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Osmdesát let v životě člověka bývá považováno za 
věk požehnaný. Život instituce, která se věnuje šíření 
informací, poznání, kultury, zábavy a dalších hodnot po-
mocí rozhlasových vln, se však řídí jinými zákonitostmi. 
Rozhlasová osmdesátka je výročí, které – budeme-li se 
řídit stejným příměrem – zastihuje toto médium ve věku 
zralosti.  Znakem dospělosti je mimo jiné i schopnost 
ohlédnout se a věcně, pravdivě a bez emocí zhodnotit 
vlastní minulost. 

Publikace, kterou držíte v ruce, vážení čtenáři, ale 
také vážení posluchači, není rozhodně prvním pokusem 
o rozhlasové ohlédnutí. Je však nesporně prvním sku-
tečně „dospělým“ pohledem na historii rozhlasového 
vysílání na našem území. Z dokumentárního bohatství 
(nebo bohatství archivních dokumentů, které činnost 
rozhlasu mapují) soustředili autoři knihy svědectví jak 
o hvězdných momentech vývoje tohoto média, tak ovšem 
také o jeho etapách  neslavných, dokonce i temných.

Jsem přesvědčen, že takto otevřeně pojatá reka-
pitulace se stane nejen zdrojem poznání pro ty, kteří 
rozhlasové vysílání sledují, ale že bude také podnětem 
pro další historická bádání a studie. V nemenší míře se 
nesporně stane inspirací všem, kteří se podílejí a budou 
podílet na přípravě rozhlasového vysílání.

Václav Kasík
generální ředitel Českého rozhlasu





Vážení a milí,

dovolili jsme si na úvod použít oslovení, které znělo 
z legendární Mezinárodní výstavy rozhlasu MEVRO 
v roce 1948. Průvodci programem takto oslovovali 
současně diváky v sálech výstavy a posluchače u radio-
přijímačů. Stejnými slovy chceme oslovit vás, čtenáře 
a posluchače, kteří se hlouběji zajímáte o historii rozhla-
sového vysílání. 

Kniha Od mikrofonu k posluchačům vznikla v prů-
běhu necelých dvou let. Je pokusem o postižení celého 
osmdesátiletého období rozhlasového vysílání na našem 
území, zvláště pak postavení Československého, posléze 
Českého rozhlasu jako významné instituce, která se vý-
razně podílela na rozvíjení kulturní a politické identity 
českého národa i národnostních menšin v novodobé 
historii, šířila informace, vzdělání a osvětu, ve vypjatých 
momentech národa plnila i funkci organizátora veřej-
ného života. Cílem naší práce bylo přistoupit k historii 
rozhlasu v celospolečenském kontextu, věnovat pozor-
nost vývoji programu, organizační struktuře, legislativě, 
významným osobnostem, rozhlasové technice a techno-
logiím i uměleckým tělesům. 

Podnětem pro vznik této populárně-naučné knihy 
byla společná iniciativa Archivních a programových 
fondů Českého rozhlasu a Sdružení pro rozhlasovou 
tvorbu, které chtěly podat stručnou a objektivní infor-
maci o výrazných rozhlasových událostech, o reflexi či 
spoluúčasti na společenských, kulturních i sportovních 
počinech, pomoci denní rozhlasové praxi i studentům 
a badatelům, pokusit se o opravu tradujících se chyb-
ných údajů z historie a současně také pojmenovat jevy 
a období, jež ke cti vysílání nesloužily. Původní záměr 
vydat studijní tisk (skripta) se do podoby této publikace 
rozrostl v okamžiku, kdy jej podpořily vedení i Rada 
Českého rozhlasu. 

Nesnadného úkolu napsat jednotlivé kapitoly se ujali 
autoři, kteří mají s rozhlasem osobní a zpravidla dlouho-
leté zkušenosti ať už jako rozhlasoví tvůrci, redaktoři, či 
jako pedagogové a teoretici. Základní kapitoly vytvořili: 
Josef Maršík, pedagog katedry žurnalistiky FSV UK, Jiří 
Hraše, režisér a pedagog, František Hrdlička, bývalý 
redaktor zahraničního vysílání, Eva Ješutová, vedoucí 
odboru APF Českého rozhlasu, Rostislav Běhal, re-
daktor a bývalý programový ředitel Československého 

rozhlasu, Milan Rykl, bývalý redaktor Hlavní redakce 
pro děti a mládež, Zdeněk Bouček, redaktor Redakce 
rozhlasových her a dokumentu, Jiří Hubička, redaktor 
Archivu Českého rozhlasu, Václav Moravec, redaktor 
BBC a pedagog katedry žurnalistiky FSV UK. Do kapi-
toly o regionálních studiích a zahraničním vysílání při-
spěli Jarmila Růžičková (Brno), Marie Šotolová (České 
Budějovice), Zdeňka Kabourková (Hradec Králové), 
Jan Sulovský (Olomouc), Václav Bělohlavý (Ostrava), 
Eva Klausnerová (Plzeň), Marek Tietze (Regina), Bo-
humil Brádle (Ústí nad Labem) a Miroslav Krupička 
(zahraniční vysílání). Podklady pro historii posledního 
desetiletí pomohli připravit někteří současní i bývalí pra-
covníci jednotlivých stanic Českého rozhlasu.

Publikace soustřeďuje velké množství literatury k roz-
hlasové problematice, bohatou a často poprvé uveřej-
něnou fotodokumentaci, nově ověřila mnoho jmen, dat 
a názvů. Jak tomu ovšem bývá u každého kolektivního 
díla, i tato kniha má svoje limity, což si editoři dobře 
uvědomují. Při odlišném a svébytném autorském ru-
kopisu nebylo možné všechny příspěvky beze zbytku 
stylově sjednotit a vzájemně tematicky prokomponovat 
do jednolitého tvaru. Publikaci, kterou máte před sebou, 
lze tedy možná přesněji charakterizovat jako sborník 
chronologicky řazených statí z historie osmdesáti let 
rozhlasu. Statí, jejichž struktura vychází z jednotného 
metodologického zadání, které však zároveň odrážejí 
individuální přístup ke zpracování materiálu. K rozdíl-
nému uchopení látky ovšem autory současně vedl fakt, 
že každé období má svůj jedinečný ráz a odlišné akcenty 
z hlediska společenského i rozhlasového vývoje.

Množství shromážděného (mnohdy dosud nezpraco-
vaného a z odborného hlediska neobyčejně přínosného) 
materiálu mělo za důsledek překročení stanoveného 
počtu stran u všech autorů. Rozsah knihy však je limi-
tován, takže verze, kterou vám předkládáme, je ve všech 
kapitolách krácena. Plné podoby textů budou v příštím 
období zpracovány pro internetové stránky Českého 
rozhlasu. 

Upřímně děkujeme našim posluchačům za písem-
nosti, fotografie a dary, kterými obohatili Archivní a pro-
gramové fondy Českého rozhlasu. Děkujeme také za 
četné podněty a připomínky, které nám velmi pomohly. 
Omlouváme se, pokud jsme jich ve všech případech ne-
využili nebo jsme je v plné míře nerespektovali. Některé 



pro tuto práci nebyly využitelné vzhledem k rozsahu, 
jiné proto, že měly charakter neověřené osobní vzpo-
mínky. Všechny jsme však zachovali pro další odbornou 
práci.

Díky patří i společnostem, které podpořily vydání této 
publikace. Jsou jimi Citibank, a. s., České radiokomuni-
kace, a. s., Nadace Český literární fond, ARBOmedia.net 
Praha, spol. s r. o., Mediatech, spol. s r. o., Men on the 
Moon Entertainment s. r. o.

Vážení a milí, 
zkoumání historie nikdy nekončí. Rozhlasové vysílání, 

které jste možná právě před chvílí poslouchali ze svých 
přijímačů, se vzápětí stalo minulostí. Konstatujeme to 
s vědomím a v naději, že najdeme pokračovatele, kteří 
naváží na historické bádání a zpracují další etapy rozhla-
sového vysílání. Jsme přesvědčeni, že rozhlasový feno-
mén si tuto pozornost a úsilí zaslouží. 

Jak se podařilo autorskému kolektivu popsat cestu 
od mikrofonu k posluchačům v uplynulých osmdesáti 
letech, posuďte laskavě sami.

Redakční kolektiv



Josef Maršík

První pokusy s rozhlasovým 
vysíláním
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Před vznikem Československé republiky 

První pokusy s radiotelegrafií a radiotelefonií se 
u nás uskutečnily již před první světovou válkou. 
Jsou spojeny zejména s vysokoškolskými pracovišti 
a jmény prof. dr. K. Domalípa a ing. L. Šimka (Česká 
vysoká škola technická v Praze). 

Radiotelegrafie byla poprvé veřejně předvedena na 
území našeho státu v roce 1908 v rámci Obchodní a prů-
myslové výstavy v Praze.1

„Jiskrová stanice instalovaná firmou Telefunken pracovala 
s obdobnou stanicí, která byla umístěna na návrší u Karlo-

vých Varů. Předvádění těšilo se velkému zájmu Pražanů, 
a to tím spíše, že provoz vyznačoval se jako při každé jis-
krové stanici zajímavými akustickými efekty a dovedl roz-
blikati elektrické žárovky na výstavišti v rytmu vysílaných 
Morseových telegrafních značek. Dorozumění obou stanic 
bylo však velmi obtížné, neboť pražská stanice umístěná 
přímo na výstavišti, tj. v údolí Vltavy, ač z Karlových Varů 
přijímala velmi dobře, sama byla v Karlových Varech slyši-
telná velmi špatně.“2 

V důsledku přísných zákazů experimentovat v době 
první světové války s radiofonií existovala při vzniku 
republiky na našem území jen jedna zastaralá vojenská 
vysílačka s malým dosahem v Moravské Ostravě a jedna 

Vojenská osádka vysílací stanice na Petříně v roce 1920 (vlevo J. Velík)
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přijímací stanice na letišti v Chebu. Mladý českosloven-
ský stát byl proto v době svého vzniku téměř bez spojení 
se zahraničím, neboť skoro veškerá telegrafní i telefonní 
vedení byla přerušena.3

Jedním z hlavních úkolů po válce bylo proto urych-
leně vybudovat komunikační síť, jež by zajistila rychlé 
a spolehlivé spojení republiky se všemi zahraničními 
zastupitelskými úřady a vzájemnou výměnu informací 
se zahraničím. Ukázalo se, že zastaralé a válkou naru-
šené telefonní a telegrafní spojení musí být nahrazeno 
takovým komunikačním prostředkem, který by nebyl 
vázán jen na telefonní, resp. kabelové sítě. Řešení to-
hoto úkolu bylo nalezeno v bezdrátové telegrafii (radio-
telegrafii) a postupně také v bezdrátovém přenosu řeči 
(radiotelefonii). 

První poválečné radiofonické pokusy byly zahá-
jeny ve spolupráci radiotechnické laboratoře profesora 
České techniky dr. Augustina Žáčka a vojenských tech-
niků Stálé vojenské radiostanice I/1, umístěné v Praze 
na Petříně.4 Stanici sestavila skupina nadšenců pod 
vedením ing. Šimka v první polovině listopadu 1918 
z nejrůznějších zařízení a součástek, které se podařilo 
sehnat. Vysílač měl výkon jen asi 2,5 kW. Podle tehdejší 
legislativy podléhaly všechny radiostanice vojenské 
správě, proto petřínskou vysílačku obsluhovala stálá 
vojenská posádka. 

Jeden z prvních vojenských radiotechniků petřínské 
stanice Jan Velík vzpomíná: „Ještě týž měsíc tato radio-
telegrafní stanice navázala spojení s Anglií a následující 
měsíc s Francií, radiogramy byly přijímány také z řady 
amerických radiotelegrafních stanic“.5

Stanice sloužila především k vysílání a příjmu depeší 
ministerstva zahraničí. Také některé zastupitelské úřady 
cizích států, akreditované v Praze, začaly postupně toto 
vysílací a přijímací pracoviště využívat. Ve volných chví-
lích přijímali telegrafisté také zprávy z ciziny pro tisk.

Na jaře roku 1919 byla radiostanice přestěhována 
ze sklepa rozhledny do objektu vozatajského praporu 
za Hladovou zdí a vybavena novou anténou pro příjem 
a vysílaní zpráv.

První radiotelefonické vysílání 
Toto zařízení umožnilo, aby se v roce 1919 uskutečnilo 

na petřínské stanici první radiotelefonické vysílání. 

J. Velík vzpomíná, jak se prof. Žáček (pobývající u petřínské 
vysílačky na vojenském cvičení) a vojenští technici roz-
hodli, „že podniknou pokus s vysíláním radiofonie pomocí 
malé elektronkové vysílačky, jaká se užívala ve francouzské 
armádě. Připojili k ní uhlíkový mikrofon a vysílali improvi-
zovaný pořad, ve kterém (…) účinkovali recitacemi, zpěvem 
a hrou na housle. Jejich výkony poslouchal ve fyzikálním ka-
binetu UK Na Karlově prof. Dr. A. Žáček – prý velmi dobře. 
Pamětihodné je, že to byl v ČSR první pokus s vysíláním 
řeči a hudby bez drátu a že se plně zdařil“.6 

Poměrně stále ještě málo výkonná francouzská vysí-
lačka byla nahrazena elektronkovou firmy Telefunken 
o výkonu 10 kW, jež byla uvedena do provozu v červenci 
1920 a ihned navázala velmi kvalitní spojení s Paříží, 
Moskvou a Římem. 

Byl to vysílač ve své době značně moderní – v mezinárod-
ním provozu existovala jen jedna elektronková stanice to-
hoto typu (v Nauen), avšak jen ve zkušebním provozu. Do 
té doby se používaly jen stanice jiskrové. Již první pokusná 
vysílání této stanice na vlně 4100 m ukázala, že jde o vysí-
lač mimořádně technicky dokonalý – při relativně malém 
výkonu bylo v prosinci vysílání přijímáno až ve Spojených 
státech amerických na vzdálenost 6000 km (dosud bylo 
potřeba ke spojení s USA výkonu alespoň 50 kW, a to se 
stanicí jiného typu). 

Byla to tedy československá stanice, která na kon-
tinentě jako jedna z prvních prokázala, že další směr 
rozvoje bezdrátové telegrafie a radiotelefonie musí jít 
cestou elektronkových vysílačů, jejichž účinnost je ve 
srovnání s jinými typy bezkonkurenční. Proto se také od 
této doby začaly používat u nás i v cizině téměř výlučně 
vysílače elektronkové.

S touto stanicí byl také uskutečněn druhý pokus 
s vysíláním slova a hudby – hodinový pořad k oslavě 
druhého výročí samostatné Československé republiky 
28. října 1920. 
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Jan Velík uvádí: „Měli jsme vhodný elektronkový vysílač, 
konstruovaný německou firmou speciálně pro vysílání ra-
diofonie. Klavír se vypůjčil u fy. Brož ve Spálené ulici a stu-
dio bylo upraveno v jedné místnosti dřevěného baráku, ve 
kterém byly manipulační místnosti. Oba jmenovaní dů-
stojníci (ing. Kuník a velitel stanice ing. Voborník – pozn. 
aut.) sestavili program opravdu hodnotný, z klasických děl 
domácích i cizích skladatelů, uspořádaný už tenkrát po-
dobně, jak je dnes v rozhlasu obvyklé. K účinkování získali 
pěvkyni Boženu Petanovou a tenoristu Máchu. Úlohu hla-
satele převzal ing. Voborník a ing. Kuník, dobrý hudebník 
i zpěvák, spoluúčinkoval. Citlivost uhlíkových mikrofonů 
zvýšil kolega Šíp zhotovením kornoutových nástavců a ve 
20 hodin začalo vysílání koncertu, k jehož poslechu byly 
vyzvány stanice vojenské i civilní, pokud měly přijímací za-
řízení (např. vysoké školy, ústavy a min. pošt). Docházely 
příznivé posudky ze stále větší vzdálenosti od Prahy a až 
v Užhorodě byla slyšitelnost ještě dobrá.“7

Kromě těchto pokusů s radiotelefonií pokračovala 
dále běžná radiotelegrafická korespondence stanice 
PRG (Praha). Postupně se také rozšiřovalo spojení 
s vojenskými stanicemi v Brně, Bratislavě, Košicích 
a Užhorodě.

V roce 1920 rovněž rozhodla ministerská rada, že 
nevojenská radiotelegrafie bude převedena z působ-
nosti vojenské správy do kompetence ministerstva pošt 
a telegrafů.8 V listopadu 1920 byl zřízen Úřad pro správu 
pošt, telegrafů a telefonů (pozdější ministerstvo).9

První hromadný poslech 
Elektronkový vysílač firmy Telefunken, umístěný 

na Petříně, byl podle rozhodnutí ministerstva národní 
obrany využit v roce 1922 k vysílání radiofonie po dobu 
konání zemědělské výstavy v Praze ve Stromovce. Dva-
krát denně se vysílaly koncerty vojenské hudby nebo 
hudby z gramofonových desek. 

Francouzský krystalový přijímač s elektronkovým zesilo-
vačem a deseti páry sluchátek byl umístěn ve stánku ne-
daleko průmyslového paláce. Telegrafista petřínského vy-
sílače Jindřich Šíp vytvořil z většího speciálního sluchátka 
poměrně výkonný reproduktor, který umožňoval společný 
poslech většímu počtu přítomných návštěvníků výstavy. 

Tato veřejná produkce byla též u nás prvním hro-
madným poslechem rozhlasu a třetím úspěšným 
pokusem o radiofonní vysílání. Celá akce měla mezi 

návštěvníky obrovský ohlas a byla nejen atrakcí výstavy, 
ale zároveň velmi úspěšnou propagací nového vynálezu.

Do radiofonie vstupuje ministerstvo pošt 
a telegrafů

Pod dojmem rychlého rozvoje radiofonie (zejména 
v zahraničí) přistoupilo vedle vojenské správy k pokus-
nému využití radiotelegrafie a radiotelefonie také naše 
ministerstvo pošt a telegrafů. První vysílačku zřídilo 
v budově poštovního úřadu v Moravské ulici na Králov-
ských Vinohradech v Praze (250 W, uvedena do provozu 
12. ledna 1922) a druhou v Komárově u Brna (1 kW, 
zkušební vysílání zahájila 18. ledna 1922). Další elek-
tronková 1 kW stanice poštovní správy byla postavena 
ve Kbelích u Prahy (zahájila provoz v listopadu 1922). 

Vedle radiotelegrafního přenosu zpráv se až do konce 
roku 1922 s těmito stanicemi provádělo také pokusné 
radiotelefonní vysílání. Například stanice brněnské poš-
tovní správy odvysílala ve dnech 11. a 12. února pokusně 
několik lidových písní, které byly zachyceny radioama-
téry v Itálii (Řím) a v Dánsku (Ligby).

V září roku 1922 také vyslalo ministerstvo pošt a tele-
grafů dva své úředníky, ing. Josefa Strnada a dr. Otto 
Kučeru10, na studijní cestu do západoevropských zemí 
(Anglie, Francie, Německa a Holandska), aby se sezná-
mili s rozvojem radiofonie a jejím využitím jak pro státní 
potřeby, tak také pro potřeby veřejnosti. Jejich poznatky 
z této služební cesty sehrály důležitou roli při dalších 
úvahách a jednáních o způsobu zahájení pravidelného 
rozhlasového vysílání u nás. 

Že šlo skutečně o poznatky elementární, dokládá ve vzpo-
mínkovém článku k desátému výročí rozhlasu dr. Otto 
Kučera: „Vzpomínám, jak jsme se tehdy s inž. Strnadem 
srdečně zasmáli, když ve studiu tohoto holandsko-anglic-
kého rozhlasu speaker oznámil, že následující číslo zazpívá 
slavná zpěvačka X, a my se ohlíželi stále, z které strany 
zpěvačka vkročí do studia. K našemu údivu speaker posta-
vil s lišáckým úsměvem před mikrofon gramofon a spustil 
jen desku se zpěvem slavné zpěvačky.“11

V téže době se ing. Eduard Svoboda rozhodl usku-
tečnit studijní cestu do Spojených států amerických 
„za účelem studování technického a programového 
provozu tamních vysílacích společností. Od června 



10

P
R

V
N

Í
 

P
O

K
U

S
Y

 
S

 
R

O
Z

H
L

A
S

O
V

Ý
M

 
 

 
 

 
 

 
V

Y
S

Í
L

Á
N

Í
M

 

11

do srpna působil ve stanici společnosti American Te-
legraph & Telephon Corp. ve Walker Lispenard Bldg. 
v New Yorku“12, kde měl možnost seznámit se s rychle se 
rozvíjejícím rozhlasovým médiem v USA. Nelze se proto 
divit, že tyto poznatky ho inspirovaly k myšlence zahájit 
pravidelné rozhlasové vysílání také u nás a využít je ke 
komerčním účelům. 

Pod dojmem rozvoje radiofonie v zahraničí a pod tla-
kem radioamatérů a žadatelů o povolení rozhlasového 
vysílání přistoupilo na jaře 1923 ministerstvo pošt a te-
legrafů k vytvoření určitého legislativního základu pro 
rozhlasové činnosti. První obecnou právní normou byl 
zákon o telegrafech ze dne 23. března 1923, který 
stanovil, že provozování radiofonie je výsostným prá-
vem státu (státním monopolem). Soukromé společnosti 
mohly podle tohoto zákona obdržet koncesi k vysílání, 
jejíž udělení podléhalo přísné kontrole. Žadatelům ji 
vydávalo ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 
ve spolupráci s ministerstvem pošt a telegrafů13 na zá-
kladě důkladného prošetření stavu a složení společnosti 
a prověření, zda je společnost pro obdržení koncese 
způsobilá.

Společnost musela souhlasit s tím, že veškerá její vysílací 
činnost může být kdykoliv prověřena ministerstvem pošt 
a telegrafů a její vlastní nebo propůjčená stanice bude 
obsluhována výhradně odborně vyškolenými pracovníky 
poštovní správy nebo osobami se zvláštním povolením, 
které ovšem vystavovalo zase jen ministerstvo pošt a te-
legrafů.

Přestože konkrétní ustanovení o výrobě, prodeji 
a přechovávání radiotelegrafických a radiotelefonic-
kých zařízení včetně předpisů pro jejich dovoz z ciziny 
byla přijata až zákonem v listopadu 192314, šlo o první 
krok k vytvoření nezbytného právního rámce pro čin-
nost rozhlasu a rozhlasové společnosti.

Pro členy vlády, diplomaty, zástupce ministerstev 
a tisku uspořádalo ministerstvo pošt a telegrafů ve 
své budově na Smíchově dne 29. března 1923 první 
pokusný radiofonický koncert. Rozhlasový přijímač 
zapůjčila Radioslavia a „výklad obstaral ministerský 
rada ministerstva pošt a telegrafů ing. Josef Strnad“.15 

Byly odvysílány ukázky instrumentální hudby a zpěvu. 
Prvními účinkujícími před mikrofonem ve „studiu“ ve 
Kbelích byli ochotníci z řad zaměstnanců pošty.16 

Druhý radiofonický koncert dne 15. května 1923 byl veřejný 
a doplňoval odborné přednášky o radiotelefonii17, které 
připravili ministerští radové ing. Josef  Strnad a JUDr. Otto 
Kučera.18 Poslech tohoto koncertu, vysílaného opět ze sta-
nice ve Kbelích, se uskutečnil před publikem Osvětového 
svazu v jeho přednáškové místnosti ve škole ve Vladisla-
vově ulici a v kině Sanssouci. Poslech v kině nebyl nijak 
dokonalý – přes stálé praskání, šum a chrčení bylo obtížné 
rozeznat, kdy se mluví a kdy se hraje.19 Pro vysílání bylo 
získáno několik členů Národního divadla a také pozdější 
první stálý rozhlasový hlasatel Adolf Dobrovolný, který 
recitoval Vrchlického romanci Švanda dudák.

Komerční zájmy měla i podnikatelská skupina sdru-
žená kolem továrny na výrobu rozhlasových přijímačů 
Radioslavia.

Na jaře roku 1923 byly tedy u nás vytvořeny 
základní podmínky k zahájení pravidelného rozhla-
sového vysílání. Existovala zde již skupina zkušených 
techniků, vysílací stanice, několik zasvěcených úřed-
níků na nejvyšších místech státní správy, podnikatelé se 
zájmem o rozvoj výroby rozhlasové techniky i soukromé 
osoby se zájmem o podnikání v oblasti rozhlasového 
vysílání a zkušenostmi ze zahraničí. Přesto zahájení 
pravidelného vysílání vyžadovalo velkou dávku odvahy 
a odhodlání. K dispozici byla jen jedna vhodná stanice 
(ale s nedostatečně vybaveným studiem), která byla 
určena původně pro radiotelegrafní, a nikoliv radio-
telefonní provoz, chyběla legislativa, jen pozvolna se 
rozjížděla výroba rozhlasové techniky a rozhlasových 
přijímačů, nebyla ještě vytvořena obchodní síť pro jejich 
prodej, většina lidí si nedokázala pod pojmem radiofonní 
vysílání nic představit a nezřídka byly první rozhlasové 
produkce přijímány s nedůvěrou a obavami. 

V provozu byly následující radiotelegrafické vysílače 
poštovní správy: Praha-Vinohrady (v provozu od ledna 
1922), Brno-Komárov (od ledna 1922), Kbely I (od listo-
padu 1922), Kbely II (od února 1923), Kbely III (od dubna 
1923), Poděbrady (provizorně od března 1923), Karlovy 
Vary (od dubna 1923).20
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P
odnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda a redaktor 
kulturní rubriky Národní politiky Miloš Čtrnáctý přicházejí s myšlen-
kou založit rozhlasovou společnost. Po nečekaně složitých jednáních 
o udělení licence s ministerstvem pošt a telegrafů, kdy je oběma prů-
kopníkům vnucena jako další podílník továrna na výrobu radiopřijí-

mačů Radioslavia, je společnost založena dne 7. června 1923 pod názvem Radio-
journal, společnost s r. o.

Pravidelné rozhlasové vysílání ale bylo zahájeno již dříve – 18. května 1923. 
Tímto datem se český rozhlas zapsal mezi první rozhlasové společnosti na světě, 
které začaly pravidelně vysílat pro veřejnost. Počátky jsou velmi svízelné – první 
provizorní studio je zřízeno ve skautském stanu poblíž vysílací stanice ve Kbelích 
u Prahy, chybějí zkušenosti i finanční prostředky. Studio se několikrát stěhuje 
– nové prostory nachází v Praze v budově Poštovní nákupny, Orbisu a v Národním 
domě na Vinohradech. Rodí se rozhlasový program i první rozhlasové osobnosti. Po 
opadnutí počátečního nadšení si vedení Radiojournalu začíná uvědomovat spole-
čenskou odpovědnost nového média. Rozhlas přestává být považován za zajímavou 
technickou atrakci a začíná být vnímán jako důležitý prostředek osvěty, vzdělává-
ní, ale i masového působení na veřejné mínění.

Josef Maršík

Průkopníci rozhlasového vysílání 
1923–1925 
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Společensko-politický 
kontext vzniku 
rozhlasového vysílání 
v Československu

Rozhlas vstoupil na počátku dvacátých let do hos-
podářsky, politicky, sociálně i kulturně poměrně sta-
bilizované a dynamicky se rozvíjející Československé 
republiky. Její vývoj od roku 1918 však nebyl jedno-
duchý a mladý stát musel překonávat řadu závažných 
problémů. 

Poválečný ekonomický rozvoj
Hlavním úkolem v ekonomické oblasti byla obnova 

válkou zdevastovaného hospodářství, jeho vymanění 
z vlastnictví zahraničního, zejména německého a ra-
kouského kapitálu, a vytváření vhodných podmínek pro 
restrukturalizaci výroby a zavádění nových, moderních 
technologií. Závažným problémem, který se v dalších 
desetiletích po vzniku republiky promítal nejen do 
hospodářského, ale i politického a kulturního vývoje, 
byla ekonomická nevyrovnanost mezi českými zeměmi 
na jedné straně a Slovenskem a Podkarpatskou Rusí 
na straně druhé. Jestliže české země dosáhly vysokého 
stupně hospodářského rozvoje již před první světovou 
válkou a jejich poválečný vývoj dále rychle pokračoval 
(při vzniku republiky představovaly 90 % hospodářského 
potenciálu státu a řadily se k nejvyspělejším oblastem ve 
střední Evropě)1, patřily Slovensko a Podkarpatská Rus 
k relativně zaostalým agrárním oblastem, navíc s nízkou 
úrovní mechanizace a převažujícím extenzivním charak-
terem zemědělské výroby. Vytvoření jednotného hos-
podářství a vyrovnání rozdílů v ekonomické vyspělosti 
a v kapitálové síle průmyslu obou zemí bylo úkolem, 
jehož řešení do značné míry podmiňovalo ekonomickou 
a politickou stabilitu státu i rozvoj všech dalších spole-
čenských oblastí Československé republiky. 

Z hlediska vzniku a rozvoje rozhlasového vysílání 
měla značný význam elektrifikace země a rozvoj 
elektrotechnického průmyslu. Zatímco elektrifikace 
měst a průmyslové výroby probíhala velmi dynamicky 
se systematickou státní podporou již těsně po vzniku 

republiky (výroba elektrické energie vzrostla v roce 
1921 o 45 % oproti roku 1913 a v meziválečném období 
asi čtyřikrát), k systematičtější elektrifikaci venkova 
docházelo pozvolněji. Přestože zákon o elektrifikaci byl 
přijat již v roce 1919, nebylo množství obcí vybaveno 
elektrickou sítí po celé meziválečné období. V roce 1928 
mohlo využívat elektrickou energii 75 % obyvatel v čes-
kých zemích  (a 64 % všech obyvatel ČSR), elektrifiko-
váno bylo 50,5 % obcí v Čechách a 39,3 % obcí na Moravě 
a ve Slezsku.2 

Také rozvoj elektrotechnického průmyslu byl ve 
srovnání s vyspělými západními státy na nižší úrovni. 
První továrny specializující se na výrobu elektrotech-
nického zařízení byly většinou ovládány zahraničním 
kapitálem a pracovaly zpravidla se zahraničními patenty 
a licencemi.

Patřila k  nim i „Radioslavia, akciová společnost pro 
telegrafii a telefonii bez drátu v Praze“, ustavená 
v roce 1922. Specializovala se mj. na výrobu rozhlasových 
přijímačů a významným způsobem se podílela na vzniku 
a rozvoji našeho rozhlasového vysílání. Vedle zastoupení 
českých podnikatelských skupin byla společnost „licenčně 
úzce svázaná s kartelem evropského radioprůmyslu“3, ze-
jména francouzského.  

Zahájení pravidelného rozhlasového vysílání zna-
menalo přirozeně významný podnět pro rychlý rozvoj 
radioprůmyslu. Proto již v letech 1925–1926 se u nás 
zabývalo výrobou radiosoučástek přibližně šedesát 
výrobců, jejichž zboží mohli zákazníci zakoupit v osmi 
stech radioobchodů. Domácí výrobu doplňoval dovoz 
radiotechnického zařízení ze zahraničí. Například v roce 
1926 bylo dovezeno radiotechnické zboží v hodnotě 
860 000 korun. 

Po překonání první poválečné recese v letech 1921–
1923 dosáhla průmyslová výroba v roce 1924 předvá-
lečné úrovně a nastala etapa stability a ekonomické kon-
junktury, která trvala s menšími výkyvy až do roku 1929. 
V tomto období byla překročena průmyslová výroba ve 
srovnání s předválečným obdobím o 41 %, rostla produk-
tivita práce, stabilizovala se měna a začaly se uplatňovat 
racionální metody řízení a moderní technologie výroby 
– elektrifikace, pásová výroba apod. (např. Škodovy 
závody, Baťova výroba obuvi ve Zlíně). Ve většině uka-
zatelů výroby a životního standardu se Československá 
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republika zařadila na desáté až patnácté místo ve světě.4 
Důsledkem tohoto nesporného hospodářského úspěchu 
bylo nejen celkové uklidnění ve společnosti, ale také pří-
znivý vliv na všechny „nevýrobní“ oblasti společenského 
života. 

Ekonomická konjunktura pozitivně ovlivnila i vývoj 
rozhlasového vysílání, které právě v důsledku cel-
kového společenského a zvláště pak hospodářského 
rozvoje úspěšně překonalo nelehké počáteční vývojové 
stadium a až do konce dvacátých let zaznamenávalo 
dynamický rozvoj. Finanční potíže Radiojournalu prv-
ních let (deficit dosáhl po třech letech působení 220 000 
korun) byly zažehnány. Vstupem státu do rozhlasové 
společnosti byla jednak posílena její autorita, jednak 
byly finančními dotacemi rozšířeny hospodářské mož-
nosti nového média. Rozhlasové vysílání bylo ovšem 
zpočátku přístupné víceméně jen nevelké skupině nad-
šenců, ochotných vydat nemalé finanční prostředky na 
zakoupení koncese a drahého rozhlasového přijímače 
s příslušným zařízením. Zájemci o rozhlasové vysílání 
totiž museli v prvních letech zaplatit dva poplatky: 
uznávací (činil 50 Kč ročně a byl hrazen poštovní správě 
za evidenci) a předplatné na rozhlas, které činilo 50 Kč 
měsíčně a bylo hrazeno vysílací společnosti. Jestliže 
Baťovy polobotky stály 39 Kč a průměrná dělnická mzda 
za odpracovanou směnu činila v roce 1923 o něco více 
než 27 Kč, pak jistě nešlo o levnou záležitost. Až poz-
ději došlo ke sjednocení poplatků a k jejich snížení –
od 1. dubna 1924 musel rozhlasový koncesionář zaplatit 
již „jen“ 10 Kč.

Sociální struktura
Relativně vysokému rozvoji průmyslově-zeměděl-

ského státu odpovídala také sociální struktura obyva-
telstva Československé republiky. Nejpočetněji bylo 
zastoupeno dělnictvo, které tvořilo asi 58 % osob výdě-
lečně činných (tj. přibližně 50 % celkového počtu obyva-
tel), asi šesti procenty byli zastoupeni úředníci a zbylou 
část výdělečně činných tvořili tzv. samostatní a nájemci, 
tj. zejména rolníci, živnostníci a vedoucí pracovníci 
výrobních podniků. Období hospodářské konjunktury 
v letech 1924–1929 přineslo určité zlepšení sociálního 
postavení pracujících, snížení počtu nezaměstnaných 
(u průmyslového dělnictva šlo například o pokles ze 
14,8 % v roce 1923 na 2,3 % v roce 19295) a zvýšení životní 

úrovně. Úrovní sociální ochrany patřilo Československo 
v tomto období mezi nejvyspělejší evropské státy – bylo 
řazeno na sedmé až desáté místo v Evropě6 – a v někte-
rých hlediscích sociálního systému mnohé nejvyspělejší 
země dokonce předstihovalo. 

Vzdělání a kultura
Příznivý vývoj a stabilizace vnitropolitických i zahra-

ničněpolitických vztahů se promítaly i do sféry kultury, 
vzdělávání a celkové osvěty ve společnosti. Projevovaly 
se zvýšenými požadavky na úroveň školství a vzdělá-
vání, které bylo vnímáno jako nezbytný předpoklad 
dalšího rozvoje všech společenských oblastí. Šlo nejen 
o kvantitativní rozvoj, ale zejména o modernizaci škol-
ství a rozvoj všech dalších institucí, které se na vzdělá-
vací a osvětové práci podílely. Růst vzdělanostní úrovně 
obyvatelstva totiž zajišťoval nejen systém státních škol 
různých stupňů a typů, ale také řada dalších vzděláva-
cích a osvětových institucí (lidové školství), zřizovaných 
různými subjekty, například politickými stranami. Jejich 
centrem se stal zejména Masarykův lidovýchovný ústav, 
těsně spolupracující také s rozhlasem.

Stát velmi dbal na rozvoj základního a středního škol-
ství. Modernizace metodiky výuky, do značné míry stále 
zatížené herbartovskou tradicí rakousko-uherského 
školství, nemohla opomenout ani rozhlasové médium. 
Po úspěšném zahájení pravidelného vysílání pro 
děti 1. září 1925 a získání prvních zkušeností s vysí-
láním pro tuto specifickou skupinu posluchačů došlo 
také k prvním pokusům o využití rozhlasového vysílání 
přímo ve školním vyučování. Byly úspěšné, a Školský 
rozhlas proto zahájil zkušební vysílání již od listopadu 
1926. Ovšem již předtím rozhlas svými propagačními 
akcemi pomáhal k tomu, aby rozhlasovými přijímači byl 
vybaven co největší počet škol.7 

V bouřlivém, nicméně pluralitním a demokratickém 
ovzduší začala ve dvacátých letech také nová etapa 
české kultury. Její rozvoj byl bezesporu výrazně podpo-
řen a podnícen prohlubujícím se procesem demokrati-
zace, posíleným přijetím radikálně demokratické ústavy 
a legislativním zabezpečením všech občanských práv 
a svobod. Široký rozmach kultury a umění nemohl ne-
zasáhnout rozhlas, který si jako jeden z hlavních úkolů 
stanovil právě zvyšování kulturní úrovně a vzdělanosti 
posluchačů. V časopise Radiojournal je tato koncepce 
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vyjádřena slovy: „Rozhlasu bylo určeno, aby převzal 
úlohu výchovnou, aby seznámil i zapadlý venkov 
s dobrou hudbou, učinil mu přístupnou operu i kon-
certní síň.“8 Důsledné prosazování této koncepce ale 
muselo být v dalších letech postupně korigováno – po-
sluchači se nechtěli „jen“ vzdělávat a kultivovat klasic-
kou hudbou a uměleckým slovem, ale také bavit.

Vznik rozhlasové 
společnosti a zahájení 
pravidelného vysílání  

„V malém dřevěném domku ve Kbelích, asi padesát metrů 
od silnice Praha–Liberec, který stál pod třemi dřevěnými 
stožáry s anténou, přivítali nás poštovní technici Vlach 
a Jandl, kteří právě proměňovali radiotelegrafní stanici 
systém Huth ve stanici radiotelefonní. Vysílač o síle jed-

noho kilowattu, který šířil přes den do éteru Morseovy 
značky, se připojením zvláštního mikrofonního obvodu 
proměnil ve vysílač mluveného slova, zpěvu a hudby. Když 
pan Vlach několikrát po sobě zakřičel do normální uhlí-
kové mikrofonní vložky – to byl tehdejší mikrofon – své 
dlouhé ‚á‘, vložku odpojil a vyzval nás, abychom s ním šli 
do vysílacího studia.
Vyšli jsme z domku a asi šest metrů za ním stál v širém poli 
stan. Plátěný stan, do kterého se vcházelo jako do cirkusu. 
Odhrnuli jsme plachtu a vstoupili dovnitř. Zde již byla hla-
satelka a účinkující a připravovali večerní program. (…) 
Rozhlédl jsem se kolem. Stan pokryl prostor asi tak střed-
ního pokoje. Vybavení studia s travnatým kobercem tvořilo 
pianino, dvě židle a několik beden. Uprostřed stál dřevěný 
stojan, na který se věšel mikrofon opatřený papírovým 
trychtýřem na usměrnění zvukových vln. (…) Rozhlížel 
jsem se stále po stanu a byl jsem jako v Jiříkově vidění. 
Seděli jsme s inž. Svobodou na židlích, které stály na trávě 
a jejichž tenké nohy se pod námi bořily do vlhké země.
Když vysílání skončilo, vyprávěl nám pan Vlach o strastech, 
které tu někdy prožívají. Prší-li, chodí po bednách, je-li vítr, 
musí každý, kdo má právě volné ruce – umělec neumělec 

Poslech rádia na Ztracence



16

P
R

Ů
K

O
P

N
Í

C
I

 
R

O
Z

H
L

A
S

O
V

É
H

O
 

V
Y

S
Í

L
Á

N
Í

 
 

 
 

 
 

 
1

9
2

3
–

1
9

2
5

17

– držet stan, aby neuletěl…“ Těmito slovy vzpomínal jeden 
z prvních rozhlasových techniků Karel Koníček na počátky 
našeho rozhlasu.9   

Zahájení pravidelného rozhlasového vysílání dne 
18. května 1923 ve 20.15 hod. oznámil jeden z našich 
prvních časopisů, které se soustavněji věnovaly popula-
rizaci amatérského rozhlasového vysílání a radiotelefo-
nie, měsíčník Radioamatér, slovy: 

„Od poloviny května máme pravidelné české rozesílání 
mluvy a hudby, český broadcasting. Jsou to prozatím jen 
zkoušky, ale jsou pořádány pravidelně a hlavně něco již se 
konečně děje, co jest patrno navenek a čemu mohou být 
svědky obyčejní smrtelníci. Firmy, které se ucházejí o zís-
kání výhradního práva na dovoz a výrobu radiopřístrojů, 
získaly na svou stranu obezřetně Spolek českých žurna-
listů jakožto činitele, který může určitým záměrům přispěti 
příznivými novinovými referáty, je-li sám přímo ve věci 
zainteresován. V Praze v kinu Spolku českých žurnalistů 
Sanssouci instalována přijímací stanice, která zachycuje 
a v hledišti bia hlasitě reprodukuje hudební přenosy, vysí-
lané zprvu z poštovní stanice kbelské.“10 

Od myšlenky zahájit pravidelné rozhlasové vysílání 
pro veřejnost až k její realizaci však uplynulo několik 
let. Cesta ke „skautskému stanu“ ve Kbelích nebyla 
jednoduchá a první průkopníci rozhlasového vysílání 
museli překonat řadu nečekaných překážek. Neměli 
dostatek finančních prostředků ani zkušeností, jejich 
úsilí naráželo na nepochopení veřejnosti, ale také na 
zákulisní intriky vysokých úředníků ministerstva pošt 
a telegrafů, kteří o jejich žádosti rozhodovali. Mohli se 
však již opřít o první poznatky s radiotelefonií, které 
byly získány v zahraničí i doma a které dokazovaly, že 
vysílání pro veřejnost není utopie, ale realita nově se 
rodícího média.11 

Zakladatelé rozhlasové společnosti
Na začátku roku 1923 v Československu existovaly 

dvě skupiny, které měly zájem (i když každá z nich jinak 
motivovaný) na vytvoření obchodní společnosti, jež by 
provozovala rozhlasové vysílání.

První skupinu tvořili podnikatelé, jejichž hlavním 
záměrem byla výroba a prodej rozhlasových přijímačů 
a radiosoučástek. Jejich reprezentantem byla již zmí-

Zakladatelé RADIOJOURNALU ing. E. Svoboda, JUDr. L. Šourek, redaktor M. Čtrnáctý
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něná „Radioslavie, akciová společnost pro telegrafii a te-
lefonii bez drátu v Praze“, zřízená na základě povolení 
uděleného společnostem „Telegrafia, československá 
továrna na telegrafy a telefony, a. s., v Praze“ a „Čes-
komoravské elektrotechnické závody Fr. Křižík, a. s., 
Praha-Karlín“.12 Vedle těchto továren se na řízení společ-
nosti podílela rovněž francouzská Compagnie générale 
de telegraphie sans fils,13 která se snažila ovládnout trh 
s rozhlasovými přijímači. 

Ředitelem společnosti byl JUDr. Ladislav Šourek. 

Ladislav Šourek (1880–1959)
Absolvent právnické fakulty, od roku 1917 ředitel hypo-
tečního a průmyslového oddělení Živnobanky. Od roku 
1919 působil jako ředitel Pragobanky, kde vedl především 
agendu průmyslovou a kde měl možnost se seznámit 
se zahraničním obchodem, zejména s Francií. V letech 
1922–1923 působil na ministerstvu zahraničních věcí jako 
poradce ve finančních a hospodářských záležitostech. 
Ministerstvo ho vyslalo do Paříže, kde navázal styky s fran-
couzskými vedoucími hospodářskými kruhy. V roce 1922 se 
vrátil z Paříže do Československa jako ředitel správní rady 
Radioslavie, později byl pouze jejím členem.V roce 1923 byl 
zvolen nejprve jednatelem rozhlasové společnosti, později 
předsedou jejího jednatelského sboru. Od roku 1925 zastu-
poval rozhlasovou společnost v Mezinárodní rozhlasové 
unii v Ženevě, kde byl předsedou její právní komise.

Společnost byla založena v roce 1922, její stanovy14 
však byly schváleny až 3. listopadu 1922 a akciová jistina 
činila pouze 100 000 korun. Z rozhodnutí valné hromady 
akcionářů dne 14. května 1923 byl základní kmenový 
kapitál zvýšen na 500 000 korun (což nebylo náhodné 
a mělo vliv na další vývoj při zakládání rozhlasové spo-
lečnosti).

Společnost byla spojena prostřednictvím minister-
ského úředníka ing. Josefa Strnada, člena její správní 
rady, se státní správou – s ministerstvem pošt a tele-
grafů. 

Josef Strnad (1891–nezjištěno)
Absolvent vysoké školy technické v Praze a École supé-
rieur d´Electricité v Paříži, kde získal diplom francouz-
ského radioinženýra. Po vzniku republiky řídil na minis-
terstvu pošt a telegrafů mj. nově zřízené radiotechnické 
oddělení, zajišťující využití rediotelegrafie a radiotelefonie 
nejen pro provozní potřeby poštovní správy, ale také pro 
potřeby letectví a meteorologie. Účastnil se vytvoření 

rozhlasové společnosti – při jednáních o udělení licence 
k rozhlasovému vysílání pro veřejnost zastupoval minis-
terstvo pošt a telegrafů. Jeden z prvních propagátorů radio-
telefonie v Československu. Podílel se na přípravě legis-
lativy k radiotelefonii. Od roku 1932 byl místopředsedou 
jednatelského sboru společnosti Čs. rozhlas, s. r. o. a od 
téhož roku spolu s ing. Ladislavem Šourkem zastupoval 
Československo v Mezinárodní rozhlasové unii (UIR), kde 
byl zároveň členem její technické komise.

Nejvýznamnější podnět k vytvoření soukromé rozhla-
sové obchodní společnosti však vzešel od ing. Eduarda 
Svobody, vůdčí osobnosti druhé zájmové skupiny.

Eduard Svoboda (1878–1958)
Od roku 1912 se věnoval podnikatelské činnosti ve filmo-
vém oboru – provozoval u nás jednu z prvních filmových 
půjčoven, v roce 1918 stál u zrodu filmového obchodu na 
Slovensku a stal se ředitelem syndikátu filmových půj-
čoven v Bratislavě. V roce 1920 založil spolu s Milošem 
Havlem akciovou společnost filmových továren AB na Vi-
nohradech, která se zaměřovala na obchodní využití filmu. 
Jeho obchodní aktivity v oboru filmového průmyslu byly 
natolik úspěšné, že byl v roce 1921 pověřen americkou 
filmovou společností Universalfilm Manufacturing zastu-
pováním jejích obchodních zájmů ve střední Evropě. Tato 
firma ho také přivedla do Spojených států a když mu tam 
skončila pracovní smlouva, hledal nové uplatnění.15 Nalezl 
ho v oboru radiotelefonie – v rozhlasovém vysílání pro ve-
řejnost. Spolu s M. Čtrnáctým a společností Radioslavia za-
ložil rozhlasovou společnost Radiojournal. Ve společnosti 
byl do roku 1940 členem jednatelského sboru a do roku 
1945 technickým ředitelem.

Nelze se divit, že podnikatel se zkušenostmi v me-
diální (filmové) sféře nemohl při svém pobytu ve 
Spojených státech přehlédnout rychlý rozvoj rozhlasu, 
který v té době představoval jedno z nejdynamičtěji se 
rozvíjejících odvětví podnikání. Odtud byl jen krůček 
k myšlence zahájit rozhlasové vysílání na komerční bázi 
také u nás. 

K tomu však potřeboval jak nemalé finanční pro-
středky, jichž se mu nedostávalo, tak také pomoc při 
přípravě a realizaci programové náplně vysílání, která 
jemu, technikovi, byla přece jen poněkud vzdálená. Hle-
dal proto společníka, který by mu pomohl oba základní 
a nezbytné předpoklady k založení rozhlasové společ-
nosti splnit. Našel ho v osobě Miloše Čtrnáctého.
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Miloš Čtrnáctý (1882–1970)
Redaktor listu Čas (1902–1904), referent kulturní rubriky 
Národní politiky (1904–1923), od roku 1919 řádný člen 
Spolku českých žurnalistů, roku 1921 zvolen členem spol-
kového výboru a zároveň jmenován zástupcem spolku ve 
věci provozování kina Sanssouci. Divadelní dramaturg. 
Autor povídek a románů z pražského prostředí, četných 
popularizačních a vzpomínkových článků o počátcích roz-
hlasového vysílání a rozsáhlých rukopisných vzpomínek 
Jak jsme začínali. Spolu s ing. Eduardem Svobodou a spo-
lečností Radioslavia založil společnost Radiojournal, v níž 
vykonával od 1. června 1923 do 31. března 1927 funkci šéfa 
programu. Do roku 1940 byl členem jednatelského sboru 
Radiojournalu. V září roku 1923 založil programový časo-
pis Radiojournal a byl jeho prvním šéfredaktorem. 

Jak se ukázalo, byl to krok šťastný a prozíravý. Edu-
ard Svoboda o Miloši Čtrnáctém pravděpodobně věděl 
ze svého působení ve filmovém oboru, že jde o člověka 
s vynikajícími organizačními schopnostmi. 

Tento předpoklad potvrdily i některé další aktivity Miloše 
Čtrnáctého z prvního období po vzniku republiky, napří-
klad událost, která v roce 1920 rozvířila hladinu tehdejšího 
kulturního a společenského života. „V listopadu tohoto 
roku se Miloš Čtrnáctý jako vášnivý ctitel divadla stává 
vůdčí osobností skupiny českých herců a dalších umělců, 
kteří násilně zabírají pro českou činohru budovu Stavov-
ského divadla, kde předtím po dlouhá desetiletí působil vý-
hradně německý soubor. (…) to byl rozhodující argument, 
který přiměl filmového podnikatele Svobodu, aby získal 
pro spolupráci novináře Čtrnáctého.“16

Druhým, neméně významným argumentem bylo 
členství Miloše Čtrnáctého ve výboru Spolku českých 
žurnalistů.

Spolek českých žurnalistů17

Byl založen v roce 1877 z podnětu skupiny českých 
žurnalistů (mj. Jana Nerudy, Ignáta Herrmanna, Jakuba 
Arbesa, Josefa Václava Sládka) jako podpůrná a penzijní 
novinářská organizace, později také jako organizace pro-
fesní a částečně odborová (prosazoval například zavedení 
pracovních smluv mezi novináři a zaměstnavateli, právo 
novinářů na nedělní klid, právo na placenou dovolenou). 
Jeho hlavní náplní byla ovšem činnost sociální. Finanční 
prostředky pro ni získával jednak ze sponzorských darů 
od soukromníků a institucí, jednak z vlastní podnikatelské 
činnosti – z pořádání divadelních představení, akademií, 

uměleckých večírků, přednášek a koncertů, které se 
nezřídka staly i významnými kulturními a společenskými 
událostmi. V roce 1913 zakoupil koncesi k provozování 
biografu, který zahájil provoz na Palackého třídě na Vino-
hradech pod názvem Bio Škréta, v roce 1922 byl přesunut 
do dnešní Opletalovy ulice s názvem Bio Sanssouci. V roce 
1919 byl valnou hromadou spolku přijat jako jeho řádný 
člen redaktor Národní politiky Miloš Čtrnáctý, který byl 
v roce 1921 zvolen členem spolkového výboru a zároveň 
jmenován zástupcem spolku ve věci provozování kina 
Sanssouci. V roce 1939 se Miloš Čtrnáctý stal předsedou 
spolku – v témže roce však byla činnost Spolku českých 
žurnalistů ukončena. Některé z jeho fondů ale působily 
ještě v poválečném období.

Eduard Svoboda očekával pro svůj projekt od Spolku 
českých žurnalistů prostřednictvím Miloše Čtrnáctého 
jak finanční podporu, tak také podporu celé novinářské 
obce. Jako podnikatel věděl, jak důležité jsou „příznivé 
novinové referáty“18, tedy reklama nově vznikajícího mé-
dia v denním tisku a časopisech.19

Ve svých vzpomínkách Miloš Čtrnáctý uvádí, jak dostal od 
ing. Eduarda Svobody nabídku ke spolupráci na založení 
rozhlasové společnosti: „Ve vestibulu biografu (…) objevil 
se mladší, štíhlý muž a přál si se mnou mluvit. (…) Jsem 
Antonín Benoni, filmový zástupce, představil se. (…) Pře-
devším vám mám vyřídit pozdrav od inženýra Svobody, 
který je teď v Americe. (…) Požádal mne, abych vás navští-
vil a zeptal se vás, (…) mohl-li by počítat s vaší pomocí.“20 
V jedné ze svých dalších vzpomínek k této nabídce pozna-
menává: „Přiznávám se, že slyšel jsem o radiu poprvé v ži-
votě a že jsem nevěděl, oč vlastně jde. Teprve když posel 
mi vysvětlil, že jde o nový vynález, o poslouchání koncertů 
a oper ze vzduchu, doma v teple u přijímacího aparátu, za-
čal jsem se zajímat a pustil do bližšího jednání.“21

Nečekané potíže s ministerstvem pošt a telegrafů
Návrh na spolupráci Miloš Čtrnáctý přijal a od tohoto 

okamžiku začalo složité vyjednávání obou průkopníků 
o udělení koncese s ministerstvem pošt a telegrafů, 
reprezentovaným ve věci radiotelefonie ministerským 
radou (později přednostou odboru) ing. Josefem Strna-
dem, který měl pro udělení povolení (vysílací koncese) 
rozhodující slovo. Bez ní nesměl nikdo vysílání zahájit. 
Předpokládali, že jsou první a že jejich podnikatelský zá-
měr jim vynese slušný zisk. Brzy však zjistili, že realizace 
jejich plánu nebude jednoduchá. 
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Miloš Čtrnáctý na toto období (konec roku 1922) vzpomíná: 
„Zanedlouho v chladném prosincovém dni kráčeli jsme do-
poledne s inž. Svobodou Holečkovou ulicí na Smíchově ke 
klášteru Sacré Coeur, kde sídlilo ministerstvo pošt. Nebylo 
nám nijak veselo, poněvadž jsme věděli, že náš první zákrok 
ve státním aparátě bude působit jako puma a že hned první 
překážky se nám vysypou na cestu. To se také stalo.“22 
A dále pokračuje: „Pan rada přijal nás velmi vlídně a když 
vyslechl, proč vlastně přicházíme, neubránil se jistému pře-
kvapení, které však nijak nedal najevo. Poslouchal pozorně, 
svraštil poněkud čelo a řekl pak zdvořile: ‚To, co mi zde vy-
pravujete, pánové, velmi mne zajímá, neboť sám velmi pilně 
sleduji rozvoj radiotelefonie v cizině. Chápu vaši snahu, 
ale nemohu vám dnes ještě říci, jaké stanovisko úřad ve 
vaší věci zaujme.‘ Vzápětí však prozradil důvod svého 
opatrného a vyhýbavého postoje: ,Já sám budu ji všemožně 
podporovat. Ale musím vás upozornit, že nejste samotni, 
kteří se ucházíte o povolení k vysílání. V Radioslavii, kde 
jsem ve správní radě, zabýváme se už dávno tou myšlen-
kou a chceme rovněž něco podniknout. Sešly se tu tedy 
dva návrhy, což jen dosvědčuje, že záležitost je skutečně 
akutní a že náš úřad bude jí musit věnovat pozornost. Ale 
odkud chcete vysílat, pánové, když nemáme dosud žádnou 
speciální vysílací stanici pro radiofonii…?‘ Na tuto logickou 
otázku však žadatelé byli připraveni a přednesli svůj návrh: 
,Myslili jsme na kbelskou stanici a chceme žádati minis-
terstvo o její zapůjčení...‘ ,Kbely jsou zařízeny pouze pro 
radiotelegrafii...‘ skočil nám do řeči pan rada, jemuž zřejmě 
nebylo příjemno pouštěti se do podrobné debaty. Měli 
jsme dojem, že jsme někoho předběhli a že asi nebude tak 
snadné uskutečnit náš plán bez určitých komplikací. (…) 
Bavil se s námi ještě chvíli přátelsky, načež nás požádal, 
abychom přišli za několik dnů se pozeptat.“23

Další jednání se ale protáhlo až na několik měsíců 
– do jara roku 1923.

Miloš Čtrnáctý uvádí: „Někdy se zdálo, jako by celá věc 
usnula, a proto bylo třeba znovu intervenovat a popohá-
nět, až konečně při jedné návštěvě u ministerského rady 
inž. Strnada bylo nám řečeno rozhodující slovo: ,Myslím, 
pánové, že by bylo nejlépe, kdybyste se spojili s Radiosla-
vií a společně s ní utvořili vysílací společnost. Jednali jsme 
o tom již u nás v ministerstvu a soudíme, že návrh by byl 
proveditelný, jelikož Radioslavie má zájem hlavně na vý-
robě přijímacích aparátů, vy pak na vysílání.‘“24 
V tomto okamžiku žadatelé pochopili, proč to dlouhé vyjed-
návání a podivné peripetie při vyřizování jejich žádosti:
„Teď se nám v hlavě rozjasnilo. Proto jsme museli tak 
dlouho čekat! Pánové asi doufali, že to dlouhé přešlapo-
vání v koridoru nás donutí k ústupu a že Radioslavie, na 

které měl také stát účast, opanuje pole. Když se tak ne-
stalo, kousli do kyselého jablka a nabídli nám spojení.“25 
„Věděli jsme, že nedojdeme k cíli jinak, než když se dáme 
naznačenou cestou.“26

Potíže s Radioslavií
Avšak ani víceméně vnucená fúze s Radioslavií 

nebyla, jak se záhy ukázalo, jednoduchá. M. Čtrnáctý 
uvádí: „Jednání s Radioslavií bylo zahájeno prostřed-
nictvím JUDr. Ladislava Šourka a přineslo nám nové 
překvapení. Radioslavia žádala 51 % kapitálového za-
stoupení, jinými slovy většinu v chystané společnosti. 
(…) Zástupce žádal, aby peníze byly složeny u Pražské 
úvěrní banky společně v jeden den, jinak že odklad ne-
připustí a že celá věc padá. Měl jsem dojem, že s ‚pad-
nutím‘ věci se na druhé straně počítá, aby skupina 
Radioslavie měla volnou ruku. Čekalo se, že jakmile 
dojde k skládání peněz, že nám dojde dech.“27

Nadpoloviční kapitálové zastoupení ve společnosti, 
a tím také její ovládnutí bylo zdůvodňováno tím, že spo-
jením s Radioslavií (a tím také s S. F. R. – Société Fran-
caise Radioélectrique) získají žurnalisté její „know how“ 
– značné zkušenosti v oboru a všestrannou technickou 
pomoc. „S těžkým srdcem přistoupili jsme na tuto 
podmínku u vědomí, že pro budoucnost je to nešťastný 
krok. Nedalo se však nic jiného dělat, nemělo-li se jed-
nání rozbít a neměla-li znovu začít naše Odysea.“28 

Byly to tedy pro ing. Eduarda Svobodu a Miloše Čtr-
náctého podmínky mimořádně tvrdé.

 14. května 1923 navíc rozhodla valná hromada Ra-
dioslavie o navýšení kmenového kapitálu 100 000 Kč 
na pětinásobek – na 500 000 Kč. Složit 245 000 Kč (tj. 
požadovaných 49 %) však byla pro podnikatele Svobodu 
a novináře Čtrnáctého, oba bez většího finančního zá-
zemí, téměř nepřekonatelná překážka. Proto zejména 
požadavek, že stanovený kapitálový vklad musí být 
složen v určený den bez možnosti odkladu, jinak že 
celá věc padá, vyvolává určité podezření, že společnost 
Radioslavie předpokládala, že stanovené podmínky do 
určeného termínu splněny být nemohou. To by jí prav-
děpodobně umožnilo založit rozhlasovou společnost 
sama, bez cizích společníků, a získat tak monopol na 
rozhlasové vysílání.

Miloš Čtrnáctý se proto urychleně obrátil dopisem na 
členy Spolku českých žurnalistů se žádostí, aby nejpoz-
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ději do tří dnů zakoupili podíly po dvou tisících korun 
a shromáždili požadovanou částku.

Jeho náborový dopis29 se však nesetkal s očekávaným 
ohlasem.30

Sám Spolek zakoupil pouze tři podíly (vložil tedy 6000 Kč), 
devět podílů (18 000 Kč) zakoupili novináři, kolegové Čtr-
náctého, na něž měl osobní vliv, z nich čtyři byli přímo 
z redakce Národní politiky. 
Bylo proto nutné najít ještě jiný finanční zdroj, od něhož 
by bylo možné si peníze vypůjčit. Již předtím byl naštěstí 
získán v osobě Růženy Čermákové z Velkého Meziříčí31, 
která velkoryse vložila do vznikající společnosti chybějící 
finanční obnos. Šlo o částku nemalou, kterou, jak vyplývá 
ze vzpomínek Miloše Čtrnáctého, on sám splácel ze svého 
platu ještě po řadu let.32 

Potřebná finanční částka však byla nakonec v poža-
dovaném termínu u Pražské úvěrní banky společně slo-
žena. Skupina kolem Svobody a Čtrnáctého, souhrnně 
označována jako „skupina žurnalistů“ (i když, jak je 
výše uvedeno, všichni její členové novináři nebyli), tím 
zastupovala menšinový, devětačtyřicetiprocentní podíl 
kmenového kapitálu.

Založení rozhlasové společnosti tak již nic nestálo 
v cestě.

„Začínali jsme s prázdnýma rukama,“ vzpomínal po letech 
Miloš Čtrnáctý, „nebylo žádné vysílací stanice, nebylo 
studií, nebylo právní úpravy vysílání. Ale věděli jsme, že 
rozhlas stane se jednou velmocí, že nadejde doba zápasu 
o vlny ve světovém prostoru a konečně, že před námi leží 
neurčitá doba počátečního vývoje a dětských nemocí nové, 
u nás neznámé instituce a že bude u nás tím lépe, čím dříve 
ji budeme míti za sebou. To vše bylo příčinou, proč jsme se 
snažili urychlit jednání o rozhlas a dospět k pravidelnému 
vysílání…“33

Vznik rozhlasové společnosti
Ustavující valná hromada se konala za předsednictví 

dr. Ladislava Šourka dne 7. června 1923 v kanceláři 
notáře Vladimíra Uhlíře v Praze II, Jungmannově ulici 
22. Společnost byla založena jako ryze soukromá pod 
firemním názvem „Radiojournal, společnost s r. o.“ 
(podle hlavních podílníků – Radioslavie a žurnalistů) 
s kmenovým kapitálem 500 000 korun. 

Nebylo to mnoho. Například britská společnost BBC, zalo-
žená o půl roku dříve, disponovala kapitálem v přepočtu 11 
milionů korun, deseti hlavními a deseti vedlejšími moderně 
vybavenými stanicemi a vyškoleným personálem.34

Na ustavující schůzi byly zvoleny nejvyšší orgány spo-
lečnosti: pětičlenný jednatelský sbor a tříčlenná dozorčí 
rada. 

Předsedou jednatelského sboru společnosti byl zvo-
len ing. Richard Gemperle, ředitel Českomoravských 
elektrotechnických podniků (Křižíkových závodů) 
a člen správní rady Radioslavie, jehož postavení do čela 
společnosti byl určitý kompromis mezi Radioslavií a žur-
nalisty. (Ve vedení společnosti působil pravděpodobně 
jen o něco déle než rok, pak byl vystřídán dr. Ladislavem 
Šourkem, ředitelem Radioslavie.) Členy jednatelského 
sboru byli dále dr. Ladislav Šourek, Miloš Čtrnáctý, 
ing. Eduard Svoboda a ing. Pavel Hájek. 

Dozorčí rada společnosti byla zvolena ve složení Henri 
Pelissot (ředitel Pražské úvěrní banky), Karel Hrabčík 
(ředitel společnosti Telegrafia) a dr. Josef Svátek. 

Technickým ředitelem společnosti byl jmenován 
ing. Eduard Svoboda, programovým ředitelem Miloš 
Čtrnáctý (od roku 1923 stál v čele programového oddě-
lení Radiojournalu).

Účel společnosti byl ve společenské smlouvě vymezen 
na „rozšiřování zpráv hospodářských, meteorologických, 
bursovních, sportovních a zpráv rázu všeobecného, jakož 
i přednášek kulturních a poučných, recitací, koncertů 
apod. cestou radiotelefonickou v určitém okruhu svých 
předplatitelů (abonentů), kteří musí být majiteli konceso-
vaných přijímacích stanic“.35

Kanceláře si společnost zřídila v úředních místnos-
tech Radioslavie v domě U Choděrů na Národní třídě 
č. 26. Původně se počítalo s tím, že v těchto prostorách 
budou vybudována vysílací studia, ale protože nikdy ne-
došlo k linkovému propojení s kbelskou stanicí, studia 
zde zřízena nebyla.

V červenci obdržela nově vzniklá společnost zvláštní 
licenci od ministerstva vnitra na pořádání programů 
(„radiofonických koncertů, zpěvu, přednášek a zpráv 
všeobecné zajímavosti“) a ministerstvo pošt a telegrafů 
jí poskytlo k dispozici kbelskou stanici. Zároveň spo-
lečnost přijala firemní název Radiojournal, českoslo-
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venské zpravodajství radiotelefonické. O obnovení 
licence musela žádat každé následující tři roky. 

První rozhlasové studio
ve skautském stanu ve Kbelích

Ze stanice ve Kbelích se však v té době již vysílalo – od 
18. května 1923 pravidelně každý den pro veřejnost. 

Počátky však byly neobyčejně složité. Kbelská sta-
nice totiž nebyla pro každodenní vysílání hudebního 
a slovesného programu vůbec vhodná. Jednak byla 
poměrně daleko od kulturního a společenského centra 
a spojení hromadnou dopravou bylo poměrně kompli-
kované, což ztěžovalo účast prvních účinkujících ve 
vysílání, jednak byla zřízena na kbelském letišti jako 
telegrafní vysílačka pro vysílání tzv. meteorů (meteoro-
logických zpráv) pro leteckou službu a jako stanice pro 
radiofonii mohla být používána jen po technické úpravě. 
I pak byl ale poslech programu nepříjemně rušen stálým 
tónem ve výši 500 Hz. Tato technická závada byla vyvo-
lána nedostatečnou filtrací usměrněného proudu a byla 
odstraněna až v listopadu 1924, kdy byl vysílač rekon-
struován a v dalším období definitivně určen výhradně 
pro radiotelefonický provoz. Pro potřeby pravidelného 
rozhlasového vysílání byla kbelská stanice využívána 
od května 1923 do února 1925, kdy její funkci převzala 
vysílací stanice ve Strašnicích.

Stanice byla umístěna v dřevěném domku, který 
poskytoval jen nejnutnější prostor pro technické pra-
covníky (Vlacha a Jandla); pro programové pracovníky 
a první účinkující v rozhlasových přenosech v něm 
nebylo dostatek místa. Když se dne 16. května na místo 
dostavili Eduard Svoboda a Miloš Čtrnáctý, aby vysílání 
připravili, byli právě pro nedostatek místa odmítnuti. 
V nouzi jim vypomohl skautský stan, který byl u stanice 
shodou okolností postaven o den dříve – 15. května. 
Toho dne, jak již bylo uvedeno, pořádala Osvětová be-
seda další přednášku ing. Josefa Strnada o radiofonii 
s ukázkou vysílání – přenosem hudebního vystoupení 
z kbelské stanice. Protože pro účinkující nebylo ve 
stanici místo, vypůjčila si Osvětová beseda u pražské 
Prázdninové péče o mládež stan, který byl postaven 
v těsném sousedství stanice, a z něho se názorná roz-
hlasová hudební produkce uskutečnila. Tento stan se 
zapůjčeným klavírem a kobercem, který byl původně 
zřízen pouze pro jedinou ukázku rozhlasového vysílání, 

se nakonec stal na několik letních měsíců prvním stu-
diem českého rozhlasu.36 

Programové počátky
Program prvního „vysílacího dne“ zajišťovali pod 

vedením ing. Eduarda Svobody členové orchestru bia 
Sanssouci: houslista Josef Hašek, kornetista Emil Čer-
mák a cellista František Voženílek, který zahrál Sicilianu 
z opery Sedlák kavalír od Pietra Mascagniho. Sólisty 
doprovázel na klavír prof. Karel Sergej Duda37, bývalý 
profesor carské konzervatoře v Kyjevě. V programu vy-
stoupila také operní pěvkyně Růžena Topinková, která 
zazpívala Malátovy písně. 

První pořad uváděl technik Vlach, který ještě před 
ohlášením vstoupil do éteru při ladění stanice svým hlu-
bokým „áááááá“. Vysílání později zahajoval slovy: „Halo 
– haló – zde radiostanice O. K. P. Kbely u Prahy, pro-
zatímní vysílací stanice Radiojournalu, která vysílá 
na vlně  1025 m zprávy a program.“38 Pak nahlásil jed-
notlivá hudební čísla a nakonec se s posluchači rozloučil 
pozdravem „Na slyšenou“. 

Ve Kbelích se vysílalo ze stanu (1923)
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První záznamy o pravidelném vysílání (1923)
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Počasí prvnímu vysílacímu dnu nepřálo, a tak účinkující 
trnuli obavou, že silný vítr a prudký déšť improvizované 
stanové studio odnese a znemožní vysílání programu. Při 
vystoupení pěvkyně Topinkové dokonce jakýsi pes podlezl 
stěnu stanu, aby se ochránil před nepohodou, a doprovodil 
zpěvačku svým štěkotem. Naštěstí mikrofon nebyl tak 
citlivý, aby jeho projev zachytil, přesto si všichni oddychli, 
když byl pes chycen a ze stanu odveden.

Program byl přenášen do licencovaného kina Spolku 
českých žurnalistů Sanssouci. Zde jej z jediného přijí-
mače, zapůjčeného firmou Radioslavia, na který bylo 
napojeno osm reproduktorů, sledoval Miloš Čtrnáctý 
a shromáždění posluchači. M. Čtrnáctý podle vlastního 
vyjádření „ani raději na tento večer nevzpomíná, ví 
jen, že byl šťasten, že bylo vůbec něco slyšet a že hlavně 
kornet p. Čermákův, jenž první v čsl. rozhlase zatroubil 
naši hymnu, přemohl všechny ty šramoty a poruchy, 
které aparát zachycoval a ampliony rozšiřovaly.“39 

Národní politika ze dne 19. května 1923 reagovala na 
zahájení pravidelného vysílání pro veřejnost bez většího 
vzrušení. Tisk vesměs zdůrazňoval spíše technickou 
stránku nového vynálezu, aniž by si přirozeně uvědo-
moval jeho společenské důsledky a souvislosti. Rozhlas 
byl chápán v době svého zrodu především jako zajímavá 
atrakce a technická novinka: „Zajímavé ukázky radio-
fonického koncertu předvádějí se za péče Spolku čes-
kých journalistů denně v bio Sanssouci. (...)Hudba vy-
sílána je bez drátu z radiostanice v Kbelích, zařízené 
ovšem hlavně pro radiotelegrafii a pro radiotelefonii 
jen provizorně upravené, než bude postavena hlavní 
stanice pro hudbu a přednášky, a zaznívá v sále 
z osmi multiplikátorů40 umístěných na stěnách. První 
tyto pokusy mají vést k dalším zdokonalením a rozší-
ření radiofonie u nás.“41

Za nájem vysílací stanice ve Kbelích platila společ-
nost paušální poplatek 10 000 Kč měsíčně, který zahrno-
val úhradu za elektrickou energii, platy personálu, opo-
třebování přístrojů a jiné položky.42 Od 1. listopadu 1926 
převzala úhradu za tato vydání státní správa s tím, že si 
ponechávala polovinu příjmů z vybraných posluchač-
ských poplatků; v dalších letech se podíl Radiojournalu 
na vybraných poplatcích zmenšil. Příjem Radiojournalu 
z koncesí činil v roce 1924 mezi 1500 Kč až 5000 Kč mě-
síčně.

V kině Sanssouci byl program reprodukován čtvrt 
hodiny před zahájením filmového představení vždy od 
20.15 hod., kdy vysílání Radiojournalu začínalo. „Seděl 
jsem v šeru kanceláře biografu Sanssouci, který se stal 
na počátku důležitým opěrným bodem našeho rozhla-
sového podnikání, a naslouchal koncertu, jehož zvuky 
pronikaly z Pathé tlampače, stojícího na psacím stole. 
(…) Zde kontroloval jsem jako šéf programu první 
naše relace, radoval se i zlobil, ale neztrácel naději, 
zatím co inž. Svoboda jako technický ředitel řídil 
vysílání ve Kbelích a inž. Hájek z Radioslavie nebo 
operatér Velík snažili se pod projekční kabinou a plát-
nem biografu zachytit slova a hudbu ze Kbel a jejich 
reprodukcí v hledišti biografu přesvědčit obecenstvo, 
že rozhlas je hudbou budoucnosti,“43 vzpomíná Miloš 
Čtrnáctý. Tyto veřejné rozhlasové propagační produkce 
ale trvaly jen několik týdnů. 

První rozhlasový časopis
K rozhlasové osvětě přispěl také časopis Radiojour-

nal, který začal vydávat jednou měsíčně od září 1923 
Miloš Čtrnáctý. Až do konce roku 1923 byl časopis za-
měřen spíše technicky, od 3. ledna 1924, kdy již vycházel 
jako týdeník (v sobotu), začal také přinášet přehled pro-
gramu Radiojournalu a vybraných zahraničních stanic. 
Od 26. února 1925 umožňoval zvětšený formát věnovat 
každému vysílacímu dni jednu stranu s uvedením pro-
gramu všech vysílacích stanic, délky vlny a vysílacího 
času.

Propagační akce
Oficiálně byl Radiojournal představen veřejnosti na 

podzim roku 1923, a to na pražském veletrhu. Program 
byl přenášen denně od 16.00 hod. shromážděným po-
sluchačům v sálu pavilonu Prvního pražského měšťan-
ského pivovaru před budovou Průmyslového paláce. 
Dalším amplionem, umístěným v okně druhé místnosti, 
byl reprodukován četným zájemcům shromážděným 
před pavilonem, kteří se již do sálu nevešli. Posluchači 
měli možnost sledovat nejen odpolední a večerní kon-
certy ze Kbel, ale také podvečerní koncerty (od 18.10 
hod.) vysílané z Paříže z Eiffelovy věže. Tyto produkce 
přispěly k seznámení velkého počtu obyvatel a návštěv-
níků Prahy s rozhlasem. Na veletrhu bylo také prodá-
váno první číslo časopisu Radiojournal. Přestože stálo 
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jen 1 Kč, nebyl o ně nijak velký zájem, a proto bylo poz-
ději rozdáváno zdarma. I tímto způsobem se rozhlasová 
společnost snažila o reklamu a propagaci svého vysílání. 
Podle Miloše Čtrnáctého se začal zajímat o rozhlasové 
vysílání po těchto veřejných produkcích zejména ven-
kov, odkud Radiojournal obdržel vzápětí četné žádosti 
o zřízení rozhlasových přijímačů „zejména z kruhů prů-
myslových a zemědělských“.44

V článcích v Národní politice, věnovaných dne 6. října 1923 
vysílání na pražském veletrhu, se uvádí: „Aby návštěvníci 
veletrhu poznali též blíže nejnovější vymoženosti radiote-
lefonie, pořádá Radiojournal každý den na výstavišti od 
4. hod. odp. počínaje radiotelefonické koncerty, vysílané 
ze Kbel, které jsou s úspěchem hlasitě reprodukovány 
mluviči, zapůjčenými od společnosti Marconi, v sále re-
staurace Prvního pražského měšťanského pivovaru. (...) 
Naše radiofonie činí neustále pokroky a je předmětem 
všeobecného zájmu, zejména na veletrzích, kde produkce 
Radiojournalu poslouchá denně mnoho obecenstva, mezi 
ním i cizích hostí – Angličanů, Francouzů, Američanů atd. 
V těchto dnech přítomna byla též delegace z Bělehradu, 
kde jsou koncerty ze Kbel poslouchány, právě tak jako 
v Paříži. Náš krajan pan V. Štěpař, elektrotechnik z Paříže, 
který dlí právě v Praze, sděluje, že slyšel koncerty Radio-
journalu i daleko za Paříží, kde podnikal pokusy. Rozuměl 
každému slovu. Z nástrojů vynikal zvláště klarinet. U nás 
těší se velkému zájmu koncerty vysílané z Eiffelovy věže 
v Paříži, které jsou zachycovány na výstavišti v 6 hod. 
10 minut.“45

Také v následujícím roce předváděl Radiojournal 
svou produkci na dalších dvou veletrzích (jarním a pod-
zimním), což přispělo k dalšímu rozšíření počtu žadatelů 
o rozhlasovou koncesi. 

Úspěch veletržního vysílání inspiroval vedení Radio-
journalu k další slavné propagační akci – tentokrát v cen-
tru Prahy. Rozhlasový přijímač zn. Nice byl od 14. října 
1923 instalován ve vrátnici tiskařského družstva Národní 
politiky na Václavském náměstí. Technici umístili repro-
duktor do otevřeného okénka nad dveřmi vrátnice, od-
kud byl hudební program Radiojournalu dobře slyšitelný 
po celé spodní části Václavského náměstí. „Aparaturu 
jsme přivezli vždy večer před tím (z kina Sanssouci 
– pozn. aut.) do redakce Národní politiky. (…) Vozili 
jsme ji na dvoukolové káře, někdy nám pomáhal tlačit 
sám ředitel.“46 

Nedělní vysílání od 11.00 do 12.30 hod. vždy vyvolalo mezi 
shromážděnými Pražany velký zájem. Již při první produkci 
byl dokonce přerušen provoz tramvají na Václavském ná-
městí, proto při druhé produkci musela nastoupit dopravní 
policie, která řídila provoz. Také tisk se k těmto reklamním 
produkcím, které trvaly až do zimy 1924, vyjadřoval velmi 
pochvalně. Národní politika dne 16. října uvedla: „Nedělní 
pokus vydařil se velmi dobře. (…) produkce tlumočeny 
byly zcela čistě, zřetelně a tak hlasitě, že je dobře slyšelo 
nejen obecenstvo na chodníku, nýbrž i v celém okruhu 
před naším závodem. Ti, kdo jim naslouchali, přesvědčili 
se sami, že naše radiotelegrafie se německé nejen vyrovná, 
nýbrž v lecčem ji i předčí (zřetelnost mluveného slova). 
Novinka vzbudila přirozeně svou pozornost a pod ampli-
onem kupil se zástup posluchačů až do půl jedné hodiny 
odpolední, kdy produkce skončeny. Koncert opakovati se 
bude příští neděli zase v 11 hodin dopoledne.“47 

Dne 18. října ve své anonci na další nedělní hudební 
produkci upozornila Národní politika především na 
skutečnost, že zvuk je přenášen „vzduchem“: „Koncert 
vysílán bude ve Kbelích a bude hlasitě reprodukován 
na Václavském náměstí anglickým amplionem, který 
je někdy omylem považován za gramofon. Skladby 
nereprodukují se z žádných desek, nýbrž přenášejí 
se uměle přímo do mikrofonu ve Kbelích, zvuky je-
jich letí prostorem na elektromagnetických vlnách 
a zachycovány jsou ‚ze vzduchu‘ přístrojem v našem 
závodě. Obecenstvo se žádá, aby se nestavělo na koleje 
elektrické dráhy a nezavdávalo příčinu k zbytečnému 
zvonění řidičů, které by produkci rušilo. V případě 
silných povětrnostních poruch koncert odpadá.“48 Celá 
akce přispěla k propagaci rozhlasu ve veřejnosti. 

Svízelné počátky vysílání
Počátky pravidelného vysílání byly provizorní a sví-

zelné, ale první průkopníci nejednou zažili i humorné 
situace. 

Karel Koníček například vzpomínal na jedno z prvních 
rozhlasových vystoupení členky opery Národního divadla 
Míly Kočové: „Po ohlášení árie lesní žínky z Dvořákovy 
Rusalky převzala zpěvačka od hlasatelky Tučkové mikro-
fon a začala zpívat ‚Mám zlaté vlásky, mám…‘ Pojednou 
zbledla a dívajíc se vyděšeně na jednu bednu, zazpívala 
‚svatojánské myšky slétají se k nim…‘ Na bedně totiž pobí-
haly dvě malé myši, které se sem uchýlily před nepohodou, 
a tak místo svatojánských mušek objevily se v árii myšky. 
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Profesor Duda si toho povšiml, myšky rychle zapudil, a tak 
zpěvačka árii už hrdinně a správně dozpívala.“49

Ing. Eduard Svoboda se zase věnoval ve svých vzpo-
mínkách zejména technickým a organizačním problé-
mům prvních týdnů rozhlasového vysílání: 

„Rozhlasový mikrofon jsme neměli, a budete se proto jistě 
tázat, do čeho jsme tedy vlastně zpívali a hráli. Není to 
žádné tajemství. Do modulačního okruhu vysílačky se pro-
stě zapojil týž uhlíkový mikrofon, do kterého mluvíte při 
telefonování, a po několika pokusech byl problém vyřešen. 
Pro malou citlivost tohoto mikrofonu bylo nutné umístit 
jej co možná nejblíže u zdroje zvuku, tedy zpěvákovi blízko 
úst a u klavíru pod resonanční desku. Horší již bylo, měl-li 
se zachytiti zpěv s doprovodem klavíru. Naši účinkující 
měli však pro tyto potíže velké pochopení, a stali se proto 
hotovými akrobaty. Jeden doktor (tenorista dr. Dušánek 
– pozn. aut.) ležel při zpívání vždy pod klavírem a sklízel 
tak největší úspěchy. Každý nástroj vyžadoval zvláštní 
způsob zachycení. Tak hrál například náš vyhlášený cel-
lista, pan Berka, Dvořákovu Humoresku a mechanik Vlach 
klečel před ním a držel mikrofon těsně u můstku, aby zvuk 
byl věrně zachycen. Při houslovém sólu musel dokonce ná-
sledovat pohyby houslistovy, a to nebylo tak snadné, byl-li 
houslista trochu temperamentnější. Dechovým nástrojům 
jsme proto dávali přednost, poněvadž vyvozovaly větší 
množství energie. Nedali jsme se však odstrašit a dělali 
další pokusy a vynálezy. Zvedli jsme klavír na tři vysoké 
bedny, takže zpěvák či houslista mohl pod ním rovně stát 
a zpívat při doprovodu do mikrofonu. Pro našeho oblíbe-

ného pianistu Dudu jsme vybudovali pyramidu z beden, 
sloužících původně jako obal pro vysílací lampy. Jednou 
však hrál Pochod donských kozáků příliš temperamentně, 
a tu byl koncert náhle přerušen hřmotem, neboť trůn pod 
panem profesorem se zhroutil. Posluchači čekali trpělivě, 
až bylo opět všechno uvedeno do pořádku.“50

Spojení z Prahy do kbelského „studia“ bylo pro účin-
kující zpravidla zajišťováno automobilem (taxislužbou 
jedné pražské firmy, která cenově vycházela Radiojour-
nalu vstříc), zaměstnanci také jezdili tramvají na koneč-
nou stanici do Vysočan a potom pokračovali ještě skoro 
půl hodiny pěšky.

První rozhlasoví tvůrci
Ohlašování a odhlašování pořadů zpočátku zajišťovali 

technici Vlach a Jandl, později stenotypistka Emilie Tuč-
ková, která také od listopadu 1923 hlásila tržní ceny ze-
leniny a masa. Až 17. ledna 1924 vstoupil do pracovního 
poměru s Radiojurnalem Adolf Dobrovolný, který se stal 
naším prvním profesionálním rozhlasovým hlasatelem. 
Od 1. ledna 1925 byl definitivně angažován jako stálý 
hlasatel Radiojournalu.

Adolf Dobrovolný (1869–1934)
Od roku 1888 herec a později i divadelní režisér, v letech 
1924–1931 první profesionální hlasatel, recitátor a prů-
vodce programem Radiojournalu, v letech 1931–1934 pra-
coval v programovém provozu. Kromě hlasatelské profese 
účinkoval v prvních literárních pořadech rozhlasu, které 
sám vybíral a připravoval. Uváděl přímé přenosy z kon-
certů, divadel a ze slavnostních událostí. Podílel se také na 
prvním sportovním přenosu, když v roce 1924 líčil do mik-
rofonu podle telefonického popisu z místa utkání průběh 
boxerského zápasu (tento přenos je některými rozhlaso-
vými teoretiky považován za první sportovní reportáž). Byl 
velmi oblíbený u posluchačů a pro svůj otcovský a laskavý 
způsob mluvy byl dáván za vzor jako hlasatel i v zahraničí. 
Byl mistrem výslovnosti a jazykové čistoty, již během 
svého divadelního působení byl vyhlášený recitátor. For-
mou svých vstupů do přímých přenosů a komentováním 
ovlivnil i rozvoj rozhlasových publicistických žánrů.51

Hlasatelství bylo zpočátku považováno za jakýsi druh 
novodobé recitace. Z tohoto důvodu hledal Radiojournal 
hlasatele (a také recitátora) především v řadách divadel-
ních herců: jednak proto, že měli školený hlas jak po K. Duda a J. Hašek (1923)
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stránce technické, tak umělecké, jednak také vzhledem 
k hereckým zkušenostem z práce s textem. 

Na cestu Adolfa Dobrovolného do Radiojournalu vzpo-
míná Miloš Čtrnáctý:
„Ještě v roce 1923 převzala úkol hlasatelky naše úřednice 
sl. Emma Tučková. (…) Jelikož jsem však chtěl zařazovat 
do programu též básnické recitace, ukázala se brzo po-
třeba opatřiti si dobrého přednašeče. Obrátil jsem se na 
Svaz českého herectva, abych ukázal, že chceme spolu-
pracovat s celou naší hereckou obcí, ač věděl jsem napřed, 
kdo mi bude jako nejlepší český recitátor doporučen. A to 
byla cesta Adolfa Dobrovolného do rozhlasu, který se mu 

pak stal druhým domovem. (…) Dobrovolný se stal nejen 
skvělým tlumočníkem českého slova, ale i prvním miláč-
kem našeho rozhlasu.“52

Své hlasatelské působení v Radiojournalu zahájil 
přednesem Sládkovy básně Rodná mluva. Dlouholeté he-
recké zkušenosti, ale také rozsáhlé literární znalosti mu 
umožnily posunout ohlašování pořadů do kvalitativně 
vyšší roviny, na svébytnou vyjadřovací formu, kterou by-
chom mohli přirovnat k dnešním profesionálním hlasa-
telským výkonům. Dokázal znamenitě navázat kontakt 
s posluchači, upoutat je nejen kultivovaným projevem, 
ale také pohotovým využitím aktuálních programových 
podnětů, například výročí, nebo vyjádřením osobního 
vztahu k ohlašovanému dílu a jeho autorovi. Velmi 
často využíval programových přestávek mezi hudebními 
projevy nebo neplánovaných výpadků a pauz ve vysí-
lání k oblíbené recitaci, k četbě ukázek z nových knih, 
k četbě na pokračování, a to často z literatury čerpající 
z hereckého prostředí, které dobře znal. V rohu studia 
měl proto svoji příruční knihovničku, která ho provázela 
už v době jeho herecké činnosti, a v ní básně i prózu 
nejlepších našich i zahraničních klasiků. Když pak bylo 
z technických nebo programových důvodů zapotřebí, 
sáhl po Nerudovi, Čechovi nebo Vrchlickém a svým pří-
jemným projevem překlenul mezeru v programu. První 
hlášení psal Miloš Čtrnáctý na lístky. Protože se však 
program často měnil, sestavovalo se ohlášení jednotli-
vých hudebních čísel až na místě ve Kbelích – a to již byl 
jeden z úkolů Adolfa Dobrovolného. 

Byl přísný na sebe i na druhé, vyžadoval kázeň a po-
řádek, zároveň však byl laskavý a přívětivý a svým mlad-
ším kolegům byl vždy ochoten pomoci a poradit. Dokázal 
posluchače bavit i zaujmout vážnějším tématem, barvitě 
vyprávět, co je nového ve vysílání, jaké novinky jsou pro 
ně v programu připravovány, mnohdy improvizovaně, 
ale vždy s ohledem na to, aby posluchače zaujal a také 
kultivovanou formou poučil. Byl tedy nejen prvním roz-
hlasovým hlasatelem – průvodcem programu, ale také 
vypravěčem, komentátorem, dramaturgem i režisérem. 
„Adolf Dobrovolný byl v historii čs. rozhlasu první 
komplexní rozhlasová osobnost, pohotový improvizá-
tor, který dovedl nerozpačitě a zajímavě vyplnit pauzu 
z jakýchkoliv důvodů vzniklou, ve vhodnou chvíli vy-
táhl z kapsy dopisy prvních posluchačů, přečetl pár 

A. Dobrovolný v hlasatelně Národního domu
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vět, odpověděl na dotazy, poslal pozdravy. Byl kromě 
toho první rozhlasový pracovník s pevnou vírou v ne-
omezenou moc mluveného slova, nejjistějšího základu 
budoucí rozhlasové síly, a tím i první tvůrce, který se 
už v roce 1924 nejvíce přiblížil odpovědi na otázku 
ještě nevyslovenou, co je specificky rozhlasové a kde 
asi hledat onu později tak často diskutovanou rozhla-
sovost: nacházel ji v kontaktu s posluchačem.“53 

Adolf Dobrovolný rovněž získal ke spolupráci s Ra-
diojournalem dramaturga Vinohradského divadla Jaro-
slava Hurta a společně uvedli první divadelní aktovky.54

 
Legislativa, koncese, první koncesionáři

Vytvoření rozhlasové společnosti a pravidelné rozhla-
sové vysílání pro veřejnost si vyžádalo též legislativní 
úpravu nově vzniklého stavu. Podmínky byly ale kodi-
fikovány až na jaře roku 1924 dlouho připravovaným 
vládním nařízením (ze dne 17. dubna 1924). Jím se sta-
novovaly při provádění zákona o telegrafech kritéria pro 
„zřizování, udržování a provoz telegrafů“ mimo státní 
monopol, tedy jednak podmínky pro udělení koncese na 
zřízení „soukromé stanice vysílací“, jednak požadavky 
pro udělení posluchačské koncese k „přechovávání 
a užívání přijímacího aparátu“.55 V zásadě byla v této 
právní normě zakotvena závislost soukromé rozhlasové 
společnosti na státu, zastupovaném poštovní správou 
ministerstva pošt a telegrafů.

Ministerstvo mělo například monopol na povolo-
vání typů rozhlasových přijímačů a jedině ono mohlo 
žadatelům poskytovat tzv. rádiové koncese, které je 
opravňovaly ke zřízení a provozování přijímacích sta-
nic a k poslechu rozhlasového programu. Také veškerá 
vysílací činnost byla pod jeho kontrolou a mohlo kdy-
koliv provést její revizi. Ministerstvo zajišťovalo vysílací 
stanice, jejich provoz, linky a jiná technická zařízení, 
vysílací společnost zabezpečovala program pro vysílání, 
technický provoz ve studiích a administrativu. 

Získat koncesi k poslechu ovšem nebyla nijak jed-
noduchá záležitost: „Žadatel musel podat žádost na 
předepsaném tiskopise, přiložit k ní domovský list 
a vysvědčení zachovalosti. Radiožurnál, u něhož se 
žádost podávala, připsal na ni, jaký typ přijímače 
bude žadateli dodán, a postoupil ji se všemi doklady 
ministerstvu pošt a telegrafů. To zavedlo „kádrování“ 
uchazeče. Dalo prověřit jeho bezúhonnost a politickou 

příslušnost. To trvalo dva, tři měsíce. Pak koncesi 
udělili – nebo neudělili; to bylo tehdy, objevila-li se 
sebenepatrnější závada. Byly případy, že ministerstvo 
zrušilo už udělenou koncesi jen proto, že někdo konce-
sionáře udal pro nějaký nepatrný, často i vymyšlený 
přestupek.“56

Dodávat rozhlasové přijímače a zřizovat je u poslu-
chačů mohl výhradně Radiojournal. Od podzimu 1923 
začalo žadatelů o koncesi přibývat, takže ministerstvo 
pošt a telegrafů bylo nuceno vystavovat koncese ještě 
před vydáním připravovaného vládního nařízení. V zá-
sadě musel žadatel splnit dva základní požadavky: 

„1) Přijímací stanice smí být používána pouze pro 
přijímání programů Radiojournalu.

2) Posluchač zaplatí poštovní a telegrafní správě 
uznávací poplatek 60 Kč ročně a rádiové společnosti 
bude platit poplatek 100 Kč měsíčně.“57

Poplatek tedy byl dvojí – uznávací (evidenční), který 
se platil poštovní správě jako roční předplatné, a po-
platek placený složenkou měsíčně vysílací společnosti. 
S vybíráním poplatku bylo ale započato až od měsíce 
října 1923; za červen, červenec, srpen a září se ještě ne-
platilo. Evidenci abonentů si nejprve vedl Radiojournal 
sám, a to až do doby, než do společnosti vstoupil stát 
(1925) a evidenci převzala poštovní správa. 

Vládní nařízení ze dne 16. dubna 1925 potvrdilo usta-
novení poštovní a telegrafní správy z března 1925, aby 
koncesionáři od 1. dubna 1925 platili již jen jeden – nej-
prve měsíční, posléze roční a poté opět měsíční – popla-
tek, a to poštovní a telegrafní správě, která pak provedla 
vyúčtování rozhlasové společnosti.

V koncesi byla přesně stanovena práva a povinnosti. 
O tom, že zejména povinnosti uchazeče o poskytnutí 
koncese nebyly nikterak malé, svědčí její text: 

„Ministerstvo pošt a telegrafů uděluje Vám na základě 
§ 3 odst. 1 a § 6 odst. 2a) zákona o telegrafech z 23. března 
1923 č. 60 Sb. zákonů a nařízení zatímní koncesi na zřízení 
a provoz čtyřlampové přijímací stanice radiofonního typu. 
(...) Této stanice smíte užívati pouze pro přijímání zpráv, 
přednášek, návěstí a koncertů, vysílaných radiofonicky 
podnikem Radiojournal, společnost s ručením omezením 
v Praze II, Národní třída 26.
Kdybyste zachytil něco jiného, nesmíte toho zaznamenati 
ani s nikým sděliti. Ani přijímací stanice, ani zachycených 
zpráv nesmíte užíti výdělečně. To platí též o členech Vaší 
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rodiny a osobách Vaší domácnosti a vůbec o každém, komu 
umožníte přímo nebo nepřímo poslech svojí stanicí.
Poštovní a telegrafní správa jest oprávněna dát kdykoli Vaši 
stanici prozkoumati svými orgány a její provoz kontrolovati. 
K tomu účelu jste povinen poskytnout vždy volný přístup ke 
stanici orgánům poštovní a telegrafní správy, kteří se řádně 
legitimují. Odepřete-li jim přístup, ztratíte koncesi.
Ručíte poštovní a telegrafní správě za všechny škody, které 
jí snad vzejdou zřízením nebo provozem této stanice, a jste 
povinen stanici náležitě střežiti a zabrániti, aby jí nebylo 
zneužito nikým nepovolaným.
Ministerstvo pošt a telegrafů béře na vědomí, že jste mu 
zaplatil prostřednictvím podniku Radiojournal, spol. s r. o., 
uznávací poplatek 60 Kč za rok 1923. Tento roční poplatek 
budete i dále platiti, nebude-li jinak ustanoveno vládním 
nařízením, které bude vydáno na základě § 3 odst. 1 zákona 
o telegrafech.
Jakmile toto vládní nařízení nabude platnosti, budete 
podroben i všem jeho ostatním ustanovením.
Poštovní a telegrafní správa si vyhrazuje kdykoliv, neu-
dávajíc důvodu, provoz Vaší stanice nadobro nebo načas 
zastaviti nebo tuto koncesi odvolati, aniž byste měl proti ní 
jakéhokoli nároku na náhradu vzešlé škody.
Rovněž si poštovní a telegrafní správa vyhrazuje tuto kon-
cesi doplniti nebo změniti, až vláda vydá nařízení, o kterém 
mluví § 3 odst. 1 zákona o telegrafech.“58

Ještě podrobnější podmínky pro udělení koncese 
byly pak stanoveny uvedeným vládním nařízením ze dne 
17. dubna 1924. 

První koncese byla ministerstvem pošt a telegrafů 
propůjčena dne 5. září 1923 právnímu konsulentovi 
pražské obchodní a živnostenské komory JUDr. Josefu 
Lachoutovi z Řevnic u Prahy. Svým podpisem ji potvr-
dil, stejně jako šest dalších, sám ministr Alois Tučný. 
Další koncese již podepisovali úředníci ministerstva. Do 
konce roku koncesi obdrželo 47 posluchačů.

Na udělení první koncese vzpomíná Blanka Bošková, 
dcera prvního koncesionáře JUDr. Josefa Lachouta: „Tatí-
nek dostal koncesi (…) na rozhlasový přijímač velmi zají-
mavým způsobem. Byl totiž velkým hvězdářem amatérem 
a na svém rodinném domku v Řevnicích, kde tehdy moji 
rodiče bydleli, si zřídil malou hvězdárnu s dalekohledem, 
fotografickým aparátem a slunečními hodinami.
O koncesi na radiopřijímač požádal hlavně proto, aby 
mohl sledovat přesný čas z francouzské hvězdárny. Náš 
první radiopřijímač vypadal velmi zajímavě. Byla to taková 
menší skříňka spojená s velikou baterií, ty jsme měli dvě. 

(…) Jedna se vždycky nabíjela u místního elektrikáře a na 
tu druhou se hrálo. Nad skříňkou stál amplion, který byl 
spojen s troubou. I v pozdější době, kdy byly přijímače už 
moderní, jsme používali v Řevnicích tento první radiopři-
jímač, protože poslech byl absolutně bez poruch a na ten 
aparát se chytila výborně každá cizina. Přes celou zahradu 
jsme měli nataženou anténu. V rohu zahrady stál vysoký 
sloup, prý byl zhotoven z nejvyššího smrku brdských lesů, 
a k tomuto sloupu byla anténa připevněna.
Na poslech koncertů, které tehdy byly vysílány, se shromaž-
ďovalo mnoho obyvatel Řevnic, samozřejmě s pohoštěním. 
Radiopřijímač by možná byl k potřebě dodnes, nebýt toho, 
že v roce třicet šest náš domek v Řevnicích navštívili zlo-
ději, ukradli celý radiopřijímač a hodili ho do Berounky.“59

 Od října 1924 koncese zapůjčovala poštovní a tele-
grafní ředitelství, od května 1925 také šest velkých poš-
tovních úřadů (v Praze, Brně, Bratislavě, Pardubicích, 
Opavě a Košicích). 

Do konce roku 1923 bylo rovněž uděleno sedm kon-
cesí pro obchod s rozhlasovou technikou, který umožnil 
amatérské konstruování rozhlasových přijímačů. K jeho 
výraznějšímu rozvoji došlo ale až po vydání vládního 
nařízení ze 17. dubna 1924. Kromě radioamatérů si do té 
doby mohli zájemci o udělení koncese zakoupit schvá-
lené průmyslově vyráběné přijímače, zpravidla dovezené 
z ciziny (hlavně z Anglie a Francie), jejichž cena ale do-
sahovala až 20 000 Kč. Možnost vlastní výroby přijímačů 
neobyčejně přispěla k rozšíření počtu posluchačů a kon-
cesionářů.

Hledání dalších zdrojů příjmů
Protože příjem z prodeje prvních koncesí zdaleka ne-

stačil krýt provozní náklady, vypomáhala si společnost 
na základě povolení ministerstva obchodu také prode-
jem rozhlasového zařízení a vysíláním placené reklamy. 
Rozhlasové přijímače byly prodávány nejprve v provoz-
ních místnostech Radiojournalu na Národní třídě 26, 
později v prodejně ve Skořepce, kde byla též informační 
kancelář pro zájemce o radiofonii.

Nejčastěji se prodávaly francouzské rozhlasové 
přijímače značky Standart, které dodávala společnost 
Radioslavia, avšak podle dohody jen s desetiprocentním 
rabatem. 

Přístroje byly čtyřlampové, pouze s jednopásmovým 
laděním pro dlouhé vlny od jednoho tisíce do čtyř tisíc 
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metrů, což bylo pro příjem domácích i zahraničních vy-
sílačů dostačující (vysílač ve Kbelích pracoval s vlnovou 
délkou nejprve 1180 m, pak 1150 m a od 15. listopadu 
1924 680 m, Königswusterhausen 1800 m, Paříž–Eiffelova 
věž 2400 m, Eberwalde 1070 m). Samotný přijímač však 
musel být doplněn ještě čtyřvoltovým akumulátorem, 
anodovou suchou baterií o napětí 100 V, reproduktorem 
Pathé, párem sluchátek, rezervními lampami a důkladnou 
venkovní anténou. 

Cena přijímače včetně vybavení se pohybovala od 
sedmi do devíti tisíc korun. Jak se ale brzy ukázalo, byly 
přístroje značně poruchové, a proto požádala rozhla-
sová společnost ministerstvo pošt a telegrafů o povolení 
k dovozu kvalitnějších a výkonnějších přijímačů ang-
lické výroby značky Marconi. Dodávku přímo v Londýně 
dojednal v červnu 1924 ing. Svoboda (na jeho cestu si 
musel Radiojournal vypůjčit), výhodou však bylo, že 
dodavatel za přijímače s vybavením nepožadoval oka-
mžitou úhradu. 

Doplňkový prodej rozhlasové techniky držel Radio-
journal „nad vodou“ – kryl ztráty z vysílání. Prodej 
přijímačů získaných na úvěr de facto zabránil hrozící 
likvidaci rozhlasové společnosti. 

Důležitým zdrojem příjmů bylo i dojednání výhrad-
ního prodeje reproduktorů vyráběných společností 
Amplion. Radiojournal je prodával ve velkém výrobcům 
rozhlasových přijímačů. Tato doplňková obchodní čin-
nost trvala až do doby, než do společnosti vstoupil stát 
a ministerstvo ji Radiojournalu zakázalo.60

Zvýšení počtu koncesionářů se také snažil ing. Svo-
boda zajistit bezplatným propůjčováním rozhlasových 
přijímačů. Zájemce si musel zažádat o koncesi, zaplatit 
Radiojournalu měsíční poplatek a náklady za montáž 
přijímače a na určitou dobu mu byl rozhlasový přijímač 
bezplatně zapůjčen. Po uplynutí sjednané doby se mohl 
rozhodnout, zda si přijímač ponechá, nebo ho vrátí. Ale 
ani tento projekt se neukázal jako příliš úspěšný. Jednak 
nebyly dodávané přístroje dostatečně spolehlivé, jed-
nak chtěli mít zájemci o poslech rozhlasu své vlastní 
přijímače a čekali, až jejich ceny klesnou. 

Počáteční nedůvěra posluchačů k novému médiu
Překážkou byla i nedůvěra lidí k novému vynálezu. 

Technik Karel Koníček ve svých vzpomínkách na po-
čátky rozhlasového vysílání uvádí:

„Vzpomínám si, jak jsme stavěli stanici u nějakého statkáře 
v jedné obci na Olomoucku. Došlo tam málem ke vzbou-
ření na vsi, naše počínání vzbudilo u místního obyvatelstva 
velkou nevoli. Jedna babka vykřikovala na návsi: ,Deť je 
to protivá páno Boho! Takový novote! Přenesó nám leda 
zkázo! Te dráte bodó chetat všecke hrome! Ovizete, že 
z teho jednó vehoři celá dědina!’ Nechtěla si dát říci, že 
to není žádný ďáblův vynález na zkázu Hanáků, dívala se 
na mě stále nevraživě, ale večer ke statku přece jen přišla. 
A s ní půl vesnice. Míla Kočová zpívala ten večer Mařenku 
z Prodané nevěsty. Otevřeli jsme okna i dveře, aby bylo 
venku slyšet. Byl pěkný, klidný večer. Zástup před dom-
kem ani nedutal, kolem dokola bylo ticho, že by bylo slyšet 
špendlík upadnout. (…) Po vysílání se nikomu nechtělo 
domů. Vyhledal jsem nedůvěřivou babku a zeptal se jí, jak 
se jí to líbilo. ,No, hrálo to moc hezky,’ řekla, ,ale já vám 
sténě nevěřím. Čert vi, co v tem vězijó za kozla.’ Takových 
a podobných příhod zažili jsme v těch dobách dost.“61 

Neradostné výsledky hospodaření v prvním roce
Hospodaření společnosti za rok 1923 skončilo defici-

tem 83 181,09 Kč (příjmy činily 360 975,14 Kč a vydání 
444 156, 23 Kč).

Hlavní výdaje zahrnovaly následující položky:
Sklad 133 701,29 
Režie 305 390,10
Odpisy 5 064,84

celkem výdaje 444 156,23

Některé vybrané položky z účtu režie:

- služné, remunerace, příbytečné, novoročné 117 944,60
- nemocenské a penzijní pojištění zaměstnanců 3 708,40
- cestovné, jízdné a diety členů správní rady 3 942,–
- dtto pro administrativní personál 1 529,–
-  nájem kancelářských místností, osvětlení a úklid 

25 923,75
-  reklama tištěná a světelná, propagační přednášky 

5 737,09
-  dopravné radiomateriálu k abonentům za účelem insta-

lace 2 257,44 
-  honoráře za koncerty a recitace ve vysílací stanici 

kbelské 25 892,–
- doprava účinkujících do Kbel 15 254,60
- honoráře za zprávy sportovní a meteorologické 2 251,–
-  poplatky státu za vysílání ve Kbelích (el. proud, stroje, 

otop) 46 665,–
- tisk časopisu Radiojournal, foto apod. 14 798,32 
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Průměrná měsíční mzda pracovníků Radiojournalu 
činila v roce 1923:

Ing. Eduard Svoboda 4400 Kč, Miloš Čtrnáctý 2400 Kč, 
technik Jan Velík 3200 Kč, Emma Tučková 1700 Kč., 
JUDr. Ladislav Šourek (pouze prosinec 1923) 10 000 Kč.

Poradní sbor
Na konci roku 1923 vznikl z iniciativy Radiojour-

nalu jako stálá instituce zvláštní poradní sbor, který 
měl zprostředkovávat kulturní spolupráci se státními, 
kulturními a hospodářskými institucemi. Jeho první 
informativní schůze se uskutečnila 11. prosince v míst-
nostech Radiojournalu na Národní třídě za účasti 
zástupců ministerstva vnitra, ministerstva zahraničí, 
Čs. červeného kříže, Osvětového svazu, Státního bio-
klimatického ústavu a peněžnictví. Naděje, které byly 
do této instituce vkládány, se však zcela nenaplnily 
a spolupráce v budoucnu probíhala víceméně jen v ro-
vině konzultací při vytváření směrnic pro rozhlasovou 
programovou tvorbu. 

Stěhování do továrny Elektra, Poštovní nákupny, 
Orbisu a Národního domu

Po několika měsících vysílání byl Radiojournal nu-
cen s příchodem špatného počasí první improvizované 
studio opustit. Stan sice chránil účinkující před deštěm 
a větrem, měl i elektrické osvětlení, ale nedal se vytápět. 
Při náhlém ochlazení musili dokonce hudebníci použít 
rukavice. 

Na pozvání společnosti Elektra, továrny na výrobu 
žárovek62, se vysílání na nějakou dobu přesunulo do 
Hloubětína, odkud se vysílalo z pokusné půlkilowattové 
stanice, sestavené ing. Bískem. „Byla rozložena na stole 
a nikdo se v ní nevyznal než sám její původce. A v tom 
byl hlavní kámen úrazu. Inž. Bísek musil být přítomen 
každému vysílání a když jedné neděle prohlásil, že 
musí jet na venkov ke své matce, octli jsme se v nepří-
jemné situaci, že právě v neděli, na níž nám z důvodů 
propagačních záleželo, nebudeme vysílat.“63 

Nastalo proto opět stěhování zpět do Kbel. Vzpomíná 
Miloš Čtrnáctý: „Byli jsme náhle postaveni před nut-
nost učiniti nové opatření. Bylo to dílo okamžiku. Inž. 
Svoboda opatřil nákladní auto a v několika hodinách 
byl opět přestěhován náš ,ateliér’ zpět do Kbel, kde nás 
přijali jako kající syny s otevřenou náručí.“64 

Studio se tentokrát přesunulo do předsíně domku s vysí-
lací stanicí, kde po jednoduchých úpravách akustiky (s po-
mocí staré opony zapůjčené správou kina Sanssouci) se ve 
vysílání pokračovalo. Místnost byla sice větší, 4 x 3 m, ale 
muselo se jí procházet do stanice. A i v ní byly podmínky 
velmi krušné. Když na konci listopadu udeřily silné mrazy, 
muselo se studio opět stěhovat do další místnosti stanič-
ního domku (do dílny65), která byla vybavena v té chvíli asi 
nejpotřebnějším zařízením – železnými kamny. 

V těchto improvizovaných prostorách setrval Radio-
journal až do 1. prosince 1924, kdy se vysílalo z kbel-
ského „studia“ naposledy.66 Radiojournal se se svým 
prvním ateliérem rozloučil slavnostním večerem sonát. 

S novým studiem, vybudovaným výhradně pro po-
třeby vysílání, se původně počítalo v budově strašnické 
stanice, jejíž stavba byla zahájena v prosinci 1923. Když 
ale místnost pro ateliér musela být použita oproti pů-
vodním plánům pro instalaci vysílače, hledaly se na 
jaře 1924 pro studio jiné prostory. Byly nalezeny v bu-
dově právě dostavěné Poštovní nákupny na tehdejší 
Fochově (dnešní Vinohradské) třídě č. 58. Sem se již 
1. července z úsporných důvodů mohly přestěhovat kan-
celáře Radiojournalu, laboratoř a prodejní místnosti.67 
V květnu totiž Radiojournal dostal výpověď z enormně 
drahých prostor na Národní třídě, které musel opustit 
také z důvodu jejich rekonstrukce. 

V Poštovní nákupně si Radiojournal pronajal v pátém 
patře podkrovní byt se čtyřmi pokoji. Největší místnost 
o rozměrech 6 x 4,5 m byla upravena jako „vysílací ateliér“ 
a propojena dvěma linkami s kbelskou vysílačkou (jedna 
pro vysílač, druhá pro dorozumívání s obsluhou stanice). 

Odtud pak 2. prosince 1924 zahájil poprvé vysílání 
svého programu z Prahy, z prvního studia na Vinohra-
dech. Studio již bylo moderněji vybaveno (technické za-
řízení dodala francouzská firma S. F. R.) a odpadlo také 
nepříjemné, finančně nákladné a časově značně náročné 
dojíždění účinkujících do Kbel.

Po rekonstrukci v listopadu 1924 byla vysílačka ve 
Kbelích určena již výhradně pro radiotelefonní provoz, 
což přispělo ke zvýšení kvality rozhlasového signálu.

Nově budovaný vysílač ve Strašnicích ale vyžadoval 
větší a technicky kvalitněji vybavené studio, kterému 
pracoviště v Poštovní nákupně nevyhovovalo. Studio 
se proto během jediné noci v březnu roku 1925 přestě-
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Legenda k sídlům vedení a studií Radiojournalu (od r. 1923 do r. 1933)

(1) Dům U Choděrů, Národní třída 26 provozní kanceláře do r. 1924 
 (dnes kino a restaurace Evald – budova v blízkosti OD Tesco)
(2) Budova Poštovní nákupny, Fochova (dnešní Vinohradská) 58 studio a provozní místnosti  od r. 1924
 (později Radiopalác)
(3) Orbis, Fochova 62 (poblíž Vinohradské tržnice) studia a provozní místnosti  od r. 1925
(4) Národní dům – nám. Míru na Vinohradech studia  od r. 1927
(5) Budova Ředitelství pošt a telegrafů (dnes Vinohradská 12) studia a provoz  od r. 1933
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hovalo do nových, prostornějších a předem poměrně 
jednoduše akusticky upravených místností, získaných 
v právě dostavěné budově nakladatelství Orbis na 
Fochově třídě 62. Nalezl je ing. Svoboda, který se neú-
navně snažil vytvářet pro vysílání kvalitnější podmínky. 

V Orbisu si Radiojournal pronajal byt v posledním, pátém 
patře (z důvodu nižšího nájmu). Hlavní místnost studia 
měla rozměry 9 x 6 m a v následujícím roce byla podle ná-
vrhu ing. Svobody prodloužena stavebními úpravami až na 
11,5 m, což umožňovalo produkci menšího orchestru a tím 

také rozšíření možností hudebního vysílání. Po zahájení 
provozu strašnické vysílačky bylo v Orbisu vybudováno 
ještě druhé studio s rozměry 5,5 x 5 m, určené pro vysílání 
slovesného programu. K němu byly postupně pronajímány 
další místnosti, takže Radiojournal obsadil celé patro, do 
něhož mohl přestěhovat také administrativní kanceláře. 
V té době měl 24 zaměstnanců. 

Z pracoviště v Orbisu vysílal Radiojournal svůj pro-
gram po několik let (zde například hrál první rozhlasový 
orchestr, zde byla odvysílána první rozhlasová hra) 

Pracovní konference v Orbisu
J. Morávek,  A. Provazník, M. Očadlík, J. Jelínek, E. Svoboda, L. Šourek, M. Kareš, J. Hurt, V. Šimáček, V. Blecha, O. Ladman, O. Matoušek
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a kanceláře si zde podržel až do roku 1933, kdy je pře-
stěhoval do budovy současného Českého rozhlasu na 
Vinohradské třídě č. 12.

Důvodem hledání nových prostor pro vysílání byly sta-
vební, resp. akustické nedostatky místností v Orbisu, 
které nebyly přirozeně budovány s ohledem na technické 
potřeby rozhlasu. Místnosti totiž měly nízké stropy (byly 
postaveny jako byty), což se nepříznivě projevovalo na 
jejich akustice. Přestože technici provedli řadu zkoušek 
s nejrůznějšími pomocnými přestavitelnými stěnami 
a plochami, nebyly výsledky uspokojivé. Proto se také 
Radiojournal více zaměřoval při vysílání hudebního 
programu na přenosy z koncertních síní, které měly do-
konalou akustiku.

Zkušenosti z přenosů koncertů přivedly pracovníky 
Radiojournalu na myšlenku vytvořit studio přímo v kon-
certním nebo divadelním sále. V dubnu 1927 bylo proto 
zřízeno improvizované studio v Raisově (divadelním) 
sále tehdejšího Národního domu na náměstí Míru 
v Praze na Vinohradech (23  m délky, 11 m šířky a 12 m 
výšky), odkud Radiojournal vysílal až do roku 1933 
téměř veškerý hudební program a přenosy činoherních 
představení. 

Nebylo to jednoduché, protože ředitelství Národního domu 
a příslušný stavební úřad nepovolily Radiojournalu po-
třebné stavební úpravy divadelního sálu. V některých dnech 
dokonce musel vysílací pracoviště vyklidit, protože se v sále 
konaly plesy a taneční zábavy. Postupně však pronajal další 
místnosti (pro hlasatelnu, pro přednášky, provozní místnost 
a kanceláře) a vybudoval nová dvě studia pro menší hudební 
soubory a činohru. V dalším poschodí Národního domu byly 
zřízeny sklady gramofonových desek, gramofonové, statis-
tické a propagační oddělení. Po přestěhování technického 
provozu do Národního domu byly provozní místnosti v bu-
dově Orbisu přeměněny na kanceláře. 

Nová vysílací stanice ve Strašnicích
V září roku 1924 povolilo ministerstvo pošt a telegrafů 

výstavbu moderní půlkilowatové stanice (francouzské 
výroby firmy S. F. R.) ve Starých Strašnicích. Stanice 
byla zřízena v budově, kterou společnost Radiojournal 
postavila na pozemku bývalého vojenského cvičiště, 
pronajatém na několik let pražskou obcí (pozemek si vy-
hlédl ing. Svoboda, stavbu vedl architekt F. X. Čtrnáctý, 
bratr Miloše Čtrnáctého).

Anténa, navržená podle petřínského vzoru, měřila 60 me-
trů. Byla natažena na dvou čtyřicetimetrových stožárech, 
které si nechal Radiojournal vyrobit na dluh u jedné vr-
šovické firmy. Jejich splácení trvalo asi půl roku. Na dluh 
byly dodány i kabely z továrny Kablo Kladno. 

Do provozu byla stanice uvedena dne 12. února 
1925, pravidelné vysílání zahájila 21. února 1925 na vlně 
550 m.68 

Kbelská stanice vysílala ještě souběžně do 28. února, 
pak se pro rozhlasové účely přestala používat (byla opět 
upravena pro telegrafní vysílání). Po nějaké době byla 
ale znovu uvedena do rozhlasového provozu, zejména 
pro potřeby vysílání programu v němčině.69 

Půlkilowatová vysílačka byla na konci roku nahra-
zena modernější vysílací stanicí o výkonu 5 kW systému 
Western Electric, která zahájila zkušební provoz 24. pro-
since 1925. Slavnostně byla otevřena 7. února 1926 při 
zahájení prvního československého propagačního týdne 
radiofonie.70 

Zahájení provozu strašnické vysílačky znamenalo 
„konec pokusného provisoria polosoukromého rázu 
a vstup k vlastnímu rozvoji činnosti.“71 

Další propagační akce
Radiojournal nevynechal žádnou příležitost k propa-

gaci svého vysílání. Využíval nejrůznějších výstav, na 
nichž předváděl rozhlasové přijímače, obchodníkům 
(zejména v předvánoční době) dokonce půjčoval přijí-
mače zdarma k veřejné produkci, pořádal propagační 
zájezdy do různých měst, při kterých byly přednášky 
ing. Svobody doprovázeny praktickými zvukovými ukáz-
kami vysílaných pořadů. 

Při těchto veřejných produkcích nejprve používal složité 
přijímací aparatury NICE, zapůjčené Radioslavií, později 
pětielektronkový přijímač Marconi s výkonným zesilo-
vačem a mohutnými reproduktory. Veřejný rozhlasový 
koncert byl předem domluven s pořádající organizací 
v příslušném městě –  ta pak Radiojournalu za produkci za-
platila kolem čtyř tisíc korun, což byl při poměrně malé re-
žii vítaný zisk do pokladny rozhlasové společnosti. Večerní 
produkce byla obvykle zahájena informativním výkladem 
o podstatě rozhlasového vynálezu a možnostech jeho 
využití. Pak následoval podle nařízení ministerstva vnitra 
nejprve poslech vysílání ze Kbel, poté byl reprodukován 
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program z Německa, Francie, Itálie, Holandska, Rakouska 
a na závěr produkce anglického vysílání, často až do jedné 
hodiny v noci. 

Radiojournal se také nebránil tomu, když si různí 
podnikatelé zakupovali rozhlasové přijímače k vlastním 
veřejným produkcím, na kterých sami vybírali vstupné. 
Na jednoho z nich vzpomíná Karel Koníček:

 „Přijel jsem jednou na jaře do kteréhosi městečka 
v severovýchodních Čechách. Už od nádraží jsem viděl 
na ulicích a pak na náměstí plno velkých plakátů s kli-
katými blesky, které budily velkou pozornost občanů.

Přistoupil jsem zvědavě k jednomu z těchto plakátů 
a čtu:

Senzační zázrak XX. století.
Víte, co je rádio? Nevíte!
Slyšeli jste rádio? Neslyšeli!
Proto přijďte zítra 22. března 1924 o šesté hodině večer 
do hostince „U tří lip“, kde ve velkém sále se bude hlasitě 
reprodukovat radiofonní vysílání Radiojournalu ze Kbel 
u Prahy.
Budou-li v té době vysílat zahraniční vysílače, uslyšíte 
je také!
Budete překvapeni! Jednotné vstupné Kč 5.
Uctivě zve
Rudolf Šťastný, radiopodnikatel. 

Na jednotných plakátech se doplňovalo jen jméno 
obce, hostince a datum. Takové plakáty předcházely 
pana radiopodnikatele od městečka k městečku, od ves-
nice k vesnici. Pan radiopodnikatel přijel dopoledne, 
zavěsil anténu, připojil uzemnění, zapojil baterie, 
přezkoušel přijímač a na vhodné místo v sále postavil 
jeden nebo dva reproduktory, a šel na pivo. Při odpo-
ledním vysílání burzovních zpráv si zjistil příjem 
kbelského vysílače a vrátil se ke svému půllitru. V šest-
náct hodin si ještě ověřil vysílání zahraničních stanic 
a večer začal vysílat. Po reprodukci sbalil fidlátka, 
navečeřel se, vyspal a druhý den se opakovalo totéž 
v jiné obci. Pan Šťastný vydělával a Radiojournal měl 
reklamu. Takových podnikatelů se vyrojilo tehdy více 
a každý měl svůj rajón. Radiofonie měla tedy podobné 
propagátory jako nedávno předtím film.“72

Velký ohlas mezi Pražany vyvolala rovněž propagační 
akce Radiojournalu, při níž byla z automobilu stojícího 

na Karlově náměstí a v Rytířské ulici či dokonce jedou-
cího po pražských ulicích reprodukována hudba Giu-
seppe Verdiho. Stalo se tak přesně rok po zahájení pra-
videlného vysílání – 18. května 1924. Akce měla takový 
ohlas, že byla týž den opakována na Vinohradech.

Dalším reklamním činem bylo umístění rozhlasového 
přijímače 24. května na parníku na Vltavě. 

„Naši technici natáhli drát od komína na záď parníku jako 
anténu, postavili přijímač a hrálo se celou cestu. Docíleno 
výsledků tehdy překvapujících. Reprodukovány byly tu 
i cizí stanice velmi zdařile a čistě. Mimo jiné zachycena 
byla taneční hudba z francouzské stanice Clichy tak 
silně, že nadchla k tanci výletníky tábořící na protějším 
břehu.“73

Zhoršení finanční situace
Přes všechny tyto a další propagační a reklamní akce 

se však počet platících koncesionářů příliš nezvyšoval 
a finanční situace Radiojournalu se nadále zhoršovala. 
Koncem roku 1924 byla spotřebována již téměř polovina 
kmenového kapitálu a s velkými obtížemi se dokonce 
hledaly finanční prostředky na mzdy pro stálé zaměst-
nance společnosti. Některým proto hrozila i neplacená 
dovolená. Z toho důvodu se její vedení obrátilo na 
některé tehdejší velkopodnikatele s návrhem, aby do 
společnosti investovali svůj kapitál. 

„Největší zájem tehdy projevil Tomáš Baťa. Cítil v rádiu 
silný politický i hospodářský nástroj a zatoužil ho ovládat. 
Byl tedy nejen ochoten do podniku vložit kapitál, ale chtěl 
založit svůj vlastní vysílač. V Čechách pak to byl baron Lie-
big, za nímž jsme zajeli do Liberce a tam mu a jeho známým 
předváděli ve vile Jugendheim rádiové přijímače.“74

Vedle podnikatelů projevily zájem o rozhlas také 
další skupiny, které byly v rozhlasové společnosti repre-
zentovány tzv. interesanty. Zvláště aktivní byla skupina 
s vazbou na agrární stranu, která dokonce uvažovala 
o vytvoření vlastního rozhlasu.

Určité tendence k politickému ovládnutí rozhlasu, jež 
se začaly projevovat již v průběhu roku 1924, byly také 
vedle nedobré finanční situace a programových potíží 
společnosti jedním z důvodů, proč se československá 
ministerská rada rozhodla k aktivnějšímu přístupu 
k rozhlasu a k posílení svého vlivu v rozhlasové spo-
lečnosti. K tomuto kroku však dospěla váhavě až na zá-
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kladě několika intervencí ze strany společnosti a Spolku 
českých žurnalistů. 

Reorganizace rozhlasové společnosti a její 
důsledky

Miloš Čtrnáctý vzpomíná na jednání o reorganizaci 
společnosti, vynucené zejména její špatnou finanční si-
tuací: „Viděli jsme, že zde pomůže jen zvýšení kapitálu 
a zvýšený zájem státu jako přímého účastníka. (…) 
Zaklepali jsme na několika místech, ale vláda Anto-
nína Švehly o nás nevěděla. Vždyť jeden z ministrů, 
když inž. Svoboda žádal jeho svolení, aby mu směl 
dát zdarma a franko namontovat přijímací aparát 
v některé kanceláři, aby se mohl o naší práci informo-
vat, prohlásil krátce: ‚Rádio je velký švindl!‘ A při tom 
zůstalo.

Musel jsem tedy i v tomto případě, jako v mnoha 
jiných, používat své osobní známosti a nalezl jsem 
tak ve vládě muže, jemuž rádio nejen nebylo španěl-
skou vesnicí, ale který dokonce sám doma poslouchal. 
Byl to ministr veřejných prací Antonín Srba, bývalý 
můj kolega z kruhů novinářských jako redaktor Práva 
lidu. Pohovořili jsme si o věci kamarádsky a k svému 
podivu jsme shledali, že naše názory se úplně shodují. 
Ministr Srba slíbil, že se naší věci ujme, jelikož účast 
státu v rozhlase považuje za nezbytnou.“75 

Ministr svůj slib sice dodržel a informoval o celé 
věci ministerskou radu, ale ani potom se celá záležitost 
nikterak nepohnula kupředu a situace Radiojournalu 
se nadále rapidně zhoršovala. Miloš Čtrnáctý se proto 
obrátil na Spolek českých žurnalistů s žádostí, aby kvůli 
urychlenému řešení vzniklého stavu apeloval na státní 
orgány. 

Ale ani tato výzva se u ministerské rady nesetkala 
s dostatečnou pozorností. Vláda s reorganizací společ-
nosti nikterak nespěchala a schválila ji až po delším 
meziministerském jednání podle návrhu ministerstva 
pošt a telegrafů (ze dne 28. ledna 1925) až 6. března 
téhož roku. 

Hlavním problémem při jednáních bylo dosažení konsensu 
ve věci rozdělení kapitálové účasti ve společnosti, otázka 
výsadního práva pro tvorbu a šíření zpravodajství, na něž 
si činila výlučný nárok Československá tisková kancelář, 
a zastoupení jednotlivých státních resortů v řídících orgá-
nech společnosti.

Řešena byla také závažná otázka deficitu. V původním ná-
vrhu ministerstva pošt a telegrafů bylo doporučení minis-
terské radě, aby stát uhradil celý provozní deficit. Toto ře-
šení bylo zdůvodněno „přesvědčením, že státní správa tím, 
že neposkytla Radiojournalu náležité podmínky k rozvoji 
(vysílací stanice, levné předplatné, opoždění výrobního 
zákona atd.), provozní deficit spoluzavinila.“76 
Návrh v tomto znění však přijat nebyl a v usnesení minis-
terské rady z 9. března 1925 se konstatuje:
„Vzhledem k tomu, že bilanční ztráta Radiojournalu byla 
způsobena okolnostmi Radiojournalem nezaviněnými, 
uhradí státní správa v hotovosti provozní deficit Radio-
journalu, konstatovaný při uzávěrce účtu, pořízené ke dni 
1. měsíce následujícího po vstupu státu do Radiojournalu, 
do maximální výše 310 000 Kč. Případnou ztrátu, tuto 
částku převyšující, uhradí dosavadní podílníci ze svého. 
K zaručení této povinnosti sloužiti budou kmenové podíly:
a)  redaktora Miloše Čtrnáctého a ředitele inž. Svobody 

v celkové částce 211 000 Kč
b)  peněžní pohledávka Radioslavie vůči Radiojournalu  

 70 000 Kč
 celkem 281 000 Kč.“77

 Valná hromada nové společnosti se konala 2. června 
1925 již za účasti nového podílníka – státu. Kmenový 
kapitál Radiojournalu byl zvýšen z pěti set tisíc na milion 
korun. Zároveň byl změněn obchodní název společnosti 
na „Radiojournal, čs. zpravodajství radiotelefonické, 
společnost s r. o., v Praze“.

Hlavním důsledkem reorganizace byla skutečnost, že 
do společnosti vstoupil stát (prostřednictvím státního 
podniku Československá pošta) jako přímý účastník 
a nejsilnější podílník s nadpolovičním kapitálovým vkla-
dem 51 %.

Důvody průtahů se lze domýšlet, nicméně výsledkem 
byl fakt, že stát nakonec nemusel zaplatit deficit společ-
nosti, který činil na konci roku 1924 asi 200 000 Kč, „ný-
brž že vstoupil do společnosti plně sanované vlastním 
provozem. Stala se totiž věc,“ uvádí Miloš Čtrnáctý, „na 
kterou jsme předtím marně čekali: předplatitelé začali 
počátkem roku 1925 rapidně stoupat. Počet vzrostl 
hned v prvním měsíci na 2388 platících koncesionářů 
a v březnu se víc než zdvojnásobil (5373). Příčinou 
toho byla technická vyspělost strašnické vysílací sta-
nice a pak i to, že ministerstvo zřídilo na jarních vele-
trzích přímo na výstavišti zvláštní kancelář, kde byly 
zájemcům vydávány koncesní listiny bez jakékoliv 
předchozí žádosti.“78 
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Koncese posluchače rozhlasu (1926)
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Jen v březnu 1925 jich zde bylo vydáno celkem 974.79

Na rychlém zvyšování počtu platících koncesionářů se 
s velkou pravděpodobností podíleli také tzv. černí poslu-
chači, kteří zejména pod dojmem prvních rozhlasových 
přenosů (zvláště z Národního divadla) začali posílat Ra-
diojournalu příspěvky a mnozí z nich požádali o vydání 
koncese ke zřízení rozhlasového přijímače.

Před vstupem do společnosti si stát nechal provést bi-
lanci hospodaření Radiojournalu. Oproti předpokladu se 
ukázalo, že bilance je aktivní. „Stát tedy svým vstupem 
do Radiojournalu pochodil dobře. Nezaplatil ani ha-
léře základních výloh, zvětšil jen kmenový kapitál na 
jeden milion svým vkladem a zajistil si 51procentní 
většinu, takže se rázem stal pánem situace.“80

27. června došlo k reorganizaci správních orgánů spo-
lečnosti – byl jmenován nový, rozšířený jednatelský sbor.

„Rozumí se, že jednatelský sbor, jehož předsedou byl 
zvolen dr. Ladislav Šourek z Radioslavie, rozšířen byl o pa-
třičný počet odborných a ministerských radů a poradní 
sbor dostal úředního předsedu, odborového přednostu 
z ministerstva školství dr. Wirtha. Jednoduchá soustava 
změnila se rázem v komplikovaný aparát. O tom, co jsme 
si rozhodovali s inž. Svobodou většinou sami, radil se 
teď jednatelský sbor, v němž zastoupeno bylo presidium 
ministerské rady (pracovníkem tiskového odboru – pozn. 
aut.), ministerstvo zahraničí jedním členem, ministerstvo 
pošt dvěma členy (jedním právníkem a jedním technikem 
– pozn. aut.). Soukromý kapitál zúčasten byl třemi zástupci 
(Miloš Čtrnáctý – zástupce žurnalistů, Ladislav Šourek 
– zástupce Radioslavie a J. Vorel – zástupce ostatních 
výrobců radiotechnických zařízení – pozn. aut.).“81 Čtyři 
zástupci státních úřadů byli jmenováni státem, zbývající tři 
členové byli voleni valnou hromadou na období tří let. 

Již na první schůzi jednatelského sboru bylo rozhod-
nuto, že slabá půlkilowattová strašnická vysílačka bude 
nahrazena desetinásobně silnější – pětikilowattovým 
vysílačem americké firmy Western Electric.

Reorganizace rozhlasové společnosti z roku 1925 
byla v přijaté podobě v zásadě zachována po celé mezi-
válečné období.

Převaha v počtu hlasů státního sektoru nad soukro-
mým kapitálem v jednatelském sboru se projevovala 
při řešení všech projednávaných otázek, a to vesměs ve 
prospěch státu. 

Jak trpce poznamenává šéf programu Miloš Čtrnáctý, „zá-
stupci soukromého kapitálu byli nuceni přizpůsobovat se 
státní většině, jestliže se nechtěli dát přehlasovat. Státní 
zástupci urovnávali svoje neshody v zákulisí, činíce si 
vzájemné ústupky, zejména ve věcech osobních, a v jed-
natelském sboru hlasovali jednotně, jak tomu kázal dobrý 
mrav.“82

Reorganizována byla rovněž dozorčí rada, jejímž 
úkolem bylo dohlížet na hospodaření společnosti. Měla 
čtyři členy, z nichž dva byli zástupci státu (jeden z nich 
z ministerstva pošt a telegrafů byl předsedou s hlasem 
rozhodujícím) a dva volila valná hromada. 

Kromě 51 % státního vkladu byl zbývající kapitál spo-
lečnosti rozdělen mezi 22 podílníků tak, aby připadlo: „na 
Radioslavii 15 %, na skupinu ostatních koncesovaných 
výrobců radioelektrických přístrojů a zařízení 14 %, na 
skupinu žurnalistů 12 %, na skupinu zemědělských in-
teresantů 8 %.“83 Skupina žurnalistů totiž přepustila ně-
kolik svých podílů dalším účastníkům. Složení podílníků 
z roku 1925 bylo zachováno až do roku 1938.

Kompetence mezi rozhlasovou společností a poštovní 
správou byly rozděleny tak, že poštovní správa zajišťo-
vala výstavbu budov pro studia, budování a údržbu 
vysílacích stanic, speciálních telefonních vedení a ka-
belových linek pro potřeby vysílání a také udržování 
rozhlasové studiové techniky. Společnost Radiojournal 
měla za povinnost starat se o program a řešit všechny 
otázky spojené s jeho vysíláním, zajišťovat provoz studií 
a jejich zařízení z hlediska akustiky. Radiojournalu bylo 
také uloženo pracovat „v co nejužší souvislosti s oficiál-
ními tiskovými kancelářemi“, tj. s ČTK, která tím získala 
exkluzivitu na dodávání společensko-politických zpráv 
do Radiojournalu.

Vedle reorganizace řídících orgánů společnosti došlo 
také k její vnitřní restrukturalizaci. Programové od-
dělení bylo doplněno funkcí kapelníka (podřízeného 
šéfovi programu Miloši Čtrnáctému), jehož úkolem bylo 
sestavovat program hudebního vysílání, řídit rozhlasový 
orchestr, podle potřeby doprovázet na klavír a sledovat 
také nejlepší kvalitu hudebního programu ve vysílání. 
Prvním kapelníkem Radiojournalu se stal A. M. Nade-
mlejnský, od července 1925 Jaroslav Vogl (angažovaný 
výhradně pro rozhlas, později šéf opery v Moravské Os-
travě), od září přechodně a od 1. října trvale Jožka Char-
vát (pozdější kapelník Národního divadla v Praze).
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Šéf programu dále mohl využít nově ustavených 
funkcí odborných poradců (pro hudební a literární 
program), kteří se zejména koncepčně a organizačně 
podíleli na tvorbě těchto specifických programových 
typů. Odborným poradcem pro hudební program byl 
jmenován na návrh Miloše Čtrnáctého jednatelským 
sborem skladatel a uznávaný hudební odborník profesor 
Karel Boleslav Jirák. Poradenskou činnost vykonával 
jen do července 1925, kdy byla jeho funkce sloučena 
s funkcí kapelníka Radiojournalu (při nástupu J. Vogla; 
o pět let později byl K. B. Jirák jmenován programovým 
šéfem Radiojournalu). Poradcem pro literární program 
byl jmenován spisovatel František Sekanina. 

Vyčlenění těchto specifických profesních činností již 
samo o sobě dokumentuje, že rozhlasový program začal 
postupně nabývat na významu, že rozhlas přestával být 
vnímán jen jako zajímavá atrakce a technická novinka 
a začal být chápán jako důležitá společenská instituce. 
Zatímco v prvních měsících šlo zejména o řešení tech-
nických a organizačních otázek zajištění a rozšiřování 
vysílání, pak na sklonku první vývojové etapy je stále 
větší pozornost věnována také jeho obsahové stránce. 
Funkce informativní, zpočátku převažující, je doplněna 
funkcí osvětovou, vzdělávací a postupně také funkcí 
zábavnou. 

Rozpor mezi programovou koncepcí
a požadavky posluchačů

Radiožurnál byl od samého počátku existenčně zá-
vislý na počtu platících koncesionářů. Proto po překo-
nání elementárních technických problémů musel stále 
více brát do úvahy jejich potřeby a zájmy a vytvářet 
takovou programovou nabídku, která by požadavky 
posluchačů respektovala. Na druhé straně, zejména díky 
osobě programového šéfa Miloše Čtrnáctého, se vedení 
rozhlasové společnosti snažilo, byť poněkud idealisticky, 
stanovit rozhlasovému programu náročnější cíle: „Roz-
hlasu bylo určeno, aby převzal úlohu výchovnou, aby 
seznámil i zapadlý venkov s dobrou hudbou, učinil mu 
přístupnou operu i koncertní síň.“84 

Řešení tohoto rozporu v programové tvorbě, tj. 
rozporu mezi „lacinou zábavou a vysokou uměleckou 
kvalitou, mezi požadavky posluchačů a představami 
rozhlasového vedení“, provázelo Radiojournal po celou 
předválečnou etapu jeho vývoje. 

První programové kroky však přirozeně odpovídaly 
jeho skromným technickým, finančním, prostorovým 
a personálním možnostem. 

Vývoj programové
skladby Radiojournalu 

Podle původních představ Miloše Čtrnáctého 
a ing. Eduarda Svobody měl být Radiojournal především 
stanicí zpravodajskou. Hudba měla plnit „jen“ doplňko-
vou funkci. Proto se také v úředním názvu rozhlasové 
společnosti objevila formulace „československé zpra-
vodajství radiotelefonické“ a ve společenské smlouvě 
byl účel společnosti na prvním místě vyjádřen slovy 
„rozšiřování zpráv hospodářských, meteorologických, 
bursovních, sportovních a zpráv rázu všeobecného“. Již 
z tohoto vymezení je zřejmé odlišné chápání rozhlasu ve 
srovnání s dneškem – rozhlas byl vnímán nikoliv jako 
tvůrce, ale především jako „šiřitel“, tj. zprostředkovatel 
obsahů, které sám nevytvářel. Funkce reproduktivní 
převažovala nad funkcí produktivní.

Toto prvotní chápání poslání rozhlasu bylo ovšem 
determinováno i reálným zhodnocením úrovně tech-
nického zařízení, které měl Radiojournal k dispozici. 
To zpočátku zdaleka nezajišťovalo potřebnou kvalitu 
rozhlasového hudebního i slovesného projevu. Prvním 
mikrofonem byl běžný telefonní mikrofon, pro vysílání 
slovesných i hudebních pořadů zcela nevhodný. Sama 
kbelská vysílačka byla stanicí telegrafní, jež musela být 
před vysíláním nejprve technicky upravena, a neposky-
tovala tudíž programovým pracovníkům příliš možností 
pro náročnější rozhlasový program. Až do konce roku 
1924, kdy se studio přestěhovalo do Poštovní nákupny, 
resp. až do zahájení provozu stanice ve Strašnicích 
v roce 1925, lze hovořit o pouhé improvizaci vysílání, 
které probíhalo živelně, bez jasné programové kon-
cepce. První programoví pracovníci museli zápasit nejen 
s technickými a finančními problémy, ale také s nedo-
statkem zkušeností, s minimálním zájmem posluchačů 
a také s malým zájmem účinkujících, pro které nebylo 
vystoupení před mikrofonem tak atraktivní jako před 
obecenstvem divadelního nebo koncertního sálu. 
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Hudební program
Oproti původním předpokladům se ukázalo, že nej-

přitažlivější programovou složkou pro posluchače je 
hudba. Od samého počátku ve vysílání převažovala, a to 
i přes její nedokonalou reprodukci. První „studia“ ve 
skautském stanu a v domku vysílací stanice ve Kbelích 
nebylo možné akusticky upravit, nebyly ani přístroje, 
kterými by bylo možné provádět kontrolní měření roz-
hlasového signálu a jeho kvality. Při hledání nových vý-
razových prostředků musela jen nevelká skupina rozhla-
sových techniků a programových pracovníků pracovat 
velmi často metodou „pokus–omyl“. Dojem z poslechu 
hudebního díla v rozhlasu se přirozeně ani zdaleka ne-
mohl srovnávat s estetickým zážitkem v koncertní síni. 
Přesto byli posluchači okouzleni a s nadšením sledovali 
nové a nové pokusy v hudebním vysílání – od vysílání 
nejjednodušších instrumentálních skladeb pro sólové 
nástroje a sólový zpěv až k hudebním produkcím men-
ších komorních souborů a přenosům rozsáhlých hudeb-
ních děl z koncertních síní a divadel. „Hudba nabývá 
tudíž v rozhlase zvláštního výsadního domovského 
práva ještě dříve, než se mikrofonu zmocnil zpravo-
daj, reportér, básník a dramatik,“ píše A. J. Patzaková. 
„Hudební zvuk v přenosu nejvíce překvapoval, byl nej-
dokonalejším, protože jemně diferencovaným zvukem 
pro zkoušení a ověřování prvých vysílacích a přijíma-
cích stanic.“85 

Prvními účinkujícími v hudebních pořadech byli hu-
debníci orchestru kina Sanssouci; první zpěvačka, Růžena 
Topinková, byla členkou hudebního odboru Osvětového 
svazu. Získat renomované umělce z Národního divadla 
nebo z jiných profesionálních těles nebylo zpočátku jed-
noduché. Proto se vedení Radiojournalu často obracelo 
na žáky hudebních a pěveckých škol v Praze, kteří se 
zpravidla vysílání ochotně účastnili. Po sólových vystou-
peních jednotlivých nástrojů se začínaly zkoušet jejich 
kombinace – hlavně tria. Pro početnější soubory nebylo 
ve stísněných prostorách prvních „ateliérů“ místo, a také 
rozhlasový mikrofon nebyl schopen více hudebních partů 
současně dostatečně věrně reprodukovat. 

Postupně se na produkcích začali podílet také profe-
sionální operní zpěváci (zejména z bývalé opery v Olo-
mouci a z Národního divadla), kteří nejprve vystupovali 
sólově, posléze v duetech z nejznámějších a nejpopulár-
nějších domácích i zahraničních oper.86 

Vstoupit do povědomí kulturní veřejnosti však nebylo 
přes všechnu snahu vedení Radiojournalu jednoduché. 
Rozhlasové hudební vysílání bylo přijímáno v odbor-
ných kruzích se značnou lhostejností a nepochopením, 
jak o tom svědčí například příznačná recenze v Lidových 
novinách ze sklonku roku 1923: 

„Poslouchali jsme a měli jsme více radosti než požitku: 
radost z vynálezu vůbec a radost z toho, že celý svět na-
slouchá současně českému umění. Rádiových koncertů 
a přednášek, obvyklých v Americe a zaváděných ve 
Francii, nelze hodnotit umělecky. Posloucháte-li takový 
orchestr, klavír či housle nebo lidský hlas, vysílaný na sta 
kilometrů radiofonicky, popřáváte si asi takové zábavy, 
jako byste poslouchali vzdálenější gramofon. (…) Jako 
měl kdysi gramofon, mají nyní i rádiové koncerty jen zájem 
senzace, novoty. Zajímáme se o ně a divíme se vzdálenosti, 
z níž hlasu nasloucháme. Zveličujeme si tak svůj požitek 
ze slyšeného, jenž, i když je nejjasnější a ničím z ovzduší 
nerušen, je přece jen pochybný.87 

Ještě v roce 1926 se k hudbě v rozhlase vyjádřil 
básník Otokar Březina skeptickými slovy: „Jemnosti 
unikají, ale co chceme od mechanismu, stroje? Je to 
jen vergl. Ale aby člověk měl plný dojem hudby, musí 
být blíže i sluchem, je tu potřeba také jisté distance, 
musíme vnímat nejen tu hudbu, nýbrž i pohyby hu-
debníků, kapelníka, výraz tváří, cítit tu práci vnější 
i vnitřní, musíme vidět, ba i cítit to perlení potu atd., 
ale to vše při rádiu není.“88 

Jen málokdo si v této době uvědomoval převratnou 
funkci nového média v rozvoji hudby a jen největší op-
timista mohl předpokládat, že naše rozhlasové hudební 
vysílání dosáhne v blízké budoucnosti světové umělecké 
úrovně a významným způsobem ovlivní také celoná-
rodní hudební život. 

Základy zpravodajského programu
Do hudebního programu byly zařazovány krátké 

zpravodajské relace. Zpravodajství se ovšem ani zdaleka 
nepodobalo zpravodajskému programu, který je prezen-
tován ve zpravodajských relacích dnešního Radiožur-
nálu. Bylo tvořeno denními povětrnostními zprávami 
státního meteorologického ústavu (od 20. června 1923) 
a sportovními zprávami (od 24. června 1923).

3. září 1923 zahájil Radiojournal také vysílání zpráv 
z domácí i zahraniční burzy. Jako stálého referenta pro 
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tuto oblast angažoval ing. Josefa Brabce, redaktora hos-
podářské rubriky Národní politiky, kde měl na starosti 
právě burzu. Burzovní zprávy měly vzbudit zájem 
o rozhlas zejména v podnikatelských a obchodních kru-
zích a Radiojournal postupně rozšířil frekvenci jejich 
vysílání až na pět relací denně (v 11.30, 13.00, 13.45, 
16.45 a 18.00 hod.). Burzovní zpravodajství mu dodá-
valy peněžní ústavy zdarma. Pro předplatitele, kteří si 
zaplatili zvláštní příplatek (50 Kč měsíčně), je vysílal 
šifrovaně. 

„Aby své zpravodajství co nejvíce zdokonalil, vyžádal si 
Radiojournal koncesi na přijímací radiotelegrafní stanici 
od ministerstva pošt a telegrafů. Ministerstvo koncesi 
udělilo a pověřilo přijímáním zpráv bývalého radiotelegra-
fistu Velíka. Podmínky koncese byly dosti přísné: tak např. 
nesměly být šířeny event. zaslechnuté zprávy politické, 
vojenské atd. Nám však šlo hlavně o zprávy bursovní, 
pro jejichž dešifrování opatřil klíč ředitel inž. Svoboda. 
Zachycovaly se radiotelegrafické zprávy hlavně z Ameriky 
severní a jižní (Annapolis, New Brunswick, Long Island, 
New Orleans atd.) na vypůjčený přijímač S. F. R. (superhet 
s rámovou anténou). Vše se dařilo…“89 

Vše se dařilo až do té doby, než Jan Velík zachytil 
telegram z Francie, že v listopadu 1923 při příležitosti 
návštěvy prezidenta Masaryka ve Francii bude vysílat 
stanice v Saint Assise, kde bylo francouzské rozhlasové 
centrum, poselství francouzského prezidenta Milleranda 
československému lidu. Poselství bylo zachyceno, ope-
rativně přeloženo a i s vědomím porušení koncesních 
podmínek je Adolf Dobrovolný přečetl do mikrofonu. 
Radiojournal přinesl zprávu dříve než Československá 
tisková kancelář! Tento aktuální zpravodajský čin, 
v němž se snad poprvé ukázala jedna z největších před-
ností rozhlasu – rychlost, pohotovost, aktuálnost, byl 
„odměněn“ odnětím koncese Radiojournalu pro příjem 
radiotelegrafických zpráv. Jen na základě příznivého 
posudku ministerského rady dr. Otto Kučery nebyla 
na radiotelegrafistu podána ministerstvem pošt a ČTK 
žaloba. 

Ve zpravodajství tedy zpočátku převažovaly přede-
vším zprávy účelové, praktické, kdežto takzvané po-
litické zpravodajství nemělo ve vysílání místo. Vedení 
Radiojournalu se shodlo s ministerstvem pošt a tele-
grafů, že rozhlasový program má být nepolitický, tedy 

že informace o každodenním politickém dění doma 
i v zahraničí do vysílání nepatří, že rozhlas jako kulturní 
a vzdělávací instituce nemůže vstupovat do politického 
dění a vyjadřovat se k politickým událostem. Proto se 
také ve vysílání téměř neobjevovala publicistika analy-
tického typu (komentáře, poznámky apod.), která byla 
až později zastoupena zejména recenzemi a kritikami 
uměleckých děl.

Burzovní zpravodajství však nesplnilo původní 
očekávání, příliš zatěžovalo program, a proto bylo po-
stupně redukováno a nahrazeno jinými zpravodajskými 
formami. 

Předznamenal je vzápětí po svém přijetí na místo 
stálého hlasatele v lednu 1924 Adolf Dobrovolný, který 
si kupoval cestou do Kbel večerník, z něhož vybíral ve 
spolupráci s Milošem Čtrnáctým a později podle svého 
uvážení zajímavé zprávy z domácího dění a četl je ve 
večerním vysílání Radiojournalu posluchačům. 

V té době ještě rozhlas neobjevil své specifické zpra-
vodajské přednosti před ostatními médii (zejména tis-
kem), hlavně možnost pohotově přinášet posluchačům 
aktuální, nové informace, a to okamžitě, bez uzávěrky, 
dokonce ještě v době průběhu události a z místa jejího 
dění. I tak ale měli posluchači ve vzdálených místech 
republiky, kam dorazily noviny až o den, dva později, 
možnost dozvědět se informace z rozhlasu dříve. Ani 
z hlediska státních orgánů nebylo ještě pro takové po-
slání rozhlasu příliš pochopení; veškerá zpravodajská 
činnost byla svěřena státní instituci – Československé 
tiskové kanceláři.

Rodí se literární program
Slovesná složka programu byla dále zastoupena 

drobnými recitacemi, četbou literárních ukázek 
a vypravováním pohádek, nejprve v podání hlasatelky 
Tučkové, později v interpretaci Adolfa Dobrovolného. 
Z těchto literárních vstupů do hudebního a zpravodaj-
ského programu se od poloviny roku 1924 vyvinula re-
lace Ukázky z nejnovější literatury.90

 Od září 1925 bylo také zahájeno vysílání prvního 
kurzu cizího jazyka – francouzštiny.

Hledání programového tvaru
V prvních měsících se vysílalo jednu hodinu denně, 

a to večer od 20.15 do 21.15 hod., kdy byly podmínky 
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pro příjem rozhlasového signálu nejpříznivější. Od ledna 
1924 byl program již téměř dvouhodinový – od 19.15 do 
21.10 hod. – se čtvrthodinovou přestávkou. 

Větší rozsah vysílání si jednak vynutil zavedení urči-
tého řádu do živelně se rozvíjejícího programu, jednak 
přiměl vedení Radiojournalu i k hlubšímu zamyšlení nad 
funkcí nového média ve společnosti. Podle představ 
programového šéfa Miloše Čtrnáctého by rozhlasový 
program měl splňovat především dvě základní kritéria: 
měl by být „pro všechny“ a měl by posluchače kulti-
vovat, vzdělávat, a to zejména náročným uměleckým 
obsahem. 

Představu rozhlasu jako nanejvýše demokratické instituce, 
řečeno dnešními slovy „jako instituce veřejné služby“, vyjá-
dřil například věstník Radiojournal ve druhém čísle třetího 
ročníku: „Rozhlas je instituce demokratická v nejširším 
slova smyslu, a proto nesmí sloužiti jen určitým směrům, 
nýbrž musí míti také program co nejširší. Zásadou při něm 
je: každému něco. Radio není tu pouze, aby sloužilo výkvětu 
inteligence, nýbrž proto, aby skýtalo zábavu a poučení oněm 
kruhům, jichž celková úroveň a umělecká chápavost vyža-
dují si forem prostších a přístupnějších a jimž je třeba teprve 
otvírati cestu do nejsvětlejších tajů pravého umění. Tím už 
je dáno, že rozhlas při snaze poskytovati nejušlechtilejší 
požitky umělecké nesmí se vyhýbati projevům populárním, 
jimiž by mohl zahovořit k duši prostého lidu, a že repertoir 
vysílací stanice musí se pohybovati od nejjednodušších fo-
rem až k nejvyspělejším dílům dnešního umění.“91 

Požadavek uměleckosti programu Čtrnáctý přede-
vším spatřoval v hudební složce vysílání, jíž přisuzoval 
mimořádný význam při zvyšování kulturní úrovně veřej-
nosti: „Hlavním jádrem našich programů musí ovšem 
zůstati vážné, umělecké koncerty, které nás mají re-
presentovati nejen doma, nýbrž i za hranicemi, které 
mají uspokojiti uměnímilovné kruhy a které mají bu-
diti zájem i u těch, kdož dosud do mystérií hudebního 
umění nevnikli a snad se o to ani nepokusili. Radio 
může jim rozšířiti obzor a otevříti jim nové světy.“92 
Nešlo tedy o jakoukoliv hudbu, ale téměř výhradně 
o hudbu vážnou nejvyšší umělecké úrovně: „Naší zá-
sadou vždy bylo a bude nehledati laciné populárnosti 
v sestupování k nejširším zálibám, nýbrž povznášeti 
posluchače na vyšší stupeň, což je nevyhnutelné, má-li 
se radio státi předmětem zábavy a má-li plniti svoje 
poslání kulturní.“93

Mezi proklamovanými cíli vysílání a skutečností roz-
hlasové praxe se ale brzy začaly objevovat rozpory. Na 
jedné straně zde byla zdůrazňována myšlenka rozhlasu 
„pro všechny“, na druhé straně byly v podstatě z vysí-
lání vyloučeny všechny hudební i slovesné žánry, které 
neodpovídaly představě o „vysoké umělecké úrovni“. 
V programu například zcela chyběla taneční hudba 
a zpočátku i jazz, za nejnižší přípustnou hranici zábavy 
byla v podstatě stanovena opereta. 

Na takovou poněkud naivní představu o všemocné 
funkci umění v rozhlase a z ní odvozenou koncepci pro-
gramu pochopitelně posluchači (ale i novináři) začínali 
reagovat nespokojeně. Stále častěji se ozývaly poža-
davky zařadit do vysílání i hudbu dechovou, koncerty 
vojenské hudby apod. Miloš Čtrnáctý se zpočátku těmto 
požadavkům tvrdošíjně bránil: „Z některých stran bylo 
nám vytýkáno, že náš program je příliš vážný. Snad je 
to pravda. Ale myslím, že je to pouhá souvislost s cel-
kem. V našem dnešním životě je příliš mnoho těžkého 
a chmurného. Ozývá se v něm příliš málo veselých 
tónů, a proto je jedním z nejtěžších úkolů sestavit pro-
gram, který by byl veselý a nezabíhal do banálnosti. 
(…) Hlavním jádrem našich programů musí ovšem 
zůstat vážné umělecké koncerty, které nás mají repre-
zentovat nejen doma, ale i za hranicemi.“94 

Postupně však i on musel slevit ze svých představ 
a připustit do vysílání také hudbu zábavnou.95 Avšak i zde 
vedení Radiojournalu neustále zdůrazňovalo požadavek 
kvality. Proto také i populární hudba zaznívala ve vysí-
lání v podání nejlepších hudebníků, zejména z orchestru 
České filharmonie: „Nemusí se hrát vždycky symfonie, 
může se hrát také valčík, ale záleží na tom, aby se hrál 
dobře. A naši filharmonikové se snaží nám v tomto 
směru opravdu vyhověti, jak dokazují koncerty, věno-
vané dobré, veselé hudbě. Naši filharmonikové, pokud 
hrají lehkou hudbu, hrají ji umělecky. Pokusů, které 
nás neuspokojily, jsme raději zanechali.“96 

Zastoupení populární hudby v programové nabídce 
Radiojournalu se zvýšilo s příchodem hudebního po-
radce K. B. Jiráka, i když i nadále převažovala hudba 
vysokého standardu. 

Nový programový typ – tematické večery
Zatímco v prvních měsících vysílání byl program tvo-

řen víceméně podle nabídky účinkujících, jež se podařilo 
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k vysílání získat, v průběhu roku 1924 šlo již o koncepč-
nější přístup, který se mohl opírat o spolupráci s reno-
movanými divadelními zpěváky a hudebními tělesy, ze-
jména s Osvětovým svazem (připravil do vysílání deset 
koncertních večerů) a členy a jednotlivými skupinami 
České filharmonie (od dubna 1924; někteří její členové 
stáli u zrodu tvořícího se prvního stálého rozhlasového 
orchestru). To umožnilo rozšířit programovou skladbu 
o tematické hudební večery, věnované buď významné 
osobnosti, nebo určitému hudebnímu žánru – například 
hudbě starých českých mistrů, významných zahranič-
ních skladatelů, moderní klasické hudbě atd. Nezřídka 
byla využívána i výročí narození nebo úmrtí vynikajících 
osobností hudebního života (například Antonína Dvo-
řáka – pořad byl vysílán 1. května 1924), doprovázených 
někdy také tematickou přednáškou. V létě roku 1924 již 
bylo možné spojovat jednotlivá „hudební čísla“ do vět-
ších komponovaných celků – árie se například spojovaly 
do celovečerních ukázek jednoho operního díla, sólová 
instrumentální vystoupení se doplňovala na tria, kvar-
teta a vystoupení menších souborů.

Tematické hudební večery byly s oblibou věnovány 
opeře – jednak ukázkám jednotlivých árií, jednak větším 
dramaturgickým celkům. Zejména s příchodem prv-
ního stálého kapelníka A. M. Nademlejnského se počet 
operních večerů zvýšil na tři až pět v měsíci. Během 
roku 1924 tak bylo odvysíláno dvaatřicet tematických 
operních večerů českých i zahraničních skladatelů.97 
Dne 16. listopadu 1924 bylo poprvé posluchačům před-
vedeno ze studia v klavírním provedení celé představení 
Prodané nevěsty.

Dvouhodinový program byl již tematicky členěn: první 
vysílací hodina byla věnována slovesnému programu 
(literárnímu a zpravodajskému), druhá programu hu-
debnímu. V době propagačních koncertů na Václavském 
náměstí (květen 1924) byly večerní koncerty přesunuty 
do dopoledních hodin a nahrazeny hudebními matiné 
– pestrými pořady operní, operetní a populárnější hudby 
a zpěvu, doplněnými i slovesnými příspěvky (například 
pohádkami Marie Hübnerové).

Kapelník Nademlejnský vyšel vstříc četným žádostem 
posluchačů a zavedl do vysílání i operetní večery, od 
srpna 1924 večery šansonů a také večery dechové hudby 
(v podání svého dechového orchestru). Pro „lehkou“ 
hudbu byly dále vyhrazeny podvečerní pořady, vysílané 

od října mezi 17. a 18. hodinou (v době módních „čajů 
o páté“). V nich se také v říjnu poprvé objevila jazzová 
hudba, vysílaná od listopadu pravidelně jeden den 
v týdnu. Vstup populární hudby do vysílání Radiojour-
nalu však byl jen velmi pozvolný, hudba vážná mnoho-
násobně převažovala. Byl ale dokladem vytvářející se 
hudební specializace programu, jež začínala respektovat 
přání i požadavky rozhlasových posluchačů.

Také slovesný program prošel od počátku vysílání 
do konce roku 1925 významnými proměnami. Zatímco 
v roce 1923 se víceméně omezoval jen na drobná progra-
mová hlášení, zpravodajství, pokusy s recitací a improvi-
zované pohádky v podání Emmy Tučkové, jeho význam, 
rozsah i kvalita neobyčejně vzrostly s příchodem Adolfa 
Dobrovolného. Vynikající recitátor zařazoval přednes 
básní nejprve obvykle improvizovaně podle okamžitých 
programových potřeb, od července 1924 pravidelně. 
Dobrovolný též do programu zavedl pravidelné literární 
večery, věnované každé úterý a pátek zejména četbě 
z knih a recitaci. Od srpna 1924 byly tyto literární večery 
vysílány každý den (jen v první hodině, v druhé se vysí-
lala opět hudba) kromě středy a soboty, jež byly vyhra-
zeny besídkám pro děti. 

Dohoda s ČTK
V dubnu 1924 došlo k dohodě Radiojournalu s Česko-

slovenskou tiskovou kanceláří o spolupráci při tvorbě 
zpravodajských relací. Znamenalo to v podstatě 
postoupení tvorby zpravodajství do kompetence ČTK 
(podle požadavku státu), která zprávy nejprve dodávala 
telefonicky hlasateli ještě během vysílání, později byly 
zprávy interpretovány přímo z budovy ČTK jejími redak-
tory. Zprávy měly ještě po dlouhé období „pečeť“ tiskové 
agentury – byly spíše určeny pro čtení než pro poslech. 
Proto bylo zpravodajství ČTK vysílané rozhlasem před-
mětem časté kritiky jak ze strany posluchačů, tak také 
odborné veřejnosti a tisku. Radiojournal mohl připravo-
vat jen zprávy kulturní a přehledy tisku. 

Dramatické večery
Podle vzoru operních večerů byly od září 1924 zave-

deny do programu také večery dramatické, v nichž byly 
odvysílány buď celé kratší dramatické útvary (nejprve 
jednotlivé dramatické scény a jednoaktovky), nebo 
rozsáhlejší ukázky z divadelních her (například Romeo 
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a Julie). Do konce roku 1924 bylo připraveno pět dra-
matických večerů, při kterých účinkovali zejména herci 
vinohradského divadla. Uváděny mohly být jen takové 
hry nebo jejich části, které nevyžadovaly větší úpravy. 
První dramaturgové proto vybírali do vysílání především 
ukázky založené spíše na dialogu než na ději vyžadujícím 
vizuální kontakt diváka. Adaptace dramatických celků, 
respektující specifiku rozhlasového sdělování, zatím 
nebyly objeveny. Také na první původní rozhlasovou hru 
si museli posluchači ještě počkat. Proto první přenosy 
z divadel se ubíraly cestou rozhlasové opery, a nikoliv 
činohry, která se ukázala pro rozhlasové vysílání jako 
nevhodná.

Nový název – „rozhlas“
Rok 1924 přinesl novému médiu také český název. 

K jeho označení se až dosud používal termín „radio“ 
a pomocí složenin vznikala pro nové jevy s ním spojené 
řada novotvarů, které se rychle vžily: radioposluchač, 
radioobchodník, radiofonie, radioprůmysl, radioama-
tér, radiokoncert, Radiopalác ad. Radiojournal však 
hledal vhodnější české výrazy, dokonce vypsal soutěž 
pro posluchače. Přestože přišla řada návrhů, žádný 
se nezdál vhodný a soutěž skončila neúspěšně. Vše-
obecně zdomácněl až termín „rozhlas“, který poprvé 
vyslovil a uvedl do života redaktor Národních listů
J. D. Richard, vlastním jménem Richard Durdil98, který 
nový název vytvořil na základě rozboru původního 
anglického označení „broadcasting“. Ve svém článku 
v Národních listech z 21. května 1924 zdůvodnil jeho 
jazykovou oprávněnost slovy: „Broadcasting značí 
česky asi tolik jako široké rozhození, rozsévání. (…) 
Stanice přijaté zprávy nebo hudbu skutečně rozhlásí 
všem, a proto je jistě oprávněno, navrhujeme-li pro 
její funkci název ‚Rozhlas‘. (…) Doufáme, že ‚rozhlas‘ 
najde porozumění v kruzích majitelů přijímacích sta-
nic stejně jako u všech, kdo dbají čistoty a výraznosti 
řeči – vždyť přimyká se přesně pojmu a vychází přímo 
z ducha našeho jazyka.“ Nově vytvořený termín byl 
nadále používán souběžně s mezinárodním označením 
„radio“, avšak později zcela převládl.

Přednášky
Vzdělávací a osvětová činnost Radiojournalu se ve 

slovesném programu nejvýrazněji uplatňovala v před-

náškách, které byly vysílány od května 1924. V na-
prosté většině je připravovali externí spolupracovníci 
rozhlasu. 

První přednáška byla věnována památce Antonína 
Dvořáka. Dne 1. května 1924, v den dvacátého výročí 
jeho úmrtí, ji na mikrofon přednesl ing. Otakar Šou-
rek, uznávaný znalec skladatelova života a díla. Po 
přednášce následoval koncert z Dvořákova hudebního 
odkazu v podání Českého tria.

V dalších týdnech následovaly přednášky literárního his-
torika a kritika Františka Sekaniny (literárního poradce 
Radiojournalu) o významu knihy, básníka Petra Křičky 
o vlastním díle s autorskou recitací, historika F. X. Har-
lase o staré Praze a Vojtěchu Hynaisovi. Tyto přednášky 
s náročnějším vzdělávacím zaměřením byly doplněny 
„odlehčenými tématy“ v podání různých ministerských 
a magistrátních radů, redaktorů ad., v nichž přednašeči po-
sluchačům sdělovali své zážitky z cest do Itálie a Francie, 
vyjadřovali přesvědčení o nezničitelnosti lidské myšlenky, 
věnovali se zimním Krkonoším apod.99

Přednáška v rozhlasovém programu velmi brzy zdo-
mácněla a stala se nejfrekventovanějším rozhlasovým 
publicistickým žánrem v celém meziválečném období. 
Toto její výjimečné postavení v rozhlasovém slovesném 
programu nebylo náhodné. Jednak nejlépe odpovídalo 
vzdělávací, osvětové, lidovýchovné koncepci vedení 
Radiojournalu, jednak bylo dáno tradicí a významem 
přednášky v období před vznikem masových médií. 

Přednáška totiž byla běžnou formou osvěty a šíření infor-
mací, a to nejen ve vzdělávacích institucích, ale také ve 
veřejném životě. Mnoho významných osobností dvacátých 
let se soustavně věnovalo přednáškové činnosti, která byla 
považována za samozřejmou formu vyjadřování stanovi-
sek a názorů v odborných kruzích. Oblíbené byly ovšem 
také veřejné přednášky a někteří přednašeči a řečníci si 
získali ve veřejnosti značnou oblibu a popularitu. 

Proto byly přednášky v rozhlase přijímány poslu-
chači od samého začátku zcela přirozeně a se zájmem. 
Didaktické zásady, které přednáška uplatňovala, však 
musely být v rozhlasovém provedení doplněny zásadami 
dalšími, jež vyplývaly ze specifičnosti rozhlasové ko-
munikace mezi mluvčím a posluchačem. Řečnický styl, 
založený na interpersonální komunikaci mezi předná-
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šejícím a posluchači, musel být pozměněn. Přednášející 
v rozhlase se museli postupně naučit respektovat jiné 
požadavky na stavbu projevu, na stylistiku, na tempo 
řeči, na přesnost a srozumitelnost vyjadřování atd., než 
byli zvyklí v klasické přednášce k publiku. „Individu-
ální poslech vyžadoval tlumený, komorní tón, intimní, 
skoro domácí ladění a hovorový, besední projev.“100 
Také rozsah přednášky v rozhlasovém provedení musel 
být úměrný. Zatímco v sále mohl přednášející věnovat 
tématu hodinu i více, před mikrofonem mohl počítat jen 
s maximální délkou deset až patnáct minut.

Trvalo však ještě dlouho, než se Radiojournalu poda-
řilo vytvořil stabilní okruh přednášejících, kteří dokázali 
posluchače zaujmout nejen obsahem své přednášky, ale 
také osobitým projevem a přístupem k rozhlasovým po-
sluchačům, mimo jiné založeným také na pochopení spe-
cifik rozhlasového projevu. Počet přednášek se každým 
rokem zvyšoval a během několika let dosáhl několika 
tisíc. To vedlo k určité „přetíženosti“ a „těžkopádnosti“ 
programu náročnými vzdělávacími a osvětovými tématy, 
což se projevilo v četné kritice ze strany posluchačů, 
kteří se chtěli poslechem rozhlasového vysílání nejen 
vzdělávat, ale také bavit.

První sportovní přenos
Rok 1924 přinesl rovněž průkopnický experiment, 

který předznamenal nové, dosud netušené možnosti 
rozhlasu. Dne 2. srpna 1924 se uskutečnil ve velmi pri-
mitivních podmínkách první přímý sportovní přenos, 
jenž je v literatuře také označován jako první evropský 
pokus o sportovní reportáž.101 Vznikl z podnětu progra-
mového šéfa Miloše Čtrnáctého, který ve snaze zpestřit 
a obohatit program o nové programové formy (a získat 
další koncesionáře) dojednal s funkcionářem Českoslo-
venské boxerské unie Jiřím Hojerem možnost vysílání ze 
sportovního podniku. Šlo vskutku o odvážný pokus. V té 
době totiž vážil rozhlasový mikrofon deset kilogramů 
a byl převážen techniky na vozíku. Protože kbelské 
studio bylo značně vzdáleno od centra Prahy, musel být 
použit nejjednodušší komunikační prostředek – telefon. 

Na klusáckém stadionu na Letné se v uvedený den 
uskutečnil dlouho připravovaný boxerský turnaj, jehož 
vyvrcholením byl zápas těžkých vah mezi českým re-
prezentantem Františkem Růžičkou, vystupujícím pod 
jménem Frank Rose, a americkým boxerem černé pleti 

Rocky Knightem. František Růžička byl českému spor-
tovnímu publiku dobře znám – nedlouho před zápasem 
uskutečnil velmi úspěšné boxerské turné po Jižní Ame-
rice, o němž český tisk obšírně referoval. Přenos probí-
hal tak, že Jiří Hojer telefonem (nacházejícím se v budce 
v blízkosti ringu) hlásil do kbelského studia přípravu 
soupeřů na zápas, popis prostředí i vlastního průběhu 
utkání. Ve studiu byla jeho slova zapisována a předávána 
hlasateli Adolfu Dobrovolnému, který je bezprostředně 
předčítal do mikrofonu. Zanedlouho si však uvědomil, 
že převod autentického zvukového sdělení z místa 
utkání do písemné formy zbytečně informace zkresluje 
a zpomaluje, a proto sám převzal sluchátko a okamžitě, 
bez „písemného mezičlánku“, opakoval Hojerova slova. 
Přenos tím nabyl na dramatičnosti a bezprostřednosti 
očitého svědectví.

Celá akce se setkala s nadšeným ohlasem, a to nejen 
u posluchačů u krystalových nebo lampových přijímačů, 
ale také u posluchačů na Václavském náměstí před re-
dakcí Národní politiky, kde byl na balkoně v druhém 
poschodí instalován velký reproduktor k veřejnému 
poslechu. 

Vzpomíná-li rozhlasová historie na tento přenos, 
je tomu tak nejen proto, že se uskutečnil jako první 
sportovní přenos (či dokonce reportáž) v Evropě, ale 
zejména proto, že otevřel rozhlasu nové, dosud netušené 
možnosti. Zprostředkoval posluchačům vzdálený děj, 
a to okamžitě, v době jeho průběhu, učinil posluchače 
jeho bezprostředním účastníkem. Zároveň poodhalil 
novou metodu rozhlasové práce – reportáž, která se 
později stala základní a nenahraditelnou součástí rozhla-
sové tvorby. Zatím však nebyla zcela objevena ústřední 
postava rozhlasové reportáže, reportér, a také se poslu-
chači nemohli seznámit se zvukovým pozadím události, 
které k reportáži patří. 

„Telefonická reportáž“ z boxerského utkání získala Ra-
diojournalu značný věhlas, nové koncesionáře, a tím také 
nový příjem do jeho pokladny. Proto se program v druhé 
polovině roku 1924 mohl rozvinout do větší šíře až na plo-
chu celého dne, a to také díky kvalitnější technice a lep-
ším provozním podmínkám ve vinohradském ateliéru. 

Programové schéma
Programové schéma z prosince 1924 již může zazna-

menat patnáct položek, i když většina z nich byly zpra-
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vodajské relace převzaté z mimorozhlasových zdrojů 
a rozhlasem pouze reprodukované. 

Přesto mohl měsíčník Radiojournal hrdě hlásit: „Od 2. pro-
since 1924 vysíláme z nového atelieru na Královských 
Vinohradech v paláci ‚Poštovní nákupny‘. Především 
rozšířili jsme relace koncertní, takže hudba a zpěv vysí-
lají se nyní denně od 8 do 10 hod. večer. Novinkou jsou 
ve středu a v sobotu ‚koncerty o páté‘, jakož i nedělní 
koncerty večerní. Podstatně rozšířena a obohacena je 
část zpravodajská o nejnovější zprávy časové, dodávané 
několikráte denně ČTK v Praze, a poslední zprávy hlášené 
před 10. hodinou. Nová je též relace v 7.15 hod. večer, jež je 
určena pro přednášky ze všech oborů a ve středu a sobotu 
k vypravování pohádek pro děti. Zprávy povětrnostní hlá-
šeny jsou dvakráte denně a zprávy sportovní rozmnoženy 
o hlášení stavu sněhu a jiné doplňky.“102

11.00   ČTK, meteorologické zprávy (všední dny)
Koncert (neděle)

11.30    Burzovní zprávy (úterý a pátek)
11.40    Časový signál pařížský
13.00    Burzovní zprávy
13.15    Zpravodajství ČTK
13.45    Burzovní zprávy
16.45    Burzovní zprávy
16.55    ČTK, meteorologické zprávy
17.00    Koncert o páté (středa a sobota)
18.00    Burzovní zprávy (úterý a pátek)
19.15    Přednášky
  Pohádky pro děti (středa a sobota)
20.00     Koncerty hudby vokální, instrumentální, 

opery, operety,103 později i taneční hudba
21.00    Časový signál, povětrnostní zprávy
21.30    ČTK, sportovní zprávy, sněhové zpravodajství
21.55    Místní zprávy (výročí, oslavy ad.), divadelní 

zprávy, policejní korespondence

Přes převažující počet zpravodajských relací ve vy-
sílání byla tedy pozornost vedení Radiožurnálu i nadále 
zaměřena především na umělecký program, zejména 
hudební, který však vycházel vstříc ve větší míře než 
dřív požadavkům posluchačů: „vážný genre se střídá 
s lehkým, klasická hudba s hudbou zábavnou a ta-
neční, vážná píseň s chansonem, opera s operetou. 
Je zastoupena i přísná hudba komorní...“.104 Stranou 
pozornosti ovšem zůstává i nadále publicistika, která se 
začíná objevovat až později, a to zejména z mimorozhla-
sových zdrojů.

Nová stanice ve Strašnicích, první přenosy
Počátek roku 1925 byl ve znamení dokončovacích 

prací na nové vysílačce ve Strašnicích, budované po-
prvé výlučně pro potřeby rozhlasu. Vysílač objednalo 
ministerstvo pošt a telegrafů s rozhodnutím, že stanice 
bude v jeho vlastnictví a obsluhovat ji budou výhradně 
jeho zaměstnanci. Vysílač dodala z Francie společnost 
Radioslavia. 

Ještě než byla uvedena do pravidelného provozu, pod-
nikl Radiojournal další významnou akci, která se zapsala 
do dějin nejen československého, ale také evropského 
rozhlasového vysílání. Dne 12. února 1925 uskutečnil 
první přenos celého divadelního představení – Sme-
tanovy opery Dvě vdovy z Národního divadla.105 Byla to 
událost vskutku téměř zázračná a senzační, vezmeme-li 
do úvahy technické možnosti, které měl tehdejší rozhlas 
k dispozici. V sousedních státech se o něčem podobném 
teprve uvažovalo, a to i v rozhlasových společnostech, 
které byly ve srovnání s Radiojournalem mnohem lépe 
technicky vybavené. Britské BBC se podařilo 8. ledna 
odvysílat jen první dějství Mozartovy Kouzelné flétny 
z londýnské Covent Garden.

Francouzská půlkilowattová stanice byla uváděna do pro-
vozu ing. Podliaskim, který byl k její montáži vyslán firmou 
S. F. R. z Paříže. Stanice však nebyla vybavena vlastním mi-
krofonem a teprve až po zásahu Radiojournalu byl firmou 
S. F. R. ve spolupráci s Marconiho společností vyvinut 
elektrodynamický mikrofon se dvěma zesilovači, který měl 
být podle požadavku Radiojournalu schopen přímého vysí-
lání z divadla a z koncertní síně. Radiojournal prohlásil, že 
stanici do provozu nepřevezme, dokud nebude provedena 
zkouška z divadla. Tím byly vytvořeny podmínky k prv-
nímu přenosu z Národního divadla.

Po předběžném projednání přenosu s vedením divadla 
(ředitelem Šafařovičem a technickým správcem Skop-
cem) byl na jeviště nad nápovědní budku umístěn tehdy 
jediný mikrofon Radiojournalu, který byl dopraven ze 
studia v Orbisu a propojen improvizovanými telefonic-
kými linkami s kontrolní místností se zesilovačem. Pro 
hlasatele Dobrovolného musel být místo něj ve studiu 
instalován v té době již nepoužívaný mikrofon ze Kbel. 

„Zapnul jsem zesilovač,“ vzpomíná technik Koníček, „v tu 
chvíli jsem uslyšel poprvé v životě ze sluchátek ruch v hle-
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dišti divadla – šum, kašlání, ladění nástrojů. Pojednou vše 
ztichlo a zazněly první tóny předehry Smetanovy opery. 
Ve sluchátkách to znělo báječně. Měl jsem čím dál větší 
radost. Volal jsem do studia, jak to zní v kontrole na lince 
a jak to zní z vysílače. ‚Je to výborné, na lince i z vysílače,‘ 
hlásil technik Velík z Orbisu. Když doznělo první dějství 
a ustal potlesk obecenstva, volal hlasatel Dobrovolný, že 
bude-li druhé dějství stejně dobré, že můžeme být s prvým 
přenosem naprosto spokojeni.“106

Přímo v budově Národního divadla zajišťovali tech-
nickou stránku přenosu technici Koníček spolu s fran-
couzským kolegou Voisierem, ve strašnické vysílací 
stanici byl přítomen ing. Podliaski, technik Jan Velík byl 
v Orbisu. 

Na řešení tohoto neobyčejně náročného technického 
úkolu vzpomínal: 
„Protože vysílačka byla velmi citlivá na přetížení, dohodli 
jsme se na tom, že budeme modulovat pomocí klavírního 
výtahu. To byla tehdy evropská novinka. Náš kapelník 
Nademlejnský obstaral klavírní výtah opery, provedl pří-
slušné škrty s dirigentem onoho představení a v Orbisu 
v kontrolní místnosti si sedl vedle mne, vedle hlavního ze-
silovače, který jsem já podle měřících přístrojů moduloval 
a podle pokynů kapelníka Nademlejnského buď zeslabo-
val, nebo zesiloval modulaci tak, aby nedošlo k přetížení. 
Tímto způsobem vysílání jsme zabránili přerušení vysílání 
selháním vysílače a celá opera byla tehdy vysílána bez je-
diné poruchy.“107

Úspěch přenosu předčil všechna očekávání. Kvalita 
zvuku byla na tehdejší podmínky velmi dobrá a poslu-
chači ve svých dopisech nadšeně sdělovali, že „bylo ro-
zumět každému slovu“. Byli okouzleni nejen přenosem 
vlastní opery, ale také šumem hlediště, laděním nástrojů, 
dramatickým tichem před zazněním prvních hudebních 
tónů... Rozhlas zde poprvé prokázal svou schopnost 
přenášet zvukový obraz vzdálených dějů a událostí. Šlo 
však stále „jen“ o pasivní přenos zvuku, bez přítomnosti 
redaktora – reportéra, který by posluchačům událost 
přiblížil, popsal prostředí a komentoval to, čeho je oči-
tým svědkem. Hlasatel přenos ze studia pouze ohlásil 
a po ukončení jej odhlásil. To, že hlasatel je spojujícím 
článkem mezi pořadem (resp. událostí) a posluchačem, 
bylo ještě zatím zcela neuvědomělé. Přednost měla zvu-
kovost, slovo průvodce událostí nebylo ještě doceněno. 

Již 14. února byl do vysílání zařazen přenos Dvořá-
kovy Rusalky, o tři dny později Beethovenův Fidelio 
a vzápětí přenos čtyřapůlhodinového představení Wag-
nerova Lohengrina. V dalších dvou měsících přenášel 
Radiojournal z Národního divadla deset oper a od září 
do konce roku 1925 dalších čtrnáct oper, z nich devět 
českých, tři německé a dvě italské.108 Nebylo náhodné, 
že k přenosům byly voleny opery: na rozdíl od činoher-
ních představení nevyžadovaly žádné dramaturgické 
úpravy s ohledem na specifiku auditivního přenosu 
– hudba a zpěv promlouvaly k posluchači dostatečně 
srozumitelnými výrazovými prostředky.

Po tak úspěšné technické zkoušce (která byla vysoce 
oceněna i v zahraničí) byl nový strašnický vysílač přijat 
a od 21. února 1925 zahájil pravidelný provoz.

Po prvních operních přenosech z Národního divadla 
zahájil Radiojournal také přenosy ze Smetanovy síně 
Obecního domu. Avšak zatímco u vedení Národního di-
vadla se setkal s porozuměním, v Obecním domě nastaly 
nečekané potíže. 

Vrchní stavební rada Zlatník totiž nechtěl dovolit, aby 
byl mikrofon umístěn na pódiu nebo v jiném místě, kde 
by byl ze sálu vidět. Po různých návrzích připustil, aby 
byl mikrofon spuštěn od stropu koncertního sálu a ukryt 
v napodobenině lampy. Ale akustické zkoušky prokázaly, 
že i při různých výškách zavěšení mikrofonu je příjem 
celého orchestru nevyrovnaný, některé nástroje převládaly 
a jiné zanikaly. Mikrofon byl proto při prvním přenosu 
umístěn do okna budovy a až několik zkušebních poslechů 
přesvědčilo správu Obecního domu, že je nezbytné umístit 
mikrofon na příhodnější místo – za dirigenta. Pak již byl 
výsledek v uspokojivé kvalitě. 

A. J. Patzaková k těmto potížím trpce poznamenává: 
„Nebylo jednoduché ani samozřejmé přesvědčit rozho-
dující činitele městské správy, že je daleko důležitější, 
aby tisíce posluchačů slyšely věrně zachycený výkon 
umělecký, nežli otázka, zda mikrofon esteticky ruší či 
neruší vzhled Smetanovy síně.“109 

Po nalezení vhodného řešení se mohl konat první po-
kusný přenos ze Smetanovy síně: 11. května 1925 při něm 
zazněly v podání České filharmonie Smetanovy symfo-
nické básně Blaník a Tábor z cyklu Má vlast. Pokusné 
vysílání skončilo úspěšně, a proto se 15. května uskuteč-
nil první přenos celého filharmonického koncertu, který 
byl uváděn v rámci Mezinárodního festivalu moderní 
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Přenos Dvořákovy Rusalky z Národního divadla – v pozadí operatér J.  Vlach (1925)
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hudby. V následujících dnech byly přenášeny další fes-
tivalové koncerty. V nové sezoně od září do konce roku 
1925 bylo uvedeno celkem čtrnáct koncertů. Vysílány 
byly většinou v neděli v mimořádných časech.110 Dne 
3. června 1925 byla přenášena z karlínského divadla Va-
rieté poprvé Smetanova Prodaná nevěsta. V rozhlase za-
zněla slovensky – v podání hostující opery Slovenského 
národního divadla pod vedením Oskara Nedbala. 

Přenosy, jimiž Radiojournal zároveň do určité míry ře-
šil i nedostatečné prostorové vybavení svých studiových 
pracovišť v Orbisu, se v roce 1925 staly nejprogresivnější 
metodou rozhlasové práce. Rozhlasový mikrofon byl 
ovšem přítomen již nejen u operních představení nebo 
koncertů z Národního divadla, Obecního domu, Varieté, 
Lucerny, Alhambry a dalších míst. Tematika přenosů 
se rozšířila a funkce kulturní a osvětová byla doplněna 
funkcí informativní. Dne 21. června 1925 Radiojournal 
informoval posluchače v přímém přenosu o slavnostním 
položení základního kamene k budově České techniky 
v Praze-Dejvicích. Ani zde však ještě nebyl přítomen 
reportér – jeho úloha zatím nebyla objevena. Ale po-
sluchači byli spokojeni: slyšeli všechny projevy, hudbu 
i šum shromážděného davu. Nevadila jim ani prázdná 
místa v průběhu přenosu v těch okamžicích, kdy se udá-
lost nijak výrazně zvukově neprojevovala. Byli však nad-
šeni, že mohou být přítomni – byť „jen“ svým sluchem, 
který jim ale přes veškerou nedokonalost přenosů umož-
ňoval vytvořit si vcelku živý a reálný akustický obraz 
probíhající události. Z kavárny hotelu Passage na Václav-
ském náměstí byla vysílána taneční hudba (první přenos
31. srpna a v následujícím týdnu se přenosy zábavné 
hudby vysílaly „po programu“ třikrát týdně). O Vánocích 
(25. prosince) byl vysílán z karlínského chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje koncert chrámové hudby (jako doprovod při 
zpívané mši); církevní hudba pak byla vysílána pravi-
delně každou neděli dopoledne a o svátcích.

Velkého ocenění se Radiojournalu dostalo za první 
přenos projevu prezidenta republiky T. G. Masaryka při 
oslavách vzniku republiky 28. října 1925, který prezident 
pronesl v audienční síni Pražského hradu k předsedovi 
Národní rady československé Prokůpkovi. Projev byl sou-
časně reprodukován ve Smetanově síni Obecního domu, 
kde byli shromážděni ostatní členové Národní rady. 

V průběhu roku 1925 odvysílal Radiojournal celkem 
35 oper z Národního divadla, 27 koncertů ze Smetanovy 

síně a 14 jiných přenosů.111 Stal se tak největším propa-
gátorem a šiřitelem vážné hudby.

Zpočátku se zdálo, že scéna Národního divadla a dal-
ších kulturních institucí je rozhlasovým posluchačům 
otevřena dokořán a požadované kulturní, vzdělávací 
a osvětové poslání Radiojournalu tím dostává nový im-
puls. Počáteční vstřícné porozumění vedení Národního 
divadla však záhy vystřídala obava, že rozhlasové pře-
nosy by mohly vést ke snížení počtu návštěvníků, a tím 
k ohrožení jeho existence. Restriktivní opatření vyvo-
lané obavami ze snížení návštěvnosti na sebe nenechalo 
dlouho čekat – intendanční rada Národního divadla roz-
hlasové přenosy zastavila a všem hercům zakázala účin-
kování v pořadech Radiojournalu. Připravovaný přenos 
slavnostního představení Smetanovy Libuše, uváděné 
v předvečer výročí skladatelova úmrtí 11. května, se již 
neuskutečnil. Následovala složitá vyjednávání, jejichž 
výsledkem bylo odvolání zákazu – prozatímně do konce 
roku 1925. Radiojournal se však musel ve smlouvě
z 25. května zavázat, že z Národního divadla bude vy-
sílat jen čtyřikrát do měsíce, za každý přenos zaplatí 
tisíc korun (později tři tisíce) a nebude vysílat premiéry. 
Přenosy z Národního divadla pak byly obnoveny po vy-
nucené přestávce 29. června112. Podobné dohody byly 
uzavřeny i s dalšími kulturními institucemi. Vynucenou 
přestávku využil Radiojournal k přenosům z divadla
Varieté, odkud odvysílal šest operních představení (na-
příklad Verdiho Trubadúra pod řízením slavného ital-
ského skladatele Pietra Mascagniho).

Přímé přenosy zvýšily vážnost rozhlasového vysílání 
a přestože poskytovaly „jen“ pasivní zvukový obraz udá-
losti (tzv. zvukovou fotografii), přispěly neobyčejně ke 
zvýšení atraktivnosti programové nabídky. Nabídly totiž 
to, co dosud žádné jiné médium – zprostředkovat důleži-
tou nebo zajímavou událost již v jejím průběhu a umož-
nit posluchačům spoluúčast. Svou aktuálností zvýšily 
autoritu Radiojournalu ve veřejnosti a zároveň předzna-
menaly jeho kvalitativní proměnu ze zajímavé technické 
atrakce ve významnou kulturní a společenskou instituci. 
Zatím však šlo stále o převažující funkci reproduktivní 
– o pouhý pasivní akustický obraz, o zvukový dokument 
zprostředkovaný rozhlasovou technikou.

Přenosy se staly důležitým zdrojem inspirace k roz-
voji vlastní tvůrčí produkce, zejména v oblasti repor-
tážní tvorby. Zároveň přinesly velmi cenné zkušenosti 
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pro další náročnější rozhlasové experimenty, bez nichž 
by vývoj technické i programové stránky rozhlasu nebyl 
možný.

Mezinárodní spolupráce
V červnu roku 1925 se zástupci Radiojournalu zúčast-

nili první mezinárodní konference rozhlasových orga-
nizaci, která se konala na pozvání BBC v Londýně. Na 
této konferenci byla založena Mezinárodní rozhlasová 
unie (Union Internationale de Radiodiffusion – UIR) se 
sídlem v Ženevě, v níž Radiojournal získal zastoupení 
v předsednictvu. 

Na konferenci byl především nastolen problém rozdělení 
rozhlasových vlnových délek pro jednotlivé stanice tak, 
aby se vzájemně nerušily. Na základě přijatého usnesení 
byla v červenci svolána do Ženevy porada techniků roz-
hlasových organizací sdružených v UIR, která se zabývala 
rozdělením kmitočtů pro 87 vysílacích stanic. Byla zřízena 
technická komise, v níž měl Radiojournal zastoupení, 
jež zpracovala konkrétní návrh, tzv. ženevský plán. Po 
mezinárodní zkoušce vysílačů obdrželo Československo 
na následující konferenci UIR v září 1925 pět vlnových 
kmitočtů – tři pro již vysílající stanice (Prahu, Brno a na-
rychlo sestavenou stanici v jedné z kanceláří Poštovní 
nákupny z náhradních dílů strašnické vysílačky – kmitočet 
byl požadován pro připravované vysílání Bratislavy) a dva 
pro stanice budoucí. Na základě dohody byla vysílačce ve 
Strašnicích přidělena nová vlnová délka – 408 m. 

Přijetí československé rozhlasové společnosti do 
UIR a její aktivní účast při jednáních svědčí o respektu 
a mezinárodním uznání, jež si získala již během několika 
prvních let činnosti. Radiojournal obdržel jedno místo 
v radě Unie a jedno v její technické komisi a v Ženevě si 
zřídil vlastní kancelář.

Zahájení pravidelného vysílání pro děti
Rok 1925 se zapsal do dějin rozhlasového vysílání pro 

děti, které bylo zahájeno 1. září. Je spojeno se jménem 
Jana Vavříka, redaktora dětské rubriky v Národní po-
litice, který ve vysílání vystupoval pod pseudonymem 
Strýček Václav. Na základě svých pedagogických zkuše-
ností s dětmi (původním povoláním byl učitel) dokázal 
především formou přátelského, laskavého rozhovoru 
získat pro vysílání nejen dětské posluchače, ale i do-
spělé. Připravoval pro děti besídky, soutěže, reagoval 

na jejich dotazy a podněty z dopisů. Dokázal ve vysílání 
dokonce využít loutkových představení divadla Umě-
lecké výchovy na Vinohradech.113 Ohlas jeho relací byl 
tak velký, že Radiojournal ve spolupráci s ministerstvem 
školství začal brzy uvažovat o zahájení pravidelného 
vysílání pro školy.

Se zahájením nového školního roku bylo také zapo-
čato s vysíláním dlouho připravovaného prvního jazy-
kového kurzu – francouzštiny. V programovém věstníku 
Radiojournalu byly k tomuto kurzu otiskovány jednot-
livé cvičné lekce. 

Rozvoj slovesného uměleckého programu
Také slovesný umělecký program vykročil kupředu, 

byť stále ještě nesmělými krůčky. V září Radiojournal an-
gažoval šéfa činohry Vinohradského divadla Jaroslava 
Kvapila, který posluchačům nabídl několik samostat-
ných scén a jednání z divadelních her i celých činoher-
ních představení. Nešlo ale o přenosy z divadel, jako 
tomu bylo u opery. Činohry totiž vyžadovaly pro audi-
tivní přenos speciální a náročnou režijní adaptační a dra-
maturgickou úpravu jednotlivých děl – činohra na jevišti 
je mnohem více vázána na vizuální kontakt s diváky než 
opera. Kde na jevišti stačilo k vyjádření myšlenky nebo 
dramatického aktu gesto, tam vznikalo ve vysílání nesro-
zumitelné prázdné místo. Vše, o čem informuje diváka 
v hledišti zrak, muselo být v rozhlasovém podání nahra-
zeno nějakým zvukem, slovem, dynamikou, rytmem či 
zabarvením hlasu. Proto byly první činohry pro vysílání 
nastudovány s herci přímo v rozhlasovém studiu. 

Jaroslav Kvapil vybíral hry, které byly postaveny ze-
jména na dialogu menšího počtu postav. Ke zvýšení dra-
matického efektu byla postupně některá díla doplněna 
hudebním doprovodem. Odvysílána byla například scéna 
z Rostandova Cyrana z Bergeracu, 2. jednání z Vrchlic-
kého Noci na Karlštejně či Wildeova dramatická báseň 
Salome, doplněná Massenetovou operní hudbou.114 

K nastudování několika veseloher využil svých mno-
haletých hereckých a režijních zkušeností také hlasatel 
Adolf Dobrovolný. 

Na přípravu vysílání jedné z rozhlasových her pod jeho 
vedením vzpomínal Karel Koníček: „Když jsem počátkem 
roku přišel jednoho dne do studia v Orbisu, našel jsem 
tu kolem mikrofonu podivnou společnost. Vypadala jako 
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kroužek spiritistů, kterým předsedal hlasatel Dobrovolný. 
To se vysílala jedna z prvých činoher. Dobrovolný, starý di-
vadelní praktik a režisér, který sám upravoval hry pro roz-
hlas, rozsadil účinkující kolem mikrofonu a každému dal 
do ruky nějaký předmět, aby kromě mluveného slova mohl 
vyrábět ještě potřebné doprovodné zvuky. Takto vysílané 
hry, zpestřené zvukovými efekty, se posluchačům velmi 
líbily a pochvalovali si je i v četných dopisech.“115

Pravidelných recitačních relací, které Adolf Dobro-
volný pořádal každé pondělí od 19.15 hod., se účastnili 
i významní umělci našich předních scén – mezi prvními 
Růžena Nasková, František Matějovský, Jaroslav Hurt, 
Eva Vrchlická, Bedřich Karen. Petr Křička byl prvním 
básníkem, který v rozhlase recitoval své básně z ru-
kopisu. Tyto literární pořady značně zvyšovaly úroveň 
slovesného uměleckého programu. Ukazovalo se, že 
potřeba básnického slova je v rozhlase stejně významná 
jako potřeba hudby.

Rozvoj zpravodajské funkce
V listopadu 1925 již Radiojournal také prokázal 

značnou zpravodajskou pohotovost, když pravidelně 
v den průběhu voleb do poslanecké sněmovny a senátu
(15. listopadu) informoval posluchače o jejich průběž-
ných výsledcích v jednotlivých krajích. Hlášení z oblast-
ních volebních místností byla po 16. hodině telefonicky 
předávána do ČTK. Zde byl v jedné místnosti instalován 
mikrofon, propojený telefonní linkou s kontrolní míst-
ností v Orbisu, odkud byl signál po úpravě přenášen 
k vysílači. Volební výsledky posluchačům četl v hodino-
vých intervalech až do půlnoci redaktor ČTK František 
Soldán. Při této akci si rozhlas ověřil jednu ze svých zá-
kladních specifických vlastností, kterou předznamenal 
již přenos z boxerského utkání na Letné – informovat 
posluchače okamžitě, bez uzávěrky, s maximální poho-
tovostí. Poprvé tak rozhlas vědomě předstihl tiskovou 
žurnalistiku a vytvořil základ pro pozdější aktuální 
a kontinuální politické zpravodajství. 

Zpravodajský charakter měly také zprávy o stavu vod 
na českých řekách, které byly do vysílání zařazeny od 
listopadu, a meteorologické zpravodajství.

Vznik tzv. německého rozhlasu
V roce 1925 přistoupil rozhlas rovněž k pravidel-

nému vysílání pro československé občany německé 

národnosti. Takzvaný „německý rozhlas“ byl zahájen 
25. října 1925. Jeho program byl tvořen především před-
náškami, recitacemi v podání herců německého zem-
ského divadla, četbou z děl německých autorů i českých 
prací přeložených do němčiny. Slovesný program byl do-
plněn hudebním vysíláním, na němž se zpravidla podíleli 
hudebníci a pěvci opery německého divadla. Zpočátku 
německý rozhlas vysílal pro předplatitele třikrát týdně, 
v úterý, pátek a v neděli, v následujícím roce již každo-
denně. Zvláštní pozornost byla věnována kulturnímu 
životu německé menšiny v Československé republice.

Závěrem
Rok 1925 znamenal kvalitativní i kvantitativní roz-

voj rozhlasové programové tvorby. Po překonání první 
euforie z úspěšného radiotelefonického přenosu zvuku 
si vedení Radiojournalu začalo uvědomovat spole-
čenskou odpovědnost nového média. Rozhlas přestal 
být považován „jen“ za zajímavou technickou atrakci 
a začal být chápán, byť jen pozvolna, za důležitý pro-
středek masového působení. Přestože nové podněty pro 
zkvalitnění rozhlasové práce přinášel především roz-
voj techniky, stále častěji se začínala prosazovat také 
koncepční programová hlediska. 

Požadavek vysoké umělecké úrovně rozhlasového vy-
sílání a snaha vidět rozhlas zejména jako prostředek 
osvěty a lidovýchovy zaměřovaly pozornost rozhlaso-
vých průkopníků především na oblast hudebního pro-
gramu. Šlo přitom téměř výlučně o hudbu klasickou, 
zábavná hudba byla přehlížena. 

Přestože se nám z dnešního hlediska může jevit tato 
koncepce jako naivní a (jak se v dalších letech ukázalo) 
neudržitelná, je třeba vedení Radiojournalu ocenit za 
to, že rozhlas přes těžko překonávané ekonomické ob-
tíže nesklouzl k laciné komerci (jako tomu bylo v řadě 
jiných zemí v Evropě) a otevřel nejširšímu okruhu po-
sluchačů dveře do koncertních síní a divadel, pomohl 
seznámit je s nejušlechtilejšími hodnotami odkazu 
klasiků světové, české a slovenské hudební tvorby 
a vykonal pro osvětu a rozšíření kulturního rozhledu 
našeho obyvatelstva více, než by byly schopné všechny 
kulturní a vzdělávací instituce.
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Na druhé straně nelze nevidět, že do značné míry 
bylo podceněno slovesné vysílání (samozřejmě také 
vzhledem k technickým podmínkám a ekonomickým 
možnostem). 

Zcela stranou zájmu vedení Radiojournalu stála 
publicistika a zpravodajství bylo víceméně považo-
váno za nutné zlo. Z tohoto důvodu vedení rozhlasu 
nevyvinulo téměř žádné úsilí pro to, aby byl přehod-
nocen diskriminační požadavek státu, že monopol na 
tvorbu rozhlasových zpravodajských pořadů je výlučně 
v kompetenci Československé tiskové kanceláře a Radio-
journal slouží jen jako technický mezičlánek k jejich 
zprostředkování posluchačům. Nicméně první zpra-
vodajské pokusy naznačily, že proklamovaná nadstra-
nickost a nepolitičnost rozhlasu bude prodělávat již 
v nejbližším období zatěžkávací zkoušku. Za kultur-
ním programem rozhlasu se již připravovaly vlivné 
politické síly, které pochopily, že kdo ovládá rozhlas, 
ovládá zároveň významný prostředek působení na 
veřejné mínění. 
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Josef Maršík

Stabilizace vysílání 1926–1929

L
éta 1926–1929 znamenají období stabilizace a rozkvětu rozhlasové 
společnosti, skutečný „zlatý věk“ v rozhlasové historii. Radiojournal 
úspěšně překonává závažné ekonomické problémy, které jej v prvních 
letech vážně existenčně ohrožovaly, koncepčně profiluje svůj program do 
celodenního vysílání, stabilizuje se technicky i personálně a získává ke 

spolupráci renomované umělce, herce a odborníky ze všech společenských oblastí. 
Z technické hříčky se stává uznávanou společenskou autoritou. Proniká do diva-

del a koncertních síní a etabluje se jako významná kulturní a vzdělávací instituce, 
poskytuje posluchačům sportovní přenosy a reportáže a vstupuje do jejich soukro-
mí pravidelnými informacemi o aktuálním dění doma i ve světě, a to mnohem 
rychleji než tisk. 

Rozhlasové publikum je okouzleno neustále se zdokonalujícími výrazovými 
možnostmi nového typu komunikace, která, ač vázána „jen“ na auditivní, akustic-
kou rovinu, je schopna přiblížit mu třeba během jednoho dne kulturní, sportovní 
nebo společenské události probíhající nejen v Praze, Brně, Bratislavě, Moravské 
Ostravě a Košicích, ale i daleko za hranicemi země.

Rozhlas objevuje tzv. simultánní vysílání, které se stává základem bohaté domácí 
i mezinárodní programové výměny. Vedle hudební složky se rozvíjí také specifická 
slovesná tvorba – zpravodajská, publicistická, literárně-dramatická a vzdělávací.

Vysílání zahajují tzv. odborné rozhlasy – zemědělský, dělnický a rozhlas pro 
průmysl, obchod a živnosti.

Úspěšný rozvoj náhle brzdí nastupující světová hospodářská krize.
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Československá republika 
ve druhé polovině 
dvacátých let
Politické uspořádání

Československá republika se ve druhé polovině 
dvacátých let dále rozvíjela jako demokratický stát 
s pluralitním politickým systémem a ústavně zaruče-
nými demokratickými svobodami. Jeho hlavní složky 
s celostátní působností se zformovaly již záhy po vzniku 
republiky a ve své většině (kromě německých stran) 
zůstaly zachovány bez podstatnějších změn po celé me-
ziválečné období. 

Některé politické subjekty si uvědomily po překonání 
počáteční nedůvěry k novému médiu možnosti rozhlasu 
při ovlivňování veřejného mínění a různými cestami se 
snažily proniknout do jeho řídících orgánů a více nebo 
méně skrytě ve vysílání prosazovat své politické cíle 
a zájmy. 

Z hlediska zastoupení v parlamentu patřilo po celá 
dvacátá léta k nejsilnějším pět stran1: 

Republikánská strana lidu zemědělského a ma-
lorolnického (agrární strana) – silné postavení zís-
kala v  řídících orgánech Radiojournalu již při vzniku 
rozhlasové společnosti a značný vliv si v rozhlase 
udržovala po celé meziválečné období. V roce 1926 ini-
ciovala vznik zemědělského rozhlasu, který prakticky 
ovládla. 

Československá sociálně demokratická strana 
– snažila se o prosazení svého vlivu v rozhlase, nikdy 
však ne tak důsledně jako agrárníci. Svůj vliv na poslu-
chače uplatňovala zejména prostřednictvím dělnického 
rozhlasu.

V opozici proti sociální demokracii se v rámci soci-
alistického hnutí zformovala Československá strana 
národně socialistická – spolu se sociální demokracií 
se podílela na řízení dělnického rozhlasu. 

Československá strana lidová – v rozhlase si nevy-
budovala tak silné postavení jako agrárníci a socialisté. 
Svůj vliv na veřejnost se však snažila uplatňovat zejména 
prostřednictvím vysílání, do něhož vstupovali četní za-
stánci lidovecké politiky hlavně svými přednáškami na 
témata, která byla předmětem jejího hlavního zájmu (na-

příklad úloha náboženství ve společnosti, náboženství 
a škola, náboženství a rodina).

Československá národní demokracie (v rozhlase 
si neprosadila významnější postavení a vliv).

Vedle této „velké pětky“ získaly poměrně značný vliv 
také Československá živnostenská obchodnická 
strana středostavovská (své působení na posluchače 
uplatňovala zejména prostřednictvím rozhlasu pro prů-
mysl, obchod a živnosti) a Komunistická strana Čes-
koslovenska (v rozhlase neměla téměř žádný vliv).

Vedle politických stran zaujímala ve dvacátých letech 
významné politické a mocenské postavení v Českoslo-
venské republice také tzv. hradní skupina, jejímiž 
představiteli byli T. G. Masaryk a E. Beneš. Nezaložila 
sice žádnou „vlastní“ politickou stranu, ale její přísluš-
níci se vyjadřovali k aktuálním otázkám v intencích její 
společensko-politické orientace. Své představy o řešení 
společenských problémů prosazovala hradní skupina 
hlavně prostřednictvím svých sympatizantů, často na 
základě osobních vztahů. Její spojení s rozhlasem bylo 
mnohostranné a rozhlas ve své programové tvorbě 
vysokou autoritu a morální vliv hradní skupiny respek-
toval.

Přestože rozhlas prosazoval směrem k politickému 
dění ve státě stanovisko neutrality a nadstranickosti, 
bylo zřejmé, že některé strany zahájily po počátečním 
období nedůvěry k novému médiu politický boj o jeho 
ovládnutí a některým se podařilo do rozhlasového vy-
sílání proniknout. Tato skutečnost byla již v roce 1928 
natolik zřejmá, že časopis Rozhlas považoval za nutné 
čtenáře naléhavě varovat: „Nemá-li však vývoj radia 
a jeho obliby v širších vrstvách býti ochromen, nutno 
se vším důrazem odmítnouti pokusy, aby rozhlas byl 
zapřažen přímo do služeb politických stran a zneužit 
k propagaci stranických cílů, a místo aby radioama-
teristy sdružoval ve velkou a bratrskou obec, pěstující 
poučení, zábavu a kulturní požitky, vykopával mezi 
nimi příkop třídní a politické nesnášenlivosti. (...) 
Radiojournal je podnikem pro všechny, patří všem 
a ne nějaké straně nebo třídě.“2 

Tisk 
Politické soupeření o přízeň voličů probíhalo pře-

devším na stránkách tisku. Počet novin a časopisů 
nejrůznějších typů, zaměření a politické orientace vy-
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dávaných ve druhé polovině dvacátých let byl skutečně 
úctyhodný. 

Jen „v Praze vycházelo v roce 1926 1400 a v roce 1929 do-
konce 1800 titulů novin a časopisů. Pochopitelně vycházely 
i v jiných městech. K roku 1930 se uvádí např. v Moravské 
Ostravě 74 novin a časopisů, v Ústí n. Labem 45, v Plzni 40, 
v Českých Budějovicích 35, v Olomouci 32, v Opavě také 
32 atd. (…) Existence takového množství vydávaných no-
vin a časopisů má zhruba dva důvody (navzájem se prostu-
pující). Náklady na zřízení a provozování novin nebyly tak 
veliké jako v pozdější době a při životě se udržely i noviny, 
které měly jen desetitisíce a nikoli statisíce odběratelů; 
rozdíl je čistě matematický. Druhým důvodem bylo, že až 
na několik výjimek šlo o tisk stranický, jehož odběr byl 
i formou stranického příspěvku. Politické strany tehdejší 
doby neměly bez vlastního tisku naději na úspěch.“3 

Popsat alespoň stručně tiskové a časopisecké pro-
středí, do něhož vstupovalo rozhlasové vysílání, by si 
vyžádalo mnohem více místa.4 Jisté však je, že rozhlasu 
vytvářelo zejména ve zpravodajství a publicistice vý-
znamné konkurenční prostředí. Každý čtenář si mohl 
v tak široké žurnalistické nabídce najít to, co vyhovo-
valo jeho zájmu, potřebám i vkusu. Je pak pochopitelné, 
že vedení rozhlasu se nechtělo pouštět do mnohdy „kal-
ných“ vod politického zpravodajství a publicistiky a hle-
dalo jiné cesty rozvoje rozhlasové programové tvorby. 

Ekonomická konjunktura a stabilizace
Léta 1924–1929 jsou někdy označována za „zlatá léta“ 

v dosavadní historii Československé republiky. Nepo-
chybně byla etapou, v níž se zformovaly základy jejího 
demokratického uspořádání a zároveň se začlenila mezi 
vyspělé státy v evropském i světovém kontextu. Spolu 
s politickou stabilizací nabíral nové síly hospodářský 
systém – vrcholu ekonomické konjunktury bylo dosa-
ženo právě v letech 1928–1929. Technická a technolo-
gická modernizace průmyslu přispěla k růstu výroby 
a produktivity práce, což se příznivě projevilo ve všech 
ostatních sférách společenského života včetně sféry so-
ciální. Bouřlivě se rozvíjela kultura, zvyšovala se úroveň 
školství a vědy, byly vytvořeny pevné základy právního 
státu. 

Druhá polovina dvacátých let ale také znamenala pro-
testy proti drahotě v Praze v letech 1925–1926 a stávky 
namířené proti reformě sociálního pojištění v roce 

1928, agrární krizi v témže roce, politické půtky a stra-
nické pletichaření, rostoucí hrozbu ze strany krajních 
politických uskupení, latentní i otevřené národnostní 
problémy, neuspokojivé řešení problému nízkého tempa 
rozvoje průmyslové výroby ve východní části ČSR. Již na 
konci tohoto „zlatého“ období se objevily první signály, 
které do optimistického pocitu trvalé prosperity začaly 
vnášet prvky nejistoty a obavy z dalšího vývoje – signály 
blížící se hluboké krize. 

Všechny tyto vlivy se přirozeně dotýkaly také českého 
rozhlasu. Po překonání počátečních obtíží také pro něj 
znamenala druhá polovina dvacátých let období kon-
junktury, etapu dynamického rozvoje a stabilizace, a to 
jak v oblasti programové tvorby, tak také ve sféře eko-
nomické, technické i personální. Avšak ani jeho vývoj 
nebyl jednoduchý.

Nová vysílací stanice 
Radiojournalu ve 
Strašnicích

Na počátku roku 1926 nebyla ještě značná část 
území Československé republiky pokryta rozhlasovým 
signálem. Program pražského studia Radiojournalu ne-
bylo možné sledovat na většině území Moravy, Slezska 
a samozřejmě ani na Slovensku. Posluchači na těchto 
územích a také v pohraničních oblastech Čech byli 
odkázáni na poslech silnějších zahraničních stanic. 
Proto jedním z prvních úkolů pro rok 1926 bylo uvést 
do provozu připravovanou vysílací stanici, která měla 
desetkrát vyšší výkon než stávající stanice ve Strašni-
cích, a zahájit vysílání v Brně a Bratislavě. Stanice byla 
objednána ministerstvem pošt a telegrafů již v létě 1925 
u americké společnosti Western Electric a od srpna se 
ve Strašnicích konaly přípravy k její instalaci. 

Na ně vzpomíná Karel Koníček: „Nejdříve museli jsme 
zhotovit řádné uzemnění, protože používala se až dosud 
tzv. protiváha. Kilometry měděného drátu byly zaorány 
do hloubky přes půl metru na ploše šesti tisíc čtverečních 
metrů. Zem kolem celé budovy s vysílačem byla takto 
přeorána a budova sama omotána sítí a znovu omítnuta. 
(…) Během jedné noci přemístili jsme starý vysílač do 
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akumulátorovny, odkud jsme vystěhovali baterie před bu-
dovu pod stříšku. Dynamo a agregát jsme dali do chodby 
a provoz nerušeně pokračoval.
Koncem listopadu přijel z Londýna inž. Emis od Western 
Electric, otevřel bedny a začali jsme s instalací přístrojů. 
K výstroji patřila i strojovna a agregáty, které dodávaly 
proud o napětí 14 a 22 voltů pro žhavení lamp, 250 voltů 
pro mřížky lamp a 1500 voltů pro anody lamp vlastního 
vysílače. Dále byla postavena pumpa a chladič na vodu 
pro chlazení lamp koncového stupně. Všechny stroje byly 
namontovány dvakrát, aby bylo možno hned zapnout stroj 
rezervní.
Montáž pokračovala dobře, a tak již 20. prosince v noci 
jsme připojili anténu a zem ze starého vysílače na nový 
a začala první zkouška. Dopadla dobře…“5

Neoficiálně začala nová stanice pokusně pracovat 
o Vánocích roku 1925; od 27. prosince na nové vlně 
360 m. Svým výkonem a moderním technickým řešením 
byla srovnatelná s jinými výkonnými evropskými rozhla-
sovými vysílači. Oficiálně byla uvedena do provozu pro 
veřejnost 7. února 1926 na slavnostním shromáždění za 
přítomnosti ministra pošt a telegrafů, primátora Prahy, 
vedoucích pracovníků ČTK, tisku, zástupců Radiojour-
nalu a jeho řídících orgánů. 

Stávající půlkilowattová vysílačka byla demontována 
a připravena pro plánované vysílání v Bratislavě. To bylo 
pokusně zahájeno 3. srpna 1926 z nové budovy policej-
ního ředitelství v Bratislavě, pravidelný provoz probíhal 
od 23. října 1926. 

Strašnická vysílací stanice
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Dne 18. dubna 1926 byla oficiálně uvedena do pro-
vozu také výkonná vysílačka v Brně (2,4 kW, vyrobila 
ji anglická firma Marconi), i když pokusné vysílání zde 
probíhalo již od roku 1922. Pravidelné vysílání bylo zahá-
jeno od května 1924 prostřednictvím původně telegraf-
ního vysílače přímo z jeho budovy v Komárově. První 
rozhlasové studio bylo zřízeno 1. září 1924 v malém 
přístavku na střeše Zemského domu v Brně.6

Přímé přenosy
Kvalitnější technické vybavení Radiojournalu a první 

zkušenosti s rozhlasovou tvorbou umožnily uplatnit ve 
vysílání nové, progresivnější metody rozhlasové práce. 

V dosavadním převažujícím hudebním programu, vysíla-
ném ze studia, doplněném četnými přednáškami a úče-
lovým zpravodajstvím, začal totiž nabývat na významu 
přímý přenos. 

Nebyl to však již „jen“ přenos operních či koncertních 
představení z divadel a koncertních síní, ale rozhlasový 
mikrofon si stále více všímal aktuálních kulturních a spole-
čenských událostí na nejrůznějších místech Prahy. „Hlavní 
snahou RJ bylo zachytit pokud možná vše, co posluchače 
zajímá z denního života. Přenos stává se nejaktuálnějším 
technickým problémem a atelieru užívá se jen z nouze, 
když už se nic mimo atelier neděje.“7 I když v programo-
vém věstníku nalezneme u některých přenosů označení 

Kapitán Plage s rozhlasovým vozem
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„reportáž“, nešlo stále o žánr rozhlasové reportáže, jak jej 
chápe dnešní teorie rozhlasové publicistiky. Chyběl ještě 
reportér, který by posluchače uvedl do souvislostí a při-
blížil jim to, co nemohou vnímat z „pouhého“ zvukového 
záběru události, chyběly další kompetentní osoby, které 
by v rozhovoru s reportérem jeho popis doplnily dalšími 
informacemi, názory a komentáři. 

Šlo stále především o zachycení zvukového obrazu 
události, bez doplňujícího výkladu, popisu a hodnocení. 

Radiojournal však poskytoval posluchačům příležitost 
zúčastnit se aktuálního dění a „vyslechnout v rozhlase řeči 
státníků a politiků, projevy ze slavnostních shromáždění, 
sjezdů a výstav atd. (…) Po Národním divadle, Varieté, 
Smetanově síni, Lucerně, karlínském kostele a kavárně 
Passage zapojuje RJ počátkem března (1926 – pozn. 
aut.) Ellnerův restaurant v paláci Riunione Adriatica na 
rohu Jungmannovy a Národní třídy pro přenos černoš-
ské kapely, 3. dubna 1926 Parlament, 23. května basiliku 
sv. Václava na Smíchově, 24. května Stavovské divadlo, 
25. května Pantheon Národního musea. (...) V době půl 
roku rozmnoženo bylo přenosové zařízení asi o deset li-
nek, pro něž v místnosti pražské stanice musel být zřízen 
zvláštní rozváděč pro kabelové spoje a linky, které sloužily 
přenosům a dorozumívání.“8

Přenosy veřejných koncertů
Na jaře roku 1926 rozhlas obohatil svůj hudební pro-

gram také sérií veřejných, tzv. samostatných koncertů 
Radiojournalu. K jejich přípravě a zařazení do vysílání 
přistoupil na základě dosavadních zkušeností z přímých 
přenosů a prvních reportáží. Nadšený ohlas posluchačů, 
citlivě vnímajících zvukovou atmosféru při živých pře-
nosech z kulturních, společenských a sportovních akcí, 
totiž přivedl programové pracovníky k závěru, že také 
hudební a literární vysílání by mělo ve větší míře vychá-
zet z přirozeného prostředí, nikoli jen z rozhlasového 
studia. Reakce posluchačů potvrzovaly, že přímý přenos 
koncertu z hudební síně, doplněný všemi charakteristic-
kými zvuky (potleskem diváků, tóny laděných nástrojů, 
typickým zvukem hlediště o přestávce atd.), má pro ně 
mnohem větší kouzlo a přitažlivost než hudební pro-
dukce přenášené ze studia. Proto začaly být uváděny 
přímé přenosy vlastních koncertů v podání orchestru 
Radiojournalu, rozšiřovaného podle potřeby o sólisty 
či skupiny členů České filharmonie. Jejich program (na 
rozdíl od koncertů České filharmonie) mohl být sesta-

vován podle vlastního dramaturgického a uměleckého 
plánu, vycházejícího z požadavku nejvyšší umělecké 
kvality a také respektujícího požadavky posluchačů. Pro 
samostatné koncerty byl pronajat velký sál Radiopaláce 
na tehdejší Fochově (dnes Vinohradské) třídě, který 
vyhovoval akusticky a zároveň umožňoval vystoupení 
větších orchestrálních těles, jež by se do studia v Orbisu 
nevešla. Během roku 1926 bylo odvysíláno 31 pravidel-
ných čtvrtečních veřejných koncertů, jejichž dirigentem 
byl většinou Jožka Charvát. Radiojournal totiž pozval 
v druhé polovině roku k hostování několik renomova-
ných dirigentů, mezi nimi například dirigenta Sloven-
ského národního divadla Oskara Nedbala či prvního 
šéfdirigenta České filharmonie Ladislava Čelanského. 
V programu uváděném Adolfem Dobrovolným vystou-
pila řada významných českých i zahraničních umělec-
kých osobností, z pěvců mj. Ema Destinnová, Jarmila 
Novotná, Otakar Mařák, Umberto Urbano. Orchestrální 
skladby a sólová vystoupení pravidelně doplňovala reci-
tace v podání herců Národního a vinohradského divadla, 
například Václava Vydry, Evy Vrchlické a Bedřicha Ka-
rena. Sál byl vždy vyprodán a samostatné koncerty, vysí-
lané i během letních prázdnin, kdy se jiné hudební akce 
nekonaly, získaly Radiojournalu další předplatitele. 

Veřejné koncerty zvýšily prestiž Radiojournalu. Po-
mohly mu upoutat pozornost veřejnosti i tisku a získat 
k přímé spolupráci významné české, slovenské i zahra-
niční umělce. Znamenaly ale také krok od dosavadní 
funkce reproduktivní k vlastní tvůrčí (produktivní) 
umělecké práci a k postupnému programovému osamo-
statňování. 

Tematické přenosy
Za „vzorný program budoucnosti“ označil ing. Svo-

boda šest přenosů, které se uskutečnily během jednoho 
dne, neděle 30. května 1926. 

„Po ukončení přednášek pro zemědělce byl rozhlas přepo-
jen do karlínského chrámu Cyrila a Metoděje. Hned nato, 
téměř bez přestávky, následovalo vysílání z Pantheonu Ná-
rodního musea, přičemž zvláštním kabelovým vedením byl 
přenášen zpěv Pěvecké obce z Václavského náměstí pod 
pomníkem knížete Václava9. Odpoledne pak byla vysílána 
z velkého sálu na Slovanském ostrově dětská slavnost, 
trochu ovšem hlučná, která byla vyvážena ihned následu-
jícím přenosem zahradní hudby na tomtéž ostrově, jejíž 
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produkce trvala až do šesti hodin večer. Den byl ukončen 
velice zdařilým vysíláním koncertu ze sálu Radiopaláce. 
Při těchto přenosech nebylo ovšem zapomenuto ani na 
časový signál.“10 

Je zřejmé, že zatím nešlo o hodnocení obsahu a kva-
lity přenosů, ale především o skutečnost, že se je poda-
řilo technicky zvládnout. Pomohla k tomu i sada mikro-
fonů, které Radiojournal obdržel na konci roku 1925, 
a první režijní pult, improvizovaně sestrojený Karlem 
Koníčkem, který umožňoval propojit linkami současně 
několik míst v Praze. Zkušenosti získávané při těchto 
spíše experimentálních akcích byly důležitou přípravou 
pro nově se rodící původní rozhlasový žánr – rozhlaso-
vou reportáž.

Smlouvy s divadly
Posluchačům zpočátku nevadily technické nedo-

statky (například hluchá místa v přenosech, příliš 
hlučné zvukové pozadí), důležité pro ně bylo, že se mohli 
kulturní nebo společenské události zúčastnit. Postupně 
se však začínaly objevovat i kritické hlasy, upozorňující 
nejen na zvukové nedostatky, zejména při přenosech 
operních představení (například na nevyváženost 
zvuku v přenosu sboru, orchestru a sólistů), ale také 
na zvyšující se „přesycenost“ rozhlasového programu 
přenosy, které bránily rozvoji dalších rozhlasových fo-
rem. Zejména v době počínající krize se totiž přenosy 
staly pro divadla vítaným zdrojem příjmů. Například 
za každý přímý přenos platil Radiojournal pražskému 
Národnímu divadlu nejprve tisíc korun, v roce 1926 
tři tisíce a od května 1927 se smluvně zavázal vysílat 
třicet operních představení za paušální poplatek, který 
již ale činil patnáct tisíc korun za představení11 (nově 
uzavřená smlouva se netýkala premiér, z nichž mohl 
odvysílat pouze jedno jednání). Obdobná smlouva byla 
uzavřena s Národním divadlem v Brně: Radiojournal 
se zavázal zaplatit za přímé přenosy čtyřiceti nedělních 
dopoledních představení roční paušální částku 162 000 
korun, podobně tomu bylo i u přenosů ze Slovenského 
národního divadla v Bratislavě. Divadla měla těmito 
smlouvami zajištěn stálý a jistý příjem. Proto se snažila, 
aby počet přenosů byl co největší, což se v programové 
nabídce rozhlasu projevilo vysíláním až dvou oper týdně. 
Tato „inflace“ divadelních přenosů začala být postupně 

kritizována jak posluchači, tak také odbornou veřej-
ností, a brzy se touto otázkou muselo zabývat i rozhla-
sové vedení. Dr. Jaroslav Krupka, od srpna 1926 šéf 
hudebního odboru, proto hodnotil v roce 1929 přenosy 
operních představení jako „chorobu našeho rozhlasu“.

Smlouva s Českou filharmonií
Nová smlouva byla uzavřena rovněž s Českou filhar-

monií, která se v roce 1926 dostala do takových finanč-
ních problémů (deficit činil jeden milion korun ročně), 
že hrozilo ukončení její činnosti. Radiojournal byl v té 
době již finančně poměrně dobře zajištěn, a proto do-
konce uvažoval, že vstoupí do kuratoria České filhar-
monie a převezme ji do své péče. Přestože tato úvaha 
nakonec nebyla realizována, přistoupil Radiojournal 
smlouvou z roku 1927 na úhradu 15 000 korun za jeden 
koncertní přenos – a tímto krokem existenci České fil-
harmonie zachránil. 

Spolupráce s ní ale na druhé straně byla výhodná i pro 
Radiojournal, protože mu pomohla realizovat jeho ambi-
ciózní hudební program, který by nebyl schopen v plá-
novaném rozsahu a repertoáru vlastními silami (tedy 
vlastním orchestrem) zajistit. Dosavadní samostatné 
veřejné koncerty orchestru Radiojournalu, přenášené 
z Radiopaláce, byly sloučeny do jedné dramaturgické 
a programové řady s přenosy koncertů České filharmo-
nie, která smluvně zajistila třicet pět hudebních přenosů, 
většinou ze Smetanovy síně Obecního domu. Byly uvá-
děny pod názvem Symfonické koncerty Radiojournalu. 
U řady z nich mohla rozhlasová hudební dramaturgie 
rozhodovat o složení programu, sólistech a dirigentovi. 
Po dohodě s uměleckým vedením České filharmonie 
byly mimo této programové řady přenášeny také další, 
tzv. volné koncerty.

Hudební program připravovaný ve spolupráci s Čes-
kou filharmonií byl doplněn přenosy koncertů Symfo-
nického orchestru Národního divadla v Brně a jednou 
měsíčně koncertem ze Slovenského národního divadla 
v Bratislavě.

Přenos se stal světovou módou a Radiojournal za tímto 
trendem nijak nezaostával. Jen v roce 1926 bylo kromě 
obvyklých relací ze studia odvysíláno 312 hudebních 
přenosů z mimorozhlasových prostor, z toho 34 oper, 
2 operety, 108 koncertů, 40 přenosů chrámové hudby, 
93 přenosů taneční hudby a 35 zahradních koncertů.12
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Vznik a vývoj rozhlasové 
reportáže
VIII. všesokolský slet

Významným kvalitativním krokem v rozvoji rozhla-
sové tvorby byl posun od přímých přenosů k rozhlasové 
reportáži. Za její zrod v dnešním chápání se považuje 
přímé vysílání z události, která byla ve středu pozornosti 
celé republiky na konci června a začátku července 1926. 
Byl to VIII. všesokolský slet v Praze. 

Vedení Radiojournalu rozhodlo, že rozhlas nemůže 
zůstat stranou a že sletové události se budou přenášet 
posluchačům v přípravném období i ve všech sletových 
dnech. Už tedy nešlo „jen“ o informaci o události, ale 
o zvukový přenos události samotné. „Slet na krystal“ 
se stal po několik týdnů nejdůležitějším heslem pro 
všechny pracovníky Radiojournalu; ale také posluchači 
s napětím očekávali, jak se podaří úkol zvládnout. 
Všichni si uvědomovali, že přenos sletových událostí 
bude znamenat dosud nejsložitější organizační a tech-
nickou zkoušku rozhlasového vysílání v jeho historii. 

„Byl to velký problém nejen technický, nýbrž i zpravo-
dajský a reportérský, jakého se dosud žádná zahraniční 
stanice neodvážila,“ píše naše první rozhlasová historička 
A. J. Patzaková. „Největší dosud podnik londýnské stanice, 
která vysílala zahájení výstavy ve Wembley, představoval 
sotva čtvrtinu plochy a události, které měly být pro mik-
rofon připraveny a rozhlasově aranžovány, omezily se tam 
jen na zpravodajství. Sletiště představovalo 320 000 m2 
plochy, největší délka sletiště byla málem jeden km a šířka 
na 500 m. Bylo celkem nutno užíti pěti až šesti mikrofonů, 
tří až čtyř amplifikací. Pro zachycení hudby postaven byl 
zvláštní sloup, vzdálený třicet metrů od středu hudebního 
pavilonu. Všechny spoje vedly do zvláštní kontrolní míst-
nosti, která byla zároveň upravena na malý atelier. Tady 
seděl hlasatel František Havel u okna, ze kterého přehlédl 
celé sletiště. Hlasatel musel osvědčit své schopnosti a po-
hotovost redaktora reportéra. Technicky bylo třeba prová-
děti různé kombinace. Při hlášení tlumila se hudba jen na 
kulisu, aby řeč vystoupila, zapojovaly se různé mikrofony 
a mísily při reprodukci hudby ke cvičení a zase hluku a ru-
chu z hlediště. Zkoušelo se čtyři neděle napřed…“13

Přenosům z hlavních sletových dnů předcházelo ně-
kolik zkoušek. První proběhla 13. června během cvičení 
žáků ze stadionu na Strahově jako zatím neoficiální 

a předem neohlášené vysílání. Přinesla technickým 
pracovníkům velmi cenné zkušenosti, které byly uplat-
něny v hlavních přenosech. Další, již předem poslucha-
čům ohlášené, proběhly 27. června ze Smetanovy síně 
Obecního domu, kde se uskutečnila beseda se sletovými 
dorostenci, a 29. června, kdy byl prostřednictvím rozhla-
sových vln přenášen jejich pochod Prahou. To již byla 
generální zkouška, která měla zároveň ověřit vhodnost 
míst pro umístění mikrofonů k přenosu hlavního sleto-
vého průvodu Prahou.

Zachytit dynamiku probíhající události v časovém 
i prostorovém vývoji bylo možné jen s použitím několika 
mikrofonů. (První zkušenosti byly již získány z přenosů 
z Pantheonu Národního muzea a z Václavského náměstí 
30. května.) Zatím existovalo jen improvizované zařízení, 
které umožňovalo jejich simultánní (souběžné) zapojení 
v různých místech, popřípadě prolínání a mixování 
různých zvukových modulací. Neexistovalo ale repor-
tážní záznamové zařízení, které by umožňovalo doplnit 
přenos záznamem z jiného místa události. Mikrofony 
musely být zapojovány postupně do vysílání jeden za 
druhým z různých míst a v krátkých časových interva-
lech, což kladlo mimořádné nároky na režijní přípravu 
a realizaci celé akce. 

Bylo jasné, že zde již nestačí jen mikrofon zapojit 
a přenášet zvuky z okolního prostředí. Při tak zvukově 
rozmanité a náročné události zde již musel být zpro-
středkovatel, který by posluchačům pomohl dešifrovat 
zvukově nesrozumitelné prostředí a doplnil zvukový 
obraz události informacemi o dění, jehož je svědkem. 
Věrně zachycený reálný zvuk doplněný komentářem 
reportéra, který v posluchačích vyvolá živou představu 
prostředí a objasní podstatu události, je základem roz-
hlasové reportáže.

Jak přenosy, resp. reportáže ze sletu probíhaly a s jakými 
potížemi se technici museli potýkat, uvádí ve svých vzpo-
mínkách Karel Koníček: „V sobotu 3. července vysílali jsme 
reportáž z příjezdu zahraničních hostů. V neděli 4. července 
přenášeli jsme v dopoledních hodinách ze Slovanského os-
trova slavnost, kterou tam pořádali američtí krajané, kteří 
přijeli do staré vlasti na slet. Odpoledne jsme vysílali opět 
ze Strahova společné vystoupení mužů a žen a večer kon-
cert ze Smetanovy síně. V pondělí 5. července fungovali 
jsme ve Španělském sále na Hradě; přenášel se odtud hold 
sokolů presidentu republiky. Sotva skončil, spěchali jsme 
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opět na stadión, abychom vysílali průběh dalších cvičení. 
A ještě týž večer jsme zařadili do programu část umělec-
kého a tělocvičného večera cizinců z Obecního domu. Ani 
tím však naše práce neskončila, z Repre jsme spěchali na 
Střelecký ostrov a na Vltavu, kde se konala noční slavnost. 
Přišla však velká voda a slavnost musela být předčasně 
ukončena. Když jsme vynášeli naše přístroje na střechu 
tribuny nad vodou, byli jsme spíše vodními akrobaty než 
rozhlasovými techniky. Ale ani tímto dobrodružstvím náš 
den nekončil. Bylo třeba ještě v noci zajistit a připravit sta-
noviště na reportáž z průvodu Prahou. Neměli jsme dost 
mikrofonů a zesilovačů a museli jsme proto uvažovat, kam 
co dáme. Na stanoviště proti Národnímu divadlu jsme dali 
aparaturu ze Střeleckého ostrova, na Můstek přišly věci ze 
Strahova a na Staroměstskou radnici přístroje z Obecního 
domu.“

 Pozornost posluchačů vzbudila ale již událost, k níž 
došlo před vlastními sletovými akcemi a která po tech-
nické stránce ještě nebyla ve světě běžnou záležitostí – 
příjezd účastníků sletu v pátek 2. července večer a v so-
botu 3. července ráno na pražské nádraží. Posluchači 
oceňovali zejména reálnost, věrnost charakteristických 
zvuků – „syčení, hučení, rachot, ostré zabrzdění, hlá-
šení stanice, otvírání dvířek, hluk vozu se zavazadly, 
pochod vojska, povely, jásot vítajícího obecenstva, od-
jíždění automobilů.“14 

Okouzlení zvukem, jeho dokonalostí a malebností při 
poslechu z rozhlasového přijímače při zprostředkování 
události v časovém a prostorovém pohybu v celém jejím 
rozsahu – to stále ještě byly nejvíce oceňované hodnoty 
sletových přenosů. „Tato nově objevená schopnost 
– akustické zachycení děje – stává se pak v dalším 
období mocným zdrojem inspirace rozhlasové tvorby 
v oboru reportáže i činohry. A jako každá taková 
schopnost spjatá jen s formou má v dalším vývoji 
rozhlasu kladnou i zápornou stránku, neboť svým 
zneužitím vyvolává řadu formalistických úchylek. 
A tak se míra zvukové kompozice stává po čase jedním 
z měřítek reportérského mistrovství.“15 

Poprvé stojí před mikrofonem hlasatel-reportér, 
který již nepředčítá připravené texty ohlášení a odhlá-
šení pořadů, ale improvizovaně, bez větší přípravy na 
základě emocionálního prožitku i racionálního posou-
zení průběhu události sděluje posluchačům své dojmy, 
postřehy i hodnocení, a to na pozadí zvukového záběru 
děje jako jeden z jeho přímých účastníků.

„Z přenosu se tak stává široký dramatický útvar, v němž 
má svou úlohu vypravěč, hudba, hlasy obecenstva, šum 
cvičenců i hvizd rozhodčího, což vše je třeba uvést v sou-
lad u směšovacího stolu technika a připravit řádnými 
zkouškami. (…) Tentokrát poprvé vnáší vstup hlasatele, 
který doprovází kaskádu zvuků, do rozhlasového přenosu 
složku, která je schopna nejen popisovat, ale i podtrhnout 
a vylíčit smysl události.“16 

Proto je VIII. všesokolský slet považován za zrod 
svébytného rozhlasového publicistického žánru – české 
rozhlasové reportáže.

Seriál reportážních přenosů Slet na krystal byl nad 
očekávání úspěšný.

„Technická služba dokonale fungovala ve vysílací stanici, 
v kontrolních místnostech, v atelieru i na všech místech, 
kde byly mikrofony instalovány. Operatéři pražští prošli 
největší dosud zatěžkací zkouškou. Také výkonnost nové 
stanice se dokonale osvědčila, bylo ji slyšet na vzdálenost 
70  km na jednoduché krystalové přijímače, do 100  km 
na krystal s anténou, a tak reportáže sletových slavností, 
zahájené pod heslem ,Slet na krystal‘, splnily vše, co sli-
bovaly.“17 

Radiožurnál za sletové přenosy obdržel mnoho obdiv-
ných a pochvalných uznání z domova i ze zahraničí. 

A počet platících koncesionářů opět vzrostl. 

Zvláštní ocenění se dostalo také novému hlasateli 
Radiojournalu Františku Havlovi.

František Havel (1877–1964)
Původním jménem František Hadraba. Byl přijat na dopo-
ručení Adolfa Dobrovolného do Radiojournalu jako druhý 
hlasatel. Původním povoláním herec – působil nejprve 
u venkovských divadelních společností (například Viléma 
Suka) jako oblíbený činoherní a operetní komik, v letech 
1904–1906 byl členem Národního divadla v Brně, v letech 
1907–1919 Městského divadla na Královských Vinohra-
dech. Působil také jako filmový herec a propagátor moder-
ního výtvarného umění (například v roce 1913 uspořádal 
výstavu italských futuristů). V rozhlase působil od roku 
1926 do roku 1941 jako hlasatel, reportér, herec a recitátor 
a v posledních dvou letech jako programový inspektor. 
U posluchačů byl velmi oblíben pro svůj kultivovaný
a srdečný projev.
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Po sletových reportážích brzy následovaly další – 
28. července z pietní slavnosti na Olšanských hřbitovech, 
uspořádané na paměť sedmdesátého výročí úmrtí Karla 
Havlíčka Borovského, a 28. září ze slavnosti kladení zá-
kladního kamene hasičského domu na Vinohradech. 

Zahájení mezinárodních přenosů
Přenosy domácích událostí byly postupně dopl-

něny vysíláním významných událostí ze zahraničí. Dne
6. září 1926 se uskutečnil první mezinárodní přenos 
z paláce Společnosti národů v Ženevě, v jehož rámci byl 
posluchačům zprostředkován projev tehdejšího ministra 
zahraničních věcí Edvarda Beneše. 

Mikrofonní spojení do Prahy bylo značně komplikované: 
procházelo z Ženevy přes Bern, Curych, Ulm, Řezno, Brod 
nad Lesy a Plzeň do Strašnic18 a podílelo se na něm několik 
zahraničních rozhlasových společností. Přenos byl velmi 
úspěšný. 

Rozhlas se v průběhu roku 1926 stal neodmyslitel-
ným průvodcem nejen významných kulturních událostí 
v divadlech a koncertních síních, ale také událostí poli-
tických a veřejných. To zároveň znamenalo kvalitativní 
zlom ve vývoji rozhlasové žurnalistiky. 

Hlasatel F. Havel
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Vznik a vývoj sportovní reportáže
Bylo pak jen otázkou času, kdy rozhlasový mikrofon 

pronikne také do světa sportu. Zejména pod dojmem 
úspěchu ze sletových akcí rozhodlo vedení Radiojour-
nalu, že posluchače pozve na sportovní stadiony. Tak 
došlo v neděli 3. října 1926 k slavnému přenosu z fot-
balového utkání na Letné mezi pražskou Slavií a maďar-
skou Hungarií, který je považován za první sportovní 
reportáž toho druhu v Evropě19. Zcela náhodou se 
ujal úlohy reportéra mezinárodní sekretář fotbalového 
odboru SK Slavia a v dalších desetiletích nejúspěšnější 
sportovní rozhlasový redaktor Josef Laufer. Pro reportáž 
byl získán na poslední chvíli za redaktora Byka, který se 
snad z obavy z prvního vysílání nedostavil.

Josef Laufer (1891–1966)
Redaktor deníku Hlas národa (1910–1912), pražského ně-
meckého týdeníku Union (1912–1914), tiskového odboru 
prezidia ministerské rady ve Vídni (1918) a pražského 
německého týdeníku Prager Presse (1920–1939). V letech 
1939–1945 zákaz novinářské činnosti z rasových důvodů. 
Redaktor ČTK (1945–1960). V letech 1926–1965 (kromě 
protektorátního období) externí spolupracovník rozhlasu, 
zakladatel rozhlasové sportovní reportáže a českého re-
portážního stylu. V předválečné etapě jeden z nejlepších 
evropských rozhlasových sportovních reportérů. Spor-
tovní funkcionář – sekretář Čs. hokejového svazu (1911 
a 1924–1939) a mezinárodní sekretář SK Slavia Praha 
(1920–1937).20

Na svou první sportovní reportáž vzpomínal Josef 
Laufer takto: 

„Ředitel rozhlasu a hlavní technik, jenž obsluhoval 
složité přístroje, nervózně vyhlíželi od vysokého stano-
viště na tribuně po panu hlasateli, ten však nikde nebyl 
k spatření. Když vstoupil na hřiště rozhodčí, aby svo-
lal hráče, dal losovat a zahájil pak utkání, uvědomili 
si rozhlasoví pracovníci, že je hlasatel nechal asi na 
holičkách, a jali se shánět v poslední chvíli náhradu. 
Pan ředitel vyběhl nejprve do novinářské „kukaně“ na 
tribuně, aby získal k mikrofonu někoho ze sportovních 
redaktorů. Ale nepochodil tam, ježto všichni byli za-
městnáni psaním referátů pro své listy, anebo alespoň 
něco takového předstírali. Když se opravdu mělo začít 
hrát, vrátil se pan ředitel do klubovny, doufaje, že as-
poň některý činovník snad zaskočí k mikrofonu. Nepo-
chodil ani tam. Já jsem byl v té chvíli ve své činovnické 

funkci v šatně hostí, staraje se o poslední náležitosti 
utkání. Vtom se rozletěly dveře a do místnosti vtrhlo 
několik lidí, kteří se mě jali přesvědčovat, že musím jít 
hlásit zápas. ,Proč to musím být právě já?‘ tázal jsem 
se kolegů z výboru, ,Co je mi po tom?‘ Odpovědi se mi 
dostalo z úst pana ředitele: ,Nepřišel nám vyhlédnutý 
hlasatel, snad z toho dostal strach nebo onemocněl, 
dejte mi tedy někoho jiného k mikrofonu, vždyť mu-
síte mít zájem na tom, aby vašemu klubu nevznikla 
ostuda! Odpovědným činovníkem vůči úřadům je 
jednatel, tak nechť jde on!‘ Odmítl jsem i přes domluvy 
přátel z výboru. Vždyť jsem přece nikdy nemluvil do 
rádia a jako spolkový funkcionář jsem byl velmi špat-
ným řečníkem, jenž si všechny zprávy a referáty psal 
a pak předčítal. Ale všechno bylo marné, nakonec se 
mnou už nejednali, společně s ředitelem Radiojour-
nalu mě přemluvili, že by ostudu měl nejen rozhlas, ale 
také Slavia, a už mě vlekli nahoru na tribunu. Poprvé 
jsem stanul před mikrofonem, který se stal už tolika 
řečníkům osudným, neboť v nich vzbudil pochopitelně 
trému, ba některé dočasně zbavil řeči.

Sportovní redaktor J. Laufer
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Ta osudná náhoda, která mě přivedla k mikrofonu 
teprve v nejposlednější chvíli, kdy utkání na hřišti 
už začalo, ta náhoda mi nenechala vůbec žádný čas 
na rozmýšlení a ani na tu trému. Ředitel rozhlasu 
a hlavní technik mi v rychlosti pošeptali několik dobře 
míněných rad a nakonec jsem slyšel tato slova: ,Pozor, 
až zapnu mikrofon, začnete ihned mluvit a žádný 
strach. Pozor – teď.‘ Zhluboka jsem vydechl, podíval se 
dolů před sebe a spustil: ,Zde hřiště SK Slavie na Letné, 
kde před chvílí začal fotbalový zápas Slavie s mistrem 
Maďarska Hungarií.‘ Ohlásil jsem sestavy, které jsem 
znal zpaměti, jméno rozhodčího a návštěvu a pak jsem 
se snažil popisovat průběh utkání, jak se přede mnou 
vyvíjel a jak jsem obvykle psával ve svých referátech 
do novin. Chvilku to jakžtakž šlo, brzo jsem měl však 
dojem, že nestačím tempu hry, neboť to jindy pomalé 
družstvo Slavie hrálo nějak podezřele rychle. Potřebo-
val jsem si oddechnout a čekal jsem, až se octne míč za 
čarou, v autu. Konečně k tomu došlo a já se odmlčel, 
abych nabral dech. Ale už jsem ucítil v žebrech mírný 
štulec a k tomu páně ředitelovo šeptání: ,Žádné pře-
stávky, prosím, mluvte furt.‘“ 

Druhý poločas zápasu se již nevysílal, ředitel Radio-
journalu rozhodl, že přenos bude ukončen. Když se Josef 
Laufer s posluchači rozloučil, dostalo se mu od ředitele 
nepříliš lichotivého zhodnocení: „Děkujeme vám, pane 
redaktore, ono to mohlo být ještě horší, ale my budeme 
radši vysílat nějakou muziku.“ Za několik dní však ře-
ditel musel svůj názor na první Lauferovo rozhlasové vy-
stoupení poopravit: „Na druhé straně drátu bylo slyšet 
rozpačité pokašlávání. Konečně se pan ředitel ohlásil, 
zřejmě nevěděl, jak do toho, až konečně povídá: ,Víte, 
pane redaktore, já se vám musím omluvit, že jsem byl 
na vás v neděli poněkud strohý a příkrý, ale chápejte, 
vždyť já v životě dosud fotbal neviděl a vůbec tomu 
nerozumím!‘ Řekl jsem mu, že se docela nic nestalo, 
že vše je v pořádku, a zdvořile jsem se poroučel. Vtom 
slyším: ,Počkejte, pane redaktore, neutíkejte mi! Před-
stavte si, že tu mám na stole haldu dopisů a lístků od 
našich posluchačů. A ti lidé píší, že se jim to v neděli 
líbilo a že zas máme co nejdříve nějaký zápas vysílat. 
Já to prostě nechápu, ale budu nucen jim vyhovět.‘ 
Znovu jsem mu dal na srozuměnou, že se mě to vcelku 
netýká. (…) Ale ředitel se nedal odbýt.“21 

Výsledkem dlouhého telefonického rozhovoru a dal-
šího jednání v rozhlase byla skutečnost, že Josef Laufer 
příští neděli reportoval opět mezinárodní fotbalové 
utkání: Slavia Praha–Vasas Budapešť. A po něm mnoho 
dalších…

První Lauferova reportáž posluchače okamžitě 
uchvátila – jednak zvukovým zachycením atmosféry 
a popisem prostředí fotbalového zápasu, jednak věr-
ným líčením průběhu utkání, zasvěceným odborným 
výkladem a hodnocením vzniklých herních situací. 
Posluchači vnímali z rozhlasového přijímače náladu na 
stadionu, slyšeli pokřik sportovních fanoušků, píšťalku 
rozhodčího, volání prodavačů roznášejících občerstvení, 
výkřiky hráčů, údery do míče. Samotný zvuk ale nepo-
stačoval k vytvoření srozumitelného obrazu děje. Na 
rozdíl od Františka Havla, který ani nemusel příliš rozu-
mět sletové problematice a stačilo, aby posluchačům vy-
líčil své dojmy ze sletového stadionu jako očitý svědek, 
zde již musel být u rozhlasového mikrofonu odborník, 
který byl schopen zasvěceně popsat průběh utkání a od-
borně hodnotit jednotlivé situace. Posluchač sportovní 
reportáže už nechtěl jen pasivně vnímat průběh děje, ale 
spoluprožívat ho v celé jeho dramatičnosti a dějové pro-
měnlivosti. Josef Laufer byl mimořádně talentovaným 
reportérem, který dokázal tuto dramatičnost strhujícím 
způsobem předat a zároveň citlivě vystihnout atmosféru 
sportovních utkání. V době, kdy byl u mikrofonu, se roz-
hlas začal poslouchat skutečně masově. 

„Byla to estráda, fontána slov, plná nuancí. Byl to komentář 
boje, který měl vtip, humor a zanícenost. (…) Laufer byl 
jedním z fanaticky zaujatých diváků; propadal nadšení 
a byl chladný, studený, až tvrdý, když se to na hřišti neda-
řilo. (…) Dokázal, že svým hlasem přenesl nadšení i chlad 
na své posluchače. Byl sugestivní a zase neobyčejně cit-
livý, jako by byl sám trenérem či otcem těch zápasících 
chlapců. (…) Byl nejen fandou, ale i odborníkem, ovládal 
hru jako hráč i soudce a byl zároveň umělcem, který ji do-
vedl reportérsky plasticky vystihnout. Nic v jeho reportáži 
nebylo ploché, kostrbaté, nedovedl koktat a hledat slova, 
naopak, chrlil je jakoby zpaměti. Stal se tak největším pro-
pagátorem fotbalu. Ale také vychovatelem.“22

Zejména díky Josefu Lauferovi se Radiojournal stal 
průkopníkem evropské rozhlasové sportovní reportáže. 
Jeho reportérská tvorba, postupně vytvářející pevnější 
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a jasnější kontury nového rozhlasového žánru, zároveň 
ovlivnila i vývoj dalších typů rozhlasové reportáže. 

Rok 1926 je tedy přelomovým také z hlediska vývoje 
rozhlasové publicistiky, protože v jeho průběhu byly vy-
tvořeny základy nové, původní rozhlasové metody zob-
razování skutečnosti, založené na jednotě akustického 
zachycení děje a analytické a dokumentárně zobrazo-
vací výpovědi reportéra. 

Šlo ale stále „jen“ o hledání nových vyjadřovacích 
prostředků, o první průkopnické pokusy, do značné 
míry závislé na technických možnostech rozhlasu. A ty 
masové využití metody rozhlasové reportáže na konci 
roku 1926 ještě neumožňovaly. Proto s výjimkou spor-
tovních reportáží23, které posluchači ve vysílání vyža-
dovali, se v programu pražského studia Radiojournalu 
v prvních měsících roku 1927 s tímto žánrem setkáváme 
jen zřídka. Rozhlas se vrátil k vyzkoušeným a osvěd-
čeným přímým přenosům, které se staly pravidelnou 
a samozřejmou součástí nejen jeho uměleckého, ale 
také rozvíjejícího se zpravodajského a publicistického 
programu. Rutinními přenosy koncertů z různých míst 
Prahy ( z Lucerny, ze Stromovky apod.)24 byly postupně 
nahrazeny i pravidelné nedělní odpolední sportovní re-
portáže. 

Přestože se Radiojournal pokusil v průběhu roku 1927 
oživit vysílání nepravidelnými přenosy a reportážemi 
z dalších sportovních odvětví, nedosáhl výsledek takového 
zájmu posluchačů jako u prvních reportáží z fotbalových 
utkání. Zajímavé byly například reportáže z květnové-
ho tenisového Davis Cupu (Československo–Řecko), 
z červnového závodu primátorských osmiveslic na Vltavě 
a z červencových lehkoatletických závodů ze stadionu Sla-
vie. Při reportáži ze závodu primátorských osmiveslic byla 
k přenosu poprvé použita malá vysílačka na doprovodném 
člunu, z níž byla reportáž vysílána do českého Yachtklubu, 
kde byl umístěný přijímač, a odtud šel signál telefonní 
linkou do Radiojournalu na Vinohradech. Po zesílení byl 
signál veden do vysílače ve Strašnicích. V roce 1928 byly 
poprvé přenášeny dostihové závody v Chuchli.

Dalším podnětem k rozvoji sportovní reportáže se 
stala II. dělnická olympiáda, jejíž sportovní akce rozhlas 
přenášel v hlavních dnech počátkem července 1927 
obdobně jako při sletových slavnostech – reportáže 

vysílal ze startu štafety, veřejného cvičení i slavnostního 
průvodu. Doplňoval je pravidelným týdenním zpravo-
dajstvím z přípravy olympiády. Reportáže z olympiády 
přinesly velmi cenné zkušenosti, které spolu s neustále 
se zlepšujícími technickými možnostmi umožňovaly 
Radiojournalu v polovině roku 1927 vysílat sportovní 
reportáže téměř z kteréhokoliv místa Prahy. V srpnu 
1927 byly proto obnoveny skoro po půlroční přestávce 
reportáže z fotbalových zápasů. 

Téměř každou neděli byly vysílány reportáže z důležitých 
mezinárodních utkání (například Slavia Praha–Ujpest 
Budapešť, Československo–Rakousko a Českosloven-
sko–Itálie).25 Poprvé v historii byla vysílána také reportáž 
z mezinárodního fotbalového utkání ze zahraničí, a sice 
ze zápasu mezi Československem a Jugoslávií ze Záhřebu 
(byla reportována srbochorvatsky a česky). Ve vysílání 
přenosů z mezistátních utkání ze zahraničí dosáhl Radio-
journal světový primát. U mikrofonu byl opět nejpopulár-
nější reportér Josef Laufer.

Začaly se však objevovat obdobné potíže jako předtím 
při přenosech divadelních představení. Sportovní kluby 
se začaly obávat, že rozhlasové reportáže z fotbalových 
utkání sníží návštěvnost diváků na stadionech a tím také 
finanční zisky oddílů. Pořadatelé přestávali reportáže po-
volovat. Radiojournal se jim snažil vycházet maximálně 
vstříc, například tím, že reportáže až do posledního 
okamžiku utajoval, neinformoval o jejich přípravě v pro-
gramovém věstníku a upoutávky na reportáže zařazoval 
do vysílání až na poslední chvíli před zahájením zápasu. 
Spory se sportovními kluby šly tak daleko, že některá 
zvláště významná utkání nesměla být vysílána vůbec. Byl 
to například zápas mezi Spartou a Slavií v dubnu 1929, 
což vyvolalo značné protesty. Radiojournal se tuto nepří-
znivou situaci snažil překlenout vysíláním atraktivních 
sportovních reportáží ze zahraničí: v květnu 1929 napří-
klad odvysílal švýcarskou reportáž z kopané v němčině 
a francouzštině z Lausanne nebo v srpnu 1929 reportáž 
z fotbalového utkání mezi Slavií a místním klubem 
z Vídně. Tento přenos se uskutečnil kabelem do Prahy, 
reportoval Josef Laufer, odvetný zápas zase reportoval 
z Prahy rakouský reportér.
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Reportáže z významných společenských událostí
Reportážní mikrofon Radiojournalu se postupně 

stále více zajímal nejen o sportovní, ale také o aktuální 
společenské události. Již to není jen zvukový dokument, 
ale ve vysílání se objevují první pokusy o samostatnou 
kompozici, v níž rozhlas není jen zprostředkovatelem 
(kdy plní především funkci reproduktivní), ale osobitým 
spolutvůrcem nebo i samostatným tvůrcem aktuálního 
programu (funkce produktivní).26 

Radiojournal vysílal například reportáže ze země-
dělských slavností v květnu 1928 a z velkých legio-
nářských vzpomínkových oslav, konaných 30. června
a 1. července téhož roku. Z této události celonárodního 
významu přiblížil posluchačům manifestační schůzi 
a hold legionářů prezidentu republiky na Staroměst-
ském náměstí v Praze, kde T. G. Masaryk vystoupil 

s významným projevem. Rozhlas se zúčastnil také 
sjezdu slovanských hasičů, v červenci 1928 byl přítomen 
odhalení pomníku prezidenta Wilsona v Praze, přenášel 
slavnostní odhalení pomníku F. L. Riegrovi v Semilech 
a kladení základního kamene ke stavbě Jiráskova diva-
dla a muzea v Hronově.27

Některé z těchto reportážních přenosů byly doplněny 
tematicky komponovaným programem vysílaným ze 
studia. Například reportáž z legionářských oslav byla 
rámována koncertem skladeb a recitací básní od legio-
nářských autorů a dramatickou scénou s legionářskou 
tematikou, zemědělské slavnosti byly doplněny scénou 
ze zemědělského prostředí. 

Zde již ale také nešlo „jen“ o věrné zprostředkování 
události posluchačům. Radiojournal se těmito repor-
tážemi z významných společenských akcí vědomě 

Prezident T. G. Masaryk při projevu k americkým posluchačům
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přihlásil k demokratickému vývoji meziválečné Česko-
slovenské republiky, k propagaci myšlenky pluralitního 
státu založeného na principech humanity a demokracie, 
k propagaci jeho vnitřní i zahraniční politiky. 

Zahájení simultánního 
vysílání

Dalším významným krokem ve vývoji rozhlasu byl 
objev tzv. simultánního (soudobého) vysílání. Spo-
čívalo v současném přenosu programu jednoho rozhlasu 
po lince meziměstského telefonního vedení (později 
po speciálních podzemních linkách, které eliminovaly 
atmosférické vlivy) do druhé rozhlasové stanice nebo 
několika stanic, kde byl signál zesílen a vysílán do vlast-
ního regionu. 

První simultánní přenos uskutečnil Radiojournal 
24. prosince 1926. Bylo to zároveň první simultánní vy-
sílání v Evropě. Proběhlo mezi studiem v Praze a Brně 
(a částečně také v Bratislavě) jako dárek posluchačům 
k Vánocům. Na programu byla scéna Miloše Kareše 
Český Betlém (která je považována za jeden z prvních 
pokusů o českou původní rozhlasovou hru), dále zvuk 
zvonů, půlnoční mše ze smíchovské baziliky sv. Václava 
a Te Deum.28 Druhý den byly vysílány simultánně do 
Brna ze Smetanovy síně Obecního domu Dvořákovy 
Slovanské tance a recitace z básnického cyklu Svato-
pluka Čecha Ve stínu lípy. V dalších dnech se do Brna 
simultánně přenášela Tylova Fidlovačka z Vinohrad-
ského divadla, církevní hudba ze smíchovského kostela 
a vánoční koncert Pěveckého sdružení moravských uči-
telů. První simultánní přenos z Brna do Prahy proběhl
30. ledna 1927: vysílala se zábavná revue z brněnského 
Národního divadla, jejímž spoluautorem byl Oldřich 
Nový.

V roce 1927 byla k pražskému studiu připojena defi-
nitivně stanice v Bratislavě, Košicích a v srpnu 1929 sta-
nice v Moravské Ostravě. Simultánní vysílání umožnilo 
koordinovat tvorbu programů několika stanic, podstatně 
rozšířit okruh posluchačů jedné stanice o posluchače 
dalších stanic, spojit různé oblasti státu a představit umě-
leckou tvorbu, sportovní či politický život v jednotlivých 
regionech posluchačům v celé republice. Stalo se také 

základem pro pozdější vytvoření národních vysílacích 
okruhů a mezinárodní programové spolupráce.

 
Mezinárodní programová výměna 

Simultánní vysílání brzy překročilo hranice států 
a stalo se základem pro mezinárodní výměnu rozhlaso-
vých pořadů a vznik mezinárodní soustavy rozhlasů ve 
střední Evropě. Na základě dvou- a vícestranných mezi-
národních dohod mezi rozhlasovými organizacemi bylo 
možné vysílat program jednoho rozhlasu ostatními sta-
nicemi, které byly vzájemně propojeny kabelovou sítí. 
Do této soustavy se Radiojournal zapojil na jaře roku 
1927, a to reprezentačními koncerty, které měly za cíl 
představit zahraničním posluchačům zejména českou 
a slovenskou hudební tvorbu v podání předních umělců. 
První mezinárodní společné vysílání českosloven-
ského programu se uskutečnilo 15. března 1927, kdy 
byl účastnickými rozhlasy vysílán přenos symfonického 
koncertu ze Smetanovy síně. Vedle československých 
stanic (Praha, Brno, Bratislava) jej vysílal rozhlas ve 
Vídni a několik dalších rakouských stanic. Rozhlasový 
věstník mohl hrdě ohlásit, že celková délka použitých 
linek dosáhla 3000 km, což odpovídá vzdálenosti z Prahy 
do Bagdádu.29 

Po koncertu z Varšavy, přenášeném 18. března 1927, byl 
26. března uskutečněn mezinárodní přenos z Vídně. Šlo 
o vysílání Beethovenových slavností prostřednictvím 
sítě rakouských, jihoněmeckých, polských a českoslo-
venských rozhlasových stanic. Na základě úspěšných 
pokusných přenosů byla dohodnuta pravidelná výměna 
hudebních pořadů – každých čtrnáct dní uspořádala jedna 
ze stanic ve Vídni, Berlíně, Varšavě nebo Praze koncert 
domácí hudby, který byl po telefonních linkách přenášen 
do ostatních rozhlasů. 

Tato programová spolupráce byla později rozšířena 
o tzv. národní večery, které byly vysílány zároveň všemi 
účastnickými stanicemi. Program československého 
národního večera, sestavený z hudby a literárních uká-
zek, byl vysílán v Mnichově, Berlíně, Wusterhausenu, 
Hamburku, Lipsku, Královci, Frankfurtu, Bruselu, Hil-
versumu, Kodani a Varšavě dne 6. listopadu 1927.30 

Zkušenosti „středoevropského rozhlasu“ byly využity 
při pozdějším založení Mezinárodní rozhlasové unie se 
sídlem v Ženevě.
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Struktura slovesného 
programu 

Zpravodajství
Také zpravodajství začalo nabývat stabilnější formu. 

Zpravodajská relace, zpočátku vysílaná jen jedenkrát 
denně (ve večerních hodinách), byla v roce 1926 
vysílána již dvakrát v průběhu dne. Vedle zpráv z do-
mova a z ciziny zahrnovala zprávy divadelní a zprávy 
o počasí. Od května 1926 byly po dvaadvacáté hodině 
zařazovány rovněž sportovní zprávy a s nepravidelnou 
frekvencí také tzv. účelové zpravodajství – informace 
o různých vyhláškách, nařízeních apod. Kromě relací 
tohoto typu se během dne ve stálých časech vysílaly 
burzovní zprávy (a v rámci zemědělského rozhlasu 
zprávy tržní a plodinová burza).31 Domácí i zahraniční 
zpravodajství poskytovala nadále Československá tis-
ková kancelář, a to podle smlouvy uzavřené 24. června 
1925 (po reorganizaci Radiojournalu). Podobně jako 
pražskému studiu dodávala ČTK zpravodajství i po-
bočce v Brně.

10. června 1926 byla uzavřena nová smlouva, podle 
níž byla původní nepříliš vysoká částka za zpravodajství, 
kterou Radiojournal platil paušálně ČTK, nahrazena 
částkou ve výši 3 % z hrubého předplatného, inkasova-
ného od posluchačů poštovní správou. Tato částka již 
byla ovšem podstatně vyšší. Nově bylo rovněž upraveno 
„odbavování“ zpravodajských relací. Zatímco dříve na 
základě telefonického zavolání poskytovala ČTK Radio-
journalu třikrát denně zprávy, které se zapisovaly a ve 
studiu Radiojournalu je četl hlasatel, nyní bylo rozhod-
nuto, aby byly vysílány přímo z redakčního pracoviště 
ČTK. Proto byla v ČTK zřízena hlasatelna a zprávy již četl 
jen redaktor ČTK. Toto opatření bylo zdůvodněno tím, 
že při přepisu telefonických hlášení do studia by mohly 
vznikat chyby a omyly, a také tím, aby případné pozdější 
zprávy mohly být zařazeny ještě operativně do večerní 
zpravodajské relace vysílané z ČTK. Ve skutečnosti však 
neměl Radiojournal o zpravodajství příliš velký zájem 
a vcelku bez větších protestů ho přenechal výhradně 
Československé tiskové kanceláři, a to jak po stránce 
obsahové, tak také interpretační. Nejoblíbenějším hlasa-
telem tiskové kanceláře byl redaktor F. Soldán.32

Přednášky
Kromě zpravodajství prošly v průběhu roku 1926 vý-

znamnými změnami také ostatní formy publicistického 
programu. Přednášky, i nadále nejrozšířenější žánr 
slovesného vysílání, se postupně začaly specializovat 
do několika kategorií. Byly připravovány stabilnějším, 
širším a pestřejším okruhem již známých a často po-
pulárních přednášejících, kteří si na základě získaných 
zkušeností z práce s mikrofonem uvědomili jejich speci-
fiku – pochopili zvláštnosti výstavby textu při mluveném 
projevu v rozhlase, nutnost stručného a jasného vyjadřo-
vání, přesné dikce a podobně. Na jejich přípravě se často 
podílel Masarykův lidovýchovný ústav. Před rozhlasový 
mikrofon předstupovali vedle lékařů, politiků, vysoko-
školských pedagogů či filozofů také spisovatelé, kteří 
obvykle vedle výkladu četli i ukázky z vlastní literární 
tvorby (například František Langer).

Největší pozornost byla v rozhlasových přednáškách 
věnována hudbě. Dokladem jsou celé tematické cykly, na-
příklad o starých českých mistrech či o moderní hudbě. 
Některé přednášky, zpravidla zaměřené na výklad díla 
nebo osobnost skladatele, předznamenávaly koncert zařa-
zený bezprostředně po jejich skončení. V květnu 1926 byl 
zahájen hudební kurz vedený profesorem pražské kon-
zervatoře J. Krupkou, který v pravidelných čtvrtečních 
patnáctiminutových přednáškových relacích seznamoval 
posluchače se základy hudebního rytmu a harmonie. 
Lekce byly otiskovány, stejně jako u kurzu francouzštiny, 
v programovém týdeníku Radiojournalu. 

Vedle přednášek pro domácí posluchače započal 
Radiojournal v roce 1926 také s vysíláním cizojazyčných 
přednášek pro posluchače v zahraničí. Jejich cílem byla 
zejména propagace Československé republiky, proto se 
u mikrofonu střídali členové vlády (na úvod promluvil 
Edvard Beneš), diplomati, univerzitní profesoři, před-
stavitelé kulturního života, poslanci, novináři a další 
významné osobnosti (např. M. Hodža, F. Spina, O. Fis-
cher, V. Novotný, A. Mucha, K. B. Jirák). V únoru 1928 
vystoupil s přednáškou na téma Obrození české kultury 
F. X. Šalda.33

Činohra v rozhlase
Stálým problémem byly přenosy činoherních předsta-

vení. Složitost úpravy textu tak, aby vyhovoval specifice 
rozhlasové promluvy, byla důvodem, proč se dramatické 
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pořady nevysílaly zdaleka v takovém rozsahu jako po-
řady hudební. Dramatické útvary byly zastoupeny pře-
devším scénami a dialogy z klasických divadelních her, 
obvykle v nastudování herců Národního nebo vinohrad-
ského divadla. Vysílány byly živě z rozhlasového studia, 
zpravidla po dvaadvacáté hodině (tj. v době, kdy se již 
herci mohli po večerním představení do studia dostavit). 
Na základě požadavku posluchačů bylo uskutečněno 
i několik pokusů s přenosy činoherních představení 
přímo z divadel (například Tylových her Jiříkovo vidění 
z Národního divadla a Fidlovačka z vinohradského di-
vadla), avšak s nepříliš uspokojivým výsledkem. Tyto 
přenosy byly zcela ojedinělé – jednak z důvodu jejich 
nevhodnosti pro akustický přenos, jednak také z důvodu 
nevyřešené otázky autorských práv.

Ukazovalo se, že východiskem z této situace může být 
původní rozhlasová hra, napsaná a uvedená s respekto-
váním rozhlasových specifik a zákonitostí. V listopadu 
1926 proto Radiojournal vypsal soutěž o nejlepší rozhla-
sovou jednoaktovku. Renomovaní spisovatelé a drama-
tičtí autoři ale neprojevili o rozhlas příliš velký zájem. 
Důvod ovšem nelze spatřovat v předsudcích a podce-
ňování umělecké role rozhlasu ve slovesné dramatické 
tvorbě, nýbrž především v nedostatku zkušeností s no-
vým médiem. Výsledky soutěže oznámil Věstník Radio-
journalu o rok později se skeptickým konstatováním, 
že přestože bylo do soutěže přihlášeno 174 prací, žádná 
z nich „nedostála plně podmínkám soutěže“ a porota jed-
nomyslně rozhodla, aby ceny nebyly uděleny.34 I nadále 
se proto rozhlasová dramaturgie zaměřovala především 
na domácí i světové klasiky. 

Přesto již v listopadu 1926 byly odvysílány první dvě 
původní dramatické scény, připravené výhradně pro roz-
hlasové provedení. Obě měly stejného autora – spolupra-
covníka rozhlasového Věstníku a znalce české hudební 
a literární historie Miloše Kareše.35 První, Staropražský 
večer, byla napsána podle vzpomínek hereckého pen-
zisty Aloise Charváta jako náladový staropražský obrá-
zek s nevýrazným dějem (dva staří přátelé se procházejí 
po Praze sedmdesátých let a vzpomínají na staré zlaté 
časy, jejich vypravování je doplněno písničkami zpěváků 
z pražských šantánů, na něž vzpomínají). Dramatizace 
měla u posluchačů velký ohlas, byla proto opakována 
ještě v prosinci 1926. Šlo o první reprízu činoher-
ního představení v rozhlase. Náladová kompozice 

Přástky, vysílaná v době propagačního týdne rozhlasu 
30. listopadu 1926, je považována za první českou 
rozhlasovou hru.36 Byla vysílána s bohatým využitím 
hudby, písní a různých zvukových efektů. Režii obou 
dramatických scén měl šéf programu Miloš Čtrnáctý. 
Třetí Karešovou rozhlasovou hrou byla náladová scéna 
Český Betlém, vysílaná o Vánocích 1926. U posluchačů 
se setkala s příznivým ohlasem – také díky původní 
hudbě, složené Jaroslavem Křičkou.

Ze skupiny autorů, kteří se soutěže zúčastnili, byl 
získán pro stálou spolupráci s Radiojournalem Václav 
Gutwirth, jenž pro rozhlas v dalších letech napsal řadu 
rozhlasových her a pásem (například Duch dějin). Asi 
nejžádanějším autorem původních rozhlasových her se 
ale stal Jan Grmela, autor pozdějších rozhlasových 
detektivních příběhů, který se však do historie rozhla-
sové dramatické tvorby zapsal zejména tzv. senzačními 
dramaty37. Šlo o dramatická díla, která byla založena 
na vědomé mystifikaci posluchačů, zejména s využitím 
charakteristických zvukových efektů. Posluchači ne-
zřídka považovali u her tohoto typu fikci za realitu. Tak 
například u jeho hry Požár opery se domnívali, že jde o 
skutečný přenos tragické události. 

Během roku 1926 vysílal Radiojournal 43 činoherních 
relací v celkové délce 24 hodin 50 minut38 (v předchozím 
roce 25 relací v délce 17 hodin 11 minut a v roce 1924 
čtyři relace v délce 4 hodin 16 minut).39

K rychlému rozvoji rozhlasové dramatické tvorby 
dochází od počátku roku 1927. Jestliže rok 1926 lze 
charakterizovat jako rok vzniku a rozvoje rozhlasové 
reportáže, pak rok 1927 byl zejména ve znamení rozhla-
sové činohry. 

Od 1. dubna 1927 byl přijat do Radiojournalu jako šéf 
slovesného odboru Miloš Kareš, který se ihned se znač-
ným zaujetím zaměřil především na rozvoj rozhlasového 
dramatického vysílání.

Miloš Kareš (1891–1944)
Redaktor deníku Tribuna (1919–1920), volný novinář 
(1920–1922), úředník tiskového odboru předsednictva 
ministerské rady (1922–1930).40 Autor několika činoher, 
operních libret a celé řady rozhlasových her, resp. kompo-
zic, dramatizací a překladů. Od 1. dubna 1927 do 31. března 
1942 šéf slovesného odboru Čs. rozhlasu a jeho první dra-
maturg a zároveň programový šéf Radiojournalu, po roce 
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1939 programový intendant odpovědný za celý rozhlasový 
program. Vytvořil základy rozhlasové dramaturgie v oblasti 
slovesného vysílání, za jehož hlavní cíl považoval výchovu 
a vzdělávání nejširších vrstev posluchačů. Dokázal pro 
rozhlas získat vynikající autory a režiséry a zprostředkoval 
rozhlasovým posluchačům klasická díla českého a světo-
vého divadla.

Při úvahách o specifice rozhlasového vysílání do-
spěla rozhlasová dramaturgie pod Karešovým vedením 
k závěru, že pro výběr činoherních děl k vysílání je třeba 
považovat za hlavní kritéria pestrost a přístupnost, 
stručnost a krátkost.41 Přednost byla rovněž dávána 
hrám „s veselým obsahem“. Čím byly hry stručnější 
a zábavnější, tím byly vyhledávanější. Těmto zásadám 
nejlépe vyhovovaly jednoaktovky, veselohry, frašky, 
jednotlivé dialogové výstupy, popřípadě zkratky z klasic-
kého činoherního repertoáru, vždy v rozsahu do 30–40 
minut. Takových her bylo poměrně dost, avšak ne vždy 
v dostatečné umělecké kvalitě.42 

Další možností rozhlasového dramatického vysílání 
byla původní rozhlasová hra, tj. dramatické dílo na-
psané výhradně pro rozhlas. V něm by podle představ Ka-
reše měla být ve značné míře zastoupena hudba a zpěv, 
které byly podle jeho názoru „rozhlasu nejbližší“. 

Při tematickém výběru her k adaptaci se u Miloše Kareše 
nezřídka projevovalo jeho zaměření na období národního 
obrození, jehož byl velkým znalcem a ctitelem. Byl pře-
svědčen, že hlavním úkolem rozhlasu je zvyšování kulturní 
úrovně posluchačů, kteří se ale musí nejprve seznámit 
s kulturním odkazem minulosti a až poté se současnou 
dramatickou tvorbou.43 Z tohoto důvodu byly jeho roz-
hlasové scény velmi často komponovány poněkud staro-
milsky jako náladové staropražské obrázky, zachycující 
dobovou atmosféru obrozeneckého období a oživené 
bohatým využitím hudby a zpěvu (například Velikonoce, 
Jak se za starodávna slavíval masopust, Svatojánský večer, 
Fidlovačka). Popularitu mezi posluchači si získaly zejména 
Karešovy scénky, v nichž byly hlavními aktéry postavy 
pana důchodního a pana berního, které představovali Alois 
Charvát a Jaroslav Hurt. 

V dubnu 1927 byl Miloš Kareš jmenován programo-
vým šéfem Radiojournalu, a to poté, co Miloš Čtrnáctý 
podal výpověď k 31. březnu 1927. 

Umělecké slovo a hudba byly chápány v neodděli-
telné jednotě. Zejména při slavnostních příležitostech 

docházelo ve vysílání ke spojování slovesného dramatic-
kého programu s hudebním, k montážím hudby, recitace 
a dramatických scén, které již vyžadovaly náročnější 
režijní práci. 

Zvyšující se rozsah rozhlasové slovesné dramatické 
tvorby si v roce 1927 vynutil přijetí prvního stálého 
režiséra rozhlasové činohry. Byl vybrán přední herec 
a režisér Národního divadla a profesor na dramatickém 
oddělení pražské konzervatoře Jaroslav Hurt, který 
získával zkušenosti s rozhlasovou režijní prací od roku 
1925. Do vysílání vstoupil poprvé v listopadu 1925 před-
nesem role z Molièrova Misantropa.44 Již od svých prv-
ních režijních kroků se snažil dokázat, že činoherní děj 
v rozhlase je možné realizovat i bez vizuálního kontaktu, 
tedy pouze v auditivní rovině. Absence vizuálního vjemu 
ovšem měla být podle tehdejších dramaturgických a re-
žijních představ v rozhlasovém vysílání doplněna všude 
tam, kde to bylo možné, zvukovými efekty, které dokreslí 
děj, atmosféru, postavy charakteristickými a charakteri-
zujícími zvuky. V další fázi své režijní práce se snažil 
nalézt specifiku rozhlasové dramatické tvorby zejména 
v patosu hereckého výrazu, který se mohl dobře uplatnit 
zejména v melodramatu, v kombinaci klasické hudby 
s klasickým textem. V jeho režii proto uvedl rozhlas 
náročné melodrama Jaroslava Vrchlického a Zdeňka 
Fibicha Námluvy Pelopovy, které dramaturgicky upra-
vil Miloš Kareš (leden 1928). U tohoto díla bylo také 
poprvé uvedeno jeho herecké obsazení ve Věstníku 
Radiojournalu. (Po úspěchu Námluv Pelopových byla 
v roce 1930 v rozhlase v jeho režii uvedena další část 
trilogie Smír Tantalův v hlavních rolích s Bedřichem 
Karenem, Václavem Vydrou, Evou Vrchlickou a Jarmilou 
Kronbauerovou.) 

Přímé přenosy činoher z divadla byly navzdory vcelku 
příznivému posluchačskému přijetí prvních pokusů od-
mítány z programových i technických hledisek. 

Kareš tento postoj zdůvodnil jednoznačně: „Přenos či-
noherních představení z divadel naráží stále na různé 
nesnáze. Děj činohry stává se v rozhlase těžko srozumi-
telným, poněvadž v rozhlasovém přenosu nelze sledovat 
zrakem, co se děje na scéně. Na jevišti herec vyhrává ur-
čitou pasáž mimikou, gestikulací, v rozhlasovém přenosu 
vzniká z toho trapná pauza. Na jevišti může mluvit několik 
lidí současně, v rozhlase je z toho pouze chaotická směs 
hlasů. (…) Vzhledem k těmto nesnázím je tedy u činoher 
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jediná možná cesta, činohra hraná, to je vlastně mluvená ve 
studiu, a to mluvená v dramaturgické úpravě, která pokud 
možno odstraní všechna místa nesrozumitelná posluchači, 
odkázanému jen na sluch.“45 

V úvahu tedy přicházela adaptace divadelního před-
stavení, tj. jeho přizpůsobení rozhlasovým potřebám 
a specifikům (zpravidla krácením délky, výběrem nej-
podstatnějších pasáží, zjednodušením jazyka, využitím 
zvukových symbolů k vyjádření složitých dějových, 
vizuálních, citových aj. momentů, eventuálně změnou 
žánru). 

Své stanovisko k problematice rozhlasové dramatické 
tvorby vyjádřil v článku Činohra v rozhlase: „Jsou názory, 
že není-li dosud vyhraněný pojem rozhlasová činohra, není 
třeba přenášet radiem básnická díla, určená pro jeviště. 
Stanovisko sice pohodlné, ale neudržitelné. Faktem ovšem 
zůstává, že činohra pro rozhlas se teprve rodí. Ale není 
vysílání dramatických básní, divadlu určených, nejlepším 
vodítkem pro autory, jak si počínat, aby mohlo vzniknout 
nové umění? Vysílání her staré ráže je jediným možným 
ukazovatelem, kam směřuje hra rozhlasová – k napros-
tému odhmotnění slova. Klasický výraz duševní, nezatí-
žený nijak vnějškovostí, je postulát hry rozhlasové.“46 

Kareš se nevyhýbal tvorbě soudobých autorů, napří-
klad Langra, Fischera. Základ rozhlasové činohry ovšem 
spatřoval zejména v adaptaci klasických divadelních 
her. Proto byly ze studia uváděny hry V. K. Klicpery, 
J. K. Tyla, E. Bozděcha, A. a V. Mrštíků, J. Hilberta, 
J. Kvapila, A. Jiráska, J. Vrchlického, L. Stroupežnic-
kého, ale také Shakespearovy, Molièrovy, Schillerovy, 
Ibsenovy, Strindbergovy, Čechovovy.47 Na základě 
rozvíjejících se zkušeností s rozhlasovou inscenací při-
stoupil Kareš například k nastudování Tylova Pražského 
flamendra, Stroupežnického Našich furiantů, Jiráskovy 
Lucerny a ukázek z Jiráskových her Jan Hus, Jan Žižka 
a Jan Roháč. Tato díla byla vybrána hlavně na základě 
jeho představy o lidovýchovném poslání rozhlasových 
dramatizací. Nezřídka byly hry doplněny Charvátovými 
staropražskými vzpomínkami a historickými retrospek-
tivami, věnovanými počátkům českého divadla.

S pražským rozhlasem na sklonku dvacátých let spo-
lupracovali přední čeští herci: Zdeňka Baldová, Marie 
Bečvářová, Leopolda Dostalová, Helena Friedlová, Anna 

Iblová, Marta Májová, Růžena Nasková, Míla Pačová, 
Olga Scheinpflugová, Růžena Šlemrová, Eva Vrchlická, 
Rudolf Deyl, Hugo Haas, Jaroslav Hurt, Bedřich Karen, 
Eduard Kohout, František Smolík, Jiří Steimar, Zdeněk 
Štěpánek, Roman Tuma, Karel Vávra, Ludvík Veverka, 
Bedřich Vrbský, Václav Vydra, Bohuš Zakopal aj.48

Také v brněnské stanici byl přijat v roce 1926 
na místo činoherního režiséra a později vedoucího 
slovesného programu herec a režisér: volba padla na 
Vladimíra Šimáčka, který zde působil od roku 1925 
jako správce stanice. Na rozdíl od konzervativní progra-
mové koncepce pražského studia se více zaměřoval na 
současnou dramatickou tvorbu a kromě jednoaktovek 
(převažujících v pražském vysílání) se směle pustil do 
náročnějších projektů – přenosů činoher z divadel a ce-
lovečerních her. 

Své názory na nové rozhlasové odvětví režisérského umění 
a nové výrazové prostředky v rozhlase vyslovil v progra-
movém Věstníku Radiojournalu: „Vjem oka nelze nahradit 
leč zvýšeným zřetelem k mluvenému slovu a celkovému 
spádu hry, odstupňováním rušnosti jednotlivých výstupů, 
vystižením sluchových jevů; zvony, sirény troubením, 
střelbou atd. lze posluchačovu fantazii vybičovat jistě 
k plastické představě, a to právě ve prospěch ryzího dojmu 
a literárních hodnot uměleckého díla.“49 

V květnu 1926 uvedl první celovečerní činohru v roz-
hlase (Hilbertovu Vinu)50 a v následujícím roce v červnu 
byla v jeho režii inscenována mimořádně náročná celo-
večerní Čapkova hra RUR, označená jako největší umě-
lecká rozhlasová událost roku.51 

Na její vysílání vzpomínal jeden z pamětníků: „RUR v tře-
tím jednání – tam jsou roboti, kteří potom demolujou celou 
továrnu, a my jsme tam nanosili hrozně věcí na rambajz, 
jak se říká herecky, to znamená, že Pepík Ohlídalů sehnal 
z plynárny a bůhví odkud takový ty starý koule na světla, 
to se navěsilo na žebříky, na latě, na šňůry, teď se tam 
donesly desky, prkýnka, lámaly se, dělal se tam hroznej 
binec. Pochopitelně to se vysílalo ve večerních hodinách, 
kdy už nájemníci v tom domě spali. Tak první dvě jednání 
jsou v klidu, tak to šlo, ale jakmile přišli ti roboti, kde se 
mlátilo, dokonce střílelo, do sudů, tak to byl tak hrozný 
kravál, že prostě všecky partaje byly vzhůru a paní do-
mácí, která bydlela o patro výš, tam vlítla ještě v noční 
košili a spínala ruce a říkala, propánajána, co se v mém 
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domě děje! My jsme měli také smůlu, poněvadž když jsme 
začali to třetí jednání, tak vypadla elektrická síť. Byla velká 
bouře, vypadla síť. Teď my jsme museli čekat, až ta síť bude 
v pořádku, až zapnou elektriku. Čili tam byla taková pauza, 
myslím dobře přes půl hodiny. A když zapli, tak jsme pro-
stě začali pokračovat ve třetím jednání, proto se to zdrželo 
do pozdních nočních hodin. Teď pochopitelně druhý den 
ráno nájemníci nevyspalí, paní domácí už čekala před 
domem, až půjde pan ředitel. A Pepík Ohlídalů, ten chodil 
první v té uniformě do zaměstnání, vona ho viděla a do-
mnívala se, že to je pan ředitel, poněvadž on chodil krásně 
oblečenej, oholenej. Povídá: Pane řediteli, já vám dávám 
okamžitou výpověď, poněvadž partaje nemůžou spát, to se 
nedá prostě dělat!“52 

Po uvedení RUR pokračovalo brněnské dramatické 
vysílání dalšími experimenty, když do vysílání zařadilo 
dva činoherní přenosy z divadla, „na které si Praha 
netroufla“53: v červnu Molièrova Pána z Prasátkova 
a v srpnu hru Otakara Fischera Přemyslovci. „Zůstalo 
však při pokusech, přenášená činohra neuspokojila po-
sluchače a jen dotvrdila, že je třeba hledat nové cesty.“54 
Ve srovnání s pražským studiem však bylo v Brně více 
odvahy k hledání nových postupů a cest s ohledem 
na specifičnost rozhlasového projevu, a to všude, kde 
dosavadní zkušenosti již nepostačovaly. V prvním polo-
letí 1927 se v brněnském studiu podařilo uvést celkem 
75 činoher.

Rozhlas a vzdělávání
Na počátku školního roku 1926/1927 se začaly obje-

vovat také konkrétnější náměty na využití rozhlasu ve 
školním vyučování. 

Ve Věstníku Radiojournalu publikoval ředitel Eduard Svo-
boda studii věnovanou možnostem rozhlasu při výchově 
a vzdělávání dětí a mládeže, ve které napsal: „Je vhodno 
uvažovati, jakou úlohu by mohl hrát rozhlas ve školách 
a jak by působil na děti. Myslím totiž, že se rozhlasová 
přednáška stane integrující součástí vyučování, jakmile se 
rozhlas vžije a přestane být pouhou zajímavou novinkou. 
Rozhlasem mohly by děti slyšet největší autority kterého-
koliv oboru. Mnoho ovšem záleží na schopnostech před-
nášejícího, aby udržel zájem, poněvadž je vyloučen přímý 
styk, který poskytuje škola. Důležitou věcí je volba látky 
a způsob, jakým je podána. Důležitá je dále výkonnost při-
jímacího přístroje. (…) Co do kvality reprodukcí jsme stále 
ještě ve stadiu pokroku a máme mnoho dohánět.

Rozhlas přivede tisíce dětí v nejchápavějším věku do styku 
s největšími muži soudobé vědy a umění. Ve spojení se ško-
lou může být například vyučování cizím jazykům radiem 
velmi zjednodušeno a zlepšeno. (…) Největší význam má 
však rozhlas pro správné vyslovování naší řeči. (…) Vše-
obecný vliv rozhlasu na děti můžeme srovnat s účinkem 
velké lidové knihovny každému přístupné, i zde se dostaví 
výsledky teprve postupem doby.“55

 Je zřejmé, že již nešlo o řešení otázky, zda je možné 
využít rozhlas ve škole, ale jak začlenit rozhlasové vysí-
lání do školního vyučování, na co se zaměřit, jaké me-
tody použít, aby odpovídaly věkovým zvláštnostem dětí. 

Během propagačního týdne Radiojournalu (29. listo-
padu–5. prosince 1926) mělo programové vedení roz-
hlasu možnost prakticky si ověřit, jak bude jeho pro-
gram ve školách přijímán. Pro každý den totiž připravilo 
pořad Rozhlas pro školy, a to od 10.00 do 11.00 hod. 
pro české a od 11.00 do 11.20 hod. pro německé školy. 
Vysílání bylo zatím připraveno zkušebně, bez těsnější 
spolupráce se školskými úřady a přirozeně ještě bez 
vazby na školní osnovy jednotlivých ročníků. 

Koncepce pořadů členila české vysílání do tří dvacetimi-
nutových částí: první byla věnována přednášce (například 
cestopis, zoologická zahrada), druhá hudbě (Prodaná 
nevěsta, skladby Fibicha a Suka) a třetí recitaci (recitovali 
Adolf Dobrovolný, Jaroslav Hurt, ze svých děl četli Petr 
Křička, Rudolf Medek a další). 

Celá akce měla spíše informační a propagační vý-
znam, nicméně vedení Radiojournalu přinesla první 
zkušenosti, na jejichž základě bylo o čtyři roky později 
pravidelné vysílání školského rozhlasu jako jedno z prv-
ních v Evropě zahájeno.  

Vysílání pro děti pokračovalo oblíbenými besídkami 
strýčka Václava (učitele Jana Vavříka), který pro své 
relace získal i další spolupracovníky, zejména pedagogy 
a spisovatele (například Karla Reiniše). Některé se vy-
sílaly živě ve veřejných přenosech s účastí dětí ze sálu 
Radiopaláce. Od listopadu 1926 se na jejich přípravě 
podílel také Vlasta Burian. Kromě vysílání upravených 
her pro loutková divadla bylo zahájeno od května 1926 
vysílání hudebních besídek, připravovaných profeso-
rem pražské konzervatoře Adolfem Cmíralem. Jejich 
cílem bylo „vést děti k lásce a porozumění pro dobrou 
hudbu, prohlubovat hudební zájem a učiti naslou-
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chání.“56 Dvakrát až třikrát do měsíce děti poslouchaly 
hudbu různých žánrů (od lidových písní k náročnějším 
výběrům ze skladeb A. Dvořáka, B. Smetany, Z. Fibicha 
ad.) s výkladem A. Cmírala. Hudební ukázky byly někdy 
spojeny s recitací.

 

Programová skladba
Rozhlasový program byl na konci roku 1926 již struk-

turovaný do celého dne. Vysílací doba se zdvojnásobila, 
a posluchači proto měli možnost sledovat program od 
ranních až do pozdně večerních hodin. Programová 
skladba vysílacího dne byla následující: 

 8.30   Zemědělský rozhlas (neděle a svátky)
 9.30    Přenos z kostela v Karlíně nebo na Smíchově
  (neděle a svátky)
 10.00–11.00   Rozhlas pro školy (všední dny)
 10.30    Koncert (neděle)
 11.00    Polední koncert (všední dny)
 11.00    Matiné (neděle)
 12.00    Časový signál
 14.00    Burzovní zprávy
 16.30    Odpolední koncert (každý den)
 17.30    Burza 
  Německý, dělnický nebo dětský rozhlas
 17.45    Dětské besídky
 18.15    Zemědělský rozhlas
 18.35    Německé vysílání
  Loutkové divadlo (středa a sobota)
 18.45    Německý rozhlas
 19.00    Dělnický rozhlas
 19.15    Zemědělský rozhlas
 20.00    Předpověď počasí
  Koncerty, divadlo nebo přenosy
 21.00    Časový signál
 22.00    Poslední zprávy
 22.15    Taneční nebo reprodukovaná hudba

Zvýšení rozsahu vysílání bylo umožněno zlepšujícími 
se ekonomickými podmínkami Radiojournalu. Každý 
měsíc mu přibývalo osm tisíc platících koncesionářů, 
jejich počet přesáhl na konci roku 1926 již 150 000. 
Zvyšující se příjem z prodeje koncesí dovoloval nákup 
kvalitnějšího a modernějšího technického zařízení, rea-
lizaci náročného programu hudebních a slovesných pře-

nosů a reportáží, angažování významných hudebníků, 
zpěváků a herců pro hudební a slovesně-dramatické 
vysílání a renomovaných odborníků pro přednášky. 
Rozhlas měl poprvé ve své historii dostatek finančních 
prostředků pro vytvoření a provoz vlastního orchestru, 
pořádání veřejných koncertů a vysílání pro děti, úhradu 
nákladů Československé tiskové kanceláři za zpravodaj-
ské relace, rozvoj simultánního vysílání a vstup do sítě 
evropských rozhlasových společností. 

Nové studio v Národním domě
Rozšíření programu ale kladlo vyšší nároky na pro-

vozní prostory Radiojournalu. Na konci roku 1926 byly 
sice provedeny rozsáhlé stavební úpravy v Orbisu (rozší-
ření kapacity hlavního studia, nové studio pro slovesný 
program) a zároveň byly pronajaty další místnosti pro 
technické, programové a administrativní potřeby, pra-
coviště v Orbisu však ani poté nevyhovovalo. Orchestr 
Radiojournalu se totiž rozrostl na dvacet hudebníků 
a jejich počet se na počátku roku 1927 dále zvyšoval, 
avšak akustika studiových místností již neumožňovala 
věrný zvukový obraz hudebních produkcí tak velkého 
hudebního souboru. Technický ředitel Eduard Svoboda 
proto hledal nové prostory, které by lépe vyhovovaly po-
žadavkům na kvalitní vysílání koncertů většího hudeb-
ního tělesa. Nalezl je v sálech a místnostech Národního 
domu na Vinohradech, odkud začal rozhlas vysílat pravi-
delně od 22. dubna 1927 po delším zkušebním provozu 
a nezbytných akustických úpravách divadelního sálu 
(který byl patnáctkrát větší než hlavní studio v Orbisu). 
Kromě ústředního studia zde bylo vytvořeno několik 
menších studií, jež byla využívána podle druhu hudební 
a slovesné produkce a velikosti hudebních orchestrů. 
Postupně byly pronajímány a rekonstruovány další sály 
a prostory. Vedle zkvalitnění technické úrovně hudeb-
ního vysílání tak získal Radiojournal dostatek prostoru 
pro rozvoj dalších programových oblastí.
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Hudební program

Jaroslav Krupka v čele hudebního odboru
Dne 15. srpna 1926 se stal prvním šéfem hudebního 

vysílání Radiojournalu mladý ambiciózní profesor hu-
dební konzervatoře v Praze, sbormistr a dirigent se za-
hraničními dirigentskými zkušenostmi Jaroslav Krupka. 
Pod jeho vedením pokračoval Radiojournal na konci 
dvacátých let v hudebním vysílání v těsné spolupráci 
s Českou filharmonií.57 Na základě uzavřených smluv 
se de facto stal jejím hlavním zaměstnavatelem. Volil 
program koncertů pro samostatné přenosy, rozhodoval 
o jejich dirigentech i sólistech. Smluvně měl přitom 
zajištěno tolik hudebních přenosů, že každý týden, 
zpravidla ve čtvrtek, mohl vysílat symfonický koncert 
vlastního orchestru. Kromě nich ještě přenášel jednou až 
dvakrát týdně koncerty České filharmonie, symfonické 
koncerty dalších hudebních těles (například Orchestrál-
ního sdružení z Brna) a operativně zajišťoval rovněž pře-
nosy z koncertů zahraničních umělců. V hudebním pro-
gramu převažovala především hudba symfonická – jen 
během jedné sezony bylo odvysíláno čtyřicet vlastních 
koncertů s názvem Symfonické koncerty Radiojournalu. 
Podle smlouvy jich téměř polovinu řídili dirigenti České 
filharmonie Václav Talich a František Stupka, častým 
hostem byl šéf opery pražského Národního divadla Ota-
kar Ostrčil, z bratislavské odbočky hostoval šéf jejího 
hudebního programu a ředitel Slovenského národního 
divadla Oskar Nedbal. Několik koncertů řídili také 
zkušení vlastní a externí pracovníci Radiojournalu Ja-
roslav Krupka, kapelník rozhlasového orchestru Jožka 
Charvát, K. B. Jirák a Jaroslav Křička. Program koncertů 
do určité míry vycházel z individuálního zaměření jejich 
dirigentů. Tato skutečnost se projevovala v celkové ne-
jednotné programové linii symfonické hudby, což bylo 
někdy kritizováno. Některé z koncertů byly zařazeny do 
mezinárodní sítě rozhlasové programové výměny a od-
vysílány v zahraničních rozhlasech. 

Vedle rozsáhlého programu symfonické hudby byla 
významnou součástí hudebního programu Radiojour-
nalu také hudba komorní, vysílaná ze studia, pro 
kterou byly vyhrazeny především odpolední hodinové 
koncerty (věnované zejména klasickému repertoáru), 
nedělní matiné (zaměřená na českou moderní a klasic-

kou komorní hudbu) a pravidelné páteční večery. Hlavní 
náplň vysílání komorní hudby zajišťovalo Ondříčkovo 
kvarteto a Novák-Frankovo kvarteto, jež získal k pra-
videlné spolupráci s Radiojournalem Jaroslav Krupka. 
Program byl velmi rozmanitý – v hudební sezoně 1927/
1928 se nejčastěji hrály skladby Dvořákovy, Brahmsovy, 
Mozartovy, Beethovenovy, Haydnovy, Schubertovy, 
Foersterovy, Schumannovy, Čajkovského, Franckovy, 
Debussyho, Bendlovy, Novákovy, Sukovy, Jirákovy, Ba-
kalovy. V průběhu sezony 1928/1929 vysílal Radiojournal 
32 vlastních koncertů, uváděných vždy ve čtvrtek simul-
tánně ve všech rozhlasových stanicích. Koncerty byly 
doplněny úvodními přednáškami (například Z. Nejedlý 
o Smetanovi, O. Šourek o Dvořákovi, J. Hutter o Zichovi, 
M. Očadlík o Ostrčilovi).58 Některé z nich byly věnovány 
významným hudebním výročím sezóny (Janáček, Ostr-
čil, Zich, Dvořák). 

Třetí součást hudebního programu tvořily operní 
přenosy. Ve vysílání zněla především díla české kla-
sické tvorby – například z Národního divadla se vysílaly 
v sezoně 1927/1928 všechny opery Bedřicha Smetany 
kromě Hubičky, pravidelnou součástí byly přenosy oper-
ních představení Dvořáka, Fibicha, Bendla (často při 
jubileích skladatelů). Odbočky Radiojournalu doplnily 
operní repertoár o díla Janáčka, Foerstera, Fibicha, Mar-
tinů a dalších. Kromě domácích děl byly přenášeny také 
opery zahraničních skladatelů, především mozartovský 
repertoár, opery Wagnera a Rimského-Korsakova. Brno 
připravilo přenos Straussovy Elektry (v simultánním 
vysílání), Bratislava Verdiho Sílu osudu ad. Žádané byly 
rovněž přenosy operet. V následující sezoně se z praž-
ských divadel nebo simultánně z Brna, Bratislavy, Plzně 
a ze zahraničí vysílalo 68 oper a 10 operet.

Rozmanitost hudebního vysílání Radiojournalu do-
plňovala hudba zábavná, která byla členěna na tzv. 
hudbu populární a lehkou. Populární hudba byla za-
stoupena pravidelnými poledními koncerty vysílanými 
ve všedních dnech a odpoledními hodinovými koncerty 
vysílanými nejprve od 16.30 hod., později od 17.00 hod. 
Hudební program zajišťoval hlavně orchestr Radiojour-
nalu, který hrál zejména různé ouvertury, suity, fantazie, 
koncertní tance a doprovázel instrumentální sólisty 
a zpěváky, hlavně z Národního divadla. Vysílaly se ale 
také přenosy z různých míst Prahy, například v neděli 
ze Slovanského ostrova (Ludvíkova kapela), v pondělí 
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odpoledne ze Stromovky a později z Národního domu 
(hudba 28. pluku). Ve středu a v sobotu byla pravidelně 
vysílána hudba jazzová (Melody Makers F. Cinka, Hofma-
nův Jazz orchestr, Bohemian Propaganda Band), taneční 
a pochodová (Benešova dechová hudba, Dechová hudba 
Milinovského, Hudba čs. ozbrojené jednoty č. 1 ad.).

Ve večerních relacích se populární hudba vysílala 
v podání orchestru Radiojournalu v operetách a také 
často ve spojení s dramatickým a literárním programem. 
Autorem první české rozhlasové operety Souper na 
rozloučenou byl Bedřich Seemann, který pro rozhla-
sové vysílání ze studia připravil též operetu Lovec žen. 
Stálé zastoupení měl tento druh hudby v kabaretních 
večerech (věnovaných například Červené sedmě) a při 

takzvaných „veselých matiné“, vysílaných z Radiopaláce 
(vystupovali při nich například Vlasta Burian, Emil Pol-
lert, Karel Hruška, Skupovo loutkové divadlo). „Poda-
řilo se vytřídit i lehký program a dosáhnout vyšší re-
produkční jakosti získáním nejlepších sil toho oboru. 
Chansony zpívali Karel Hruška z Národního divadla, 
Fr. Kreuzmann z Vinohradského divadla, J. Gollwell, 
K. Reinstein, Oto Kohout, Jiřina Šejbalová, Valja Pe-
trová. Konferenciery byli Sláva Grossmann a Jindra 
Plachta.“59

Příchod Otakara Jeremiáše
V dubnu 1928 odešel do Národního divadla kapelník 

Radiojournalu J. Charvát a jeho místo nebylo do konce 

Dirigent O. Jeremiáš
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roku obsazeno. Jeho povinnosti dočasně vykonával 
Otakar Pařík, který předtím působil v orchestru jako 
klavírní virtuos. V průběhu roku 1928 byl vypsán kon-
kurz na místo prvního kapelníka, na jehož základě byl 
vybrán a od 1. ledna 1929 jmenován šéfem orchestru 
pražského studia Otakar Jeremiáš, do té doby ředi-
tel Městské hudební školy v Českých Budějovicích. Do 
hudebního programu Radiojournalu vstoupil již předtím 
dvěma hudebními díly (Bratři Karamazovi a Zborov 
– k 10. výročí republiky), která přijali posluchači i od-
borná veřejnost s uznáním. Orchestr měl na jaře 1929 
jen 24 členů, a proto musel být pro větší koncerty 
Radiojournalu doplňován, nejčastěji hudebníky České 
filharmonie, nezřídka ve větším počtu, než kolik bylo 
jeho kmenových členů. Z toho důvodu se musel velmi 
často podřizovat jejich časovým možnostem a v případě 
zájezdu České filharmonie s nimi nemohl počítat vůbec. 
V důsledku častého střídání hráčů také netvořil homo-
genní hudební těleso. Proto jedním z hlavních úkolů 
Otakara Jeremiáše bylo dobudovat orchestr a vytvořit 
podmínky pro náročnou uměleckou tvorbu. Šlo zejména 
o nastudování uměleckého repertoáru, jehož základem 
byla díla českých klasiků doplněná o tvorbu Ostrčila, Zi-
cha, Axmana a dalších umělců mladší hudební generace. 
Za jeho působení se rozhlas stal významným kulturním 
a uměleckým centrem českého hudebního života dalších 
desetiletí.

V srpnu 1929 náhle zemřel ve věku 36 let hudební 
historik, sbormistr, dirigent a šéf hudebního programu 
Radiojournalu Jaroslav Krupka. Na jeho místo nastou-
pil dosavadní kapelník rozhlasového orchestru Otakar 
Jeremiáš, který se svými mladými spolupracovníky 
v hudebním oddělení Mirkem Očadlíkem (25 let) a Ol-
dřichem Ladmanem (32 let) připravil během krátké 
doby hudební program pro nadcházející sezonu. Krédo 
Radiojournalu pro hudební vysílání bylo výstižně vyjá-
dřeno ve vystoupení Otakara Jeremiáše k posluchačům 
při zahájení nové sezony: „Rozhlas má důležité poslání 
kulturní. Musí soustavně uvádět díla všech, v prvé 
řadě českých a pak i cizích světových skladatelů. Další 
jeho povinností jest seznamovati naše i velmi intere-
sované obecenstvo zahraniční s naší hudební tvorbou 
nejmladší, tedy i s hudbou moderní.“60 

Velkou pozornost věnoval Otakar Jeremiáš mj. výročím 
českých skladatelů. Na konci roku 1929 to bylo zejména 

sedmdesáté výročí narození J. B. Foerstera, které Radio-
journal velkolepě připomněl v kontextu s celostátními 
oslavami premiérovým provedením nejnovějších Foerste-
rových symfonických skladeb (páté symfonie a oratoria 
Svatý Václav). Hudební dramaturgie pod Jeremiášovým 
vedením se záměrně věnovala také tvorbě dalších mo-
derních českých autorů: Iši Krejčího, Karla Háby, Josefa 
Suka, K. B. Jiráka, Otakara Ostrčila, Leoše Janáčka, La-
dislava Vycpálka a dalších. Umožnila tak posluchačům 
získat poměrně komplexní obraz současné české hudby, 
který jim nemohla poskytnout žádná jiná kulturní insti-
tuce. Podobné propagační cykly soudobé české hudby 
byly zařazeny do sítě „středoevropského rozhlasu“. 

Nesnáze při budování rozhlasového orchestru
Otakar Jeremiáš v hudebním programu sledoval 

nejen cíle umělecké, ale uvědomoval si také význam hu-
debního vysílání pro hudební osvětu posluchačů. Usilo-
val o to, aby hudební program měl jasnou myšlenkovou 
linii a tvořil jednotný celek, v němž by bylo rozhlasové 
publikum systematicky seznamováno s klasickou i sou-
dobou symfonickou hudbou. Naplnění těchto programo-
vých plánů ovšem předpokládalo stabilní a dostatečně 
početný orchestr, nezávislý na „výpomoci“ hudebníků 
České filharmonie, kteří také nemohli dostát poža-
davkům náročného každodenního hudebního vysílání. 
Proto Jeremiáš požadoval rozšíření orchestru tak, aby 
byl schopen interpretovat i nejnáročnější symfonická 
díla. Tato snaha ale narážela na neochotu; zejména 
Česká filharmonie se bránila vytvoření velkého rozhla-
sového orchestru. Důvody byly rázu uměleckého (obavy 
z konkurence), ale také ekonomického. Radiojournal 
byl největším zaměstnavatelem České filharmonie a její 
hudebníci rádi rozhlasovému orchestru za honorář vy-
pomáhali. Smlouva o spolupráci mezi oběma institucemi 
byla uzavřena v době, kdy se rozhlasový orchestr teprve 
budoval a kdy ve veřejnosti nebyl brán ještě dostatečně 
vážně. Podmínky smlouvy byly proto pro Českou filhar-
monii příznivé – Radiojournal ji zabezpečoval finančně 
a rozhodoval pouze o programu a provedení dvanácti 
smluvně dohodnutých koncertů. Jakoukoli změnu to-
hoto stavu Česká filharmonie odmítala a úsilí Otakara 
Jeremiáše o vytvoření velkého, samostatného rozhla-
sového orchestru se naplňovalo v dalších letech jen 
pozvolna. 
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Komorní a vokální tvorba
Příznivější situace byla v komorní hudbě. Již od 

1. května 1927 angažoval Radiojournal pro koncerty 
komorní hudby Ondříčkovo smyčcové kvarteto, 
které pak neslo název Komorní sdružení Radiojour-
nalu. Kromě příležitostných vystoupení byl pro jeho 
produkce vyhrazen v hudebním programu pravidelný 
vysílací čas v pátek od 17 do 18 hodin. V sezoně 
1929–1930 dostalo nový úkol – věnovat se zejména tzv. 
autorským matiné. Byly to pravidelné nedělní koncerty 
vysílané jednou za 14 dní, zaměřené zejména na díla 
našich i zahraničních hudebních tvůrců, uváděné vždy 
výkladem (v některých případech v podání samotných 
skladatelů). Od poloviny října 1929 jich rozhlas vysílal 
šestnáct (byla věnována  J. B. Foersterovi, V. Novákovi, 
O. Ostrčilovi, J. Sukovi, B. Vomáčkovi, V. Štěpánovi, 
J. Křičkovi, K. B. Jirákovi, O. Jeremiášovi, L. Vycpál-
kovi, K. a A. Hábům, E. Schulhoffovi, O. Zichovi, 
R. Karlovi, V. Kálikovi, J. Řídkému).61 Spolu s Ondříčko-
vým kvartetem se na těchto koncertech podílelo také 
Pražské (později Zikovo) kvarteto.

Ondříčkovo kvarteto a nově utvořený Pražský de-
chový kvintet (u jehož zrodu stál Václav Smetáček) se 
rovněž věnovaly tzv. koncertům soudobé hudby. Jejich 
inspirátorem byl Mirko Očadlík, který také zpravidla před 
zahájením koncertů přednesl úvodní slovo. Vysílaly se 
v pátek ve čtrnáctidenních intervalech od 22.30 hodin. 
Hudební dramaturgie věnovala pozornost zejména málo 
známým nebo zcela novým dílům českých i zahraničních 
skladatelů, například J. Ježka, I. Krejčího, B. Martinů, 
F. Píchy, K. B. Jiráka, A. Háby, P. Bořkovce, A. Honeggera, 
P. Hindemitha, E. Blocha, D. Milhauda, F. Poulenka. 

Písňová tvorba čerpala jak z českých tradic, tak 
také z moderní české i zahraniční tvorby. Pravidelně 
v rozhlase účinkovali legendární Otakar Mařák, který byl 
mj. interpretem rozsáhlého cyklu českých písní, či Emil 
Pollert, který se věnoval zejména lidové písni. Sborový 
zpěv zněl v podání všech renomovaných českých pěvec-
kých sdružení: Pěveckého sdružení moravských učitelů, 
Pěveckého sdružení pražských učitelů, Smetany a Typo-
grafie. Duchovní hudba byla vysílána ze studia za spo-
lupráce Sdružení pro duchovní hudbu a sboru chrámu 
sv. Jiljí. Ve vysílání zazněla například Měchurova Missa 
solemnis, Brixiho Missa pastoralis, Zelenkův Jeruzalém 
a o Vánocích tradičně Rybova Vánoční mše pastorální. 

Tři přenosy gregoriánského chorálu byly uskutečněny 
z benediktinského chrámu v Emauzích.

Specializace rozhlasových hudebních těles
V roce 1929 došlo z podnětu Otakara Jeremiáše k vy-

hraněnější specializaci hudebních těles, která působila 
v jednotlivých pobočkách Radiojournalu. Rozhlas v té 
době již zaměstnával celkem 126 hudebníků.62 Největší 
orchestr mělo pražské studio s třiceti šesti stálými hu-
debníky a dirigentem významného uměleckého jména. 
Programově se pražský rozhlasový orchestr zaměřoval 
zejména na hudbu symfonickou. V brněnském studiu 
byla symfonická hudba přenechána způsobilejším or-
chestrům brněnského Národního divadla a Orchestrál-
ního sdružení a rozhlasový šestadvacetičlenný orchestr 
se soustředil v již vyprofilovaných hodinových koncer-
tech zejména na komornější hudební formy moravských 
skladatelů a populárnější hudbu. Bratislavský orchestr 
s osmnácti členy se specializoval na operetu a orchestr 
studia v Moravské Ostravě, rovněž s osmnácti hudeb-
níky, se věnoval moderní taneční hudbě a především 
jazzu. Šestnáctičlenný studiový orchestr v Košicích 
zatím nebyl do této dělby práce zapojen. Ke specializaci 
napomohlo již běžně využívané simultánní vysílání, 
které umožňovalo programovou výměnu mezi jednotli-
vými studii. 

Tematické
programové typy

Důležitým impulsem pro rozvoj rozhlasové hudební 
i slovesné tvorby se staly přípravy oslav desátého výročí 
vzniku Československé republiky. Radiojournal je pojal 
jako velkorysou programovou akci, ve které již nešlo jen 
o představení jedné události, ale o dlouhodobý progra-
mový úkol, zahrnující celou řadu vzdělávacích a umělec-
kých akcí vysílaných podle jednotného dramaturgického 
plánu v průběhu celého roku 1928. Jejich smyslem byla 
propagace Československé republiky jako demokratic-
kého a stabilního státu, navazujícího na nejlepší národní 
tradice. Programové vedení proto připravilo projekt 
řady přednášek, přednáškových cyklů, koncertů a umě-
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leckých večerů, které byly věnovány výkladu politických 
a historických základů československého státu a popu-
larizaci jeho výsledků – zejména kulturních a umělec-
kých – za posledních deset let. 

Byl to například „vzpomínkový cyklus československé 
revoluce“63, uspořádaný v září a říjnu 1928 Masarykovým 
lidovýchovným ústavem ve spolupráci s kuratoriem děl-
nického rozhlasu a zemědělským rozhlasem. Přednášeli 
účastníci zahraničního odboje, legionáři, senátoři, poslanci, 
redaktoři aj. Činoherní program, vysílaný ze studia, byl vě-
nován dílům s vlasteneckou, národní a lidovou tematikou 
(Jan Výrava, Noc na Karlštejně, Jánošík, Strakonický dudák, 
Vojnarka ad., v předvečer 28. října slavnostní hra Miloše 
Kareše Cesta národa, líčící ve čtyřech obrazech vývoj ná-
roda od Lipan až po sibiřskou anabázi), byl uveden cyklus 
vlasteneckých loutkových her. V literárních pořadech zněla 
poezie, oslavující v duchu doby hrdinství v boji za svobodu 
národa. Hudební odbor zařadil přenosy několika oper, jež 
k výročí připravilo Národní divadlo, symfonické koncerty 
českých skladatelů s dirigenty V. Talichem, O. Nedbalem, 
J. Krupkou a F. Stupkou a komorní skladby soudobých 
autorů. Vyvrcholením oslav byly přenosy a reportáže z hlav-
ních slavností: inscenace Prodané nevěsty z Paříže, holdu 
dětí prezidentu republiky na Pražském hradě, projevu pre-
zidenta Masaryka 28. října, slavnostní schůze Národní rady 
z Pantheonu Národního muzea a slavnostního představení 
Libuše z Národního divadla. V rámci oslav měly své místo 
také kabarety, zejména vystoupení Karla Hašlera (například 
Jak jsem bořil Rakousko) a Červené sedmy. 

Celý projekt potvrdil vysokou organizační, technic-
kou i programovou vyspělost Radiojournalu. Rozhlas 
na konci dvacátých let již nebyl pouhým zprostředko-
vatelem významných společenských událostí, ale jejich 
aktivním tvůrcem.

Pozitivní ohlas oslav desátého výročí republiky 
motivoval programové pracovníky v dalším období 
k vytváření tematických programových typů, připravo-
vaných při různých slavnostních příležitostech, napří-
klad svátcích a oslavách velikonočních, prvomájových, 
svatováclavských, dušičkových, vánočních ad. Ústřední 
téma bylo zpravidla zachyceno monotematickým sle-
dem hudebních, dramatických, recitačních, reportáž-
ních a přednáškových relací, tvořících jeden ideový 
a dramaturgický celek. Většinou byly také připravovány 
s určitým didaktickým cílem a plnily nejen funkci infor-
mativní, ale také osvětovou a vzdělávací.

Snaha o přizpůsobení 
programu rozhlasovým 
posluchačům
Tematické a historické večery

Na konci dvacátých let se začaly brát v úvahu jako 
důležitý programotvorný činitel ve větší míře než dosud 
také požadavky rozhlasových posluchačů. Vedení roz-
hlasu si uvědomovalo, že zejména v hudebním programu 
se neobrací jen k určité elitě, ale k široké mase poslu-
chačů, z nichž většina nemá ani elementární hudební 
vzdělání. Dospělo k závěru, že dosavadní programová 
praxe, kdy hudební program nebral téměř žádný ohled 
na rozhlasového posluchače, musí být změněna. Proto 
rozhlasová dramaturgie zavedla tzv. tematické a histo-
rické večery, v nichž měl program specifické obsahové 
i formální uspořádání, které bylo pro posluchače sro-
zumitelnější a přijatelnější než náročné přenosy z kon-
certních síní. K jejich realizaci ale přistupovaly pražská 
a brněnská stanice Radiojournalu odlišně. 

Brněnské studio vstoupilo do vysílání prvními „his-
torickými večery“ v sezoně 1928/1929. Karel Vetterl 
a další hudební teoretici64 připravili několik hudebních 
večerů, věnovaných určitým historickým obdobím v dě-
jinách hudby (například hudbě rokokové, hudbě období 
francouzské revoluce, duchovní hudbě 18. století, české 
obrozenecké písni, mozartovské hudbě ad.). Večery vždy 
byly zahajovány odborným teoretickým výkladem. Ve 
snaze přiblížit se programem co nejvíce rozhlasovému 
posluchači, rozšířit jeho literární a hudební znalosti 
a zvýšit jeho emotivní zážitek zavedlo Brno také tzv. 
literární hodinky, v nichž byla spojena moderní píseň 
s recitací. Každá hodinka byla věnována jednomu bás-
níku – Nerudovi s písněmi V. Nováka a J. Novotného, 
Sovovi s písněmi B. Vomáčky a V. Nováka, Hálkovi 
s písněmi B. Smetany a A. Dvořáka a podobně. Zhu-
debnění poezie, které zde bylo poprvé uplatněno, se 
ukázalo jako nosná rozhlasová forma, jež se v dalších 
letech stala součástí rozhlasového uměleckého pro-
gramu. Osvětový charakter měly také shakespearovské 
večery, v nichž byl výklad a rozbor určité postavy spojen 
s ukázkou z dramatu v podání herců Národního divadla 
v Brně a hudebními charakteristikami těchto postav ve 



80

S
T

A
B

I
L

I
Z

A
C

E
 

V
Y

S
Í

L
Á

N
Í

 
 

 
 

 
 

 
1

9
2

6
–

1
9

2
9

81

skladbách Smetany, Verdiho, Berlioze, Dvořáka, Fibicha 
a dalších skladatelů. Pořady připravoval dramaturg Ná-
rodního divadla a spolupracovník brněnského studia, 
mladý básník Lev Blatný. V těchto relacích došlo poprvé 
k syntetickému vyjádření ústředního tématu hudbou 
a uměleckým slovem a brněnské studio se těmito dra-
maturgickými celky s jasnou koncepcí a s využitím spe-
cifických rozhlasových výrazových prostředků postavilo 
do čela rozhlasové literární tvorby.

Pražské studio své historické večery realizovalo 
hlavně rozšířením hudebního repertoáru o stará histo-
rická hudební díla, obvykle s využitím historických hu-
debních nástrojů (gamby, violy, cembala). Vysílány byly 
například Měchurova kantáta Štědrý den a Bendův me-
lodram Ariadna na Naxu. Šéf hudebního odboru Krupka 
se na programové konferenci Radiojournalu, konané 
v květnu 1929, ohradil proti brněnské praxi doplňovat 
hudební večery instruktivním výkladem: „Rozhlas nemá 
podávat tendenci. Tu tendenci mají tematické večery 
a nadpisové koncerty vůbec. V hudbě působí rytmus 
a melodika. Slovy zabíjíme hudbu a vkládáme do ní 
obsah, jehož nemá. Tituly snižují hudbu na úkol pou-
hého ilustrátora. Proto se jim budeme vždy brániti.“65 

 
Vzdělání a výchova 

Vzdělávací program byl dále tvořen kurzy – jazyko-
vými (francouzštiny a srbochorvatštiny z Prahy, anglič-
tiny a esperanta z Brna), těsnopisu (z Brna), techniky 
radiofonie (Praha i Brno). 

Četné vzdělávací a výchovné prvky obsahoval také 
program pro mladé posluchače. V letech 1928–1929 
pokračoval pravidelnými relacemi, vysílanými třikrát 
týdně, které byly diferencované podle věku na pořady 
pro děti a pro mládež. Strýček Václav v Praze a Strý-
ček Tomáš v Brně uváděli ve svých relacích besídky, 
pohádky, hry, jednou týdně se vysílaly texty určené pro 
loutkové divadlo. Karel Vetterl připravil v Brně přednáš-
kový cyklus pořadů věnovaný hudební výchově. Výklad 
byl doprovázený hudebními ukázkami (dějiny hudby, 
psychologie hudebního vnímání, základy hudebních 
forem ad.). 

Program se vzdělávacím zaměřením byl již připravo-
ván s jasnější koncepcí, pedagogickým záměrem a při 
uplatnění základních didaktických zásad (soustavnosti, 
názornosti, přiměřenosti atd.). A. J. Patzaková proto 

mohla ve své publikaci Prvních deset let Českoslo-
venského rozhlasu na adresu vzdělávacího programu 
s uspokojením konstatovat: „Rozhlas dospívá k vyšší, 
odpovědnější práci, k druhému pólu své veřejné čin-
nosti moderního lidového ústavu vzdělávacího, jíž 
dává pevné, nosné základy pro své činnosti, činnosti 
ryze informativní a žurnalistické; službu aktualitě 
doplňuje služba vzdělávacím cílům kulturním.“66

Odborné rozhlasy
zahajují vysílání

Kvalitnější technické vybavení Radiojournalu v druhé 
polovině dvacátých let umožnilo výraznější diferenciaci 
rozhlasového programu. Ten se již mohl ve větší míře 
než dříve obracet specializovanými relacemi k určitým 
skupinám rozhlasových posluchačů. Diferenciace roz-
hlasového programu se na počátku roku 1926 nejvýraz-
něji projevila u tzv. odborných rozhlasů. 

Zemědělský rozhlas
První z nich – zemědělský rozhlas – zahájil své vysí-

lání 3. ledna 1926. Podněty k jeho vzniku se objevily již 
v roce předcházejícím, kdy při reorganizaci rozhlasové 
společnosti získala v řídících orgánech Radiojournalu 
poměrně silné zastoupení agrární strana. V dubnu 1925 
jmenovala Zemědělská rada do poradního sboru Radio-
journalu profesora Vysoké školy zemědělského a lesnic-
kého inženýrství dr. ing. Adolfa Ernesta67 a do jeho 
dozorčí rady poslance a statkáře ve Věkoších u Hradce 
Králové ing. Jana Černého68.

Vůdčí osobností myšlenky zřízení samostatné spe-
cifické relace pro zemědělce byl prof. Ernest, který se 
začal radiofonií sám zabývat – byl členem Českosloven-
ského klubu radioamatérů a zúčastnil se například prv-
ního veřejného poslechu rozhlasu v kině Sanssouci. Na 
základě vlastních zkušeností „radiofanouška“, ale také 
vysokoškolského učitele si velmi brzy uvědomil, co by 
mohl rozhlas učinit pro propagaci výsledků zemědělské 
vědy v praxi. V lednu 1925 proto předložil Zemědělské 
jednotě československé návrh na vytvoření zvláštního 
vysílání pro zemědělce. Jeho návrh byl podpořen a při 
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Zemědělské jednotě byl založen Odbor pro využití ra-
diofonie, který byl pověřen přípravou zemědělského 
vysílání. Jeho předsedou se stal poslanec Jan Černý. 
V tomto odboru se zrodila představa o naprosté nezávis-
losti vysílání pro zemědělce na Radiojournalu. 

Profesor Ernest věděl, že pro svou myšlenku potřebuje 
politickou podporu agrární strany, a proto se na její ve-
dení obrátil v březnu 1925 dopisem, v němž svůj návrh 
zdůvodnil takto: „Rozhlas není již jen zábavou a sportem, 
nýbrž je a stává se denní potřebou lidstva v každém kultur-
ním světě. Ve směru tom stojí požadavek zemědělství na 
prvním místě. Moderní organisace zemědělská není dnes 
myslitelná bez náležitého a rychlého zpravodajství různých 
směrů a realizování tohoto zpravodajství není myslitelno 
bez zavedení řádného a zemědělsky řízeného rozhlasu. 
(…) Akce tato však nebyla by dobře založena, kdyby nena-
lezla i oporu politických stran, a to z toho důvodu, že bude 
pravděpodobně překonávati i jisté obtíže a bude potřebí 
i úpravy dosavadní legislativy rozhlasové tak, aby zeměděl-
cům dána možnost vybudovat svůj vlastní rozhlas.“69 

V tisku, zejména agrárním, pak byla uspořádána 
během roku 1925 velká kampaň, jejímž záměrem byla 
propagace myšlenky specializovaného vysílání pro ze-
mědělce. Odbor pro radiofonii byl rozšířen o zástupce 
dalších institucí a 10. prosince 1925 byl reorganizován 
na Kuratorium zemědělského rozhlasu českosloven-
ského.70 Jeho úkolem bylo přímé řízení zemědělského 
rozhlasu ve všech otázkách organizačních, ekonomic-
kých i programových. Předsedou kuratoria byl zvolen 
ing. Jan Černý, jedním z místopředsedů prof. Ernest, 
členy vedoucí pracovníci agrárních organizací, poslanci, 
úředníci ministerstva zemědělství, ministr spravedlnosti 
(z titulu své funkce prezidenta Státního úřadu pozemko-
vého) ad. Většina členů kuratoria byla zároveň vlivnými 
politiky agrární strany.

Již na první schůzi kuratoria, svolané do místnosti klubu 
poslanců agrární strany v Parlamentu, se projednávalo 
mj. „schválení návrhu přípravných prací pro započetí vy-
sílání zemědělského rozhlasu československého (ZRČS)“ 
a „stanovení úřednických míst ZRČS“. Na další schůzi bylo 
projednáno přijetí redaktorů zemědělského rozhlasu Jaro-
slava Prokopa (pro záležitosti kulturní) a Bohuslava Ho-
ráka (pro věci odborné), program zahájení vysílání, které 
bylo plánováno na 1. ledna 1926 od 11.00 do 11.30 hod., 
a vypracování směrnic pro jednání s Radiojournalem.

Požadavky kuratoria byly Radiojournalu zaslány dopisem, 
v němž se uvádí: „Jménem Kuratoria zemědělského roz-
hlasu československého dovolujeme si tímto Vám potvrditi 
prozatímní ujednání našeho předsedy s předsedou Radio-
journalu, p. dr. Šourkem. Kuratorium ZRČS bude obstará-
vati vysílaný program naprosto samostatně, jinak ovšem 
v dobrém kontaktu s činností Vaší. Žádáme o rezervování 
doby pro vysílání, a to všedního dne od 11 do 12 hodin 
dopoledne a 19.30 až 20 hodin večer, v neděli pak dobu od 
8.30 do 10 hodin dopoledne. Případná časově zdůvodněná 
změna vysílacích hodin ZRČS předpokládá dohodu správní 
rady Radiojournalu s kuratoriem ZRČS.
Radiojournal zavazuje se dáti nám k dispozici zvláštní 
vysílací stanici s dosahem na celou Československou re-
publiku, a sice nejdéle do konce června r. 1927. Až do té 
doby máme právo používat bezvýhradně stanice kbelské, 
jejíž vlna bude pro ZRČS výlučně rezervována. Toto opat-
ření zdůvodňujeme tím, že v případě živelních pohrom, 
povodní, nakažlivých nemocí zvířecích apod. musíme míti 
možnost vysílati i mimo vpředu vymezené doby vysílací, 
jež jako pravidelné byly výše výslovně uvedeny.“71

Na tyto sebevědomé požadavky reagoval Radiojour-
nal až téměř za čtrnáct dní po první relaci zemědělského 
rozhlasu (15. ledna). Souhlasil s tím, že zemědělský 
rozhlas si sám bude zajišťovat program vysílání a že 
Radiojournal bude vysílání zabezpečovat po stránce 
technické a hlasatelské. Nesouhlasil ale s požadovanými 
vysílacími časy, které proti požadavku kuratoria omezil 
na dobu od 11.00 do 11.30 hod. a od 19.15 do 19.45 hod. 
ve všedních dnech a od 8.30 do 9.30 hod. v neděli. Záro-
veň se proti poněkud arogantním požadavkům kuratoria 
ohradil: „Nemáme vůbec práva přiznati jiné korporaci 
samostatné provozování rozhlasu v ČSR. (...) Výhradní 
propůjčení celé stanice kbelské (…) jen pro zemědělský 
rozhlas není v moci Radiojournalu.“72

Požadavek kuratoria na „bezvýhradné užívání stanice 
kbelské“ je určitou obměnou původní myšlenky o samo-
statném zemědělském rozhlase s vlastní vysílací stanicí. 
Od ní se však upustilo – zřejmě s vědomím vysokých 
nákladů na její zřízení a provoz, které v roce 1925–1926 
nebyly zcela zaručenou investicí. Proto bylo výhodnější 
získat stanici, která již byla v provozu. Avšak ani kbelská 
stanice nebyla, jak si kuratorium uvědomilo, optimálním 
řešením. Stanice přestala vyhovovat Radiojournalu a ze 
stejných důvodů (zejména proto, že byla původně ur-
čena pro radiotelegrafický, nikoliv radiofonický provoz 
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a měla malý výkon) nebyla vhodná ani pro zemědělské 
vysílání. Proto již v únoru 1926 požádalo kuratorium ve-
dení Radiojournalu, aby mu byla poskytnuta k dispozici 
rovněž vlna strašnického vysílače, což bylo částečně 
realizováno. 

Vysílání zemědělského rozhlasu bylo zahájeno o dva 
dny později, než bylo plánováno – 3. ledna 1926. 

První relace byla věnována slavnostním projevům ministra 
zemědělství dr. M. Hodži, představitelů kuratoria a poli-
tických činitelů agrární strany, kteří vysvětlovali zejména 
důvody zahájení zemědělského vysílání a jeho cíle.73 Ty 
byly stanoveny již při prvních úvahách o zemědělském 
vysílání: „(…) využíti rozhlasu jednak ke zdokonalení 
výroby zemědělské, jednak ke zvýšení kulturní a spole-
čenské úrovně selského lidu. Založením zemědělského 
rozhlasu měl býti doplněn rozhlas všeobecný o významnou 
složku odbornou, a tím rolníkům přiblížen jakožto zdroj 
poučení a ušlechtilé zábavy a hlavně jako významný činitel 
v boji proti vylidňování venkova. Jiným, neméně důležitým 
posláním zemědělské radiofonie bylo a je dosud působiti 
ke sblížení ideologie města a venkova a zejména zprostřed-
kovati rychlý zpravodajský styk mezi vesnicí a kulturními 
i hospodářskými středisky státu.“74

Nešlo pochopitelně jen o osvětu, zábavu a zpravo-
dajský styk mezi městem a vesnicí. Jasněji se vyjádřil 
na jedné z pozdějších valných hromad zemědělského 
rozhlasu místopředseda jeho kuratoria prof. A. Ernest: 
„Co se týče činnosti ZRČS v minulém období, nutno 
vzpomenouti, že právě v tomto roce vyvrcholila snaha 
ZRČS využíti rozhlasu pro zpracování veřejného mí-
nění a získávání sympatií naší myšlence. Je to sice 
vlastním posláním ZRČS vždycky, ale období voleb bylo 
zatěžkací zkouškou. Celá řada veřejných i politických 
činitelů, přednášky, scény, dialogy – ještě větší cenu 
měla celá tendence programu, nevtíravá, skrytá. Nej-
lepší vysvědčení o tom je tisk, který napsal, že ZRČS 
neagituje, ale znamenitě umí dělat náladu.“75

Půl roku poté, co do rozhlasové společnosti vstoupil 
jako hlavní podílník stát, si vlivná politická síla – agrární 
strana – vydobyla vcelku bez větších problémů svůj 
„rozhlas v rozhlase“, který postupně „nevtíravě a skrytě“ 
zpracovával veřejné mínění, a to zcela nezávisle na ve-
dení Radiojournalu. Ten pro potřeby zemědělského roz-
hlasu poskytoval pouze vysílací čas, technická zařízení, 
studia a zajišťoval vysílání jeho programu. 

Záhy po zahájení provozu pražské redakce země-
dělského vysílání byla otevřena redakce v Brně pro 
moravský okruh, v roce 1927 bylo zahájeno zemědělské 
vysílání v Bratislavě a Košicích a o dva roky později také 
v Moravské Ostravě. Působnost zemědělského rozhlasu 
tím byla rozšířena na celé území republiky. 

Se samostatností a nezávislostí zemědělského 
rozhlasu se ovšem vedení Radiojournalu nehodlalo 
smířit. Snaha včlenit jej do programové a organizační 
struktury rozhlasové společnosti trvala po celou dobu 
existence tohoto vysílání. Již v březnu 1926 na zasedání 
kuratoria referoval předseda ing. Jan Černý o svém 
jednání s bývalým a novým ministrem pošt o „snahách

Ministr M. Hodža
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vedení Radiojournalu o odstranění názvu zemědělský 
rozhlas“. Jednání probíhala i v zákulisí a pravděpo-
dobně jejich výsledkem bylo postoupení části finanč-
ního podílu ing. Svobody na společnosti Radiojournal, 
který činil 57 tisíc korun, oběma redaktorům zeměděl-
ského rozhlasu dr. Prokopovi a ing. Horákovi (po 25 ti-
sících) v březnu 1926. Je jasné, že tato transakce, jíž se 
oba redaktoři stali společníky Radiojournalu, posílila 
jejich postavení a možnost podílet se na řízení rozhla-
sové společnosti. 

Latentní snaha vedení Radiojournalu o omezení ze-
mědělského vysílání se znovu výrazněji projevila v roce 
1928, kdy jednatelský sbor oznámil redaktorům země-
dělského rozhlasu, že vysílací čas pro jeho relace bude 
redukován na 15 minut dopoledne a 10 minut večer. 

Na toto opatření reagovali redaktoři zemědělského roz-
hlasu ukřivděnou stížností předsedovi kuratoria J. Čer-
nému ze dne 6. října 1928: „(…) položili nám ,polední‘ 
relaci na takovou dobu, že vylučovala skorem úplně 
možnost poslechu pro praktického zemědělce, totiž na 
půl druhé odpoledne. Nejhorší při tom bylo, že se všecko 
tohle ujednalo ,za zavřenými dveřmi‘. Nás postavili až v po-
slední chvíli před holý fakt a na první náš protest bylo nám 
odpověděno, že R.J. musí takto jednati, aby mu odborné 
rozhlasy ,nepřerostly přes hlavu‘ tak, že by nebyl pánem 
ve svém vlastním domě. Dokonce nám ,dávali radu‘, že by 
nebylo oportunní v té věci něco podnikati, neboť celá situ-
ace by se tím ještě více přiostřila. (Jak jsme se dodatečně 
důvěrně informovali, byl podán v té schůzi dokonce návrh, 
aby nám večerní relace byla vůbec škrtnuta a ponecháno 
pouze 15 minut o půl druhé.)“76

Nakonec se redaktoři zemědělského rozhlasu s vedením 
Radiojournalu dohodli, o čemž referovali předsedovi kura-
toria: „A právě včera podařilo se nám po velké konferenci 
v R.J. urovnati věc do té míry, že můžeme býti opravdu 
spokojeni. Takový úspěch po celkem neutěšené perspek-
tivě jsme vůbec nečekali, a docela upřímně doznáváme, že 
byl to tentokrát dr. Š. a ing. Svoboda, kteří nás mimořádně 
podporovali…“77 Lze se jen dohadovat, co bylo příčinou 
tak náhlého obratu vedení Radiojournalu, ale zmínka na 
jiném místě dopisu („byli jsme přichystáni k rozřešení 
celé věci žádati o intervenci pana posl. Viškovského nebo 
Berana“) dává tušit, s jakými trumfy redaktoři před vedení 
Radiojournalu předstoupili.

Hospodaření zemědělského rozhlasu skončilo v prv-
ním roce jeho působení přebytkem 87 808 korun, cel-
kový příjem činil v tomto roce 362 500 korun. 

Byl získán především z dotací – hlavně ministerstva 
zemědělství, Zemědělské jednoty a Ústřední jednoty 
hospodářských družstev. Režie nebyla vysoká – za před-
nášku s autorským čtením byl proplácen honorář 150 Kč, 
v podání hlasatele 100 Kč. V následujícím roce byly příjmy 
ještě o sto tisíc Kč vyšší, především proto, že vysílání země-
dělského rozhlasu podpořil dotací i Radiojournal (částkou 
165 606 Kč). O dvě stě tisíc korun se však zvýšily náklady 
na provoz, především kvůli rozšíření programu. Schodek 
uhradilo ministerstvo zemědělství, ale v roce 1928 se opět 
zvýšila režie a schodek činil již 84 tisíc korun. Finanční po-
tíže spolu s vážnou nemocí předsedy kuratoria J. Černého 
a předzvěst světové hospodářské krize si vynutily radikál-
nější řešení situace, k němuž však došlo až v roce 1930. 
Dne 20. prosince tohoto roku se sešla ustavující schůze 
spolku Zemědělský rozhlas československý, aby provedla 
jeho reorganizaci.

Zemědělský rozhlas si záhy získal značnou oblibu 
mezi posluchači. Nevytvořila se náhodou, ale byla 
výsledkem působení několika činitelů. V první řadě 
vznikala na základě mimořádného úsilí jeho redaktorů 
vycházet vstříc potřebám a zájmům posluchačů, pro něž 
byly relace připravovány. Dále to byl vhodně volený vysí-
lací čas, ve kterém cílové skupiny posluchačů skutečně 
zemědělský rozhlas mohly sledovat. Důležitou roli hrálo 
i široké zázemí (tvořené nejrůznějšími zemědělskými 
institucemi, odborníky, ale také sympatizanty z dalších 
společenských oborů), o něž se vysílání mohlo opírat, 
široká propagace v tisku, schopnost redaktorů hledat 
a využívat nové metody rozhlasové práce, nové žánry 
a programové formy, dobře fungující organizace rozhla-
sové práce a přes určité výkyvy dostatek prostředků pro 
realizaci programu. 

Ve srovnání s Radiojournalem zde ale hrál význam-
nou roli především vztah zemědělského rozhlasu 
k posluchačům. Zatímco Radiojournal nejprve vytvořil 
určitou koncepci vysílání (osvěta, lidovýchova, vzdě-
lávání), pro kterou až následně získával posluchače, 
musel zemědělský rozhlas posluchače „připoutat“ 
k přijímačům od samého počátku své existence. Ra-
diojournal byl polostátní instituce, měl monopol na 
vysílání, jeho pořady, zejména hudební, připravovali 
skuteční odborníci, kteří nebyli příliš nuceni reagovat 
na kritické připomínky k programu, a se stoupajícím 
počtem posluchačů byly zajištěny s oporou ve stát-
ních institucích i potřebné finanční prostředky. Proto 
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požadavkům posluchačů, které čas od času zjišťoval 
různými anketami, mohl, ale nemusel vycházet vstříc. 
Avšak kdyby z těchto anket vyplynulo, že zemědělské 
vysílání se poslouchá minimálně nebo vůbec ne, byla 
by mimo jakoukoliv pochybnost jeho existence vážně 
ohrožena – bez možnosti jeho podpory státem, jak 
tomu bylo při reorganizaci Radiojournalu v roce 1925. 
Proto hledali redaktoři zemědělského rozhlasu nejrůz-
nější formy, jak posluchače získat – jen tak na ně mohli 
později „nevtíravě a skrytě působit a získávat jejich 
sympatie“ pro stanovenou ideu. 

Jednou z prvních programových akcí bylo uspořá-
dání radiotechnické poradny, která byla přímo řízena 
prof. Ernestem, nadšeným radioamatérem. Činovníci 
zemědělského vysílání si totiž uvědomovali, že mnoho 
lidí na venkově bude víceméně odkázáno na vlastní 
výrobu jednoduchých rozhlasových přijímačů. Proto 
radiotechnická hlídka radila, jak přístroj zkonstruovat, 
jak jej udržovat v provozu, které přijímače jsou nej-
vhodnější ke koupi a podobně.78 Zájemců o rady bylo 
nad očekávání hodně. V listopadu 1926 byl dokonce pro 
posluchače zorganizován v rámci zemědělského vysílání 
kurz radiotechniky. Některým posluchačům byly jejich 
porouchané přijímače opraveny zdarma.

Velkou propagační akcí v dubnu 1926, která přispěla 
k rozšíření počtu posluchačů zemědělského rozhlasu na 
venkově, bylo zorganizování soutěže mezi konstruktéry 
a výrobci rozhlasových přijímačů (jednotlivci a menšími 
firmami a družstvy) o nejlepší přijímač pro zemědělce. 
Přestože první cena nebyla udělena, přispěla soutěž 
k seznámení dalších zájemců s možnostmi moderní roz-
hlasové přijímací techniky.

Redaktoři zemědělského rozhlasu věnovali také znač-
nou pozornost propagaci svého vysílání v tisku. Později 
(ve třicátých letech) dokonce začali vydávat propagační 
bulletin Zemědělský rozhlas československý. Zeměděl-
ský rozhlas se rovněž pravidelně účastnil nejrůznějších 
hospodářských výstav a propagačních akcí, na nichž 
obvykle získával jeho stánek značnou pozornost, ze-
jména při pozdější účasti představitelů známých postav 
pantátů Brázdy a Rákose. 

Relace byly zpočátku poměrně jednoduché. Začínaly 
zpravidla zpravodajstvím, které bylo pro zemědělce 
nejdůležitější – zprávami meteorologickými a bur-
zovními. 

Co nejpřesnější a nejrychlejší informace o meteo-
rologické situaci se redakce snažila zajistit projektem, 
jehož cílem bylo, aby „venkovské výzkumné zemědělské 
stanice, hospodářské školy, nebo i jednotlivci sdělovali 
meteorologické poradně, která již sídlí, nebo by musela 
teprve býti zřízena pod vedením meteorologického od-
borníka v místě regionálního vysilače, výsledek svého 
pozorování, případně vůbec již svou lokální prognózu. 
Tyto prognózy byly by pak touto okrskovou poradnou 
meteorologickou upraveny podle celostátní předpovědi 
všeobecné a současně s ní pak příslušnou rozhlasovou 
stanicí veřejně hlášeny.“79

Přestože projekt nebyl pro nedostatek finančních 
prostředků realizován, dokládá, jak usilovně se snažila 
redakce zemědělského vysílání hledat nové cesty k zís-
kání posluchačů, snažila se jim pomáhat a vycházet ma-
ximálně vstříc jejich specifickým potřebám. 

Druhým typem bylo zpravodajství tržní a bur-
zovní. Zpočátku zpravodajské relace obsahovaly také 
běžné informace „nezemědělského charakteru“, které se 
však později vytrácejí. 

„Zemědělský rozhlas (…) velice brzy pochopil a okamžitě 
uplatnil jednu ze zásad rozhlasového zpravodajství: dodat 
posluchači co nejrychleji, mnohem rychleji než tisk, přes-
nou a spolehlivou informaci. Pochopil také, že posluchač 
dá přednost takové zprávě, na které je hmotně zaintereso-
ván, před informací obecně politickou.“80

Ke své zpravodajské práci využíval zemědělský roz-
hlas ve značné míře i dopisovatelů z celé republiky, kteří 
poskytovali pro vysílání informace z různých oborů ze-
mědělských prací, lesnictví, zahradnictví atd. Na jedné 
straně získával zemědělský rozhlas prostřednictvím 
dopisovatelů aktuální a zajímavé informace z určitého 
oboru zemědělských prací, například o průběhu sklizně 
v různých krajích, na straně druhé se z dopisovatelů zá-
roveň stávali nejvěrnější posluchači a propagátoři jeho 
vysílání. 

Značná pozornost byla ve zpravodajských relacích 
věnována také tzv. hospodářskému zpravodajství, 
které přinášelo pohotové a praktické informace napří-
klad o nových zemědělských zákonech, vyhláškách, na-
řízeních, sděleních výzkumných ústavů, vysokých škol 
a dalších institucí, jejichž činnost byla spojena s venko-
vem a zemědělstvím. Šlo tedy opět především o účelové 
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zpravodajství, které mělo v prvé řadě za úkol pomáhat 
rolníkům a zemědělským institucím a informovat je 
o novinkách v zemědělské legislativě, vědě a technice. 

Po zpravodajské relaci zpravidla následovala před-
náška, postupně začaly vznikat i specializované rub-
riky (hlídky), které byly věnovány určitému okruhu 
problémů. 

Nejprve vznikla hlídka pro ženy, která byla pravidelně vysí-
lána ve večerní relaci ve čtvrtek, dále byly zahájeny hlídky 
včelařská (byla vysílána jednou za dva týdny v sobotu), 
zahradnicko-ovocnářská, radiotechnická, později také les-
nická a myslivecká, králíkářská, drůbežářská a zahraniční. 
Ve třicátých letech přinášela informace o nové odborné 
zemědělské literatuře hlídka literární.

V programu se nezřídka objevovaly informace a poz-
ději také přednášky z kulturní a osvětové oblasti, které 
posluchače seznamovaly například s činností různých 
venkovských spolků, divadel a lidovýchovných institucí. 

K rozhlasovému mikrofonu byli zváni spisovatelé (zejména 
ti, kteří se ve svých dílech věnovali především venkovu, 
tzv. ruralisté), byla zařazována kulturně osvětová témata. 
Kulturní tematika se však podle některých názorů přece 
jen vymykala z odborného zemědělského zaměření relací, 
což bylo redakci vytýkáno. 

Námitky proti kulturní tematice ve vysílání zeměděl-
ského rozhlasu se čas od času objevovaly jak v dopisech 
posluchačů, tak zejména ze strany Radiojournalu, který 
se tím snažil vyhnout zdvojení programových typů. 
Později vedoucí přednáškového oddělení O. Matoušek 
stanovil, aby do vysílání zemědělského rozhlasu byla za-
řazována pouze odborná témata: „Do rámce odborných 
rozhlasů buďtež zařazovány přednášky ryze odborné; 
nebude tedy možno v tomto rámci vysílati přednášky 
všeobecnějšího rázu, např. hlídky pro domácnost, 
přednášky cestopisné, lékařské atd., které vysílati bude 
Radiojournal v relaci vlastní.“ Toto stanovisko však 
zemědělský rozhlas nerespektoval a v lednu 1931 vysílal 
dokonce rozhlasovou hru Soused Brázda se chystá na 
výměnek.

S kulturními tématy do vysílání postupně pronikly 
i přednášky, které byly věnovány námětům s filozofic-
ko-politickým podtextem v intencích agrární ideologie. 

Nezřídka byly založeny na myšlence, že zemědělství je 
základem společnosti, a proto musí zaujímat ve spo-
lečnosti vedoucí postavení. Tyto tendence se vyostřily 
na počátku třicátých let, zvláště v období před volbami 
v roce 1935.

Od roku 1926 do roku 1935 bylo odvysíláno několik tisíc 
odborných a kulturně politických pořadů. V naprosté vět-
šině šlo o přednášky, které měly ovšem při převažující ori-
entaci na praktické problémy rolníků svá úskalí. Největší 
spočívalo v nezkušenosti přednášejících, kteří mnohdy 
nedokázali přizpůsobit svůj výklad specifice rozhlasového 
sdělování, žánru nebo posluchačům. Přednášky byly velmi 
často připraveny spíše pro tisk než pro mluvní projev, 
byly obvykle čteny (autorem nebo dokonce hlasatelem) 
a ne prosloveny atd. Redaktoři zemědělského vysílání si 
tuto skutečnost časem uvědomili a na základě rozboru 
problémů spojených s přednáškami začali hledat i jiné 
postupy v rozhlasové práci: „Jelikož zemědělský rozhlas 
čsl. pracuje hlavně a především pro praktického rolníka, 
jest nezbytné, aby obsah jeho relací byl populární. Vyspě-
lost venkovského obyvatelstva je sice značná a zejména na 
západě republiky vysoká, ale poněvadž vysílání jest určeno 
především širokým zemědělským vrstvám, nutno počítati 
i s posluchači méně než průměrnými. Požadavek populár-
nosti vyplývá konečně též z povahy slovesného rozhlasu, 
který nesmí zapomínati, že poslech mluvených relací 
vyžaduje určité námahy, jež roste se složitostí, hutností 
a různými formálními nedostatky vysílaného pořadu. Pod-
vědomá nebo i vědomá nechuť, která z toho v posluchači 
vzniká, snižuje nebo i zcela ruší účinnost rozhlasového re-
ferátu, a to tím více, čím jest srozumitelnost menší a námět 
odlehlejší. Odborný rozhlas, odkázaný na určitou zájmo-
vou oblast, musí proto tím spíše využíti všech prostředků, 
jimiž se může posluchači přiblížiti a probuditi zájem o svá 
speciální témata.“81 

Tyto „prostředky“ byly vedle monologu přednášky 
nalezeny v dialogu scénky. U jejího zrodu stál před-
seda kuratoria zemědělského rozhlasu ing. Černý, který 
si k tématu o potřebě elektrifikace vesnice vymyslel 
scénku (resp. dialog), vysílanou 17. října 1926 pod ná-
zvem Selka a elektřina (sám v ní také se svou manžel-
kou účinkoval). Úspěch scénky byl překvapivě značný, 
a motivoval proto redaktory k tomu, že „(…) se rozhodli 
zpestřiti a oživiti svůj program pravidelně takovými 
scénami, kde v nějakém lehkém veseloherním rámci 
bude zpracováno přiléhavé odborné téma.“82 
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Následující týdny zemědělského vysílání byly proto ve zna-
mení scének. Jejich témata byla značně různorodá – stavba 
vodovodu, příznaky chorob, plodinová burza, prodej koní, 
zušlechtěné osivo ad. Jejich stavba byla zpočátku velmi 
jednoduchá – bez příběhu a dramatického napětí, bez 
vtipu a pointy; šlo v podstatě o dialogizaci běžného textu 
přednášky s didaktickým záměrem. 
I při své nedokonalosti byly první scénky přijaty kladně jak 
posluchači, tak tiskem, který pochválil zemědělský rozhlas 
za to, jak dokáže přizpůsobit své vysílání potřebám pros-
tého venkovského člověka.83 

Od prvních triviálních pokusů se postupně začaly 
vyvíjet scénky se složitější vnitřní kompozicí. Objevily 
se dialogy s rýmovaným textem, s charakteristickými 
postavami, které objasňovaly nějaký problém na zá-
kladě názorného stylizovaného příběhu apod. Na jejich 

základě vznikly v roce 1927 typizované postavy sou-
sedů Brázdy a Rákose, kteří se v dalším období stali 
nejpopulárnějšími a neodmyslitelnými představiteli 
zemědělského vysílání. Pantáta Rákos (představovaný 
ing. Horákem) byl konzervativní staromilec, který jen 
s nedůvěrou přijímal moderní metody zemědělské 
práce, Matěj Brázda (představovaný dr. Prokopem) byl 
vzdělanější a stoupenec pokrokovějších postupů, který 
rád souseda Rákose poučil. 

„Vznikl tak aktuální, velmi živý dialog o zemědělských pro-
blémech i o všech otázkách veřejného zájmu, velmi atrak-
tivní komentář s možností přesvědčovat, vyvracet námitky, 
ukazovat výhody, rozebírat otázky ze všech stran, jak to 
odpovídalo mentalitě venkovského člověka. S pantátov-
skou dvojicí se dostala do rozhlasu hovorová řeč a s ní také 
lidový humor.“84 Hlavními tématy dialogů Brázdy a Rákose 

„Sousedé Brázda a Rákos“
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byly odborné zemědělské problémy (například ukládání 
zemědělských strojů na zimu, zemědělské účetnictví, vy-
užívání zušlechtěného osiva, jarní obdělávání zemědělské 
půdy). Mezi nimi se objevila i témata všeobecně osvětová 
(například využívání elektrické energie na vesnici, výhody 
rádia, knihovna na venkově). Občas byly rozhovory Brázdy 
a Rákose využívány k odpovědím na dotazy posluchačů. 

Scénky nepochybně splnily účel, pro který byly vy-
tvářeny – propagovaly složitou problematiku zeměděl-
ské teorie a praxe způsobem, který byl pro posluchače 
přijatelnější než nezáživné přednášky. Spolupodílely se 
zároveň na rozvoji dalších rozhlasových publicistic-
kých žánrů, zejména rozhlasového publicistického 
rozhovoru. Až později se ovšem objevily i hlasy, 
upozorňující na jejich omezenost: „(…) psát poučné 
scény pokládáme za cestu falešnou a ,úspěchy‘, které 
mají zatím u posluchačů, jsou jenom z nedostatku 
něčeho lepšího. Cesta k tomu lepšímu je organizování 
diskusí laických, nehereckých a improvizovaných. 
Jedině tato práce je myšlena skutečně rozhlasově.“85 
Růtova slova, napsaná v jeho disertaci v roce 1936, 
mířila ovšem také na scénky, které se s oblibou vysí-
laly i v programu Radiojournalu a v nichž vystupovaly 
stylizované postavy stréčka Křópala, tetičky Křópalky 
a Jozéfka Melhoby nebo městská dvojice penzistů pana 
důchodního a pana berního. Upozorňovala předvídavě 
zároveň na to, že další rozvoj slovesné publicistické 
rozhlasové tvorby nemůže jít cestou stylizovaných 
dialogů, ale dialogů reálných, založených na kontaktu 
s posluchačem, které přivedou před mikrofon nikoliv 
imaginární figury, ale skutečné lidi s jejich skutečným, 
reálným životem. 

Scénky v zemědělském vysílání doplňovaly další 
formy, jejichž cílem bylo zvýšit jeho žánrovou pestrost 
a atraktivnost pro posluchače, například fejetony, 
besedy, drobná pásma, menší literární útvary (po-
vídky, verše)86, zábavné formy. Důležitou roli sehrála 
i hudební složka programu, v níž byla na rozdíl od 
konzervativního vysílání Radiojournalu v mnohem větší 
míře zastoupena tzv. lehká hudba (dechová, lidová, ale 
také populární hudba taneční), která získávala země-
dělskému rozhlasu i nezemědělské, hlavně městské 
posluchače. Zejména pro ně byly také vytvořeny hlídky, 
věnované například pěstování květin v bytech nebo ra-
dám při péči o zvířata chovaná v bytech. 

Zemědělský rozhlas svou obsahovou i žánrovou pes-
trostí, nápaditostí a atraktivností pro posluchače i dra-
maturgickou stavbou založenou na střídání náročnějších 
a oddechových témat vytvořil základ pro pozdější po-
řady magazínového typu, k nimž se Radiojournal dopra-
coval až mnohem později. Proto si velmi brzy získal stálé 
posluchače (a to nejen na venkově, ale také ve městech), 
kteří v jeho relacích nalézali to, co jim Radiojournal ve 
svém programu zatím nenabízel. 

Dělnický rozhlas
Dělnický rozhlas zahájil vysílání podle vzoru země-

dělského rozhlasu 26. září 192687, avšak přípravné práce 
k jeho vytvoření započaly již v předchozím roce. Podí-
lely se na nich zejména dělnické vzdělávací instituce, 
které zpracovaly základní projekt vysílání, a již v lednu 
1926 došlo ke konkrétní dohodě s vedením Radiojour-
nalu. Dohoda stanovila, že dělnický rozhlas bude zajiš-
ťovat obsah vyhrazených relací, a to vlastním nákladem. 
Dále předpokládala, že vysílání bude zahájeno současně 
se zemědělským rozhlasem (tedy ještě v lednu 1926), 
ale po parlamentních volbách, v nichž zvítězila agrární 
strana, „okolnosti vnějšího rázu a především změna 
vlády způsobily, že k instalování dělnického rozhlasu 
došlo o něco později.“88 

Na jaře 1926 došlo k ustanovení Kuratoria dělnického 
rozhlasu, které bylo tvořeno třemi zástupci ministerstva 
sociální péče (ministr byl vždy předsedou), zástupci 
dělnických vzdělávacích institucí (Dělnické akademie 
a Ústřední školy dělnické), zástupci obou velkých odbo-
rových centrál (Odborového sdružení československého 
a České obce dělnické) a představiteli obou dělnických 
družstevních ústředen (Svazu československých druž-
stev a Unie československých družstev). Kuratorium 
bylo nejvyšším řídícím orgánem dělnického rozhlasu, 
zcela nezávislým na vedení Radiojournalu, a samo také 
jmenovalo redaktory dělnického vysílání Josefa Dandu 
a E. S. Hokeše.

Jestliže byl zemědělský rozhlas pod vlivem agrární 
strany, dělnický rozhlas byl politicky ovládán stranami 
národně socialistickou a sociálně demokratickou, i když 
navenek vystupoval jako nepolitická organizace. 

V Hokešově stati Činnost dělnického rozhlasu je jeho 
hlavní smysl vyjádřen slovy: „Rozhlas pro dělnictvo má 
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poslání, dané programem sociálním, kulturním, odbo-
rovým a družstevním, jak je representován dělnictvem 
jako hnutím, sledujícím zlepšení kulturních, sociálních, 
hospodářských a mezinárodních poměrů. Dělnictvo má 
zájmy kulturní, tyto jsou sledovány soustavnými cykly 
přednášek vzdělávacích. Posluchačstvo dělnické má 
však také význačné zájmy sociální, odborné a odborové 
a v družstevnictví sleduje nové formy organisace výroby 
a spotřeby. Dělnictvo je současně nositelem idey demokra-
cie, socialismu, lepšího světového řádu. Z tohoto důvodu 
má nový poměr k problémům mládeže, otázkám rodinným, 
problémům veřejným i soukromohospodářským. Je nosi-
telem nového hodnocení lidské práce, ale také činnosti 
intelektuální, jak je výrazně dána literaturou a uměním.“89

Tyto představy měly být realizovány specializovanými 
relacemi, jež měly být podle dohody s Radiojournalem 
vysílány v průběhu celého dne: ráno se zaměřením na 
zpravodajství, dopoledne zejména pro dělnické ženy 
a podvečerní pořady byly podle projektu vyhrazeny 
přednáškám. Tyto ambiciózní cíle se však nikdy ne-
splnily a z původního projektu zůstaly jen podvečerní 
čtvrthodinky, věnované téměř výhradně přednáškám. 
Až mnohem později (od roku 1928) byly přednášky 
doplněny tematickým dělnickým a (nedělním) „sociál-
ním zpravodajstvím“, scénkami, hudebními besídkami, 
drobnými literárními útvary, „radiohrami“ z dělnického 
života a přenosy vystoupení dělnických pěveckých, 
ochotnických a recitačních souborů. V době blížící se 
hospodářské recese (od 5. července 1927) zavedl děl-
nický rozhlas relace vysílané pod názvem Trh práce. 
Vysílaly se nejprve dvakrát, později třikrát týdně od 
13.00 hod. a jejich úkolem bylo „informovati zaměstna-
neckou veřejnost o volných místech, přinášeti zprávy 
o hospodářských poměrech doma i za hranicemi 
a soustavnou klidně vedenou informací současně pa-
cifikovati poměry a vésti ke klidu a porozumění pro 
těžkosti dne i v kruzích nedělnických.“90

 Již v roce 1926 byly přednášky sdružovány do tema-
tických cyklů. Všechny části prvního cyklu nazvaného 
Ženská politika s tématy Žena ve veřejném životě, Žena 
a stát, Osvětová práce a žena, Žena v politickém životě 
a Rodinné právo91  přednášely výhradně ženy. Následo-
valy cykly věnované propagaci rozhlasu a radioamatér-
ských kroužků, osvětě pro ženy, využití volného času, 
historickému významu roku 1848, sociálnímu pojišťov-
nictví v mezinárodním srovnání, odborářským otázkám 

ad. Některé přednášky byly pro veřejnost vydány tiskem 
(s odkazy na rozšiřující literaturu). Cykly byly obvykle 
doplněny tištěnými stručnými výtahy, které zajišťovaly 
obsahovou návaznost jednotlivých přednášek. Tyto tiš-
těné podklady k přednáškám a cyklům byly nejčastěji 
využívány dělnickými spolky a dělnickými kulturními 
organizacemi jako levné učebnice.

Zvláštní pozornost byla v dělnickém vysílání věno-
vána „rozhlasové osvětě“. Dělnické kulturní a vzdělávací 
instituce vždy zdůrazňovaly význam radiofonie pro 
zvyšování kulturní úrovně dělnictva a rozhlas považo-
valy od jeho počátku za „významný činitel všeobecně 
i odborně vzdělávací, faktor rekreační i kulturní.“92 
Proto v návaznosti na podporu masového rozvoje radio-
amatérského hnutí (zejména v rámci Lidového radio-
svazu a Československé obce radioamatérské) věnoval 
dělnický rozhlas značné úsilí propagaci kolektivního 
poslechu rozhlasu v dělnických organizacích, vytváření 
rozhlasových hlídek, pravidelnému informování o vý-
znamu rozhlasu pro dělnictvo a také prvním pokusům 
o rozhlasovou kritiku. 

 Na rozdíl od zemědělského rozhlasu, který se snažil 
tematickou atraktivností a žánrovou pestrostí svých re-
lací získat pro své vysílání stále více posluchačů, spokojil 
se dělnický rozhlas hrdým výčtem svých přednáškových 
a zpravodajských relací. Nebylo jich málo93. 

„Od 26. září 1926 do 30. prosince 1934 bylo v dělnickém 
rozhlase v pražské stanici proneseno 1100 relací Trhu 
práce, 1364 relací sociálně politických a sociálně pomoc-
ných, 547 přednášek hospodářských a družstevních, 463 
aktuálních proslovů hospodářskopolitických a státověd-
ních, 307 relací zdravotně sociálních a 230 sérií, dialogů 
a přednášek kulturně výchovných. Ze všech přednášek 
1800 bylo součástí některého kursu nebo cyklu přednáško-
vého pořádaného dělnickým rozhlasem.“94 

Zatímco v Radiojournalu již probíhala na základě 
kritiky posluchačů diskuse o vhodnosti přednáškového 
programu, snažil se dělnický rozhlas stále přednášky 
obhajovat: „Svou soustavnou prací a stykem s rozsáh-
lým organizovaným kádrem posluchačstva dokázal, že 
poslech přednášek není v krisi, že přednášky jsou vedle 
činoher úsekem programu, který se těší stále rostou-
címu zájmu.“95



90

S
T

A
B

I
L

I
Z

A
C

E
 

V
Y

S
Í

L
Á

N
Í

 
 

 
 

 
 

 
1

9
2

6
–

1
9

2
9

91

Přes zjevnou sebechválu a spornost těchto prohlá-
šení je zřejmé, že vysílání dělnického rozhlasu přispělo 
k osvětě a vzdělávání jeho posluchačů. Přivedlo před 
rozhlasový mikrofon stovky odborníků – vysokoškol-
ských učitelů, spisovatelů, lékařů, právníků, představi-
telů veřejného života, umělců atd. „Před mikrofonem 
hovořil básník Jaroslav Seifert, spisovatelky Marie 
Majerová a A. M. Tilschová, častým hostem byl Josef 
Hora, kritik Jindřich Vodák, historik umění prof. V. V. 
Štech, filozof J. B. Kozák,“96 vystoupila také řada hostů 
ze zahraničí, zejména představitelů mezinárodního děl-
nického hnutí. 

V srpnu 1929 bylo zahájeno vysílání dělnického roz-
hlasu v Brně, od roku 1930 v Moravské Ostravě a od 
roku 1934 v Bratislavě. 

Rozhlas pro průmysl, obchod a živnosti
Třetí odborný rozhlas byl vytvořen z iniciativy „zá-

jmových organizací obchodních, průmyslových a živ-
nostenských“97 a na základě jednání mezi ministerstvem 
obchodu a vedením Radiojournalu na jaře 1927. Začal 
vysílat 14. března 1927. Také on byl řízen kuratoriem, 
tvořeným zástupci ministerstva obchodu, Ústředny 
obchodních a živnostenských komor, Ústředního svazu 
čs. průmyslníků, Ústřední rady obchodnictva, Zemské 
jednoty obchodních grémií v Čechách, Zemské rady 
živnostenské pro Čechy, Živnostenské akademie, Zem-
ské jednoty řemeslných a živnostenských společenstev 
a Grémia pražského obchodnictva. Politický vliv na něj 
uplatňovala živnostenská strana. Jeho postavení v rámci 
Radiojournalu bylo podobné jako u zemědělského a děl-
nického rozhlasu, ale významem, rozsahem ani formou 
vysílání nedosahoval jejich úrovně. Program byl tvořen 
zpravodajstvím, zaměřeným téměř výhradně na hos-
podářskou problematiku, a přednáškami (resp. cykly 
přednášek) věnovanými zejména problematice trhu, 
obchodu, živnostenského, obchodního a směnečného 
práva, finanční a sociálně politické problematice, re-
klamě, odbornému školství, dopravě apod. Podle vzoru 
zemědělského rozhlasu se snažil zařadit do vysílání i dia-
logizované relace, scénky, zejména v podání stylizova-
ných postav pana Přívětivého a paní Líbezné, které měly 
propagovat ideální prodavače v obchodě. Tyto pokusy 
však byly nepříliš zdařilé a nedosahovaly popularity 
zemědělského vysílání. 

Úzká tematická specializace rozhlasu pro průmysl, 
obchod a živnosti, zaměřená především na informování 
odborných kruhů o ekonomických otázkách, a nízká 
úroveň jeho relací, tvořených především přednáškami, 
se také projevila v malém zájmu veřejnosti o vysílání 
a tím i v nepříliš velkém počtu posluchačů. Ani pobočky 
v Brně (1928) a Košicích (1934) nezaznamenaly výraz-
nější úspěch.

 

Závěrem
Druhá polovina dvacátých let patří k nejúspěšněj-

ším obdobím naší rozhlasové historie. Radiojournal 
objevil a úspěšně v praxi ověřil nové metody tvůrčí 
práce, především rozhlasovou reportáž. Rozvinul 
hudební i literárně-dramatické vysílání (veřejné 
koncerty, tematické večery, přenosy a adaptace diva-
delních představení i původní dramatickou tvorbu). 
Vzdělávací program zaměřil systematičtěji také na 
nejmladší posluchače a vytvořil základy pro pozdější 
široké využití rozhlasu při školním vyučování. 

Objev tzv. simultánního vysílání mu umožnil 
programovou výměnu jak mezi domácími, tak také 
zahraničními studii a rozhlasovými organizacemi. 
„Stačí jen pozorně a soustavně poslouchat!“ píše A. J. 
Patzaková. „Svět se přibližuje a zmenšuje. (…) Evropa 
se zpřáteluje, ovládaná jedinou vůlí, již personifikuje 
rozhlas, vůlí vzájemného poznání a kladné součin-
nosti.“98 

Další léta však ukázala, že takové idylické chá-
pání rozhlasu nebylo reálné. Nastupující fašismus 
v sousedním Německu, zneužívající ve značné míře 
propagandisticky právě rozhlas, a počínající světová 
ekonomická krize postavily před rozhlas dosud nepo-
znané problémy a nové závažné úkoly. 

Poznámky

1  Podrobněji např. Československé dějiny státu a práva (1918–
1945). Masarykova univerzita v nakl. Doplněk, Brno 1991, s. 23 
ad.; Klimek, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české. Paseka, 
Praha 2000, s. 246 ad.; Kárník, Zdeněk: České země v éře první 
republiky (1918–1938). Libri, Praha 2000, s. 407–416.
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předsedou agrární strany Rudolfem Beranem, který v dozorčí 
radě zastupoval společnost Radioslavia. Rudolf Beran byl také 
zvolen členem kuratoria zemědělského rozhlasu, v němž zastu-
poval vedení Radiojournalu. Svým značným politickým vlivem 
zaštiťoval samostatnost zemědělského rozhlasu, zvláště po smrti 
Antonína Švehly v roce 1933.
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Jiří Hraše 

Profesionalizace vysílání
1930–1938

R
ozhlasové vysílání rozšiřuje škálu programových žánrů. Reportáž, 
osvědčenou ve sportovní oblasti, uplatňuje i na jiné tematické oblasti. 
Vzdělávací pořady kromě přednášky a rozhovoru realizuje také jako 
besedy a jako pásma. Pokus o tvar pásma, ojediněle realizovaný ve 
dvacátých letech, se rozvíjí do bohaté pásmové produkce. Dosahuje 

úspěchu v původní a svébytné rozhlasové hře.
Rozhlasová režie se stává samostatnou profesionální činností. Ve vysílání se bo-

hatě uplatňuje montáž. Stále významněji se prosazuje zvukový záznam. Program 
Radiojournalu reflektuje celá mladá generace specializovaných kritiků.

Nové vysílače mají dokompletovat vysílací síť. Radiojournal buduje vysílač 
a program pro německé občany. Zahajuje vysílání samostatného programu na 
krátkých vlnách pro zahraničí. Velkorysý plán dalšího technického rozvoje sahá 
až po vysílání televizní. Mnichovským záborem a zřízením Protektorátu se hroutí 
všechny perspektivní záměry.
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Třicátá léta v ČSR 

Romantika prvého desetiletí republiky pohasla, 
společensko-politická situace se konsolidovala, ale 
také dramatizovala. Světová hospodářská krize zasáhla 
i Československo v letech 1930–1934, trvala déle nežli 
jinde v Evropě, tvrdě postihla pracující vrstvy nezaměst-
naností a průmysl propadem výroby. V jejím průběhu 
se obnažily a prohloubily vnitřní problémy a protiklady 
republiky národnostní, sociální, ale i mezinárodně bez-
pečnostní. 

Národnostně smíšený stát
Národnostní problematika se týkala jak německých 

občanů ve státě „československého“ národa, tak sloven-
ské části tohoto národa. Republika obtížně začleňovala 
německé občany vzhledem k vlastním nacionálním 
předsudkům, zděděným z rakouské minulosti, ale ze-
jména vzhledem k iniciativám extrémního nacionalismu 
německého.

Situace na Slovensku byla jiná: nedostalo se na sliby 
z Pittsburghu a důsledky toho se projevily – navzdory 
vzestupu slovenského hospodářského i kulturního 
života – v trvalých snahách o uplatnění práv od opako-
vaných pokusů o autonomii až po uvolnění ze svazku 
společné republiky v roce 1939. Pevnost a bezpečnost 
státu tak byla ohrožována z obou stran: slovenské i su-
detoněmecké.

Komplikace sociální 
Situaci vydatně komplikovala sociální problema-

tika. ČSR patřila mezi ekonomicky nejsilnější skupinu 
evropských států, její průmyslová výroba se v roce 
1925 vyrovnala předválečnému roku 1913 a vzdor vlivu 
evropské hospodářské krize z počátku dvacátých let 
i vlně vlastní krize agrární v roce 1928 stoupala její kon-
junktura až do roku 1929. Tento moderní, z osmdesáti 
procent elektrifikovaný stát snížil o třetinu průmyslovou 
výrobu, když se jeho lehký průmysl téměř zhroutil v kri-
zových letech, a neubránil se vysoké nezaměstnanosti, 
která se podle úřední evidence blížila jednomu milionu, 
avšak ve skutečnosti jej převyšovala. Rozdělování výpo-
moci prostřednictvím odborových organizací ani státní 
stravovací akce tzv. „žebračenek“ nezabránily hladovým 

bouřím, organizovaným politickým akcím opozice a ná-
silnému potlačování masových protestů. 

Politické strany 
Do ztížené politické situace na počátku třicátých let 

už nevstoupil v čele nejvlivnější strany Antonín Švehla, 
„snad největší talent v české politice, stranickou pří-
slušností agrárník, ale rovněž blízký spolupracovník 
Masarykův, který, bohužel, brzo zemřel.“1 První a čtyři-
krát zvolený prezident T. G. Masaryk ztratil vliv na vývoj 
událostí, když pro zdravotní stav v roce 1935 abdikoval. 

Ve volbách tohoto roku získaly strany:
Sudetendeutsche Partei 15,2 % hlasů,
agrárníci 14,3 % hlasů,
sociální demokraté 12,6 % hlasů,
komunisté 10,3 % hlasů,
národní socialisté 9,2 % hlasů.

Do čela agrární strany se dostal roku 1935 Rudolf Be-
ran, stále výrazněji vstřícný k hlinkovcům a henleinov-
cům i k Hitlerovu Německu. Nebezpečí hitlerovského 
tlaku se stále zřetelnějším programem připojení všech 
německy mluvících obyvatel střední Evropy k „Říši“ na-
růstalo. ČSR měla proti němu oporu jen v Malé dohodě, 
která patřila k nespolehlivému francouzskému spoje-
neckému systému. Po vystoupení Hitlerova Německa ze 
Společnosti národů (1933), po připojení demilitarizova-
ného území Sárska plebiscitem k Německu (1935) a po-
sléze po Hitlerově anšlusu Rakouska (1938) se republika 
ocitla ve smrtelném nebezpečí. 

Kulturní život 
Československá republika měla patnáct vysokých 

škol. Rozvoj vzdělanosti a kultury v osvobozeném státě 
byl explozivní, podle slov Milana Kundery na spisova-
telském sjezdu 1967 došlo „ke kulturnímu rozkvětu 
bezpochyby až dosud největšímu v české historii. Na 
nepatrné ploše dvaceti let tvoří vedle sebe celá plejáda 
geniálních lidí, kteří v závratně krátké době pozvedli 
poprvé od dob Komenského českou kulturu ve vší její 
svébytnosti“2. V závěru tohoto období opustilo své pra-
covny několik osobností přímo symbolicky charakterizu-
jících republiku: historik Josef Pekař, kritik F. X. Šalda, 
prezident T. G. Masaryk, germanista Otokar Fischer 
a spisovatel Karel Čapek. Ale vedle nich v té závratně 



94

P
R

O
F

E
S

I
O

N
A

L
I

Z
A

C
E

 
V

Y
S

Í
L

Á
N

Í
 

 
 

 
 

 
 

1
9

3
0

–
1

9
3

8

95

krátké době dvaceti let působili světový matematik 
Eduard Čech, průkopník plastické chirurgie František 
Burian, neurolog a neurochirurg Kamil Henner a fyzio-
log Vilém Laufberger. Josef Hora, František Halas a Kon-
stantin Biebl odvážně opracovávali český jazyk. Historik 
Jan Slavík analyzoval Leninovu sovětskou vládu, Záviš 
Kalandra, Milena Jesenská a Karel Teige odhalovali sta-
linské procesy. Pražský lingvistický kroužek zaútočil na 
konzervativní pojetí jazykové kultury i vnesl dynamiku 
do analýzy literární a divadelní tvorby. Josef Havlíček 
a Karel Honzík realizovali originální palác Všeobecného 
penzijního ústavu v Praze na Žižkově.

Malíř Josef Šíma dobyl Paříž a František Tichý svou 
malbou i grafikou oslavil romantickou tematiku v jejím 
tragickém odstínu. Vladislav Vančura a Jaroslav Seifert 
s pěti dalšími spisovateli opustili bolševizující se Ko-
munistickou stranu Československa. Vítězslav Nezval 
publikoval svého Edisona a zahájil cestu experimentální 
poetiky. Divadlo D 34 Emila F. Buriana se vydalo za no-
vou jevištní poezií. Alexander Hackenschmied stříhal 
svoje filmové experimenty. Bohuslav Martinů klestil 
cestu do ciziny české moderní hudbě a Václav Talich 
získával respekt české orchestrální hře. Proměnila se 
móda odívání a místo dechového orchestru v zahradní 
restauraci se stále více uplatňoval jazzový orchestr v ka-
várně a na terase. Gramofonová deska demokratizovala 
hudební zážitek. Film se prosadil jako samostatný výra-
zový prostředek uměleckého i dokumentárního výrazu. 
Rozhlasové vysílání se šířilo po republice v rozsahu 
i v obsahové nabídce. Žurnalisté a spisovatelé v re-
dakci Lidových novin a okolo ní se snažili v liberálním 
přesvědčení o rovnováhu mezi protichůdnými silami 
společenských vírů. Podobnou pozici se snažil zaujmout 
i Radiojournal.

Rozhlas jako
úctyhodná instituce 

Do třicátých let vstoupil Radiojournal jako konsolido-
vaný podnik po finanční, provozní a technické stránce, 
personálně značně zkvalitněný, ve výsledcích vysílání 
úctyhodný.

Když v prosinci 1933 vystupuje předseda Radio-
journalu před novináři, konstatuje přihlášení rozhlasu 

ke státnímu zájmu a je si při tom vědom toho, že se 
rozhlas stává pro něj „samozřejmě jenom prostřední-
kem a předmětem“ s tím, že napříště „má propagovat 
uvnitř státu politickou vůli vlády a navenek má sou-
těžit s propagací ostatních států“.3  Politickovýchovná 
funkce vystupuje do popředí a její obsah přirozeně 
„přichází zvenčí“.4 Na jedné straně je to posun zařízení, 
které dosud preferovalo svoji funkci osvětovou a umě-
lecko-výchovnou, zcela logickým směrem. V průběhu 
třicátých let se politizuje celá kulturní fronta u nás od 
Karla Čapka až po V + W. Na druhé straně je zřejmé, že 
se rozhlas neuchránil před politickými vlivy ani v před-
chozím desetiletí. Je jen nesnadné rozlišit, kdy šlo o zá-
jem vládní a kdy o zájem politických (vládních) stran.

Miloš Čtrnáctý alespoň dosvědčuje, že se záležitosti 
vyřizovaly hladce, protože předem „o nich rozhodla 
‚silná trojka‘“.5

Politické zákulisí Radiojournalu 
Tři místa v řídících orgánech Radiojournalu byla ne-

měnná po léta, a to:
Ladislav Šourek, předseda jednatelského sboru 

Radiojournalu, československého zpravodajství radio-
telefonického, společnosti s r. o. (zástupce skupiny 
soukromých podílníků – zakladatelů), 

Josef Strnad, místopředseda (odborový přednosta 
ministerstva pošt a telegrafů),

Zdeněk Wirth, předseda poradního sboru pro věci 
programové (odborový přednosta ministerstva školství 
a národní osvěty) s nejmenší pravomocí, totiž v jedna-
telském sboru s pouhým poradním hlasem. V sedmičlen-
ném jednatelském sboru měl stát čtyři delegovaná místa, 
v čtyřčlenné dozorčí radě dvě místa. Zajímavá jsou místa 
volených členů. V roce 1937 byli do jednatelského sboru 
zvoleni jako „zástupce soukromých podílníků redaktor 
Miloš Čtrnáctý za skupinu zakladatelskou a dr. inž. 
Jiří Vorel za skupinu výrobců“ a do dozorčí rady „po-
slanec Rudolf Beran za skupinu zakladatelů (sic!) 
a prof. dr. Adolf Ernest za skupinu zemědělských (!) 
zájemců“.6

Ročenka československého rozhlasu 1937 přinesla galerii 
ministrů, jejichž ministerstva byla zastoupena v čs. rozhla-
sové společnosti:
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Milan Hodža, předseda vlády (agrární strana) = zástupce 
tiskového odboru předsednictva vlády v jednatelském 
sboru,
Alois Tučný, ministr pošt a telegrafů (národní socialista) = 
zástupce poštovní správy v jednatelském sboru + zástupce 
ministerstva jako předseda dozorčí rady,
Kamil Krofta, ministr zahraničí (představitel Benešovy 
politické linie) = zástupce ministerstva v jednatelském 
sboru,
Emil Franke, ministr školství a národní osvěty (národní so-
cialista) = zástupce ministerstva jako předseda poradního 
sboru pro program,
Josef Kalfus, ministr financí = zástupce ministerstva jako 
místopředseda dozorčí rady.7

Tak byly v obou orgánech rozdány role. Odpovídaly 
vcelku složení kapitálových podílů, jak platilo po vstupu 
státu do společnosti.8 Podílnická skupina zemědělských 
interesentů je nepochybně nejzajímavější a nejvýmluv-
nější.

(V roce 1938 nastaly změny: v květnu byl Radiojournal 
označen za podnik důležitý pro obranu státu a v prosinci 
byl počet členů jednatelského sboru zvýšen ze sedmi na 
deset, z toho osm míst obsazoval stát: rozhlas změnil v té 
době název na Česko–Slovenský rozhlas.)9

Rozhlas, ovlivňovaný ze strany předsednictva vlády 
v agrárním duchu, s agrárním vlivem zpravodajství ČTK, 
měl ve vysílání silnou odbornou redakci zemědělského 
rozhlasu (pochopitelně také jako vlivnou agrární sílu). 
Zemědělské vysílání obsáhlo za rok 1938 celých 20 530 
minut vysílání, zatímco vysílání dělnického rozhlasu 
spolu s vysíláním pro průmysl, obchod a živnosti dohro-
mady jenom 15 923 minuty. Jinými slovy: zemědělská 
redakce (agrární strany) měla denně téměř hodinu vysí-
lání, zatímco dělnický rozhlas (stran sociálně demokra-
tické a národně socialistické) sotva půlhodinu. 10

Snaha o korektnost 
„Vedení rozhlasu postupně přijímalo politickou li-

nii Hradu a snažilo se ji zachovávat,“11 píše Vladimír 
Kovářík. Ale nebylo to lehké, protože politické vlivy se 
v rozhlase pevně zabydlely. Kovářík dokládá tuto složitou 
situaci příklady náhlé a neodůvodněné výměny pořadů, 
například zařazením projevu zemědělského funkcionáře 
místo literární půlhodinky nebo projevu Marconiho 
k oslavě výročí italského fašismu místo přednášky 
o Maximu Gorkém. Radiojournal za to stíhala po řadu let 

kritika. Už v roce 1932 časopis mladých sociálních demo-
kratů ÚTOK kritizoval nedostatek demokratické propa-
gandy a nedostatečný rozsah vysílání pro německé ob-
čany republiky. České slovo vytýkalo zpravodajství ČTK 
šedivost, nevýraznost a nesrozumitelnost formulací. 

K jádru problému se asi dobrala značka P.L. v úvaze 
O rozhlas jako kulturní instituci: „Stát a zájmy veřejné 
jsou v rozhlase representovány převážně poštou. Mi-
nisterstvo školství a národní osvěty, resort, který je 
pověřen správou kulturních věcí, má v jednatelském 
sboru rozhlasové společnosti, rozhodujícím to orgánu 
rozhlasovém, toliko poradní hlas. (…) Programová 
stránka vysílání je ponechána rozhlasové společnosti, 
v níž rozhodné slovo mají zástupci pošty a výrobců 
radiopřístrojů (…) Výrobci radioaparátů jsou svými 
soukromohospodářskými zájmy v rozporu s kultur-
ními intencemi rozhlasu.“ 12 

Konzervativní tendence nebo nesvobodné rozhodo-
vání ve vedení rozhlasu byly naštěstí do přijatelného 
kompromisu vyrovnávány iniciativou odborných progra-
mových pracovníků. V brněnské stanici se dařilo přivést 
k mikrofonu Mahena, Helferta, Nezvala, Plevu, Honzla, 
Buriana, v Praze Šaldu, Václavka, Schulhoffa, Vančuru, 
v ostravské stanici prošla ostře formulovaná sociální 
témata redaktora F. K. Zemana, protože Ostrava „má 
nesmírnou výhodu, že si může na vedlejší koleji tvořit 
program po svém. Tatík Radiojournal ji pokládá za 
méně důležitou a více jí dovolí.“ 13 Ale menší pozornost 
věnovali pečliví žalobníčci také školskému rozhlasu, 
kterému se podařilo obklopit se pokrokovými hosty 
a spolupracovníky.14

„Neklidné mezinárodní poměry,“ prohlásil dr. Šou-
rek na jaře 1935, „nabádají náš rozhlas k tomu, aby 
ve zvýšené míře pěstoval svým programem nejen 
myšlenku demokracie našeho státu, nýbrž i národní 
vědomí našich posluchačů.“15

Rozhlasová cenzura
Realizace tohoto záměru ale narážela na vnitřní zave-

dené poměry v rozhlase. Z nich především na cenzuru. 
Už v roce 1926 byla cenzurní povinnost součástí zaměst-
nanecké smlouvy například režiséra v souvislosti s jeho 
iniciativní (rozuměj: také samostatnou dramaturgickou) 
tvorbou: „Veškerý takto vymezený program censuruje 
dle směrnic, vydaných odbočce.“16
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Tato praxe trvala, jenom byla doformulována v roce 1932 
jednáním dr. Šourka, dr. Kareše a dr. Matouška (za ve-
dení rozhlasu, slovesný odbor a přednáškové oddělení) 
s vrchním policejním komisařem dr. Pavlíkem. Pánové se 
zavázali spolu s programovým časopisem Radiojournal do-
dávat k některým pořadům, zejména přednáškám, „sdělení 
o thematu a osobě přednášejícího tak, aby sdělením tím 
byl charakterizován směr přednášky“. Dále stanovila do-
hoda lhůty předkládání a opatření v případech, kdy „lhůtu 
nelze dodržet v zájmu pružnosti služby informační“.17

Otakar Matoušek vzpomínal18 na svůj cyklus besed 
v přímém vysílání Svět v přerodu, který zavedl právě 
proto, že se jím vyhnul cenzuře psaného textu. Záro-
veň připomněl, že v roce 1938 mu byla náhle zrušena 
plánovaná přednáška k výročí smrti T. G. Masaryka. 
Na účet Matouškova přednáškového referátu spadá 
i skandál s přednáškou F. X. Šaldy, která byla předem 
natočena a přetáčením zkrácena, protože Šalda k výročí 
Národního divadla nemluvil dost oslavně, ale naopak 
kriticky.19 Rozhlasová společnost tu byla mezi dvěma 

Sídlo Radiojournalu v budově pražského ředitelství pošt, Fochova, dnes Vinohradská 12 (1933)
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ohni, jak upozorňuje Václav Gutwirth: „Není vinen jen 
Radiojournal, ale jsou vinni také ti, kterým stačí vol-
nější slovíčko v rozhlase, aby volali po ostřejší radio-
censuře.“20 Nemístný byl také zásah do textu, který ode-
vzdal Otokar Fischer, a po cenzurních škrtech jej odmítl 
před mikrofonem číst.21 A exemplárně se nakonec vyví-
jel vztah rozhlasu k tvorbě V + W. Vstoupili do vysílání 
(Chalupovou zásluhou) přenosem hry Ostrov Dynamit 
v Brně roku 1931. Později z Prahy vysílali pravidelné 
kriticko-satirické veselé měsíčníky s písničkami a řádku 
her. Ovšem v roce 1936 bylo ze hry Kat a blázen vysíláno 
jen pár hudebních čísel a písniček bez autorské ústřední 
dvojice. Ne dost na tom: když v roce 1937 požádali ko-
mici Radiojournal o vysílání jedné reprízy své nové hry, 
dostalo se jim odpovědi: „Bohužel této žádosti vyhověti 
nemůžeme. Velice rádi však na slavnostní stou reprízu 
Vaší hry Rub a líc upozorníme ve svém divadelním 
zpravodajství.“22 Důvody neuvedeny ani na urgenci. To 
je ukázka vývoje rozhlasu – a doby.

Produktivní programová práce
Navzdory názorové nejednotě uvnitř rozhlasu i tlakům 

zvnějšku se programová práce výrazně vyvíjela. Okolo 
roku 1930 končí éra dosavadní reproduktivní činnosti, 
v níž se – zpočátku výhradně, později výraznou převa-
hou – vysílání stávalo pouhým listonošem programu, 
vytvořeného mimo rozhlas a nezávisle na něm. V pro-
gramu nyní sílí a získávají převahu pořady produktivní: 
vytvářené na půdě rozhlasu, původní a mimo rozhlas ne-
přenosné i nepředstavitelné. Vysílá se beseda účastníků 
ve třech studiích tří stanic, vysílá se reportáž z důlního 
provozu, realizuje se přenos přes oceán, vysílá se i kom-
binované reportážní pásmo z terénu a ze studia, vzniká 
celá plejáda pásmových typů a objevují se původní 
rozhlasové hry. Uplatňuje se charakteristická montážní 
technika, rozhlasové tvůrčí praxi vlastní. Prudký vývoj 
v tomto desetiletí jde od hry v rozhlase k rozhlasové hře, 
od demonstrace zvukového efektu k organickému uplat-
nění zvuku v řádu rozhlasového díla.

Rozhlasové stanice postupně opouštějí různá provi-
zoria a přechodná působiště. I Praha získává konečně 
sídlo v budově, která sice patří poště, ale rozhlas v ní 
získává postupně trvalé prostory pro správní, redakční, 
technickou i programově tvůrčí činnost. Tehdejší 
Fochova 12 v Praze XII23 už je natrvalo sídlem rozhla-

sového ústředí a dodnes tvůrčím pracovištěm hlavních 
vysílacích okruhů. Důležité v tom je jednak soustředění 
všech složek, podílejících se na přípravě a provozu vysí-
lání, pod jednou střechou, jednak nová, modernizující se 
technická výbava. Ve třetím desetiletí se zlepšila kvalita 
studií i snímání, kvalita vysílaček včetně nové stanice 
Liblice i nabídka přijímačů. Zachází hvězda domácího 
konstruktérství, konstatuje A. Hunter24. Snad se u nás 
při ceně továrních přijímačů vysoko nad světovou 
úrovní ještě udrží, ale „rozhlasový přijímač není již 
sám cílem, jako byl tehdy, nýbrž prostředkem. Chceme, 
aby nám sloužil, nikoli my jemu.“ Poslechovost se i za 
náročných finančních podmínek zvyšuje zejména díky 
zesilování výkonu vysílačů a zlepšujícímu se pokrytí 
republiky signálem. Významným posunem rozhlasového 
vysílání kupředu je vznikající a rozvíjející se záznamová 
technika – na počátku těchto let v dílčí výpomocné 
funkci krátkých záběrů na fólii a na konci v souvislém 
delším záznamu na pás.

V roce 1937 se rozhlasový poplatek, tj. poplatek za 
vlastnictví přijímače, ve výši 10 Kč měsíčně dělil mezi 
poštu a rozhlasovou společnost v poměru 64 : 36 %. Poš-
tovní a telegrafní správa si svůj díl z poplatku, tj. 6,40 Kč, 
ponechávala na investici do vysílačů, zesilovačů, vedení, 
na průběžnou údržbu a provoz. Radiojournal ze svého 
dílu určil 2,60 Kč na program, 60 haléřů na správu a ad-
ministrativu, 25 haléřů na technickou službu, 10 haléřů 
na investice a konečně 5 haléřů na zúročení podílů, 
z nichž 51 % patřilo státu.25

Počet koncesionářů rostl: v roce 1933 na 570 000, 
miliontého koncesionáře získal Radiojournal v roce 
1937 a o dva roky později se číslo vyšplhalo na 1 128 055. 
Největší byl podíl posluchačů v územích s velkými 
městy: na 100 rodin bylo v Praze a okolí 32 koncesí, 
na Brněnsku 22,3 a nejméně v jižních Čechách: 14,7.26 
Nezaměstnanost ovšem růst zpomalila, jako příčinu od-
hlašování koncesí vykazuje statistika na Ostravsku neza-
městnanost ve výši 59 %. V Německu obdobné zjišťování 
vykázalo téměř stejné hodnoty: 54 %.27

Autorita rozhlasu
Rozhlasové vysílání si získávalo nejen pozornost, ale 

i autoritu. Když ve čtrnáctém roce existence BBC zemřel 
král Jiří V., nepokládalo se sdělení této zprávy „tehdy 
ještě parvenu rozhlasem“ dost na úrovni, a tak si země 
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a svět musely počkat na uveřejnění v Timesech, které 
jí měly dodat důstojnosti.28 Když o rok později zemřel 
president Masaryk (také ve čtrnáctém roce existence 
Radiojournalu), byl to rozhlas, který od časného rána vy-
sílal ve čtyřech jazycích zprávu o úmrtí hlavy státu, byl 
to rozhlas, který už celé dva předchozí dny soustavně 
sledoval zhoršující se stav TGM, a byl to rozhlas, který 
mimořádným programem naplnil celý týden až do dne 
pohřbu a celý pohřební průvod Prahou vysílal v přímém 
přenosu.

Vnitřní život rozhlasové 
společnosti 

Postup vnitřní diferenciace podle programových 
činností se v Radiojournalu promítal do rozčleňování 
pracovních úseků a vedoucích funkcí podle možností 
vysílatele. Tento vývoj limitovaly především finanční 
možnosti společnosti, někdy i personální předpoklady. 
Inspirující tlak vytvářela potřeba neustálého rozšiřování 
a obohacování (zpestřování) programu. V počátečních 
letech „pravidelného českého rozesílání mluvy a hudby“ 
záleželo především na rozesílání. Programová iniciativa 
závisela ve dvacátých letech výhradně na nápaditosti 
(naštěstí bohaté) redaktora Miloše Čtrnáctého. Po-
stupně rostly nároky na program a s nimi se společné 
programové ústředí počalo drolit. Oddělil se hudební 
program (1926 s dr. Krupkou, ve třicátých letech jej vedl 
K. B. Jirák). Slovesnosti se ujal Miloš Kareš (1927, patřila 
mu celá oblast mluvená, formálně včetně zpráv, teprve 
časem se jeho post zužoval na uměleckou tvorbu). Tzv. 
odborné rozhlasy fungovaly jako externě připravované 
hlídky jaksi mimo vnitřní hierarchii (postupně vznikaly 
od roku 1926). Samostatná přednášková produkce se 
z Karešovy pravomoci uvolnila v roce 1931 v čele s do-
centem (později profesorem) Otakarem Matouškem. 
Tak v polovině třicátých let „se programová náplň 
rozhlasu konstituovala do tří složek: 1) hudební, 2) 
slovesné umění a reportáže, 3) přednáškový odbor.“29

V dohodě s ministerstvem školství vzniklo nové 
vysílání školského rozhlasu (Kühn, Disman, později 
dr. Heller; pravidelné vysílání začalo v únoru 1931). Re-

portážní tvorba se dlouho produkovala v rámci odboru 
(i pracovníků) slovesnosti, až v roce 1936 se v Praze „vy-
tváří koncem května pro reportáže a aktuality zvláštní 
oddělení při slovesném odboru“30. Bylo to oddělení 
s jedním pracovníkem – reportérem ing. J. Cincibusem, 
který je měl na starosti ve funkci tajemníka slovesného 
programu. 

Samostatně a nezávisle na vnitřní organizaci domá-
cího vysílání vzniklo „krátkovlnné“ vysílání, tj. vysílání 
do zahraničí. (Zahájilo 31. srpna 1936 prostřednictvím 
stanice v Poděbradech, vysílalo česky a slovensky, ně-
mecky, francouzsky, anglicky, někdy rusínsky.31) 

Představy programové koncepce 
V ročence posluchače rozhlasu 193432 se vyjadřují 

k programu tři klíčoví pracovníci. „Šéf slovesného 
a zpravodajského odboru čsl. rozhlasu“ Miloš Kareš se 
vyjadřuje nejpasivněji, jaksi bez stopy tvůrčí iniciativy: 
„Mojí snahou je pracovat rozhlasem k povznesení 
kultu českého slova.“ Jistě chvályhodná, ale programově 
a umělecky příliš úzká snaha. „Technický ředitel čsl. 
rozhlasu ing. Eduard Svoboda“ se zamýšlí kupodivu 
nad povahou rozhlasové produkce a zdůrazňuje, že 
rozhlasový pracovník „musí být nadán jistou dávkou 
fantasie, která mu umožní vystihnout to, co je pro jeho 
publikum způsobilé.“ „Šéf hudebního odboru čsl. roz-
hlasu profesor K. B. Jirák“ vyjadřuje problém především 
hudebního, ale v zásadě všeho rozhlasového programu 
velmi přesně: „Je třeba stále hledat rovnováhu mezi 
kulturním posláním rozhlasu a zábavností, kterou 
někteří posluchači považují za jeho hlavní poslání.“ 
Rozhlas o to usiloval řadu dalších desetiletí.

Okolo roku 1930 nastupovali do rozhlasových služeb 
další, většinou spíše mladí pracovníci, kteří byli pro svoji 
práci odborně vybaveni, měli představu o rozhlasovém 
vysílání a chtěli uchopit šanci, jakou rozhlas nabízel. 
Vedle Kareše se slovesnosti věnoval v Praze V. Werner 
a v průbojném Brně L. Blatný, D. Chalupa a F. Kožík, 
v Ostravě F. K. Zeman a J. Kolář. Vzdělávání se vedle 
O. Matouška věnoval V. Růt. Po bok režiséra J. Hurta 
se postavili M. Jareš, V. Sommer, B. Hradil, J. Vasmut 
a v Brně J. Bezdíček. K. B. Jirák, „který v prvé řadě měl 
nárok na chéfa hudebního odboru“33, měl vedle sebe 
dirigenty O. Jeremiáše a O. Paříka, v Brně J. Janotu, 
dramaturgickou a publicistickou práci tam úspěšně za-
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stával Helfertův žák Karel Vetterl, zatímco v Praze se jí 
úspěšně věnovali M. Očadlík i A. Hostomská.

„Spolupráce mezi jednotlivými odbočkami a ústře-
dím byla do roku 1928 nesystematická. Existujícím 
odbočkám byla ponechána široká autonomie. Teprve 
roku 1930 dostala se na pořad programové konference 
otázka pracovní specialisace pro každou stanici. Vý-
sledek přinesl určitá zlepšení. Teprve v roce 1935 byla 
dobudována programová spolupráce mezi Prahou 
a venkovskými stanicemi. Odbočky sestavovaly pro-
gram na základě rámcového programu, ve kterém byly 
předem vyznačeny programy, které je nutno vysílat, 
a dále vlastní podíl pobočky na tzv. soudobém (dnes: 
simultánním) programu.“34 

Rozhlas dlouho akcentoval ve vysílání uměleckou 
tvorbu, hudbu (zejména vážnou) a umělecké slovo. Teď 
se zvětšuje podíl publicistiky, rozšiřuje se nabídka oborů 
a narůstá pestrý výběr rozhlasových tvarů. Je tu repor-
táž, pásmo hudební i literární a také vzdělávací, beseda 
u mikrofonu, vysílání úvah Živá slova, pořady pro školy 
i pro děti mimo školu a celá škála sportovních přenosů. 
Kromě populárních hudebních pořadů ovšem. Rozhlas 
už má za sebou dostatek zkušeností, aby si mohl začít vy-

tvářet záměrně tvůrčí požadavky na vlastní práci. Franti-
šek Kožík tuto dobu později charakterizoval slovy: „Na-
učili jsme se rozlišovat mezi rozhlasem, který slouží 
jako dopravní prostředek umění, a rozhlasem, který 
může sám umění vytvářet. (...) Mne zajímala přede-
vším ta funkce druhá. (...) Dvě byly hlavní zásady, 
které jsme si uložili pro všechno vysílání: 1. Posluchač 
je většinou sám a co slyší, vnímá niterně. 2. Rozhlas 
přichází do lidské intimity, ale mluví zároveň k mili-
ónům.“35 Právě třicátá léta se stala polem, na němž byl 
tento přechod od reprodukce k produkci realizován 
a prokázán. Pomůckou v orientaci tu mohl být podrobný 
přehled uplynulých Prvních deseti let čs. rozhlasu, jak 
nadepsala 1000 stránek své knihy A. J. Patzaková. Sledo-
vala v ní podrobným kronikářským způsobem právě růst 
Radiojournalu v kulturní instituci.

Pro historickou paměť i pro pomoc programové 
přípravě fungoval tu archivní fond se správními doku-
menty i texty odvysílaných pořadů (skládaly se do řad 
her a přednášek). Zvukový archiv soustřeďoval gramo-
fonové desky i vlastní rozhlasové nahrávky. Byl k dis-
pozici obsáhlý archiv hudebnin, soustavně doplňovaný, 
a v roce 1932 byla založena pro rozhlasové pracovníky 

Každá z českých stanic, tj. Praha, Brno a Moravská Ostrava, odvysílala za rok 1932 více nežli 4000 hodin programu. 
V hrubých ukazatelích, a to v průběhu celých třicátých let, si Radiojournal nestál špatně. Co do podrobnější skladby vypovídají tato 
čísla (v tisících minut za totéž období):

na hudebním vysílání se podílely opery 2,7
 operety  1,0
 vážná hudba 16,1
 lehká hudba 30,4
 taneční hudba 3,7
na slovesném vysílání dramata  1,1
 komedie 1,9
 skeče, literatura a p. 0,9
na zpravodajství sport a aktuality 2,0 (= přenosy a reportáže)
 tiskové (!) zprávy  4,9
na přednáškách témata humanitní 2,9
 témata vědecká 1,9
 témata sociální 6,7
 lekce cizích jazyků  0,9

Nabídková paleta se ve třicátých letech rozšířila a pestrost programu trvale udržovala zájem i zvyšovala počet posluchačů. Při vší 
snaze o lidovost programu si vysílání zachovalo kulturní úroveň a nezapomínalo ani na posluchače jiných národností. Odbor sloves-
ného umění, hudební i přednáškový a řada dalších „rozhlasů“ (odborných, školského) i hlídek (ženské apod.) se snažily průběžně 
odpovídat době a vypracovávat nové, lákavé podoby pořadů.36
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studijní knihovna. Statistická analýza programu i chodu 
celé instituce začala roku 1933.

Odbočky
„Společnost Radiojournal byla po celou dobu svého 

trvání vedena centralisticky, zejména po stránce 
technické a finanční. Odbočky nebyly organisovány 
jako samostatné správní subjekty – odštěpené zá-
vody, nýbrž pouze jako provozovny: všechny otázky 
finanční, personální byly řešeny podle pokynů praž-
ského ústředí. Naproti tomu v oblasti programové (...) 
byla odbočkám ponechána určitá hegemonie, pokud se 
nepříčila zásadám schváleným jednatelským sborem 
rozhlasové společnosti. Sbor přitom přihlížel k odůvod-
něným připomínkám poradního sboru Radiojournalu. 
Nedorozumění bylo čeleno tím, že na pravidelných 
celostátních programových konferencích byly za účasti 
programových pracovníků odboček dohodnuty jednotné 
programy. Přitom se vždy pamatovalo na finanční 
krytí.“37 I v těchto podmínkách, platných v zásadě 
pro programovou činnost od pracovníků v pražských 
programových odborech až po odbočku v Košicích, se 
uplatnila iniciativa a prosadila schopnost: svědčí o tom 
řada jednotlivých osobností a zejména celá jedna sta-
nice, dobovým slovníkem odbočka, totiž brněnská, která 
dosáhla pod vedením ing. Slavíka velmi originálních vý-
sledků před konzervativnější a oficiózní Prahou.

Řízení 
O způsobu řízení rozhlasového provozu podávají 

obraz lapidární závěry k jednotlivým bodům jednání 
jednatelského sboru Radiojournalu. Pravidelně byly 
součástí protokolu.38 Jednatelský sbor schvaloval roz-
hodnutí k předloženému programovému plánu, napří-
klad (21. listopadu 1932):

„II Zpráva p. prof. Jiráka:
 1)      hudební program na dobu od 28. listopadu–

3. prosince t. r. schválen.
III Zpráva p. dra. Kareše:
 1)     literární program od 28. listopadu–3. prosince t. r. 

schválen.“

Jednání se zabývala také zásadními otázkami prezen-
tace programu i reprezentace rozhlasové společnosti, 
například (6. října 1930):

„II/2  Urania:
Schválen text gratulačního dopisu Radiojournalu 
k pětiletému výročí zavedení německého vysílání 
v Praze. (...)

IV/20   Německá stanice v ČSR:
Ing. Steinbach navrhuje, aby na pořad jednání příští 
schůze bylo položena otázka žádosti německých 
klubů o zřízení německé stanice v Teplicích.“

Jindy se rozhodnutí týkala otázek zcela praktických, 
například (6. října 1930):

„IV/15    Psací stroj
Schváleno zakoupiti pro Prahu psací stroj náhradou 
za stroj, který zašleme do odbočky v Košicích.

IV/18  Moravská Ostrava
Schváleno zakoupiti 20 kovových židlí a deset 
pultů.“

Posluchači vyšel Radiojournal vstříc už v roce 1931 
tím, že rozdělil večerní silně a přednostně sledovaný 
program na populárnější část programu před 21.00 hod. 
a na vážnější program po této hodině. Dále se snažil 
rozlišit programy mezi stanicemi Liblice a Strašnice, 
ale skutečné řešení přinesla až poválečná diferenciace 
na několik vysílacích okruhů (zejména charakteristika 
Třetího programu od poloviny šedesátých let, která 
pokračuje vysíláním pro náročné posluchače v dnešní 
stanici Vltava).

Rozpočet 
Vedení Radiojournalu a jeho jednatelský sbor si 

musely, rozumí se, poradit s rozpočtem. Tak zpráva 
o přípravě finančního plánu na rok 1936 udává čísla sice 
vysoká, ale zřejmě neznamená bezstarostné vydávání 
peněz. Podíl výdajů na program se z celkové částky proti 
roku předešlému snížil. O výši podílu nerozhodoval Ra-
diojournal sám, nýbrž podléhal rozhodnutí parlament-
ního orgánu. (V protokolu jednatelského sboru 5. pro-
since 1932 se například praví: „Parlamentní úsporná 
komise rozhodla, aby Radiojournalu dostávalo se od 
ledna 1933 zmenšené kvóty tak, aby na jeho podílu se 
ušetřilo asi 8 milionů Kč.“) Podobné rozhodnutí pla-
tilo i pro rok 1936, neboť „po dohodě z 16. dubna 1934 
o úpravě finačního poměru československých pošt 
k vysílací společnosti jest totiž podíl Radiojournalu, 
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plynoucí z poplatků 750 000 až 800 000 posluchačů, 
snížen ze 40 % na 38 %.“39 

Částka na krytí výdajů rozhlasového programu byla 
pro rok 1936 naplánována na 37 milionů Kč (v roce 1926 
to bylo 26 milionů). Další (mimoprogramové) výdaje 
zahrnovaly udržování vysílacích stanic, vedení roz-
hlasu, investice (na stavby budov a rozhlasových stanic
37 milionů Kč), dále rekonstrukce a modernizaci dosa-
vadních zařízení atd. až po „přípravná zařízení k zave-
dení televise“. 

Vysílací společnost viditelně mohutněla, ale také zís-
kávala na významu. Ve shodě s kvalitativními i kvanti-
tativními proměnami jak programové, tak technické na-
bídky se vnitřně členila a rozrůstala, takže ve třicátých 
letech to byla už nesporně instituce s respektem.

Rozvoj techniky 
předpokladem rozvoje 
programové nabídky 

Úspěchy vyvolaly přirozenou ctižádost a náš rozhlas 
se snažil zachovat si místo mezi prvními. Po mnoha 
stránkách se to dařilo. Nebylo by to možné, kdyby tu 
nebyla k dispozici technika, umožňující nové a nové 
programové kroky. „Rozvoj techniky je předpokladem 
rozvoje nového žánru,“ napsal dr. Běhal v souvislosti 
s reportáží. Ale týká se to celého rozhlasového programu 
a právě třicátá léta to vývojem technických možností 
dokazují. Je to ovšem také tím, že rozhlas se neustále 
a úmyslně díval kupředu.

„1930: Skot John Logie Baird ve svých pokusech s televiz-
ními přenosy uskutečňuje první současný přenos obrazu 
i zvuku.“40 A už tři roky nato si klade technický ředitel 
Radiojournalu otázky: „Co se však stane, přidá-li se k vy-
sílanému zvuku ještě synchronisovaný obraz? Vystačíme 
i potom se svými studii jako dosud? Nebo budeme zřizo-
vati nová speciální pro obraz? Budeme je snad budovati na 
zkušenostech získaných ve filmovém atelieru? (...) A kdo 
se odváží již nyní určiti zásady, směrnice a konat přípravy 
pro tento provoz?“41 Za dalších pár let už čteme: „Koncem 
roku 1936 se začíná pracovati na stavbě prvého pokusného 

televisního vysílače v Praze, v jehož stavbě je pokračováno 
v roce 1937. Ke konci roku 1937 nebo na počátku roku 
1938, jak lze doufati, dojde v Praze k prvým pokusům 
televisního vysílání.“42 Tento prudký vývoj od inspirace 
přes praktické otázky k projektům je charakteristický pro 
prudký vývoj rozhlasové techniky v tomto desetiletí.

Kromě rozšíření prostorových možností stanic 
a zkvalitňování sítě vysílačů řešil rozhlas v tomto dese-
tiletí několik významných úkolů bezprostředně spjatých 
s tvorbou pořadů a programu. Patřily mezi ně: 
1.  možnost časově oddělit snímání zvuku od jeho vysí-

lání, tj. možnost opožděné reprodukce konzervova-
ného zvukového obrazu; 

2.    možnost vrácení hotového záznamu a opravení 
chyby; 

3.    možnost montáže paralelních signálů, tj. směšování 
zvuku z různých zdrojů; 

4.     možnost úpravy hotového záznamu nebo spojování 
různých záznamů střihem v záznamovém materiálu; 

5.    možnost pohybu redaktora či reportéra v terénu.
„Technickou službu československého rozhlasu ob-

starává jednak Státní poštovní a telegrafní správa, 
která svým nákladem opatřuje a udržuje v provozu 
všechny technické prostředky (počínaje mikrofonem) 
sloužící vysílání (vysílače, vedení, vysílací stanice, 
budovy), jednak československá rozhlasová společnost 
(Radiojournal), která ze svých prostředků si opatřuje 
a udržuje v provozu technické zařízení ve vysílacích 
místnostech (studiích) až k mikrofonu.“43

Nové prostory
Velkou událostí pro pražskou stanici bylo roku 

1933 stěhování z Národního domu na Vinohradech na 
Fochovu (dnes Vinohradskou) 12. Po čtyřech pražských 
adresách se v této novostavbě poštovní správy usadila 
natrvalo. Místo jediného většího studia (Raisova sálu 
v Národním domě), které navíc nebylo pro vysílání k dis-
pozici nepřetržitě, získala výběr několika studií, další 
navíc byla průběžně dále vybavována a připojována. Po 
administrativních a redakčních místnostech byly v prů-
běhu roku obsazovány i prostory studií, v nichž byly do-
končovány poslední úpravy včetně konečné akustické 
úpravy velkého studia. Budova patřila rozhlasovému 
provozu jen zčásti, proto se o dva roky později rozšířily 
redakce do sousedního domu a později ještě dále. Roku 
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1938 získal rozhlas další studio v budově (Studio VIII) 
a navíc rozšířil své působení (jako stanice Praha II) do 
Národního domu v Karlíně s několika dalšími studii 
a technickým zázemím. Nové prostory místo dlouho-
dobého provizoria získala i Moravská Ostrava. Plán na 
další budovy pro rozhlas v Praze, připravovaný na rok 
1939, už zůstal plánem. Pražská budova na Vinohradské 
se postupně do roku 1945 stala výhradním působištěm 
rozhlasu.

Zlepšení příjmu
Na počátku desetiletí sílí tendence ke zvyšování vysí-

lacího výkonu. Radiojournal zesiluje vysílač Brno-Komá-
rov na 32 kW, ale plánuje zesílení na 100 kW a od roku 
1931 disponuje novým vysílačem v Liblicích (120 kW). 
Náš nejsilnější vysílač té doby dodala francouzská firma 
za 6 milionů Kč. Vedoucím se stal někdejší první poštovní 
operátor na vysílači ve Kbelích u Prahy Jaroslav Vlach. 
„Stavbou silné liblické stanice se posunuje Českoslo-
vensko na určitou dobu do popředí evropských států; 
teprve po Praze přichází Německo, Polsko, Maďarsko 
a Rakousko se svými velkými, mohutnými vysilači. 
Československo, jehož zeměpisný útvar je pro rozhlas 
nevýhodný, mělo zájem na silné stanici se zřetelem ke 
svým sousedům i z důvodů vnitřních. Bylo v zájmu 
rozhlasové propagace, aby hlavní a representační 
stanice obsáhla pokud možno největší území.“44 V Po-
děbradech 31. srpna 1936 zahájila činnost „Radiovka“, 
krátkovlnný rozhlasový vysílač určený pro vysílání do 
ciziny. Průběžně se upravují rozhlasové budovy, vysílače 
a jejich antény tak, aby odpovídaly současným technic-
kým parametrům. Vysílač stanice Praha II u Mělníka (vy-
sílač dr. Edvarda Beneše), určený k vysílání programu 
pro československé občany v němčině, byl vybaven 
posledními novinkami rozhlasové techniky.

Ačkoli si ročenky a zvláště reklamní stránky libovaly 
nad lácí přijímačů, tovární výrobky stály dost peněz 
– i když se cena postupně snižovala: proti přijímačům 
značky Telefunken v roce 1931 za 1850 Kč a 1700 Kč 
se v roce 1937 objevila nabídka firmy Mikrofona už za 
887 Kč a 837 Kč. Na stránkách Ročenky 1938 jsou čtenáři 
ujištěni, že poštovní a telegrafní správa pracuje na tom, 
„aby československý rozhlas byl slyšitelný i nejjedno-
duššími přístroji i v odlehlých místech našeho státu, 
v blízkém i nejvzdálenějším zahraničí“.45

Radiofonní technika našich stanic nebyla určena 
původně pro umělecký hudební a slovesný program, 
ale dlouho zůstala jen adaptovaným radiotelegrafickým 
zařízením. Proto procházela průběžnými adaptacemi 
a modernizací. Snažila se držet krok se světem, aby byla 
na úrovni programu a umožnila mu další rozvoj.

Atraktivní přenosy
Programová stránka nejvýrazněji získala vývojem 

záznamové techniky v třicátých letech. Až do jejich 
počátku všechno vysílání bylo „živé“, bezprostředně 
vysílané. Ale už v něm se pracovalo na pestré nabídce: 
kde nebyla zatím dostatečně bohatá, přispívala ke zpest-
ření programu lahůdka ze zahraničí. Radiojournal v roce 
1938 už dosáhl v kontaktu se zahraničními rozhlasovými 
společnostmi aktivní bilance, když za rok „dovezl“ 42 
přenosů ze zahraničí proti 62 pořadům, které naopak 
z domácí produkce „vyvezl“. Bylo v nich mnoho vybra-
ných pořadů na reciproční výměnu, zejména pořadů hu-
debních. Ale odvysílal do zahraničí i 24 přenosů z únoro-
vého mistrovství světa v ledním hokeji a deset přenosů 
z X. všesokolského sletu. Krom toho umožnil u nás 
práci mnoha zahraničních zpravodajů jak z hokejových 
zápasů, tak ze sletu. Velká frekvence zahraničních zpra-
vodajů byla u nás i v březnu, kdy z Prahy podávali infor-
mace svým stanicím o připojení Rakouska k Říši.

Záznam 
Mezitím zdomácněla novinka, která silně ovlivnila 

rozhlasový program, jeho pestrost a operativní skladbu, 
ale i samu tvorbu pořadů: fixování zvukového ob-
razu záznamem. Rozhodujícím datem pro to byl
9. říjen 1932, kdy byl na voskovou fólii zaznamenán 
závěr fotbalového zápasu ČSR–Jugoslávie (protože 
se zápas časově kryl s dojednaným přenosem opery). 
Zpožděné odvysílání desetiminutového záznamu se 
považovalo právem za velký technický pokrok. Článek 
ve věstníku Radiojournal předpokládal přirozeně, že se 
blíží doba, kdy záznamy budou daleko rozsáhlejší. „Že 
je to novým obohacením programů našeho rozhlasu, 
o tom svědčí příznivý ohlas prvního pokusu v tomto 
oboru, učiněného minulou neděli.“46

Záznam se skutečně rychle vyvíjel. V roce 1932 vzniklo 
záznamové oddělení pro nahrávání do voskové desky 
a do povlakové desky. Vosková deska se musela nejprve 
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nahřát, potom se nahrál záznam, který se po vychladnutí 
přehrával speciální přenoskou. Vzhledem k rychlému 
opotřebování drážky byla deska použitelná v dobré 
kvalitě jen jednou. Později bylo užito vosku s přísadou 
pryskyřice (hovoří se o výrobě „z vosku a pryskyřic“), 
to už byl materiál daleko trvanlivější. (V brusírně vosků 
byly desky ohlazeny pro další užití.) Šéfrežisér Václav 
Sommer v roce 1939 konstatoval, že „mluvené slovo 
zní s voskové desky velmi dobře, bylo by dobře experi-
mentovati s natáčením menších her na vosk, protože 
technické zařízení nynější to dovoluje.“47 Zároveň 
se začalo nahrávat do povlakové desky s želatinovým 
povrchem, později naneseným na hliníkovou fólii („po-
vlaková deska má účinnou vrstvu ze speciálního laku 
nebo želatiny, nanesenou na nosný, tuhý podklad“48), 
z níž se snímal zvuk speciální plochou zahnutou jehlou 
ze standardního gramofonu s přenoskou na výměnné 

jehly. Desky byly určeny především k archivním účelům. 
Sommer49 je považoval za velmi významné pro zvukovou 
kulisu v rozhlasových hrách (ale s počátkem okupace se 
zhoršila kvalita jejich materiálu).

Rozhlasový záznam se rychle prosazoval, tím spíše, že 
jeho zahájení dalo na sebe čekat: „Dochází k tomu až po 
dlouhém jednání s tehdejšími výrobci gramofonových 
desek, kteří z obchodních zájmů stavějí vlastnímu 
rozhlasovému záznamu do cesty nejrůznější překážky. 
Proto mají i gramofonové desky, natáčené rozhlasem, 
na rozdíl od desek sériových začátek nikoli u kraje, ale 
u středu desky.“50

Objevuje se pás 
V roce 1935 přistupuje možnost záznamu na ocelový 

pás. („Záznam na ocelový pás se provádí trvalou 
magnetizací hmoty pásku v rytmu mikrofonních 
proudů.“51) Robustní zařízení „blattnerphon“ dodala 
anglická firma Marconi–Stille; jeho kotouče o průměru 
zhruba šedesát centimetrů navinuly asi tři kilometry 
pásku s třiceti minutami záznamu a vážily dvanáct ki-
logramů. Když se v roce 1937 třikrát změnil program Blattnerphon, stroj pro záznam zvuku na ocelový pás (1939)

Stroj pro záznam zvuku na voskové desky (1939)
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vysílání a třikrát nedošlo na vysílání Aristofanova Míru 
v podání herců D 38 s E. F. Burianem, byla hra nakonec 
natočena blattnerphonem. O rok později musel režisér 
Jareš natočit hru o mnoha postavách (Tři mušketýry) 
před koncem sezony na pásek, protože by se mu herci 
o prázdninách nesešli. Nahrávala se samozřejmě také 
hudba. Jedinou nevýhodou bylo, že se záznam na rozdíl 
od pozdějších magnetofonů nedal zastavit a nastavit, 
musela se tedy plynule a vcelku nahrávat celá půlhodina. 
Často se pásu užívalo k zachycení přímo vysílaného pro-
gramu (hry, skladby) pro možnost reprízy.

Prudký vzrůst zvukového záznamu prokazují tato čísla:
            Zaznamenáno Vysíláno 
 na deskách: na pásu: (i s reprízami): 
1933  45 hodin ---  ---
1934 55 hodin ---  ---
1935 80 hodin 50 hodin 50 hodin
1936 145 hodin 200 hodin 180 hodin
1937 285 hodin 650 hodin 1300 hodin
1938 410 hodin 1050 hodin 2100 hodin52 

V roce 1938 přibyla další možnost v podobě záznamu 
optického (systém Philips-Miller) na celuloidový fil-
mový pás, který měl vysokou kvalitu a stálost zvuku 
a dal se stříhat; užíval se k hudebním nahrávkám. A ko-
nečně koncem téhož roku přibyl první magnetofon K 4 
německé firmy AEG. Pro nahrávky studiové se o něm 
zatím režisérům jen zdálo, ale reportéři získali. Studiové 
nahrávky mluveného slova zůstaly zatím u blattner-
phonu (Sommer: „V poslední době se množí počet čino-
her vysílaných s pásu, programy zábavné jsou v tom 
ohledu přímo předem programovány s pásu. Je to dik-
továno jednak ohledem na možnou reprisu, jednak si 
tím režiséři usnadňují výběr účinkujících.“53).

Mixážní stůl 
Vzpomínáme si, že „slet na krystal“ v roce 1926 měl 

možnost kombinací (spojování a míchání) signálu z růz-
ných částí stadionu díky kutilské iniciativě rozhlasové 
techniky. V roce IX. sletu (1932) už byla technická báze 
přenosu zajištěna suverénně. „Rozhlas proti roku 1926, 
kdy byla uskutečněna prvá velkorysá sletová reportáž, 
učinil velké technické pokroky a naučil se také pod-
statně jinak zacházet s akustickým prostorem i se 
zdokonalenými mikrofony. (...) Na sletiši byla vysta-

věna pro hlasatele zvláštní samostatná kabina, blíže 
lože presidentské, která byla zvukotěsně oddělena od 
okolí a přístupna zvláštním schodištěm. V kabině byla 
zřízena malá rozhlasová odbočka. Rovněž orchestr 
hrál ve zvláštním uzavřeném studiu. Na sletišti bylo 
umístěno celkem devět mikrofonů, dva ve studiu pro 
orchestr, dva u vstupní a výstupní brány cvičenců 
pro zachycení výkřiků a šumu cvičenců, pro scénu 
umístěn byl zvláštní mikrofon uprostřed sletiště; další 
mikrofony nacházely se v loži p. presidenta, před 
hlavní tribunou pro slavnostní řečníky a konečně dva 
v kabině hlasatelově.“54 V budově Ředitelství pošt 
a telegrafů na Fochově třídě, o niž se dělili pošťáci s Ra-
diojournalem, nebylo rozhlasové vybavení horší. Byla tu 
připravena studia moderně vybavená, o různé velikosti 
a akusticky řešená pro různé druhy pořadů. Studia byla 
vybavena mikrofony americké firmy RCA a byla spojena 
zvukotěsným okénkem s režií. Režie (stejně jako vysílací 
pracoviště) byla vybavena mixážními stoly s kruhovými 
regulátory (tlumiči), které umožňovaly smíchat několik 
mikrofonů a gramofonů. (Mixážní stoly dodala firma 
Prchal z Přelouče.55) Režiséři tím získali nové možnosti 
prokomponování obrazu zvukové situace.

Krátkovlnka 
Také reportéři očekávali od techniky otevření nových 

možností. V roce 1928 na závodě primátorských osmives-
lic užil rozhlas novinku: středovlnný malý vysílač, použi-
telný na krátkou vzdálenost. Vysílal tehdy z motorového 
člunu na břeh a odtud do rozhlasové budovy po lince. 
Nyní, v polovině třicátých let, se objevila operativnější 
vysílačka krátkovlnná. Užívali ji v Brně: nejdříve tajně, 
později se souhlasem ústředí oficiálně. Poprvé 18. čer-
vence 1936 v reportáži ze židlochovického zámku. 

Dne 28. října 1933 se poprvé ozvala Praha vlastní hu-
dební znělkou. Byly jí vstupní harfové tóny Smetanovy 
symfonické básně Vyšehrad, hlavní motiv skladby.

Rok 1938 
Všechno se odehrálo jinak, než jak bylo naplánováno. 

V roce 1938 se neuvažovalo už o rozmístění televiz-
ních přijímačů, ale o případné evakuaci Radiojournalu 
a o jeho přesídlení do Uherského Hradiště.56 

Osmatřicátý rok udělal mnoha plánům čáru přes roz-
počet. Technika Radiojournalu i poštovní správy musela 



106

P
R

O
F

E
S

I
O

N
A

L
I

Z
A

C
E

 
V

Y
S

Í
L

Á
N

Í
 

 
 

 
 

 
 

1
9

3
0

–
1

9
3

8

107

řešit řadu aktuálních problémů. Po záboru pohraničních 
území za svinovský vysílač ostravské stanice postavila 
náhradní (slabý) vysílač na Mariánských Horách u Mo-
ravské Ostravy. Na třech místech se rozhlasové kabely 
pro spojení stanic k simultánnímu vysílání dostaly na za-
brané území, někdy i se zesilovacími stanicemi (u České 
Třebové, u Nového Jičína a u Břeclavi).

Podařilo se dokončit úpravu nových studií brněnské 
stanice v Husově sboru a zdokonalit brněnské původní 
studio na Stadionu. Byl dán do provozu pražský Národní 
dům v Karlíně jako studiová budova Prahy II. Proti 
plánovaným šesti byla realizována jen čtyři studia, ale 
s kompletní záznamovou službou (desky obojího druhu, 
blattnerphon, plánován byl magnetofon).

Vyvíjel se signál časového znamení. Od roku 1926 byl 
ze Státní hvězdárny v Klementinu udáván přesný čas ve 
12.00 a 22.00 hod. O devět let později automatické zaří-
zení umožňovalo vysílat signál každou čtvrthodinu. Sklá-
dal se z dlouhého přípravného tónu a šesti vteřinových 
úderů, z nichž poslední udával přesný čas. Od 1. ledna 
1939 nastala další změna: místo pražské hvězdárny se 
zdrojem stala Poštovní ústředna pro správný čas v Jin-
dřišské ulici. Signál začínal jedním až čtyřmi údery 
(podle počtu čtvrtí hodiny) a dlouhým tónem pokračo-
val, až ukončením označil přesný čas. Poštovní ústředna 
byla stále korigována hvězdárenským časem a v rozhla-
sové budově na pobočných hodinách dále dělena do vte-
řinových údajů pro podmínky vysílacího provozu.

V prosinci 1938 se také objevil a v novém roce přišel do 
užívání první magnetofon německé firmy AEG označený 
K 4, určený především pro reportážní záběry. Ocelový 
pásek blattnerphonu v něm byl nahrazen filmem (páskem 
acetylcelulosovým) s nánosem jemně rozptýlené vrstvy 
oxidu železa. Kotouč vážil půl kilogramu, délka pásu 
byla 920 metrů a délka záznamu 20 minut. Bylo možno 
jej střihem zpracovávat. Václav Růt na něj natočil snímky 
pro cyklus Zvony mého kraje, kterým zahřál srdce mnoha 
posluchačů v těžkých nastávajících rocích.57

Mezi začátkem a koncem třicátých let je podstatný 
rozdíl v technických podmínkách rozhlasové tvorby 
a rozhlasového programu. Reportér získal možnost 
operativního pohybu, studio příležitost ke stáčení ně-
kolika signálů do výsledného snímku a posléze možnost 
záznamu tohoto snímku včetně případného zásahu do 
něho a opravy výsledku. To dalo daleko větší možnosti 

skladbě programu a jeho variabilitě z programové 
zásoby, časově nezávislé na studiových nebo exterié-
rových výkonech účinkujících, variabilitě nabídky jak 
v premiérách, tak v reprízách pořadů. Tyto možnosti se 
vyvinuly a vrcholily, bohužel, v okamžiku, kdy politický 
vývoj obracel rozhlasové možnosti naopak k primitivitě 
rozhlasových počátků. Ne vždy rozhlasoví pracovníci na 
tyto možnosti přistoupili.

Brněnská rozhlasová 
avantgarda 

Má-li být srozumitelný výklad o vývoji rozhlasového 
vysílání u nás, nezbývá nežli podat následující speciální 
informaci.

Vznik rozhlasové režie 
Rozhlasová režie není totéž co režie v počátcích roz-

hlasového vysílání. Jakkoli první kroky rozhlasu a režie 
v rozhlase byly nezbytné a nenahraditelné, přece jen 
mají podobu prvého automobilu, tvarovaného podle 
kočáru, a prvních filmových snímků, pojednaných jako 
divadelní výstup před statickou kamerou. Režijní práce 
v rozhlase se uplatnila a projevila nejdříve na dramatic-
kých předlohách a na nich také byla a je nejreprezenta-
tivněji sledovatelná, a to i v dobách bohatě diferencova-
ných rozhlasových žánrů a typů pořadů.

Režie v rozhlase ve dvacátých letech nepřekročila 
meze – řekněme – divadelní režie před mikrofonem. No-
vou situaci a především nové nároky v režijní tvorbě tu 
přinesl brněnský impulz.

Když se ve třicátých letech rozhlas počal vyzouvat z dět-
ských střevíčků technické hračky a začínal kandidovat na 
postavení svébytného uměleckého instrumentu, nebylo 
málo těch, kteří měli pro toto úsilí úsměv spíš pohrdavý 
nežli zamyšlený. Zpravodajský prostředek, tlumočník 
hudby – to ano, ale v oblasti takzvané rozhlasové hry 
nejvýš doslovný opakovatel textu dramatika, který si 
sám ještě neuvědomoval a nepromýšlel stavebnou pro-
blematiku tohoto nového úkolu a vězel stále více či méně 
– podobně jako v počátcích filmu – v zajetí divadelní hry 
a jejích odvěkých přikázání.
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Ani tehdejší estetika nechtěla hledět výš. Není to regionální 
loajalita ani lokální patriotismus, připomenu-li, co objev-
ného a progresivního udělala v tomto směru brněnská tro-
jice Bezdíček–Chalupa–Kožík, která se už tehdy rozhlížela 
za hranice, jak to tam dělají; zkoušela své teoretické závěry 
na praktických příkladech a vytvářela z brněnské stanice 
moderní odpalovací rampu rozhlasové avantgardy. Vždyť 
jinak se tehdejší rozhlasový režisér povětšině spokojoval 
krasořečnou srozumitelností hercova slova, režijním zása-
hem ne nepodobným divadelnímu a neduživou i nevynalé-
zavou zvukovou kulisou.58

V začátcích formovaly rozhlas osobnosti původem di-
vadelní (jak připomíná Miloslav Havel)59 jako Čtrnáctý, 
Šimáček, Hurt. Všichni tvůrci prvních let (včetně Ka-
reše) se opírali o zkušenost divadla jako vzoru. 

Charakteristická je pro tu dobu vzpomínka Josefa Bez-
díčka: „Rozhlas nabídl divadlu paušální honorář za vysílání 
a to jej přijalo jako vítaný subvenční příspěvek. Šéf čino-
hry vybral pak z činoherního repertoáru nastudovanou hru 
s menším obsazením, ne ovšem z rozhlasově uměleckých 
důvodů, ale proto, aby byl provozovací náklad co nejnižší, 
protože jsme dostávali za vystoupení honorář od 5 do 
20 korun. Pak nás šéf činohry odvelel do studia, kde po 
krátké informativní zkoušce se jelo s vysíláním naostro. 
Bez kontroly, bez úpravy textů, bez jakýchkoliv pokynů, 
s výjimkou příkazu, že se musí mluvit zřetelně a na mik-
rofon. Mikrofon byl jediný v celém studiu. A tak jsme hráli 
před mikrofonem divadlo jako na jevišti, přehrávali, křičeli 
atd. atd. Rozhlasový režisér neexistoval, neměl ostatně 
ani kde existovat, protože u studia byla pouze technická 
kabina, komůrka, kde se krčil u jediného mixingu technik 
před nestvůrným aparátem.“60 

Jenom malá část divadelních autorů nepředpoklá-
dala určitý půdorys prostředí (například Shakespeare) 
a dávala volnost akci; jevištním návykům byl jedinou 
zábranou centrální mikrofon. Všechny zvyky, návyky 
a zlozvyky se ovšem bez zábran přenášely k mikrofonu 
v mluvním projevu bez ohledu na profesi a rozhlasový 
úkol. Řeči na mikrofon se museli učit autoři přednášek 
a hlasatelé stejně jako herci. Rozhlasu bylo třeba porozu-
mět, vniknout do jeho podstaty. Jenže „na nějakých těch 
nedostatcích nebo chybách snad tenkrát posluchačům 
ani tak moc nezáleželo,“ vzpomíná Ladislav Boháč61. 
„Důležité bylo, že doma někde v koutě stojí velká bedna, 
která, otočíš- li knoflíkem, mluví nebo hraje. Dlouho se 

tak v rozhlase pracovalo, mnoho rolí jsem v Hurtově 
režii odehrál, dokonce i Hamleta.“ 

Rozumí se, že zakladatelská generace, úspěšná tím, že 
vůbec dokázala vysílání realizovat, se těžko přeoriento-
vávala k poznání, že proti divadlu „rozhlas je nástroj cit-
livější a delikátnější“62. To čekalo na lidi nové a mladé 
a především na víceletou zkušenost ve studiu: vyladění 
na rozhlasové podmínky a možnosti systematicky sbíra-
nou zkušeností. 

Přijít zvenčí a okamžitě se rozhlasově projevit se dařilo 
málokdy, spíše výjimečně. Příkladem je E. F. Burian, který 
požadavku dokonalé mluvy na mikrofon vyhověl svojí 
zkušeností a praxí hudební organizace promluvy v tzv. 
voicebandu, nebo Přemysl Pražský, který si pro montážní 
vyjadřování v rozhlase přinesl zkušenost z praxe realizací 
filmových. Burian pracoval před mikrofonem jen pohostin-
sky, Pražský se posléze rozhlasu upsal.

Jaroslav Hurt byl prvním zaměstnancem Radiojour-
nalu v režisérské funkci. Měl pro ni bohatou uměleckou 
a pedagogickou zkušenost.

Jaroslav Hurt (1877–1959) 
Profesí herec a divadelní režisér, v letech 1906–1925 člen 
Národního divadla, v letech 1919–1927 profesor herectví 
na pražské konzervatoři,  v letech 1926–1934 lektor réto-
riky na právnické fakultě. V Radiojournalu pracoval jako 
režisér a šéfrežisér v letech 1927–1939, začal tedy s prů-
kopníky zakladatelské generace a skončil s rozhlasovými 
profesionály generace svých žáků. „Byl v nejlepším slova 
smyslu herecký režisér,“63 charakterizuje ho Ladislav Bo-
háč. „Nikdy při vysílání neseděl v kabině, aby odtamtud 
sledoval hru a dával příkazy technikům. Od toho tam měl 
asistenta. Zůstával vždycky ve studiu, stál u mikrofonu 
a každému herci sugeroval pojetí postavy hrou těla, ale 
hlavně očima. Pod jeho šéfovskou patronací začali v roz-
hlasu svou dráhu znamenití mladí režiséři.“64

Jaroslav Hurt, podle zjištění Chalupova, „pojímal 
zpočátku svou práci jako aranžování divadelních 
představení před mikrofonem, ale později korigoval 
svou režisérskou metodu a počal věřit v jinou kvalitu 
hereckého projevu, podmíněnou způsobem poslechu 
v intimním soukromí.“65 Hurt se od režijní orientace 
na slovo obracel ke zcela moderní představě zvuku 
slova a odtud začíná proměna jeho metod. Také podle 
M. Havla „obracel pozornost k řeči teprve později, učil 
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herce mluvit do mikrofonu, užíval již hojně mixáže, 
tlumil i stavěl do popředí herce a dostával do rozhlaso-
vého dramatu vzduch i prostor. Hurtova režijní práce, 
to byl ozdravující vítr do plachet poklidné lodice roz-
hlasu.“66

„Režisér je dnes hlavním činitelem v rozhlasové 
práci.“67 Toto klíčové postavení režiséra a s ním sku-
tečná rozhlasová režie začínají ve chvíli, kdy režisér 
opouští rozhlasové studio a za sklem režijní kabiny re-
žíruje ne už (jen) herce, nýbrž celý komplexní zvukový 
obraz.

Charakteristická je situace z Bezdíčkova režijního půso-
bení v Bratislavě, kde měl režírovat svoji průkopnickou 
rozhlasovou hru. „Hra měla už určitou rozhlasovou formu, 
která vyžadovala režii i režijní poslechovou kontrolu. Když 
jsem ji měl uvést v Bratislavě, nastaly značné rozpaky, pro-
tože jsem požadoval, abych mohl vést režii podle poslechu 
z režijní kabiny, která ovšem neexistovala, a také bylo 
třeba směšovacího zařízení – mixingu, které by spojovalo 
jednotlivé scény. Jenom technika a několik herců se zau-
jalo pro věc, a tak jsem režii první rozhlasové hry a k tomu 
vlastní provedl už v Bratislavě,“ vzpomínal Bezdíček68.

Průkopnické období, reprezentované především 
Hurtem, vykonalo ovšem kus dobré práce na průpravě 
herců, kteří se naučili chovat ve studiu, respektovat mik-
rofon, přeorganizovat své návyky z jevištní praxe a v ne-
poslední řadě nebát se – protože herci zažili v těchto 
dobách v rozhlasovém studiu dost úzkosti.69 Hurt sám 
se propracoval k výraznému rozlišení divadelní a rozhla-
sové režie a poznal, že je rozhlasu třeba nových a mla-
dých sil. A tak objevuje pro rozhlas mladého Jareše, 
brzo po něm Sommera a posledně Hradila. Nastoupili 
do pražské stanice v průběhu (většinou okolo poloviny) 
třicátých let.

Miloslav Jareš (1903–1980) 
Pracoval jako externí režisér v letech 1933–1937, od tohoto 
roku byl zaměstnancem rozhlasu do 1967. Po zkušenos-
tech hereckých i režijních v divadle se v rozhlase projevil 
jako režisér temperamentní a originální, se smyslem pro 
kontrast barev, pro pointování, schopný i grotesky a kari-
katury, který mnohou slabší předlohu vyzvedl do přijatelné 
úrovně. Základním výrazovým prostředkem jeho snímků 
bylo vždy s péčí připravené slovo, měl smysl pro uplatnění 
hudby, ve stylově čisté práci vyvažoval intelekt a cit. Smysl 

pro experiment poháněl vývoj rozhlasové režie. Byl zakla-
datelem vlastního rozhlasového hereckého souboru.

Václav Sommer (1906–1945) 
V rozhlase jako zaměstnanec působil v letech 1935–1944 
(režisér, vedoucí režisér po Hurtovi a šéf programové 
správy). Je označován za režiséra-teoretika, studoval 
u profesora Tilleho a Šaldy na Univerzitě Karlově a na Sor-
bonně, v letech 1932–1935 publikoval rozhlasové kritiky. 
Jeho režijní koncepce byla cílevědomá a promyšlená, až 
propočtená, vedení herce inspirativní, vztah k látce a auto-
rovi velice pečlivý. Měl mimořádný smysl pro komorní pří-
běhy, dokonale vedl herce k jemným hlasovým odstínům 
a psychologickému propracování dialogu, pevně uchopil 
stavbu inscenace.

Bohuš Hradil (1905–1984) 
Po letech externí spolupráce nastoupil do rozhlasu v Os-
travě a v éře Sommerově přešel do Prahy. Nežli stačil 
vyhranit svůj režijní rukopis, opustil v protektorátních 
letech rozhlas a vrátil se až po roce 1945; když rozvinul 
svoji režijní práci, byl v roce 1950 z politických důvodů 
propuštěn.

Přemysl Pražský (1893–1964) 
Po ukončení filmové práce s příchodem zvukového filmu 
začal externě pracovat v rozhlase, ale angažován byl až 
v roce 1942. Působil tu do roku 1958. Byl režisérem ze-
jména velkých pláten světových autorů a české klasiky.

K režisérům umělecké slovesnosti se režijními úkoly 
přiřazují v oblasti publicisticko-vzdělávací Růt a Ze-
man.

Václav Růt (1908–1958) 
Studoval na Univerzitě Karlově (prof. Tille, Zich, Šalda), 
promoval v roce 1937 na základě disertace Divadlo a roz-
hlas; do rozhlasu nastoupil v roce 1934 a pracoval v úseku 
vzdělávání (pod doc. Matouškem), na režii vzdělávacích 
pořadů a přípravě pořadů literárních do roku 1952. Teo-
rie rozhlasové hry a rozhlasové režie byla jeho trvalým 
zájmem a své poznatky předával v rozhlasovém prostředí 
dál k samostatnému použití. Tím podstatně přispěl spolu 
s Jarešem a Sommerem k překonání rutinních postupů 
a k formování rozhlasově svébytné formy. Významně při-
spěl k přechodu od přednáškového monologu k pásmové 
formě a vydatně se účastnil přípravy reportáží a reportáž-
ních pásem.
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František Kamil Zeman (1904–1979)
Pracoval v Brně externě od roku 1930, zaměstnanecky od 
roku 1933 v Ostravě a od roku 1938 v Praze (do propuštění 
z politických důvodů v roce 1950). Působil v obdobných 
oblastech jako Růt, krom toho také jako hlasatel, ale ob-
zvláště vynikl v reportérských úkolech a po osvobození 
ve vysílání a organizování rozhlasové služby a pomoci při 
návratech zavlečených osob a obnovování rozvráceného 
hospodářství.70 

Konečně samostatnou režijní oblastí, která si po-
stupně uvědomovala specifické požadavky svého spe-
cifického publika, byly pořady pro školy a pro děti; tady 
pracovali Jan Kühn a Miloslav Disman.

(Jejich medailony jsou v části o školském rozhlase.)
Brněnské studio, jak je shledal Josef Bezdíček při 

svém nástupu do režisérské funkce v roce 1932, bylo již 
dobře vybaveno mikrofony a instalovanou režijní kabi-
nou, ale „hrálo se povětšině zase na jeden mikrofon, 
režisér dlel po staru ve studiu a herci hráli, jako by 
stáli na jevišti a mluvili ke druhé galerii“.71

Problém samozřejmě nebyl v umělecké nedostatečnosti 
účinkujících herců nebo tvůrců řídících inscenaci, ale v ne-
docenění možností i nezbytností rozhlasového sdělování. 
Nebyl to ovšem ojedinělý případ v dějinách mediálních 
sdělení. Georges Sadoul připomíná ze začátku filmu ob-
dobný omyl, kdy „byli směšní slavní francouzští herci se 
Sarou Bernhardtovou v čele, když hráli v roce 1910 před 
filmovou kamerou Dámu s kaméliemi tak, jak byli zvyklí 
hrát toto drama na jevišti“.72

Nešlo o nic menšího nežli přejít od představy hlasové 
realizace textové předlohy hereckou akcí k představě 
předlohou inspirovaného zvukového obrazu jako celku. 
(Tady začíná představa tvůrčí osobnosti režiséra, který 
dříve v duchu „slyší“ svůj snímek, nežli jej jde realizo-
vat.) Šlo o proměnu režiséra v rozhlase v rozhlasového 
režiséra. Kožík jej definoval takto: „Režisér v rozhlase 
je člověk, který jako ve filmu – tj. tam, kde se pojí umě-
lecký projev s technikou – rozhoduje, zda jde o umění 
či ne. Na jevišti můžeme viděti umělecký herecký pro-
jev, i když je režisér packal. V rozhlase (a ve filmu) 
dává režisér celému dílu svou pečeť, jednotící hledisko, 
míru vkusu a sloh.“  Tuto proměnu uskutečnil zaklada-
tel rozhlasové režie Josef Bezdíček.

Josef Bezdíček (1900–1962)
Herec, režisér a pedagog. Po letech prvního brněnského 
angažmá, za svého bratislavského působení v letech 
1928–1930, kdy založil slovenské dramatické vysílání (zví-
tězil v soutěži o slovenskou rozhlasovou hru), promýšlel 
vlastnosti rozhlasového projevu na základě inspirace 
němým filmem. Roku 1932 nastoupil jako režisér do brněn-
ské stanice a v rozhlase (později v Praze jako šéfrežisér) 
působil do roku 1959. V trojici s D. Chalupou a F. Kožíkem 
pracoval na otázkách rozhlasové estetiky a svébytné roz-
hlasové dramatické inscenace. „J. Bezdíček nalezl v roz-
hlase nástroj pro neokázalý, až matematicky promyšlený 
účin slova, zvuku a hudby při realizaci dramatu, a rozhlas 
v něm nalezl zakladatele a tvůrce české specificky rozhla-
sové režie.“73

Herecká zkušenost, režijní praxe, experimentátorská 
chuť a inspirace moderním uměním i moderní teorií 
vybavily Bezdíčka bezpečně pro jeho průkopnickou 
roli. „Celá jeho brněnská éra se vyznačuje neustálým 
experimentováním, hledáním a nacházením rozhla-
sové formy a obsahu. Brněnské studio bylo daleko před 
Prahou v rozhlasovém vývoji. Je to nejšťastnější doba 
rozhlasu, neboť přinesla řadu kladů a poučení, z nichž 
žije rozhlas a zejména režie dosud.“74

Brněnské studio bylo mladé, mělo vztah k novým 
programovým záměrům, nepřipouštělo si konzerva-
tivní brzdné vlivy. Bezdíček byl stejně jako jeho dra-
maturg Dalibor Chalupa ve vlivu avantgardní generace 
a názorově inklinoval k modernímu výrazu. Brněnský 
ředitel ing. Antonín Slavík, nakloněný novým cestám 
a pokusům, programově prohlásil: „Chceme, aby naše 
stanice měla svoji osobitost mezi československými 
stanicemi.“ (Zdaleka se to netýkalo jen hudebního pro-
gramu.) A tak se Bezdíčkovi nabízela jedna mimořádná 
výhoda, téměř podmínka jeho osobitého tvůrčího roz-
voje: měl nové rozhlasové textové předlohy. (Nezáleží 
na tom, že byly často také z jeho vlastní ruky.) K vyzkou-
šeným (už z Bratislavy) vlastním dramatizacím menších 
textů přibyla možnost práce na rozhlasovém pásmu. 
Oba tyto typy pořadu byly jakýmisi zkušenostními 
předstupni (pro autory i pro režiséra) k rozhlasovému 
dramatickému tvaru či lépe k rozhlasově dramatickému 
tvaru v jeho svébytné podobě. Na těchto úkolech se ově-
řovaly a uplatňovaly nové tvůrčí postupy a uvolňování 
od konvencí.
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Ostatně na menších a polodramatických tvarech se často 
zkoušejí výrazové prostředky a postupy před jejich uži-
tím na velkém a „definitivním“ úkolu. Režisér Trnka před 
každým celovečerním loutkovým filmem zkoušel nový 
typ loutky, práce s rekvizitou, formování dekorace na 
krátkých snímcích. Režisér Jareš před svou velkou roz-
hlasovou prací na Theerově Faethonu, kterou natočil ve 
svatojakubském chrámovém prostoru v Kutné Hoře, zkusil 
napřed akustické možnosti tohoto interiéru v krátké četbě, 
kombinované s využitím „hrajících“ ruchů.

Paralelně s příležitostmi nových předloh v textu 
nabízela se ve vysílání i rozhlasová reportáž, kompono-
vaná v Brně do velkých ploch. Na ní se dalo ověřovat 
sestavení a vystavění plochy z nedramatických prvků do 
dramatického účinu. Bylo to přirozeně jen střídání po-
pisných informací (reportéra) s vysvětlením, doplněním 
odborníka (reportérova hosta) v prostředí reportáže. Ale 
výstavba takového materiálu dávala zkušenost a školu 
pro příští režijní přístupy k nejnáročnějším úkolům v re-
alizaci rozhlasové hry.

Odtud se cílevědomým usilováním začala formovat 
metodika režijní práce v rozhlasovém studiu, zejména 
rozšířením počtu zkoušek, dělenými zkouškami mlu-
vených, hudebních i ruchových partů, určením jejich 
různých charakteristik a jejich postupným spojováním 
z různých prostor do celku, který musel být realizován 
v souvislém přímém přenosu.

Později k tomu patřilo i dílčí předtáčení některých partií na 
pomocný záznam (natáčení na fólie a voskové desky bylo 
k dispozici po roce 1932), vpojovaný do živého vysílání. 
Nebylo to nepodobné pozdějším dotáčkám exteriérových 
záběrů do studiového, živě vysílaného snímku v mladém 
věku naší televize. Režisér Sommer v Uloupeném životě 
složil dvojroli jedné herečky tak, že její hlas v roli jedné 
z dvou sester pouštěl ze záznamu, zatímco v druhé roli si 
herečka živě ve vysílání odpovídala.

„Rozhlas objevil krásu lidského hlasu, objevil však 
také neúprosně nedostatky, nepřesnosti a nečistotu 
lidské mluvy. Jediný, kdo dovedl tyto nedostatky 
rozpoznat a odstranit, byl rozhlasový režisér.“75 Ale 
v komplexním zvukovém obrazu (režisér Jiří Horčička 
by užil pojmu „polymúzický“) se musí herec podřídit 
i přizpůsobit dalším zvukovým prvkům, stejně jako 
ony musí být zformovány na míru hercova projevu do 

společného jednotného výrazu. Ale k tomu musí v sobě 
herec projevit a vypěstovat příslušné tvořivé a technické 
schopnosti: „Schopnost překonávat zrakovou závislost 
na textu a vytvářet svou fantazií, bez kulis a rekvizit 
realitu prostředí, v němž hlasem zpodobovaná postava 
jedná a žije, stávala se znakem úspěšných rozhlaso-
vých herců.“76

Tyto schopnosti režiséra i herců a uměleckých i tech-
nických spolupracovníků se mohly přesvědčivě uplatnit 
a prosadit jen na náročné předloze, původní a povahou 
rozhlasové. Takovou předlohou se stal „rozhlasový epos“ 
Františka Kožíka Cristobal Colón, uvedený (dvakrát, 
vzápětí po sobě) v roce 1934. Odtud počítá Miloslav Ha-
vel skutečnou rozhlasovou režii. Autor v této hře použil 
nejrůznější druhy promluvy: velký sermon vedle komor-
ního dialogu, prudkou hádku vedle vnitřního monologu, 
písničku vedle sborového přednesu. A k tomu ovšem 
mimohlasové prostředky. Byla to unikátní nabídka pro 
režiséra v půli třicátých let a byl to také mimořádný 
úspěch. Bezdíček jím prorazil jako svébytným rozhlaso-
vým tvarem. Či – jak zdůrazňuje Kožík ve své vzpomínce 
– prorazilo Brno, protože se tu projevila výrazná týmová 
práce nejen organizačně sjednocená, ale spojená na zá-
kladně společné poetiky, přijaté na předešlých – pro tuto 
práci průpravných – úkolech. 

Nepochybně významný byl jistě osobní vztah a názo-
rová shoda mezi autorem a režisérem, vždyť Bezdíček ve 
vlastní autorské předloze (pásmu Napoleon) prokazoval 
stejný pohled na kompozici a výběr prostředků rozhla-
sového výrazu jako Kožík v Colónovi.

Bezdíček sám to formuluje velmi střízlivě a stručně: 
„Šli jsme pouze po logice emotivního a myšlenkového 
vnímání poslouchajícího člověka.“77 Právě to byl základ 
nového pojetí režijního (a posléze i interpretačního, 
hereckého) úkolu. Jeho úspěch vedl k přenášení těchto 
přístupů a postupů i do úkolů neumělecké slovesnosti, 
odkud vlastně jako pokus o nové řešení přišel. Vznikala 
tak v rozhlasovém vysílání nová kvalita: pořady těžící 
z neopakovatelných a nenapodobitelných rozhlasových 
podmínek, svébytný rozhlasový tvar, značně odolávající 
přenosu do mimorozhlasových sdělení.

V průběhu let se stále více prokazovala a ověřovala příbuz-
nost technicky zprostředkovaného obrazu (totiž vizuálního 
obrazu ve filmu a auditivního obrazu v rozhlase) v médiích 
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s řadou shodných či obdobných technologických a tvaro-
vých principů. Prokázaly to i případy zpracování téže před-
lohy v obou médiích s prokazatelným úspěchem, jako byly 
například Uloupený život podle K. J. Beneše nebo Řeka 
čaruje podle J. Tomana.

Rozhlas se definitivně vymanil z pout divadelní přízně 
a objevil i nové autory v pořadech umělecké i neumě-
lecké slovesnosti, kteří s pochopením přijali otevřené 
možnosti specificky rozhlasového výrazu.

Léta třicátá v rozhlase upevnila pozici režiséra a vy-
tvořila novou kvalitu rozhlasové režie. Stalo se to záslu-
hou brněnského studia a jmenovitě režiséra Josefa Bez-
díčka. Bezdíček převzal tradici, založenou Jaroslavem 
Hurtem, a rozvinul ji do formulace rozhlasové režie jako 
nepřenosného projevu a režiséra jako autora zvukového 
obrazu. (Jde ovšem o autorství dodnes zákonem ne-
uznané.) Po Bezdíčkově boku a v jeho stopách se uplat-
nili další režiséři, zejména Jareš, Sommer, Pražský a Růt. 
Převedli rozhlasové vysílání z reproduktivní práce do 
polohy produktivní tvorby. Československé vysílání, 
tehdejší Radiojournal, postavili mezi významné produ-
centy specificky rozhlasově komponovaného tvaru.

Brněnská předehra 
Mimořádná role vynalézavé brněnské stanice ve 

třicátých letech má svoji předehru, svoji přípravu. Ve 
slovesné oblasti ji reprezentuje Vladimír Šimáček.

Vladimír Šimáček (1891–1953) 
Syn spisovatele M. A. Šimáčka a zeť brněnského divadel-
ního ředitele Václava Štecha (který jej do rozhlasu doporu-
čil). Do nástupu v rozhlase byl členem Národního divadla 
v Brně. Jako herec a režisér brněnské scény vytvářel úzké 
spojení rozhlasu s divadlem (a osobou jeho ředitele), 
ostatně po boku mu stál kapelník Janota z téhož divadla. 
Od roku 1926 měl Šimáček s rozhlasem smlouvu jako reži-
sér, podle ní mu přináležela „iniciativní tvorba literárního 
programu rozhlasového z recitací, činoher, rozhlasových 
her, interview, reportáží atd., a to v programu hlavním i re-
lacích určených pro ženy, mládež, děti atd.“78

Šimáčkova dramaturgie šla za pražské – stále ještě 
osvětové – cíle, takže Praha sama se inspirovala náměty 
brněnské dramaturgie. Šimáček byl nepochybně velmi 
svědomitý pracovník a jakkoli jeho ateliérové inscenace 
měly zřejmě – jak bylo tehdy zvykem – ráz určité im-

provizace v naznačené rámcové koncepci, nepochybně 
nebyl pasivní vůči předloze. Vyplývá to především z jeho 
vlastní herecké zkušenosti: vynikl v psychologicky 
akcentovaných, nejčastěji tragických rolích79. Na jeho 
rozhlasové dispozice upomíná jedna kritika Lidových 
novin z doby po Šimáčkově odchodu z Brna: „Teprve 
postupem času se přišlo na to, že každý zvuk potřebný 
do rozhlasové hry je nutno zvlášť přesně vyzkoušet na 
vzdálenost od mikrofonu a na sílu zvuku. Přibýváním 
reportáží se množily zkušenosti, až konečně i autoři 
začali psát celá zvuková pásma, zachycujíce v nich 
scény z ulice, vřavy bitvy, pochody, výbuchy, demo-
lování atd. (...) Zvukové zkoušky se konaly odděleně 
od zkoušek mluvených.“80 Několik mikrofonů ve stu-
diích snímalo kromě hlasů také zpěv, hudební nástroje, 
studiové ruchy a společně se zvuky na gramofonových 
deskách se vše ladilo do výsledného snímku. „Brněnská 
stanice na tyto věci měla šťastnou ruku. Po režiséru 
Šimáčkovi převzal řízení zvukových montáží ...“81 
Lze tedy předpokládat, že Šimáček zvládl psychologii 
hereckých výkonů i zvukovou partituru rozhlasové in-
scenace.

Vynalézavě a osobitě se prezentovala také hudební 
produkce brněnské pobočky. Velkou klasickou hudbu 
si vyhradila pražská dramaturgie (od roku 1929 se jí 
systematicky věnoval Otakar Jeremiáš), a tak se dirigent 
Janota soustředil na předromantickou hudbu (uváděl 
vynalézavě skladatele 18. století) a na soudobou hudbu 
moravskou82. Tahle koncertní specializace Brnu vydr-
žela na dlouhou dobu.

Karel Vetterl (1898–1979) 
Hudební redaktor a folklorista. Začal ve studiu jako hous-
lista, ale již roku 1928 se stal hudebním redaktorem-drama-
turgem (programový úředník, od roku 1929 tajemník a od 
roku 1931 vedoucí hudebního oddělení). Začíná rozvíjet 
prezentaci hudby pro širokou obec posluchačů přístup-
nějšími a názornějšími způsoby. Od tematických koncertů 
přechází k sestavě s průvodním výkladem (v říjnu 1930 
provázel Vetterlův učitel dr. Helfert skladby ve Večeru na 
jaroměřickém zámku okolo roku 1790) a ke kombinaci 
slova a hudby na dané téma (1930: Halali. Lovecký obraz 
z motivů literárních a hudebních). V souvislé řadě tako-
vých pásem se účinně uplatnila literární kvalifikace Cha-
lupova po boku Vetterlově a tento typ literárně-hudebního 
pásma v Brně nadlouho zdomácněl. Úsilí o popularizaci 
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hudby živějšími a účinnějšími metodami objevilo postupy 
specificky rozhlasové (navzdory počátečním pražským 
námitkám, že „slovy zabíjíme hudbu a vkládáme do ní ob-
sah, jehož nemá“83). Odborně a vědecky se věnoval hudbě, 
folkloru i hudebnímu vysílání, vydatně se zasloužil (často 
s pomocí svého bývalého pedagoga V. Helferta) o produkci 
hudebních, literárně-hudebních a hudebně-vzdělávacích 
pásem. Z rozhlasu odešel za vědeckou prací.

Uvádění hudební tvorby Vetterl neomezoval na 
skladby umělé, ale věnoval pozornost tvorbě lidové: od 
tematických koncertních sestav ve studiu, které prová-
děli lidoví zpěváci a národopisné kroužky, brzy přešlo 
vysílání také k druhé, paralelní prezentaci formou re-
portážní (například Národopisná reportáž z Velké na 
Slovácku; reportérem byl také student Václav Sommer, 
etnografickou práci ve Velké inspiroval dr. Úlehla).

Původní hudební produkce brněnské odbočky se 
vedle vlastních nahrávek hudby 18. století a hudby 
moravské moderny realizovala tedy také v populari-
začních hudebních pořadech typu historického nebo 
životopisného hudebně-literárního pásma a typů pásma 
folklorního spjatého tématem místa (například Velká), 
významné události (rukování) či sezonní práce (seno-
seč). V obou typech smíšených pořadů se začíná sesta-
vou čísel, pokračuje se jejich propojováním a směřuje 
se k jejich vnitřní integraci do homogenního pásmového 
tvaru. Do toho vývoje významně vstupuje účast Dalibora 
Chalupy již v období jeho externí spolupráce se studiem 
(od roku 1928). A tak od prvních pokusů spojených se 
jménem Helfertovým a Vetterlovým vede souvislá vývo-
jová linie ke složitým komponovaným pásmům a biogra-
fickým hrám tzv. brněnské školy.84 

Brněnští experimentátoři
Brněnské experimenty třicátých let mají zvláštní 

povahu. Studio mělo postavení „brněnské odbočky“ 
Radiojournalu: to se projevilo v podpoře Prahy jaksi do 
začátku, v administrativně-organizačním spojení, resp. 
podřízení pražským pokynům a v autonomii stanice 
(která neměla dlouho ani možnost poslouchat pražské 
vysílání). Brno nastoupilo do rozjetého vlaku a řadu 
prvků převzalo už v podobě prvních ověření a prozkou-
šení.

Ředitel František Slavík podporoval hledání a stál 
za pokusy svých pracovníků, ať byly úspěšné či nikoli. 

Za všechny neschvalované či neschválené výboje stanice 
nesl odpovědnost.

Antonín František Slavík (1893–1942) 
Absolvoval VŠ elektrotechnickou v Brně a v Paříži, později 
již jako ředitel brněnskou filozofickou fakultu. Ovládal šest 
jazyků včetně esperanta (kterému se stanice významně vě-
novala). Až do nástupu do brněnské stanice roku 1925 pra-
coval jako vojenský radiotelegrafista. Byl zatčen gestapem 
a za odbojovou činnost popraven v Berlíně-Plötzensee.85

Konzervativní vedení v Praze označovalo Brňany za 
revolucionáře; jak to zdrženlivě formuluje Slavík ve 
svém zápisu z berlínské věznice, „pokusy o nové progra-
mové druhy se jim zdály divoké, neodpovědné“ 86. Zatím 
šlo jen o to, s malými prostředky, zvláště zpočátku zasta-
ralým technickým zařízením a primitivním vybavením, 
nedostatečnými studii a málo lidmi „uplatnit novou 
myšlenku, strhující nápad, překvapující technické 
řešení a tou cestou jsme se neústupně brali a potýkali 
a vítězili.“87

Pro pražskou stanici Václav Gutwirth, „žurnalista, neza-
tížený divadelními tradicemi“88, připravil na večer před 
28. říjnem 1928 pásmo Duch dějin. Opakují se v něm 
situace odchodu přes hranice (Komenský, Havlíček, Masa-
ryk, český voják – budoucí legionář). Zpracování – zatím 
ojediněle – objevuje montážní postup: „základem jsou 
dva hlasy – tázající a odpovídající. Třetí hlas – ,Recitace‘ 
– přednáší úryvky básní, citáty a dokumenty“89. Krátké 
pásmo je vynalézavou obměnou slavnostního večera, který 
se mohl skládat z přednášky, recitace, hudebních skladeb. 
Zde se v jedné ploše spojují prvky výkladový, beletristický, 
dokumentární, hudební a zvuková (ruchová) kulisa. Je 
to „první uvědomělý rozchod se souvislostí odvozenou 
z divadelního kompozičního modelu“90, znamená první 
vskutku rozhlasové komponované pásmo. Zůstává v Praze 
osamoceným pokusem.

Jestliže nemá Brno v tvorbě pásma prvenství časové, 
má je v systematickém rozvíjení a kanonizaci tohoto 
specifického rozhlasového žánru.

30. července 1930 se na stanici Brno vysílala rozhla-
sová parodie Na tom našem dvoře aneb Dvorní pěvci. Ti 
dvorní pěvci jsou zpěváky na dvoře brněnského bloku 
činžáků.
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Snímek končí:
9.     První domovnice: Kerej neřád tady zase počmáral tu 

zeď?
Druhá domovnice: Paní Šmídek, co vařej k obědu?

10.  (zpěv:) Počkej, ty budeš litovat.
11.  Drátovat, flíkovat ... hé!
12.  Klepání koberců
13.  Housle
14.  (zpěv:) Boženka okénko
15.   První služka: Fando, vod kerýho regimentu je ten tvůj 

frajer?
Druhá služka: To já nevím, ale von je u vojáků.

16.  Klepání koberců
17.    Všechno dohromady

Domovnice: Zatracení neřádi! Necháte toho už!91

Právem byl snímek charakterizován jako „první české 
rozhlasové pásmo, oproštěné od starých mimorozhlaso-
vých elementů a komponované jako útvar rozhlasový.“92

Autor pásma Dalibor Chalupa je programovým 
pěstitelem pásmového útvaru. Je také prvním z muške-
týrské trojice Bezdíček–Chalupa–Kožík, která založila 
slávu rozhlasové původní slovesnosti. (Je prvním v po-
řadí nástupu do odbočky i tím, že právě on získal další 
dva ke vstupu do rozhlasu.) Tato trojice přiměla i kroni-
kářku prvního desetiletí rozhlasu u nás A. J. Patzakovou, 
aby proti svému konzervativnímu přesvědčení (nebo 
navzdor loajalitě vůči pražskému vedení?) nadepsala 
jednu z kapitol titulem „Brno avantgardní stanicí rozhla-
sovou“. Ten první z trojice, „čerstvý, mladý dramaturg, 
bez zátěže rozhlasové zkušenosti průkopnických let 
i bez zkušenosti divadelní rutiny“93, odvážně vyzýval 
mladé a stejně nezkušené autory, aby zkusili něco, co by 
využilo vlastností a možností rozhlasového sdělování.

Dalibor Chalupa (1900–1983)
Ročník avantgardní generace, básník (první sbírka 1920), 
spoluzakladatel brněnské Literární skupiny a časopisu 
Host (s Wolkerem, Götzem, Jeřábkem, Blatným), absol-
vent učitelského ústavu. Od roku 1928 externě spolupraco-
val s brněnskou stanicí, od roku 1930 tajemník literárního 
oddělení; převzal úkoly po Vladimíru Šimáčkovi (který 
odešel do Bratislavy) a po Lvu Blatném (který roku 
1930 zemřel). Od roku 1934 šéf literárně-dramatického 
oddělení a od roku 1945 pražský dramaturg. Má zásluhu 
na prvém uvedení V + W v rozhlase (v přenosu Ostrova 
Dynamit z brněnského představení), na zařazení Buriano-
vých voicebandů, na uplatnění režiséra Jindřicha Honzla 
ve studiu i na uvedení významných zahraničních autorů 

a titulů, například Brechta–Weila, Théo Fleischmanna či 
Kästnerovy rozhlasové hry Život v dnešní době (což není 
nic jiného nežli Život za našich dnů, hra, kterou posléze 
E. F. Burian zahajoval v Praze svoje D 34).

Chalupa dovršuje montážní podobu rozhlasového 
pásma. V „památníku“ věnovaném Pavlu Křížkovskému 
stejně jako v obdobném pásmu věnovaném Josefu 
Resslovi komponuje do výrazného tvaru literárně vy-
pravěčské prvky s dokumentárními (dopisy, výroky 
i  novinovými články) a rozumí se s hudbou. Lokální 
pásmo reprezentuje Na tom našem dvoře. Velmi složitě 
a poutavě bylo komponováno pásmo o Mrštících v jejich 
rodném kraji (až z roku 1938), naopak jednodušší fak-
turu má řada cestopisných pásem. 

Chalupa zahajuje řadu čtyř pásem, která v letech 1930–
1933 kanonizují modelové podoby žánru: Na tom našem 
dvoře (Chalupa, Brno, 1930), Napoleon (Bezdíček, Brno, 
1931), Vzpoura gramofonových desek (Očadlík, 1932), 
Polka jede (Očadlík, Brno, 1933).

Samostatnou řadu tvoří Chalupova literárně-hudební 
pásma, jež pokračují v tradici z konce dvacátých let. 
Významně obohacuje rozhlasovou nabídku také řada 
Chalupových rozhovorů s moravskými spisovateli.

Ale výčet žánrů, v nichž se Chalupa pohyboval, tím 
nekončí. Zaujal svým originálním nápadem, když (při 
příležitosti reportáže z letního tábora) vysílal své dojmy 
a vjemy vleže uprostřed louky. A podílel se i na reportáži 
velkého formátu, když v květnu 1930 vysílali s Edvardem 
Cenkem „procházku textilní továrnou Neumarkovou“ 
s názvem Od ovčí vlny k vlněné látce. Jako často potom 
vysílala se po směru výrobního procesu. Po obhlídce 
terénu bylo napsáno průvodní slovo reportérů a to se 
zkoušelo v reálném prostředí spolu s jeho zvuky, aby ve 
vysílané reportáži dokonale splynulo s ruchy prostředí. 
„První prohlídka trvala tři hodiny, druhá právě tak, 
první zvuková zkouška byla od 10 do 16, druhá a třetí 
9–12 a generálka dvě hodiny. Tedy: aby posluchači na 
Moravě poslouchali 55minutovou reportáž o výkvětu 
brněnského průmyslu, bylo třeba k tomu 20 hodin 
technických příprav a připočtěme nejméně 20 hodin 
práce reportérovy s napsáním, úpravou přednášky,“ 
píše o tom Edvard Cenek (s pikantním označením pře-
dem napsaného reportážního slova jako přednášky!)94. 
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„Něco takového nebylo dosud ve světě známo,“ upozor-
ňuje Vladimír Kovářík, „lidská práce nebyla námětem 
reportáží“95. Tedy také na vzniku rozhlasové reportáže 
se Chalupa podílel, kromě už zmíněného hudebně-slo-
vesného pořadu a rozhlasového pásma.

Jestliže se podíváme na přehled přenosů, event. 
reportážních přenosů mezi léty 1925–193596, pak v ka-
tegorii oslav státu a státních představitelů, českosloven-
sko–zahraničních akcí a legionářské tematiky se v Praze 
odvysílalo 73 pořadů a v Brně 10 pořadů. Hlavní město 
mělo logicky k oficialitám blíž, ústředí si je nedalo vzít 
a charakteristicky zůstávalo déle a důsledněji u pouze 
ohlašovaného, nereportovaného přenosu. Brno si však 
z této „nouze“ udělalo svoji ctnost a začalo s přenosy 
z pracovišť, které zase nedohnala Praha; bylo jich do 
roku 1935 v Brně 22, kdežto v Praze jen 12. 

Není tedy divu, že pětiletí pravidelného vysílání 
z Brna v roce 1930 oslavila stanice programovým blo-
kem, jehož vstupní část tvořila reportáž Na šachtě z dolu 
Kukla v rosicko-oslavanské pánvi. Reportovali ředitel
A. Slavík, redaktor E. Cenek a důlní inženýr H. Hradečný. 
Po 135 hodinách příprav a zkoušek vysílali reportáž
o 45 minutách. Tato „jubilejní“ reportáž brněnské 
odbočky byla daleko náročnější nežli obě předchozí 
z textilky a z elektrárny. Na nich si rozhlasoví tvůrci 
vyzkoušeli postupy pro tento náročný úkol. A podrobná 
informace svědčí o tom, že i posluchači se museli připra-
vit na nezvyklý, a proto i pro ně náročný pořad.

V jubilejním bloku dále stanici přirozeně reprezento-
vala další charakteristická vizitka, tematický hudebně-
-slovesný pořad. A třetí jeho částí byl pořad nejlidovější 
orientace: už pět let úspěšně zavedený kabaret Stréčka 
Křópala. 

Tato populární figurka vznikla z improvizací v divadelní 
šatně; šéf operety Oldřich Nový s dramaturgem Václavem 
Skochem ji zařadili do jevištní revue Z Brna do Brna. Stré-
ček = Valentin Šindler, tenor brněnské opery a operety, po-
prvé vystoupil před mikrofonem v srpnu 1925, na Silvestra 
se mu v rozhlasovém pořadu postavil po bok Jozéfek Mel-
hoba = jeho bratr Václav Šindler a v roce 1928 také tetička 
Křópalka = Ludmila Janulíková.

Jubilejní 21. červen 1930 zřetelně prokázal na třech 
reprezentačních pořadech šíři nápadité nabídky stanice. 
Později napsal František Kožík: „V Brně jsme nasadili 

ostré tempo. Zkoušelo se, improvizovalo, vynalézalo. 
Spolupráce byla všestranná.“97 Uplatňovali se zejména 
mladí rozhlasoví pracovníci, objevovaní ředitelem Slaví-
kem, získávaní Chalupou, přitahovaní novým médiem.

Ovšemže také v Praze se postupně uplatňují mladé 
síly: Otakar Matoušek (přednáškové oddělení) přišel 
v roce 1931, Václav Růt (tamtéž) v roce 1934, Mirko 
Očadlík (hudební oddělení) dokonce již  v roce 1928. (Je 
ovšem charakteristické, že svoje pásmo o polce připra-
vil pro Brno!) Do poloviny třicátých let „v programové 
iniciativě Brno stále vede“98. A to rozhlasová hra teprve 
přijde na přetřes!

František Kožík (1909–1997) 
Druhý z mušketýrské trojice, právník a student konzerva-
toře, později i filozofické fakulty, začal externě s odbočkou 
spolupracovat v roce 1930. Na zkoušku (hlasatel a repor-
tér) byl přijat roku 1933, nastálo (do přednáškového od-
dělení) o rok později, do literárního oddělení v roce 1937. 
Vzpomíná: „Začátkem roku 1934 mne definitivně přijali do 
brněnského Radiojournalu do funkce tajemníka přednáš-
kového oddělení. K tomu patřilo dělat hlasatele, reportéra 
a když bylo třeba, i právníka. (Pozn. aut.: Zejména pokud 
šlo o rušení rozhlasu.) Rytmus rozhlasové práce byl strhu-
jící – v redakci se žilo vždy nejméně šest týdnů vpředu. (…) 
Všechno se vysílalo přímo a to pokaždé znamenalo velké 
dobrodružství.“99 

V době nástupu do Radiojournalu měl Kožík za sebou 
dvě básnické sbírky a řadu publikovaných časopisec-
kých příspěvků a překladů. V květnu 1933 odvysílal 
na zkoušku dvě reportáže. První z brněnského augus-
tiniánského kláštera, „kde Mendel konal světoznámé 
pokusy s křížením rostlin a kde jiný člen řádu, Kříž-
kovský, komponoval dosud známé sborové písně.“100 
O dva týdny později mu bylo „uloženo celodenní 
reportážní průvodní slovo při regionálním přenosu 
z Olomouce.“101 Spojoval v něm dvojí profesi: průvodce 
posluchačů programem celého dne, uvádění všech jeho 
programových částí nebo dokonce vstupy do těchto 
relativně samostatných pořadů na jedné straně a na 
druhé straně reportážní předvedení mnoha zajímavostí 
a objektů. 

Kožík byl přijat a v dalších letech vynikal v hlasatelně 
i v reportážích, v nápaditých pásmech (například ve 
slavném pásmu o dr. Semmelweisovi) a konečně v rozhla-
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sových hrách. Když v roce 1951 rozhlas opustil, pracoval 
v dramaturgii umělecké agentury a filmu. Celý život vy-
nikal mimořádnou pracovitostí a schopností nepřetržitě 
psát. Vynikl zejména v životopisné beletrii.

Významné pro vývoj brněnské odbočky bylo, když 
se trojice jejích mušketýrů zkompletovala. Nebylo to 
nástupem do zaměstnaneckého poměru; všichni se za-
čali pohybovat ve studiu nejdříve externě, Chalupa od 
roku 1928, Kožík od roku 1930. Bezdíček nastoupil 
po návratu do brněnského divadla v roce 1931.

Od roku 1929 sídlila odbočka už na třetí adrese v So-
kolském domě v Kounicově ulici a tady disponovala pro-
storami se třemi studii, z toho jedním koncertním. (To 
byly podmínky srovnatelné s Prahou, která v té době 
sídlila v Národním domě na Vinohradech).

Josef Bezdíček patřil do zakladatelské trojice české roz-
hlasové režie, tvořené jmény Hurt–Bezdíček–Sommer. 
V Brně na sebe upozornil už v roce 1931 širokým plátnem 
životopisného pásma Napoleon. V Napoleonovi lze vidět 
skutečnou učebnici montážního postupu pro nové autory. 
Ve vstupní zvukové montáži se postupně vystřídá pastorále 
(šumění moře, cinkot zvonečků, bečení ovcí, mečení koz), 
pak bitevní polnice, další polnice a zvonek zvonící na po-
plach – a už začne vřava bitvy, v níž se do výkřiku sborů 
obou protivných stran (Eviva Corsica! Vive la France!) 
ozve výkřik porodní bolesti matky Laetitie a obraz mše 
navazuje:
Kněz:    V den svátku Tvého Nanebevzetí modlíme se 

k Tobě, Madonno: z poroby nepřátel vysvo-
boď Korsiku, vůdce nám sešli s plamenným 
mečem.

Sbor: Amen...!
Laetitia: (silný výkřik)
(Pausa)
(Dítě zavrní)
Žena:     Karle Marie Buonaparte, vaše druhé dítě je 

rovněž syn. Jeho matka vás čeká.
Karel M.:   Ženo! Laetitie!
Laetitie:  Podívej se...
(dítě zavrní)
Laetitie: Jaké mu dáme jméno?
Karel M.:  Jméno, které bude vždy jemu i nám připomí-

nat naši pokořenou vlast. Jméno, které nosí 
jen svobodný Ital, Korsičan. Napoli – Korsi-
čan. Napolione!102 

Sugestivní kombinace zvuku a slova jako by předjí-
mala příští světový úspěch hry Kožíkovy. Pásmo jako by 

předcházelo formu rozhlasové hry. A tak se také tvar hry 
postupně rodil, hra se v Brně rozvinula na zkušenosti 
pásma.

„Když do rozhlasu přišel dlouholetý a zkušený 
režisér brněnských a bratislavských divadel Josef 
Bezdíček, vstoupila nová, vynikající epocha. Bezdíček 
režíroval, vychovával nové autory, z nichž někteří za 
ním jezdili až z Prahy.“103 

Bezdíčkova vítězná hra z bratislavské soutěže se jme-
novala Vzbura na salaši. „Vzbura“ Brna by se mohlo říkat 
nástupu, přímo útoku tvůrčí trojice, která dostala název 
„brněnská škola“. Byla laboratoří i školou moderního 
rozhlasového projevu. V rozhovoru pořízeném v roce 
1960 to Josef Bezdíček charakterizoval takto: „Chalupa 
byl tehdy vedoucí literárního oddělení a ten mi jako 
můj starý přítel, se kterým jsem si velmi dobře rozu-
měl, ponechával neomezenou volnost ve výběru reperto-
áru, a ředitel Slavík, inženýr se vzácným smyslem pro 
umění, ochotně a iniciativně vycházel vstříc našemu 
experimentálnímu řádění. No... řádění, experimen-
tálnímu... totiž: tenkrát co se odchylovalo od tehdejší 
normy vysílání her, to všechno byl experiment. Protože 
tato norma byla měkká, byl například experiment za-
vedení tří až čtyř zkoušek namísto dosavadní jedné, 
informativní, ve které se herci seznámili s textem, 
někdy nejprve při ní rozřezávali brožovanou knížku. 
A na generálce hra, obvykle aktovka, prošla s přísluš-
nými zvuky bez zastávky. To bylo do té doby všechno. 
Ani dveře, které teď naproti tomu straší v rozhlase 
snad až příliš často, nebyly zvukově naznačovány. 
Nejvýš tak ten zvonek na sluhu...“104 

To byla ovšem cesta proti konvenci, která se za-
hnízdila ve studiích a stala se pevným návykem. Proto 
na ni musela nastoupit generace nesvázaná s počátky 
rozhlasu a s těmito návyky.

Brněnská generace měla pro to i věkové předpoklady, upo-
zorňuje Mázerová105. 
Porovnáme-li tvůrčí týmy, pak spolupracovali:
v Praze: režisér Hurt (53 let) a šéf Kareš (39 let)
= průměr: 46 let,
v Brně: Bezdíček (30 let), Chalupa (30 let), Kožík (21 let) 
= průměr 27 let,
a v rovině řízení se setkávali:
v Praze: Čtrnáctý (48 let), Svoboda (52 let),
Šourek (50 let) = průměr 50 let
s brněnským Slavíkem = 37 let. 
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„Biedermeierovský duch, který nerespektuje tu 
základní skutečnost, že hlavním a základním časem 
rozhlasového vysílání je přítomnost a ne minulost, 
přetrvává v rozhlase, především pražském a především 
vlivem Karešovým, až daleko do třicátých let a láme se 
nejprve pod vlivem Brna, kde nastupuje nová gene-
race už koncem dvacátých a na začátku třicátých let,“ 
charakterizuje situaci Branžovský106. Miloš Kareš totiž 
programově vyvodil ze zájmu širokých vrstev o vysílání, 
že je zpočátku nutno „sledovat jistý umělecký konser-
vatismus, je nutno připravit půdu, seznámiti široké 
vrstvy posluchačů nejprve s uměleckým odkazem mi-
nulosti, než bude možno navázati plný kontakt s umě-
leckými proudy dneška.“107 K tomu Praha soustavně 
adaptovala divadlo do rozhlasového studia.

Brno si uvolnilo ruce ohledáváním nedivadelních 
předloh k dramatizaci a původních námětů. Opakovalo 
přitom vlastně historickou cestu divadelního vývoje 
od středověku do moderní doby: od vypravěče přes 
vyprávění střídavě ve dvou či více hlasech k vyprávění 
s vloženými dialogy až po skutečně dramatický dialog. 
Pracovalo přitom záměrně montáží malých ploch, ma-
lých záběrů, jež spojovalo do významných řad. Mezi mo-
nologickým rozhlasovým pořadem a rozhlasovou hrou 
se vývojovou (a laboratorní) mezifází stalo rozhlasové 
pásmo108. (V Brně se na vývoji a konstituci jeho tvaru 
podílejí ve třicátých letech krom Helferta, Vetterla, Cha-
lupy, Bezdíčka a Kožíka také Kutal, Racek, Leo Firkušný, 
František Matula, Vrbata, Robuš-Kotásek, Konupka, 
Indra, Kynčl, Brtva, Prásek a Charousová-Gardavská.) 
K rozhlasové hře dále vedla adaptace zahraničních zku-
šeností (tj. nejprve hledání a potom přísný výběr té malé 
části, která reprezentovala kvalitu a přínos). A posléze 
i vědomé a záměrné zkoumání rozhlasové poezie, na něž 
vzpomíná Kožík: „Hledali jsme a objevovali dramatický 
význam zvukových kulis: hlas deště dopadajícího na 
okno, přibližující a vzdalující se koncert na prome-
nádě, hlas motoru, ptačí zpěv, houkání vlaku... Byly 
to první rozkolísané kroky doprovázené nepochope-
ním lidí, kteří mluvili o nemožnosti nahradit živou 
scénu něčím tak neosobním, jako je rozhlas.“109 Sem 
patří Kožíkovy Rozhlasové momentky, miniscénky, jež 
sugerovaly posluchači „určité stavy a jejich proměny 
výhradně zvukovými vjemy“110 (tj. hlavně zvuky mimo-
slovní povahy).

Z komplexu těchto průzkumných výpadů do budouc-
nosti rozhlasového výrazu se zrodila erbovní rozhlasová 
hra – Kožíkův Cristobal Colón. „Rozhlasový hřebík 
uhodil na hlavičku teprve František Kožík svým Cris-
tobalem Colónem, ve kterém spojil v dokonalou rozhla-
sovou jednotu dramatické prvky s básnickými a vytvo-
řil tak první rozhlasovou dramatickou báseň.“111 Kožík 
pochopil téma jako příležitost „spojit všechny druhy 
rozhlasového uměleckého vyjádření od realistické scény 
přes reportáž po melodram a sborovou recitaci“112, jak 
řekl úvodem k obnovenému nastudování.

(Melodram recitačního sboru:)
Tisíce tisíců vln
hřbitovy odvahy

zkouška vášnivých a smělých srdcí
zkouška dobrodruhů vítězů a vůdců

strašných bojovníků s živly
kteří krok za krokem rozšířili svět

pokořili tajemství
nebezpečí

       
(Z prologu hry) 

Hra je označena za rozhlasový epos. Tím se zřetelně 
distancuje od divadelní hry, adaptované pro rozhlas, 
a zároveň reflektuje širokou fresku, kterou realizuje 
před mikrofonem třicet šest postav a s nimi další hlasy 
námořníků, dětí a Indiánů a k tomu recitační sbor.

(Prolne bouře. Colón na zpáteční cestě. Hudba.)
Colón:  (se modlí) Bože, nedej, aby má loď na této zpáteční 

cestě ztroskotala, abych zahynul, dříve než dám 
svým panovníkům zprávu o nalezené Indii. A ze-
jména nedopusť, aby proklatý Pinzón dospěl dříve 
břehů španělských než já. Já jediný mohu ohlásit 
nalezení své velké cesty. Já objevil východ Indie.

(Vítr. Prolnou hlasy jako v podvědomí:)
Sbor:     Vlna a vlna
 jméno a jméno
 Bermejo
 Bermejo
Colón:  Ne, ne, ne. Bermejo ne, já jsem viděl v noci světla 

a to byla zem. Já byl první. Jsem o tom přesvědčen. 
Nikdo nesmí mít tu čest, jen já. Chci dosáhnout 
ještě velké slávy pro své nejmilostivější panovníky 
a pro slávu Boží.
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(Hrom, nalomení stožáru, praskot stožáru, hudbou vyvr-
cholení bouře a Colónovy vize) 

Mluvil-li autor o společném díle horoucího kolektivu, 
bylo to bezpochyby namístě. V režii Josefa Bezdíčka 
uvedlo Kožíkův rozhlasový epos Brno 12. dubna 1934 
a brzy nato v repríze 30. května 1934 s Josefem Skřiva-
nem v titulní roli. Hru později uvedla Praha a Bezdíček 
tu svěřil titulní roli Eduardu Kohoutovi. Všecka tato 
vysílání byla samozřejmě přímá, nahrávku pořídil Josef 
Bezdíček až v roce 1948 (s Jiřím Pravdou, tehdy členem 
Realistického divadla) v Praze.

Rozhlasová hra se stala prubířským kamenem rozhla-
sovosti pro celou slovesnou oblast. Příběh o Kolumbovi 
byl na léta jejím výkonem špičkovým.

Sebeuvědomování rozhlasu 
Třicátá léta jsou obdobím sebeuvědomování rozhlasu, 

chápání jeho mezí a hlavně objevování jeho možností. 
Toto rozpětí zkoumají různé osoby, z rozdílných podnětů 
a na základě odlišných východisek.

Nabízí se tu srovnání s filmem, k němuž se (slovně!) 
přihlásil i Kareš. V roce 1930 o něm přemýšlejí nejméně 
tři tvůrci: Václav Růt v Praze se obrací k teoretickým 
studiím o filmu (například Balázsovým), Dalibor Cha-
lupa v Brně studuje odkazy avantgardních vrstevníků 
na směřování umělecké moderny včetně filmu, Josef 
Bezdíček v Bratislavě teoreticky zpracovává divácké 
zážitky z němých filmů. Tak se začíná formovat vědomá 
střihověmontážní rozhlasová metoda. Bez ohledu na 
zatím primitivní možnosti její realizace tu vzniká vlastně 
rozhlasově osobitý výrazový postup.

Ale i divadelní inscenační praxe zpracovává nové 
myšlenkové podněty a hledá nový, době přiměřený 
výraz. Jakkoli v Brně se jevištní výboje nesetkaly (a už 
od Mahenových divadelních dob vždy nesetkávaly) s di-
vácky úspěšným ohlasem, přece jen za režijní činností 
E. F. Buriana a Jindřicha Honzla v Brně zůstala pod-
nětná stopa. Bylo jen přirozené, aby moderní sdělovací 
prostředek – rozhlas – navazoval na výsledky moderního 
divadla.

Kožíkovo drama Puškin. U klavíru představitel Puškina E. Kohout, vlevo R. Nasková a režisér J. Bezdíček
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Tyto vlivy se formují zhruba v prvé polovině třicátých 
let a vyvíjejí tlak týmž směrem jako příklad brněnské 
rozhlasové tvorby a tomuto ataku nelze dlouho odolávat. 
Praha začíná absorbovat brněnské podněty od poloviny 
třicátých let, tím spíš, že začínají působit i mladé a nové 
síly v jejích vlastních studiích: po Očadlíkovi také Dis-
man, Jareš, Matoušek, Růt, Cincibus, Kocourek, Pražský 
a další. A otáčí se výrazně také myšlení doby. 

Proces od rozhlasového přenosu k reportážnímu přenosu 
a dál k rozhlasové reportáži z nejrůznějších prostředí, od 
tematického seřazení programových čísel přes literárně-
-hudební pásmo až k tematickému rozhlasovému pásmu 
(historickému, literárnímu, biografickému, cestopisnému, 
vědeckopopulárnímu), od hry se zvuky k rozhlasové 
hře – to je vývoj rozhlasu k objevu vlastních prostředků 
z podnětů a impulsů brněnské odbočky. Rozhlas začal 
být vnímán nikoli po boku divadla, ale po boku filmu jako 
technicky zprostředkované sdělení, které působí plynulým 
řazením zvukových obrazů (záběrů), skládaných do zá-
měrně cílené montáže.

Špičkové dílo třicátých let, Colón, vyšlo tiskem roku 
1934. Bylo prohlášeno za nejlepší domácí hru a vysílaly 
je zahraniční stanice. Roku 1935 reprezentovalo naši 
tvorbu v cyklu Nejlepší rozhlasové hry světa, roku 1938 
hájilo barvy Československa na rozhlasovém festivalu 
v Bruselu. „Ve hře bylo zanícení nejen moje, ale nás 
všech, Dalibora Chalupy, Bezdíčka, ředitele Slavíka. 
Bylo to dílo kolektivu,“ napsal František Kožík. „Když 
jsem Colóna psal, bylo mi čtyřiadvacet let. Ve hře je za-
kleto naše lidské i rozhlasové mládí.“113 Rozhlas si už je 
vědom svých možností a prostředků, stal se konečně 
sám sebou.

Třicátá léta byla zlatým věkem rozhlasu ve světě 
i u nás. V naší rozhlasové historii jsou s nimi srovnatelná 
jen léta šedesátá, která byla nazvána obdobím renesance 
rozhlasu. Shoda mezi obojím rozhlasovým desetiletím 
spočívá ve vynalézavosti rozhlasové tvůrčí práce 
a v sociální rezonanci vysílání.

Rozhlasová žurnalistika 
V Radiojournalu bylo vše ve stálém pohybu, stálé ex-

panzi, růstu a bujení. Vznikaly tak některé zvláštní jevy 

a situace. Například „Termín ,literární program‘, chá-
paný normálně jako program složený z literárních děl 
nebo těchto děl se týkající, je používán rozhlasovým ve-
dením na označení programu nehudebního, ze slov se 
skládajícího. Tak se stalo, že do literárního programu 
patří i módní hlídka, reportáže, přednášky všech oborů 
atd.,“ píše Václav Sommer ještě jako kritik, stojící vně 
rozhlasu.114 I názvy a subordinace již přežilé zůstávaly 
často v užívání. (A některá označení se jen zvolna napl-
ňovala.) Zdá se, že nejnehybnější či nejméně se vyvíjející 
byla žurnalistika a z ní především zpravodajství. Byl tu 
mnohaletý paradox: rozhlasová společnost, která se 
uvedla pod názvem Československé zpravodajství radio-
telefonické, s r. o., celých dvaadvacet let neměla nárok 
na zpravodajskou redakci! (Dočkala se jí až v roce 1945.) 
Po tu dobu jí byl vnucen monopol Československé tis-
kové kanceláře: nezávislý na záměrech a programových 
potřebách Radiojournalu, ale naopak závislý na politice 
tiskového odboru prezidia ministerské rady. Ostatně 
zprávy ČTK byly „rozhlasem v rozhlase“ stejně nebo 
velmi podobně jako ostatní „rozhlasy“, řízené a realizo-
vané zvenčí (a v tom smyslu bylo jejich označení přesné), 
počínaje rozhlasem zemědělským a konče školským.

Kritika zpravodajství 
Tato situace a její důsledky byly soustavně terčem 

kritiky. Z ní umírněná byla ta, která se ozývala proti kon-
zervativnosti vysílání, proti nedostatku života v obsahu 
i malé živosti zpracování. „Národně socialistické České 
slovo volá, aby se rozhlas stal angažovaným propa-
gátorem dobrých počinů vlády, a několikrát kritizuje 
zpravodajství ČTK jako nezainteresované, suché, ne-
srozumitelné prostým lidem, šroubovaně stylizované: 
podivuje se, jak je možné, že politická redakce, jakou je 
ČTK, může odevzdávat tak šedivou, nevýraznou práci. 
(...) Jaroslav Humberger označuje zprávy ČTK za ,mo-
rový kout československého rozhlasu‘, proti kterému 
je třeba vést tvrdý boj. Je to suchopár, vyznačující se 
vzácnou nestravitelností, nezáživností a nezajíma-
vostí. (...) Emil Synek konstatuje, že rozhlas ,pro samé 
kličkování ztratil svou základní vlastnost, aktuálnost‘. 
Oznamování zpráv je ,pravým paskvilem jak z infor-
mačního hlediska, tak pokud jde o zajímavost‘.“115 

Náprava je ovšem nesnadná a monopol ČTK neodvo-
latelný. Podstatě věci se přiblížil A. C. Nor, když vytkl 
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rozhlasu, „že jeho spolupracovníci nejsou novináři, 
nýbrž úředníci; rozhlas nechce vzít na vědomí starou 
pravdu, že slovo mluvené je účinnější než slovo psané, 
a zůstává v područí tisku.“116 Nor ovšem totéž mohl říci 
o ČTK a o prezidiálním tiskovém odboru. (Ostatně Karel 
Kraus v ČTK byl vrchním odborovým radou tohoto tis-
kového odboru podobně jako byl Miloš Kareš vrchním 
ministerským komisařem téhož odboru, v němž byl za-
městnán ještě prvé tři roky působení v Radiojournalu.) 
Krátce: „Rozhlasová žurnalistika vzniká u nás velmi 
váhavě a pomalu,“ jak napsal Jiří Hronek.117 Noviny se 
čtou, rozhlas se poslouchá a slovo v rozhlase má své 
zvláštnosti, své zákonitosti. Rozhlasové zpravodajství 
jako přívěšek ČTK uvádělo zprávy psané pro tisk a pro 
rozhlas jen nepatrně upravené.

Nejen zpravodajství 
Ostřejší kritika se ozývala k celkové koncepci in-

formativní funkce vysílání, která není vyčerpána „částí, 
věnovanou zprávám tiskové kanceláře“118. Olga Srbová 
na toto téma přináší řadu příkladů a námětů: 

1.  „Mnohem větší význam než vyprávění o událos-
tech v parlamentě by mělo přímé vysílání celého 
jednání. Jsou vysílány mše z kostelů, opery z di-
vadel a sportovní zápasy. Proč by nemohla být vy-
sílána důležitá dějství našeho politického života? 

2.   (...) vítáme radostně referáty o knihách i před-
čítání ukázek. V našem kulturním životě však 
nevycházejí jenom knížky. Jsou premiéry 
v divadlech a kinech, jsou koncerty a výstavy.“ 
Rozhlas nemusí konkurovat hloubkou a rozsahem 
novinám, stačí, aby se „rozhlas omezil skutečně na 
informace a ponechal by tisku kritiku.

3.    Rozhlas může jít dále než noviny. Nemusí ozna-
movat jen hotové věci, nýbrž může zachycovat 
jejich zrození a průběh.“119

Konečně se kritika – nejostřeji – obrací k postojům 
rozhlasu. „Přítomnost, nezávislý deník, vydávaný 
u Františka Borového, kritizuje v r. 1933 rozhlas za 
jeho neutralitu. V době, kdy říšskoněmecký rozhlas 
prohlásil ústy svého ministra propagandy Goebbelse, 
že německý rozhlas musí být odshora dolů orientován 
hakenkrajclersky, v době, kdy ohrožená demokracie 
musí bojovat o svou existenci, je neutralita přímo 
škodlivá. (...) ,Jde jen o to, aby rozhlas velkou část své 

práce organisoval u vědomí, že rozhlas demokratic-
kého státu nemůže zůstat stranou tam, kde se bojuje 
o demokracii.‘“120 

Snad mělo vedení Radiojournalu dobrou vůli, snad 
se i snažilo držet krok s hradní politikou, ale program 
žurnalistických, tedy politických pořadů se měnil jen 
zvolna. Miloš Kareš nebyl Dalibor Chalupa a Rudolf 
Beran nebyl Antonín Švehla. Zprávy ČTK se v půli třicá-
tých let ozývaly na Praze I v poledne, večer (19.00 hod.) 
a ve 22.00 hod. spolu s přehledem denních událostí 
a zprávami sportovními. Zpráv meteorologických a bur-
zovních bylo za den víc. Všechny zpravodajské relace 
se vysílaly také (v blízkém čase, například večerní před 
19.00 hod.) německy. A zprávy, východisko a osa vší 
žurnalistiky, se neproměňovaly. Jen žurnalistické formy 
mimo vlastní zpravodajství, drobné glosy, doplňkové 
informace, kulturní zprávy a publicistika procházely 
vývojem a proměnou. Díky jim se vysílání vcelku promě-
ňovalo z osvětového a vzdělavatelského na informativní, 
na sdělení aktuálních faktů. Splnila se tak v průběhu de-
setiletí některá z přání či představ Olgy Srbové. Jakmile 
ovšem byla uchopena jen trochu podstatněji, už bylo zle. 
Tak například: „živnostenský Národní střed protestuje, 
že rozhlas nevěnuje pozornost akcím, projevům a shro-
mážděním živnostníků a obchodníků, ač právě mezi 
nimi je nejvíce rozhlasových abonentů: ,Náš rozhlas, 
který dovede vysílat socialistické debatní večery, které 
nejsou ničím jiným než propagací marxismu, nevysí-
lal o našem projevu ani slova!‘“ Václav Gutwirth, když 
uvažuje nad „radiocenzurou“, vidí situaci jako nesnad-
nou: „Není tu vinen snad jen Radiojournal. Připusťme, 
že by dovolil volnější názor v rozhlase. Ihned by byl 
oheň na střeše, neboť svobodnější názor, projevený 
před mikrofonem ve studiu, by byl hned předmětem 
útoků v některém listě.“ 121  

Rozhlasový komentář 
Celých patnáct let se vysílání obešlo bez politického 

komentáře, nepočítáme-li za něj občasný oficiální 
projev vládního představitele. Sváteční Úvahy a Živá 
slova byly poctivé a užitečné pořady, eticky a filozoficky 
se zamýšlející nad otázkami lidských osudů a vztahů. 
Populární byla zejména Živá slova, která začala vysílat 
brněnská stanice 16. října 1932 a v nichž vystupovala 
řada známých osobností literárního i vědeckého světa. 
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(Jejich role vzrostla zejména v období protektorátního 
omezení rozhlasových možností.) Komentář však nebylo 
možno ničím nahradit.

Naprostým nezbytím se komentář stal v napjatém 
a nepřehledném roce 1938, plném dramatických udá-
lostí. Bylo třeba výmluvně a vlastenecky vysvětlovat 
vládní politiku a k tomu byl vybrán jako první soustavný 
politický komentátor zkušený a vzdělaný redaktor 
Franta Kocourek. „Svou úlohu obhájce a tlumočníka 
vládní politiky (…) chápal ideálně a idealisticky. Své 
informace (a to bohaté, přesné a včasné) míval přímo 
z kanceláře presidenta republiky.“122

Franta Kocourek (1901–1942) 
Svobodný žurnalista, vystudoval UK a pokračoval ve Fran-
cii a v Německu, spolupracoval s 35 novinami a časopisy, 
v rozhlase externě působil v letech 1933–1940 jako repor-
tér, autor přednášek a rozhlasových úvah a posléze roz-
hlasový komentátor. Jako reportér osvědčil „pohotovost, 
klid a jazykovou i přednesovou čistotu“. Jako komentátor 
mluvil pěkně a srozumitelně, svými myšlenkami a „hla-
sem, přednesem i celou výstavbou každého vystoupení 
vyvolával zájem. Lidé ho měli rádi. Dovedl hovořit o nej-
všednějších věcech života prostě, ale osobitým patosem 
dovedl celé partie svých promluv přenést až do poloh kla-
sické prózy.“ V roce 1938 se účastnil kolektivní reportáže
z X. všesokolského sletu. Přispíval do politického Okénka. 
„18. září komentuje pohřeb obránců hranic ve Falknově 
(Sokolově), 23. září hovoří v komentáři o zradě Francie, 
27. září odpovídá na Hitlerovu řeč, proslovenou v Norim-
berku. Pomáhá svými rozhlasovými rozhovory a komentáři 
při repatriaci vysídlenců z obsazovaných území.“ Nejtěžší 
úkoly ho čekaly v Protektorátě. Zemřel čtyřicetiletý 
v Osvětimi–Birkenau.123 

Do uplatnění politického komentáře se k realitě ži-
vota přibližovaly reportáže, politickou pasivitu prorazil 
teprve cyklus tzv. Okének.

Reportáže 
V reportáži měla už své bezpečné místo reportáž 

sportovní a v ní zavedený Josef Laufer, následovaný 
postupně dalšími reportéry v Praze i v Brně. Laufer byl, 
jak víme, „prvním reportérem vůbec, který provedl po-
dobný způsob reportáže, o jaký se ani vedoucí Anglie 
dosud nepokusila.“124 Jako redaktor pražského týdeníku 
Prager Presse (1920–1939) se zasloužil také o vývoj re-
portáže německé, protože vysílal i pro rakouskou stanici 

v německém jazyce. Nikdy nebyl v českém rozhlase za-
městnancem, ale dlouhá léta byl jeho předním reprezen-
tantem a propagačním symbolem. 

Z nejvýznamnějších reportáží Josefa Laufera ve třicátých 
letech (které zaznamenal V. Zápotocký v Týdeníku Rozhlas 
16/2001):
1930 – Přímé reportáže z II. světových ženských her 
v Praze. Zlatým hřebem je reportáž z házenkářského finále 
ČSR – Jugoslávie.
1933 – Přímé reportáže ze všech zápasů našeho národního 
mužstva z prvního mistrovství světa hokejistů uspořáda-
ného u nás na zimním stadionu na Štvanici. To byl první 
seriál sportovních reportáží v dějinách našeho rozhlasu.
1934 – Přímé reportáže ze světových šampionátů nejpo-
pulárnějších sportů – hokeje a fotbalu – z Itálie. Hokejové 
zápasy rakouské reprezentace pro vídeňský rozhlas vysílal 
J. Laufer samozřejmě v němčině.
1936 – První přímé přenosy z olympijských her – zimních 
v Garmisch–Partenkirchenu a letních v Berlíně.
1938 – Premiérový ročník plochodrážní Zlaté přilby Česko-
slovenska se slavným vítězem Frantou Juhanem.
1939 – Na začátku března ještě reportáže z mistrovství 
světa hokejistů ve Švýcarsku, ale pak dlouhá odmlka.

Pro reportáž se ještě neustálil termín, pro reportéra 
jakbysmet. Laufer sám mluvil o hlasateli nebo speakru, 
ačkoli mu termín reportér nebyl neznámý. A další autoři 
nazývali reportérovo dílo rozhlasovým popisem. Takže 
Laufer je náš první a přední „hlasatel rozhlasového po-
pisu“. (Ještě že alespoň vstoupil do užívání termín „vysí-
lání“ namísto ještě nedávného „rozhlašování“!) 

Okolo roku 1930 už byl význam reportáže jasný, její 
popularita nepochybná, potřeba jejího rozvinutí do dal-
ších oblastí zřejmá. Nesnáz ovšem působila vysoká laťka, 
kterou stanovil Lauferův vzor a jeho požadavky. „Doko-
nalý hlasatel měl by býti také hercem, básníkem nebo 
umělcem, aby dovedl vnésti do svého líčení dramatický 
spád. Náhlé odmlčení, zrychlení řeči apod. mohou pod-
statně oživit posluchačům průběh zápasu. Tím způso-
bem podaří se hlasateli, že jeho hlášení vzbudí zájem 
i těch, kteří se jinak o sport nezajímají.“125 

Ale byly tu požadavky posluchačské veřejnosti do-
konce formulované už i v tisku. „Obliba sportovních 
přenosů nabádá, aby jí bylo všemožně využito. Ne-
bylo by možno najít vtipného hlasatele slovní kultury 
a pohotovosti, který by nám např. vylíčil přenosem 
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z nádraží, z tržnic, z ulic a živých křižovatek, ze sadů 
a jiných míst i továren pravý, nefalšovaný život velko-
města? Pokud vím, jediná dosud vratislavská stanice 
zavedla tzv. ,Blick in die Zeit‘, tedy něco podobného, 
jednou týdně s velikým úspěchem. Tento námět ovšem 
jest také otázkou techniků. Po této stránce však naše 
stanice, najmě pražská a brněnská, zmohly mnohem 
nesnadnější problémy a nebylo by tedy překážek, aby 
náš rozhlas byl zaktualizován.“126

O aktualizaci vysílání se začaly tedy pokoušet 
zejména vyzvané stanice. Obě pochopily šanci, kterou 
reportáž nabízí, a pustily se do pokusnictví; s trochu roz-
dílným cílem – jestliže Praha se snažila převážně o vyhle-
dávání zajímavých témat, Brno se snažilo naopak hledat 
zajímavé podání témat. „Reportér se nemá pohybovat 

jen po vrcholcích zajímavostí a senzačnosti zvuků,“ 
vzpomíná po létech Dalibor Chalupa na brněnské repor-
táže, které si nezadaly ve srovnání s dramatickými útvary. 
„K výročí zřízení brněnského vodovodu jsme vytvořili 
reportážní montáž, která zabrala půldruhé hodiny 
večerního vysílání. V přesně propočítaném a vyváže-
ném scénáři bylo pamatováno na čtyři od sebe značně 
vzdálená reportérská stanoviště a na vstupy ze studia, 
které tvořily umělecké přechody a spoje. Úvodní scéna 
zavedla posluchače do dávné minulosti Brna, města 
studní, na ni pak po hudebním přechodu navázala 
báseň S. K. Neumanna Stavba vodovodu, inspirovaná 
mohutným technickým projektem vybudování vodo-
vodního potrubí od Svitav k Brnu. A potom již násle-
dovalo zapojování jednotlivých reportérských stanovišť 

První přenosový vůz
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a studia v dramatickém pásmu, sledujícím potrubí od 
pramene přes přečerpávací stanici k chemickým labo-
ratořím, až k vodovodnímu kohoutku v domácnosti. Od 
mixovacího stolu byly otevírány a zavírány jednotlivé 
mikrofony reportérů, kteří řídili nástupy podle poslechu 
vysílání z přijímače, a stejně tak byly řízeny i herecké 
a hudební vložky ze studií.“ A Chalupa zdůrazňuje: „Bez 
této školy, bez tohoto experimentování technického, 
reportérského a konec konců programového, které bylo 
vážením, zkoumáním a uzákoňováním problematiky 
rozhlasu, nebylo by došlo k dnešnímu stavu technické 
i programové vyspělosti.“127

Zkoumání a uzákoňování reportážních zásad se zú-
častnil také F. K. Zeman (v té době redaktor Lidových 
novin v Brně a, rozumí se, spolupracovník brněnské od-
bočky). Podle zjištění jeho „první úvahy o vážné otázce“ 
jde reportáž za zprávu tím, že jde dovnitř věcí, k jejich 
kořenům, a tím přibližuje případ mysli a citu vníma-
tele. V reportáži rozhlasové pak „vlastnosti předmětů 
a událostí nabývají psychologickým účinkem zrako-
vého dojmu na slovní výraz daleko větší živosti, než 
sebelépe připravená přednáška.“128 Reportér pomáhá 
posluchačově obrazotvornosti, aby nabyl představy 
tvaru a pohybu a stal se tak účastníkem všeho, co se 
děje. Součinnost odborníka umožňuje reportéru věnovat 
se více popisu a dojmům, odborník pak dodává reportáži 
informační a dokumentární závažnost, „hlas odborníka 
je reportérovo svědectví.“ 129

Brno vysílalo jízdu králů ve Vlčnově i vojenské ma-
névry, ozvalo se (s pomocí krátkovlnky) ze dna Maco-
chy i z výše plachtícího větroně, přiblížilo atmosféru 
u táboráku i objekty archeologických vykopávek ve 
Věstonicích, ale především přiblížilo nejrůznější profese 
a pracoviště, obvyklá a neobvyklá.

Praha volila (v roce 1930) atraktivní témata v zajíma-
vých prostředích, mj. z cirku Kludský a z bojiště u Lipan, 
kde byla rekonstruována historická bitva. Nástup Brna 
ji však nechává v závěsu. A když i Ostrava, kterou vede 
Jaroslav Tyl, bývalý brněnský hlasatel, se pouští po 
brněnském vzoru do reportáže z dolu (1931), zůstává 
pražské vysílání výrazně pozadu. Věnuje se daleko více 
oficiálním přenosům (které jí v hlavním městě, pravda, 
příslušejí) a sportovní reportáži Lauferově (v Brně mu 
sekunduje Jan Liška). K dennímu životu se obracejí 
jen reportáže specializovaných vysílání, Hokešovy 

v dělnickém a Dismanovy ve školském rozhlase. Když 
ostravské reportážní aktivity ještě posílil F. K. Zeman po 
příchodu z Brna, začala se i Praha ohlížet po oblíbeném 
novém žánru ve vysílání. Tématům pracovním se začala 
rozpačitě věnovat od roku 1933 (Brno od roku 1928) 
a k roku 1938 bylo v počtu reportáží skóre Brno : Praha 
= 27 : 23.130 V roce 1933 začíná externí spolupráci v Praze 
redaktor Franta Kocourek (v roce 1934 reportuje pře-
voz ostatků plukovníka Švece do Památníku odboje na 
Žižkově), v roce 1935 nastupuje jako hlasatel ing. Josef 
Cincibus, který se po roce začíná věnovat reportážím 
(vysílá korunovaci anglického Jiřího VI., předání hrobu 
J. A. Komenského v Naardenu).131

 
Reportéři 

Připravenost a pohotovost reportérských sil z celé 
republiky se prokázala v pětihodinové reportáži z po-
hřbu T. G. Masaryka 21. září 1937. Hovořili v ní: Josef 
Cincibus, Miloslav Disman, František Havel, Vladimír 
Müller, Ferdinand Pour, Julius Randýsek, Emil Rusko, 
Vladimír Šimáček, Emil Vrba, F. K. Zeman. Byli různých 
profesí i rozhlasových funkcí a z různých pracovišť a od-
boček, ale vytvořili při různosti svých osobnostních typů 
a svého vidění i mluvního výrazu velkolepé široké plátno 
reportážního obrazu historické události.

Když Jan Wenig ve vzpomínkách obhlíží reportéry (je-
jichž práce „není zaměstnáním, ale povoláním“), zazna-
menává tyto charakteristiky: „V začátcích rozhlasu se 
reportérsky osvědčoval právě tak František Kožík, Da-
libor Chalupa jako František Havel. Reportérem, abych 
užil starého termínu, z boží milosti byl Josef Cincibus, 
rychlý, vtipný, vybavený jazykovými znalostmi a hbi-
tou reakcí na viděná fakta; totéž platí o F. K. Zemanovi 
se širokou paletou zájmovou, kde politika sousedila 
s hudbou a národopisem. Kultivovaným reportérem, 
podávajícím formálně vybroušené výkony, byl a je 
M. Disman. Ve Frantovi Kocourkovi (…) nám odešel 
z nacistické zvůle talent víc než slibný.“132

Reportáž hrála už ve vysílání tak významnou roli, že 
rozhlas cítil v květnu 1936 „nutnost zřídit ,reportážní 
oddělení‘, i když je představuje jen jediný člověk 
– ing. Cincibus – pověřený korigováním a organizo-
váním činnosti příležitostných reportérů vlastních 
i externistů.“133 Běhal připomíná, že „existence prvního 
profesionálního ‚jenom reportéra‘ (bez jiných hla-
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satelských, novinářských apod. závazků) umožnila 
vznik denních tzv. ,malých‘ reportáží ze všedního 
a pracovního prostředí, které byly pro ing. Cincibuse 
typické.“134 

Rozhlasová okénka 
Roli aktuálně působícího sdělení, které bez ohledu na 

svoji formu fungovalo jako politický komentář, sehrála 
Okénka nebo také Rozhlasová okénka, jež se z rozhlaso-
vých pořadů nejvýrazněji vymkla z převážně defenzivní 
pozice Radiojournalu. „Zpravodajství bylo nejostřeji 
kritizováno a také rozhlasoví pracovníci těžko snášeli 
trvající závislost na zpravodajských pořadech Četky, 
která byla zcela pod vlivem agrární strany.“135 Pově-
ření organizovat tento nový programový typ přijal od 
května 1938 Miloslav Disman. V sousedství zdeúředně 
„objektivní“ zpravodajské relace měla desetiminutová 
Okénka přijít s živou informací a optimistickým tónem. 
Vzdor svému neutrálnímu názvu to činila a nebyla vůbec 
neutrální bez ohledu na to, zda je plnila reportáž z pře-
nesení Paladia Země české z Týnského chrámu v Praze 
do Staré Boleslavi, nebo pozdrav krajana, který přijel na 
Všesokolský slet.

Okénka měla přesná pravidla, formulovaná redakč-
ním kruhem. Pořad měl sloužit výchově k národnímu 
sebevědomí, výchově k československé vzájemnosti 
a k demokracii, k vzájemnosti se spřátelenými státy, 
k životnímu optimismu a k brannosti. Komentovány 
v něm mohly být (ať přímo, nebo nepřímou reakcí, 
například recitací apod.) pouze události dokonale aktu-
ální, a to buď z téhož dne, nebo se vztahem k současné 
československé situaci, nebo s nevtíravou tendencí toho 
kterého účelu. Vyloučeny byly projevy, které mohly být 
zařazeny včas do kteréhokoli denního programu.136 

V období dvou měsíců bylo odvysíláno 96 Okének, z toho 
sedm mimořádných, tj. mimo normální čas. Až na tři 
Okénka byla všechna připravena v Praze. Bylo jich s ná-
měty politickými a kulturně-politickými 55, s branným 
námětem 33, slovenských Okének 15, věnovaných vzájem-
nosti s cizími státy (celá nebo zčásti) 40, neutrálních (tj. 
hudebních) 8. Formy se střídaly velmi bohatě, zazněly tu 
glosy a citáty, výzvy a provolání, proslovy a recitace, vzpo-
mínky, interview a přednášky, scénky, reportážní montáže 
a montáže provolání či citátů s reportážní kulisou atd. 

Okolo Okének se sešla elita rozhlasu: Očadlík, Kocou-
rek, F. K. Zeman, Wenig. „Později,“ vzpomíná F. K. Ze-
man, „opatrnická politika Karešova programového 
vedení rozhlasu i toto naše Okénko zatáhla železnou 
žaluzií kolaborantské ustrašenosti a německý režim 
je konečně nahradil tzv. ,politickými a časovými úva-
hami‘, ve kterých nastoupili jako ochotní spolupracov-
níci Němců někteří z prvních lidí Protektorátu.“137 

Okénka se stala zároveň bezděčně průzkumníkem veřej-
ného mínění, totiž ve stovkách dopisů, v nichž posluchači 
na vysílání odpovídali svými názory i návrhy. Vedle mnoha 
pozitivních dopisů se objevilo nemálo dezorientovaných 
úvah. Prozrazuje to Dismanova zpráva programovému šéfu 
Miloši Karešovi: „V dopisech se také ukazuje, že nepřátelská 
propaganda, hlavně český a slovenský rozhlas z Říše, měla 
velký vliv na naše posluchače, mnozí píší, že tam se dovídají 
pravdy, které jim rozhlas neřekne, že se dozvídají jen zprávy 
kusé, že se jim neřekne pravda včas, aby byli na události 
připraveni. Volá se po pevné ruce, často i po vojenské dikta-
tuře, proti politickým stranám, pro jejich rozpuštění atd.“138 

To už nastal soumrak republiky; Rozhlasová ročenka, 
vydaná roku 1939, tomu eufemisticky říká „politické 
změny“. „Politické změny na podzim roku 1938 roz-
šířily značně zpravodajskou složku činnosti reportáž-
ního oddělení. Velké přesuny a stěhování obyvatelstva 
měly vzápětí neobyčejné množství žádostí o rozhlasové 
výzvy k nezvěstným. Často rozhlas vyřídil sto až dvě 
stě těchto žádostí denně. Každá taková výzva zname-
nala okamžitou pomoc rodinám, jichž členové o sobě 
navzájem nevěděli, a pomohla v mnoha případech i ve 
věcech majetkových.“139 Optimističtější hodnocení for-
muloval v předmluvě téže ročenky Zdeněk Wirth: „Čs. 
rozhlas přebudoval na podzim loňského roku pohotově 
svůj program podle směrnic, které sama doba udávala. 
Volal národ do jediného houfu, křísil jeho sebevědomí, 
povzbuzoval k okamžitému zahájení práce na zabezpe-
čení jeho existence. Prostředkem mu byly česká tvorba 
hudební i slovesná, monumentální i lidová, politický 
projev čistých lidí, povzbudivý hlas a rada odborníka 
pro zlepšení organizace kulturní práce v obci, zemi 
i státě, varovný nebo nabádavý příklad z historie. 
Našel si i nové formy rozhlasového projevu, především 
uplatnil plně v létě zavedené Okénko čs. rozhlasu, z ně-
hož vycházela ozvěna nebo připomínka k politickým 
i kulturním událostem dne.“140 
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Vzdělávání éterem

Když v roce 1927 přešla přednášková činnost do kom-
petence Miloše Kareše, nic se na činnosti osvětových 
institucí a odborných rozhlasů nezměnilo, jen se na-
bídka rozšířila o přednášky ve vlastní redakci rozhlasu. 
Problémy zůstávaly.

Počátkem roku 1931 nastoupil konkurzem jako re-
ferent pro přednášky mladý docent Otakar Matoušek 
a měl řešit koncepci přednášek a vzdělávání v rozhlase 
vůbec. 

Otakar Matoušek (1899–1994)
Po habilitaci na Univerzitě Karlově jako docent geologie 
studoval ještě na Sorbonně a v USA, od 1. února 1931 
zaměstnán v Radiojournalu: referent, vedoucí oddělení 
a šéf odboru přednáškového. Vnesl systém a záměrnost do 
vzdělávací činnosti rozhlasu a získal pro vysílání vysoko-
školské odborníky, často špičky oborů. V roce 1934 se stal 
mimořádným profesorem metodiky a dějin přírodních věd, 
po válce učil na Univerzitě Karlově a ve Spojených státech, 
jako vědecký pracovník působil v ČSAV. 

Přednášek nebylo málo, naopak; byli i velmi dobří 
lektoři (například hudební tematiku přibližoval Jaro-
slav Křička, otázky mateřštiny prof. Miloš Weingart). 
Vedle přednáškové formy už se objevovaly i edukativní 
dialogy a scénky v odborných rozhlasech, příležitostně 
i větší umělecko-vzdělávací pořady (jako například z ini-
ciativy Brna program k 260. výročí smrti Jana Amose Ko-
menského 14. listopadu 1930, který byl složen z Vachovy 
kantáty Jan Amos Komenský, přednášky komeniologa 
S. Součka a scény exulantského loučení s vlastí z Dvořá-
kova dramatu Bílá hora).141

Tyto pořady se objevovaly i později, krom toho se uplatňo-
valo rozdělení tématu mezi různé žánry a dny (například 
Nerudovo výročí v roce 1934 v přednášce a dramatizaci), 
až se vyvinul dokonce specifický vzdělávací blok v podobě 
týdenních tematických programů. V březnu 1938 vysílal 
Radiojournal týdenní přednáškový program jihočeský, 
v němž zazněla velmi pestrá témata z různých oborů kraje 
a Václav Růt je doplnil exkurzí do českobudějovické tuž-
kárny, besedou o rybníkářství a reportáží z výlovu rybníka 
Janský na Třeboňsku.142

Nežli se rozhlas dopracoval tohoto mnohožánrového 
vzdělávacího působení, musel docent (později profesor) 
Matoušek dát této práci řád a systém. V roce 1932 vy-
tvořil malé oddělení vzdělávání a v roce 1934 je povýšil 
dokonce na odbor, rovný hudebnímu odboru Jirákovu 
či slovesnému Karešovu.143 Od počátku musel řešit ne-
koordinovanost institucionálních nabídek, náhodnost 
nabídky veleplodných univerzálních osvětářských soli-
térů, protekční prosazování některých řečnických jmen 
a všeobecně nevyrovnanou kvalitu výkonů po obsahové 
stránce i po stránce přednesu. 

Chaotičnost přednáškové produkce v začátcích rozhla-
sového vysílání dokládá pamětnické podání, jež traduje 
z bratislavského vysílání výzvu, aby se přihlásili, kdo chtějí 
pronést přednášku, s upozorněním, že je třeba učinit to 
s dostatečným předstihem.

V Karešově slovesném odboru zůstaly přednášky do 
Matouškova příchodu na okraji pozornosti, ačkoli repre-
zentovaly mimořádné množství titulů. „V r. 1927 vysílal 
rozhlas 170 přednášek ve vlastní redakci, tj. zhruba tři 
přednášky týdně, a osm přednášek týdně v redakcích 
čtyř externích institucí,“ z nich hlavně Masarykova 
lidovýchovného ústavu (pět přednášek z osmi). K tomu 
ovšem „rozsah vysílání odborných rozhlasů byl několi-
krát vyšší“.144 

Problém referentů 
Krom organizačního zvládnutí tohoto rozkošatělého 

stromu poznání musel se Matoušek pokusit o zvýšení 
efektivity této činnosti, na prvém místě o zlepšení 
přednašečské kvality výkonů. Byl to problém trvalý, 
v článcích i školeních se s novými autory (nové gene-
race, nových témat) řešil až do konce čtyřicátých let. 
Šlo především o nekatedrový, přirozený a osobní vý-
raz přednášejících, a dále ovšem i o základní profesní 
pravidla výkonu, jako je stavba projevu, názornost 
výkladu atp. Matoušek sám v té otázce experimentoval. 
Vzpomíná, jak mu prof. Pelnář – výborný a zkušený 
řečník – odmítal na mikrofon mluvit bez papíru a jen 
neochotně se nechal získat k lehké improvizaci drob-
ných partií (které ovšem oživily mluvený projev).145 
Přednášky v rozsahu 10–15 minut ovšem musely svoje 
téma pečlivě vybírat tak, aby obsáhlo uzavřenou látku, 
a nemohly se rozběhnout do širšího záběru. Tomu čelil 
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Matoušek zavedením cyklů, v nichž se rozsáhlejší téma 
dělilo na řadu dílčích otázek.

Jakkoli byly cykly úspěšné, nenaplnily všechny 
přednáškové časy a Matoušek první polovinu deseti-
letí naplnil usilováním o vyloučení nevhodných osob 
popularizátorů a jejich nahrazení odborníky, o rozší-
ření témat a objevování nových forem přednáškových 
pořadů, o svobodu slova, neomezovanou obavou před 
ožehavými otázkami dne.146 Novinkou v cyklech byli 
laičtí přednášející, jež přivedl k mikrofonu Matouškův 
nový spolupracovník Václav Růt v cyklu Lidé práce na 
podzim roku 1934, kteří vyprávěli o svém povolání.

Václav Růt (1908–1958)
Na FF UK obhájil v roce 1937 disertaci Rozhlas a divadlo, 
která je dílem zakládajícím českou rozhlasovou teorii. 
V rozhlase pracoval v letech 1934–1952, nejprve jako lek-
tor přednáškového odboru, režisér vzdělávacích pořadů, 
později (od roku 1941) pracoval v literární redakci, poté 
přednášel na FF UK. Mimořádně zaujal pásmem Verneova 
cesta kolem světa, inicioval natáčení zvonů do přednáško-
vého cyklu Zvony mého kraje (1941), vedl odborný časopis 
Rozhlasová práce (1948), působil ve vysílání MEVRO. 

Hledání nových cest
Z americké stáže si Otakar Matoušek přivezl do re-

publiky silný, snad dvacetilampový rozhlasový přijímač. 
Měl proto možnost orientovat se v rozhlasovém vysílání 
v cizině a porovnávat je s domácí praxí. Mluvil o tom 
v roce 1937 na schůzi Poradního sboru Radiojournalu: 
„Máme příklady z ciziny, ale nesmíme je mechanicky 
imitovat. Anglický rozhlas může nám být vzorem 
vzácné harmonie programu, ale právě vzdělávací pro-
gram není jeho nejsilnější stránkou, tak jako britské 
školství vůbec, i když má velké a nedostižné klady. 
Americký výchovný rozhlas je dnes teoreticky nejvýš 
a je jediný, který má i badatelské práce, ale víme, že 
zůstává omezen na neposlouchatelné staničky nebo 
bezcenné doby. Ruský rozhlas pracuje se zcela jinou 
úrovní posluchačů, která ideálně připouští kolektivní 
výchovu, ale kterou bychom u nás mohli vzíti a měli 
bychom vzíti jako vzor jen pro východ republiky, Pod-
karpatskou Rus. Jinak neodpovídá našim poměrům 
až na jednu věc, která nám může být poučením: že je 
nejdokonalejším pojítkem, které spojuje tak nesmírně 
rozlehlé kraje Sovětských republik.“147 Matoušek se 

ovšem mohl inspirovat i jinde. V jeho programové 
oblasti působili i pracovníci jiných pracovišť a oborů 
v Radiojournalu. Vznikala tu určitá pobídka, ne-li kon-
kurence, například tvorby brněnských autorů z hudební 
redakce (hudebně-literární pásma) nebo redakce lite-
rární (pásma životopisná). Ta se ovšem realizovala ve 
vícehlasém hereckém provedení pod vedením režiséra 
vlastně jako součást dramatické produkce. Ostatně se 
často velmi přibližovala tvaru rozhlasové hry. (Matoušek 
dlouho pociťoval hendikep svých pořadů, které postrá-
daly režijní dozor a pomoc.)

Vůle k experimentu šéfa přednáškového odboru 
neopouštěla. Pokusil se přednášku oživit proměnou 
na fingovaný dialog; vyhledal partnera, který by mu 
kladl otázky, ale nepodařilo se: otázky vyšly jako
naivně hrané. V roce 1934 nastoupil odbor dvojí cestu 
k vícehlasu v přednáškově vzdělávacím pořadu, obojí 
s úspěchem. Byl zahájen Matouškův cyklus diskusí na 
aktuální témata Svět v přerodu a Růtův programový 
typ – přednášková montáž (někdy se setkáme s pojmem 
přednáškové pásmo).

V diskusích Světa v přerodu se objevila například 
témata Jazyk naší generace, Co s filmem, Kam jde tech-
nika, Byt včera a dnes, Ženské hnutí, Diskuse o nábo-
ženství. Předpoklad živé výměny názorů byl dán už tím, 
že se tu střetávali představitelé s odlišnou hodnotovou 
stupnicí – v diskusi Co s filmem podnikatel J. Reiter, 
historik filmu Karel Smrž a spisovatel Vladislav Vančura, 
v diskusi o náboženství katolík dr. Alfréd Fuchs, evange-
lík prof. dr. J. L. Hromádka a představitel volnomyšlen-
kářského hnutí dr. B. Koutník. 

Názorová rozdílnost se projevila ve vynikající diskusi na 
téma Co s filmem (Reiter, Smrž, Vančura), jak to dokládá 
pasáž o kýči:
„Reiter: Já bych se toho slova ,kýč‘ nebál. Není to tak zlé 
slovo. Podle mého názoru dobrý kýč je něco, co se líbí. 
Je to snad, bych řekl, ani ne tak paskvil, je to nápodobné 
umění.
Smrž: To je to pravé slovo.
Reiter: Publikum, to chce tyto věci, to se chce bavit, chce 
trochu ilusí, nechce stále onen rmut života, jak jej většinou 
vidíme v uměleckých filmech.
Vančura: Pánové, dovolíte mi, abych shrnul tuto definici. 
Řekl bych, že kýč je práce, která je zhotovena s určitou 
dovedností, která vykrádá a rozmělňuje nějaký umělecký 
výtěžek a její pozornost je vždycky zaostřena jedině 
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k úspěchu. Počíná si ovšem tak, aby si obecenstvo na své 
přišlo úplně bez námahy.“148

Druhý typ vícehlasého pořadu, přednášková mon-
táž, vzniká na základě psaného textu, v němž je před-
náška rozepsána pro dva nebo více interpretů. Nejjed-
nodušší podobou je asi výklad s vloženými citacemi. 
(například o Boženě Němcové s vloženými úryvky díla 
a dopisů), náročnější je polemika výkladu s dokumenty, 
konfrontace psaných textů pro interprety s autentickým 
výkladem odborníka atd. až po náročně kompozice, 
které se přiblížily brněnskému modelu umělecko-pu-
blicistického pásma. V pražském vzdělávacím odboru 
tento typ uvedl poprvé Václav Růt se svým cyklem Ces-
tami odboje, zahájeným v srpnu 1934.

Ačkoli všechny díly cyklu zjevně nebyly zpracováním a sty-
lem vždy jednotné, přesto dosáhl cyklus velkého úspěchu. 
O desátém dílu kritika píše: „Bylo zde poprvé v dějinách 
rozhlasu vytvořeno rozhlasové epos, rozměrné vyprávění 
o historických událostech, přerušované vkládanými citáty, 
hudbou, poesií a zvukovou kulisou, která doplňovala, vy-
stihovala a pomáhala vytvořit vhodné prostředí.“149

Ačkoli Růt jako rozhlasový teoretik vyznával puris-
mus jednodušších montážních forem ve výkladových 
přednáškových pořadech, přece se poddal bohatému 
a různorodému materiálu, který se jednoduché formě 
vzpříčil, a dosáhl působivého výsledku. Věcný obsah 
přitom nebyl dotčen, ale naopak zvýrazněn. (Tohoto 
způsobu zpracování látky potom s úspěchem užíval 
školský rozhlas, například autoři Gutwirth a Elstner, pro 
jeho názornou plasticitu.) Do pásmové tvorby vydatně 
přispěl také Jan Wenig.

Jan Wenig (1905–1979)
Publicista, rozhlasový a filmový kritik a novinář, syn 
spisovatele Adolfa Weniga, synovec malíře Jana Weniga 
a Emy Destinnové. Roku 1934 nastoupil do časopisu Týden 
rozhlasu (v Orbisu), o tři roky později byl přijat do před-
náškového odboru, roku 1938 byl přeřazen do oddělení re-
portáží a aktualit s úkolem kulturní publicistiky. Pracoval 
v různých odděleních a funkcích, až byl roku 1951 z politic-
kých důvodů přeložen do dokumentačního oddělení. Krom 
informačního pořadu Náš kulturní týden zavedl také pořad 
Ze světa literatury, připravil řadu dramatizací (Žlutá růže 
– o Josefu Mánesovi), spolupracoval v roce 1938 na Okén-
kách a natočil řadu rozhovorů s významnými umělci. 

Jedním z nejúspěšnějších cyklů přednáškových pá-
sem je Dnes večer v ... (Paříži, Jan Wenig 1937, ... Lon-
dýně, Jan Wenig 1937, ... Buenos Aires, Míla Kolář 1938 
a další). Jinou řadu tvoří reportážní procházky, psaná 
pásma označená jako „návštěvy“: Návštěva v tabákové 
továrně v Sedlci u Kutné Hory (Růt), Návštěva v lázních 
Poděbradech (Wenig). A vedle nich řada pásem nejrůz-
nější tematiky historické, biografické, literární, hudební 
a přírodovědné, autorů pražských i brněnských (mezi 
nimi například vynikající Amundsenova tragédie Karla 
Kapouna, Brno 1937).

Vzdělávací činnost rozhlasu jak v objasňování aktu-
ální problematiky, tak v dalším vzdělávání posluchačů 
byla velmi bohatá. Jen přednášek – o složitějších pás-
mových formách nemluvě – bylo v roce 1937 podle
O. Matouška deset denně.150

Odborné rozhlasy tvořily „rozhlas v rozhlase“ a pracovaly 
samostatně, řízeny vlastními kuratorii mimo Radiojournal 
tak, jak vznikly. Vytvářely další řady s tím, že obecná té-
mata z nich byla vyřazena ve prospěch centrálního rozhla-
sového vzdělávacího programu a zájmová témata těchto 
řad byla přesto schvalována a koordinována vzdělávacím 
odborem. Poradní sbor Radiojournalu, kterým procházely 
všechny programové plány, tvořili zástupci osvětových 
institucí českých, slovenských i jedna německá, a to od 
České akademie věd a umění přes žurnalistické, hudební 
a národopisné a jiné instituce až po ústav vojenský. Podle 
seznamu z roku 1937 měl celkem třicet členů. Schvaloval 
perspektivní programové záměry a dramaturgii nejbližšího 
období.

Velkorysý záběr odboru 
Vzdělávací program zahrnoval tedy krom předná-

šek také interviewy, rozhovory, přednáškové montáže 
a pásma, naukové scény, ale i kursy jazyků a tance, ranní 
čtvrthodinku a hlídku pro ženy a hospodyňky. 

Plány podzimu 1937 se posouvaly, neboť do nich za-
sáhla smrt presidenta T. G. Masaryka. Celá organizace 
vysílání devíti smutečních dnů byla uložena přednáš-
kovému odboru a patřila mezi „zvláštní úkoly, které 
už vůbec nesouvisely s vlastní organizací a realizací 
přednášek a nahrazovaly neexistující oddělení rozhla-
sového zpravodajství. Celá programová kampaň kolem 
úmrtí a pohřbu T. G. Masaryka s množstvím složitých 
přímých přenosů byla zorganizována přednáškovým 
odborem; zároveň se podařilo využít smutečních dnů 
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propagandisticky k popularizaci masarykovského hu-
manismu a jeho výkladu myšlenek demokracie.“ 151

Vlastní přednášky tohoto týdne dílem zajistila ČTK, ale 
mezi projev ministerského předsedy Milana Hodži a smu-
teční projev prezidenta Edvarda Beneše nad rakví připravil 
odbor řadu reprezentativních projevů a přednášek. Před-
nesli je jednak předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu 
Národního shromáždění, jednak delegovaní zahraniční 
státníci Léon Blum, Milan Stojadinovič a George Tata-
rescu, dále zahraniční osobní přátelé zemřelého prezidenta 
Pavel Miljukov, Robert W. Seton-Watson a Wickham Steed. 
Z českých osobností promluvili Karel Čapek, Emanuel 
Rádl, Lev Sychrava, Přemysl Šámal a ze slovenských Vavro 
Šrobár, z německých Franz Spina a maďarsky promluvil 
Ivan Dérer. K dětem hovořil Štefan Osuský.152 

Rok 1938 probíhal v obou polovinách velmi rozdílně. 
První půle roku se nesla systematickou programovou čin-
ností pod vůdčími cykly Jak žijeme (o sobě a své rodině 
anonymně hovořili řemeslník, nezaměstnaný, továrník, 
rolník aj.) a Co by řekli dnešku (velikáni od Platóna až po 
Masaryka). Probíhaly série přednášek povzbuzujících ná-
rodní vědomí, rozhovorů na téma soužití Čechů a Němců, 
různá nauková témata a témata umělecká. Zajímavé asi 
byly příspěvky významných osobností do cyklu Dopisy 
z prázdnin. Cyklus přednáškových montáží Příklady otců 
měl v osmi dílech projít s posluchači naši historii od pří-
chodu Čecha přes Cyrila a Metoděje, svatého Václava až 
k národním buditelům a roku 1918.153 Projekt byl zřejmě 
obdobou cyklu Tisíc let české kultury, který měl vývoj 
našeho národa zachytit na ose jeho hudebního umění. 

Vlasta Burian v dětské besídce 1935
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Program podzimního vysílání se rozpadl pod vli-
vem politického vývoje. Den po přijetí mnichovského 
diktátu se místo vzdělávacích pořadů vysílaly výzvy 
k občanům. Několik dní trvalo, nežli se ve vysílání 
opět objevila přednášková tematika. Z cyklu o duchov-
ním odkazu TGM, koncipovaného na názvy pěti jeho 
charakteristických knih, se odvysílal jen jeden pořad. 
Odvysílané pořady se orientovaly na historicko-kul-
turně-vlasteneckou tematiku a na podporu práce pro 
republiku.154

Torzo plánovaných témat a cyklů se postupně po-
dařilo ve vysílání dílčím způsobem uplatnit. Staly se 
východiskem pro program posilování národního vědomí 
v příštích těžkých rocích.

Rozhlasy v rozhlase 
Ve chvíli, kdy se do programu Radiojournalu vnutil 

tzv. zemědělský rozhlas, začala éra rozhlasů v roz-
hlase, která trvala přes dvacet let. Týkala se především 
těch vysílacích časů, které měly rozhlas v názvu – od 
zemědělského rozhlasu až po školský rozhlas. Měly spo-
lečné rysy: do rozhlasu vnikaly více či méně zvenčí, pl-
nily funkci specializované orientace vysílání na určitou 
vrstvu posluchačů, byly řízeny vlastními kuratorii mimo 
Radiojournal a jejich pořady byly většinou připravovány 
také mimo rozhlasovou budovu; plnily určitou potřebu 
posluchačů, ale často vyhovovaly také určitému politic-
kému (i stranickému), ale i oborovému a stavovskému 
zájmu. Povaha jejich autonomie (někdy i jejich agresi-
vity) nutila vysílatele ke snaze integrovat je programově 
i organizačně do procesu přípravy vysílání. Končily 
zvolna po roce 1945 a jejich poválečné nápodoby (napří-
klad odborářské a svazácké vysílání) rychle vplynuly do 
rozhlasové vnitřní organizace.

Školský rozhlas 
V únoru 1932 zahájil vysílání školský rozhlas. Po delší 

iniciativní a propagační přípravě Radiojournalu se na 
základě jednání s ministerstvem školství ustavilo řídící 
kuratorium, obdobně jako u jiných odborných programů, 
ale vlastní vysílání se připravovalo v rozhlasové budově 
na samostatném pracovišti. V průběhu třicátých let se 

vysílání pro všechny tři stupně škol (celkem pro 6–15 
let) rozšířilo na celý týden, s mimoškolními besídkami 
a hrami pro děti a mládež obsáhlo i odpolední a nedělní 
časy. V souvislosti s tím se z původní redakce proměnilo 
až na samostatný školský odbor. Ministerstvo školství pro 
řízení vlastní redakční práce uvolnilo jako šéfa dr. Jindři-
cha Hellera. Po jeho bok nastoupil jako režisér Jan Kühn, 
který do služeb školského vysílání brzy zařadil také svůj 
Dětský pěvecký sbor. V roce 1935 do zaměstnaneckého 
svazku nastoupil také učitel Miloslav Disman.

Jan Kühn (1891–1958)
Zakladatel a sbormistr Českého pěveckého sboru a Küh-
nova dětského sboru, stálých hostů rozhlasového vysílání, 
byl od roku 1931 (do čtyřicátých let) režisérem školského 
rozhlasu a pořadů pro děti.

Miloslav Disman (1904–1981)
Pedagog, režisér, reportér a zakladatel dětského rozhla-
sového hereckého souboru. Externě začal spolupracovat 
s rozhlasem v přednáškovém oddělení na pedagogické 
problematice a přípravou vystoupení svého školního 
recitačního sboru. Stal se referentem školského rozhlasu 
a od roku 1938 jeho režisérem, zároveň redaktorem a ko-
mentátorem Okének. Jako reportér se účastnil pohřbu 
TGM (1937), všesokolského sletu (1938), uložení ostatků 
K. H. Máchy na Vyšehrad (1939), dalšího sletu a MEVRO 
(1948) i spartakiád. Jeho výrazný a emotivní projev zněl 
i ve dnech květnového vysílání 1945. Jeho soubor (DRDS) 
má od roku 1951 statut stálého tělesa ČsRo, Disman byl od 
roku 1952 vedoucím režisérem vysílání pro děti a mládež. 

Školský rozhlas začal podle dohodnutého plánu 
uvádět pořady hudební, literární, historické, z vlasti-
vědy i oborů vědecko-technických. Postupem doby si 
vypracoval bohatou škálu žánrů a žánrových forem, 
nabízel přednášky i vyprávění, reportáže i hrané repor-
táže – scény, dramatizace, koncerty, hudební výklady 
s ukázkami atd. Žádná z forem, jimiž disponovalo 
„velké“ vysílání, nebyla vynechána. Ve spolupráci se 
Sborem pro školský rozhlas při ministerstvu školství 
a národní osvěty se v rozhlase připravoval a zpřesňoval 
plán vysílání.

Šlo také o významný úspěch Radioslavie, protože 
v souvislosti s vysíláním bylo rozhodnuto o radiofikaci 
škol: v polovině roku 1938 bylo vybaveno rozhlasovým 
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zařízením v Čechách 46 % národních škol a na Moravě
40 %. Střední školy byly ve vybavení ještě dál, ale nikdy 
neposlouchaly tak soustavně jako školy národní.155

Vedle vysílání pro školy pokračoval Radiojournal také 
ve vysílání mimoškolním různými besídkami a hrami. 
V obou typech vysílání pro děti a mládež se uplatnily oba 
dětské soubory. Vedle Hellerových pořadů se uplatnili 
Jan Kühn i Miloslav Disman se svými kolektivy, dětské 
pořady Plevovy z Brna, vysílání dr. Koláře a F. K. Zemana 
z Ostravy.

Jindřich Heller (1891–1957)
Pedagog a průkopník školského rozhlasu. V rozhlase od 
roku 1936 vedl školský rozhlas, od roku 1941 vysílání 
pro mládež, od roku 1953 vysílání pro mateřské školy 
a v letech 1956–1957 byl tajemníkem hlavní redakce pro 
děti a mládež. Vypracoval metodiku vysílání pro školy, 
zorganizoval systém přípravy a vydávání pomůcek pro 
učitele a žáky. 

Produkce školského vysílání dosáhla koncem třicá-
tých let šest set programových jednotek v roce, v odpo-
ledních pořadech dalších dvě stě jednotek (což odpovídá 
dalším čtyřem pořadům v týdnu) a k tomu přistoupila 
ještě nedělní odpolední besídka (literární, většinou dra-
matická). Týdenní rozvrh vysílání pro děti a mládež ve 
školním i mimoškolním čase dosáhl osmi hodin, to je víc 
nežli nejsilnější odborný rozhlas – zemědělský.156

Odborné rozhlasy 
Byly to právě odborné rozhlasy, které svou invazí 

zvenčí do vysílání založily vlastní tradici rozhlasů v roz-
hlase. Šlo i nadále o trojí vysílání, z nichž preferované 
postavení měl rozhlas zemědělský.

Zemědělský rozhlas 342 hod./rok = 7 hod. týdně
Dělnický rozhlas  151 hod./rok = 3 hod. týdně
Rozhlas pro průmysl,
obchod a živnosti  115 hod./rok  = 2 hod. týdně

Z podílu odborných rozhlasů ve vysílání obsadil ze-
mědělský rozhlas 58 % časů, zatímco oba zbývající do-
hromady 42 %. (Tato čísla jsou z přehledu za rok 1938.) 

Nejlépe si vedl už od svých začátků (také nejlépe do-
tovaný) iniciativní zemědělský rozhlas. Jeho Kurato-
rium zemědělského rozhlasu se v roce 1930 oddělilo od 
mateřské jednoty a stalo se řídícím orgánem samostatné 

spolkové instituce Zemědělský rozhlas československý 
(ZRČS). Působila v něm jak původní Zemědělská jed-
nota čs., tak další tři partneři: ministerstvo zemědělství, 
Stálá delegace zemědělských rad a Centrokooperativ. 

Na počátku desetiletí se vysílání žánrově členilo na:
hospodářské, burzovní a tržní zprávy  … 34 %,
odborná pojednání, fejetony apod.  … 16 %,
přednášky    … 26 %,
dialogy a interviewy   … 16 %,
hry a reportáže    … 12 %.157

Zemědělské vysílání bylo bohatě rozvinuté nejen 
v žánrech, ale i v tematice a v adresných hlídkách: 
kromě odborné tematiky rostlinné, živočišné i tržní 
připravovalo hlídky lesnické, včelařské, králíkářské aj. 
a posléze i ženské. Však bylo vysílání velmi populární 
a – pokud redaktoři dobře počítali – jeho posluchači byli 
téměř z poloviny nezemědělci.

Kuratorium si vedlo dobře i v mezinárodním srov-
nání. V roce 1936 z jeho iniciativy vzniklo Mezinárodní 
ústředí zemědělského rozhlasu a jeho konference v roce 
1938 se konala v Praze: jednak proto, že účastníci měli 
zájem zhlédnout sletová cvičení, jednak proto, že se 
chtěli blíže seznámit s nejvyspělejším vysíláním pro ves-
nické posluchače.

Snaživě se měl k životu dělnický rozhlas a také hrdě 
bilancoval svoji desetiletou práci sborníkem Dělnictvo 
a rozhlas (1936) a posléze seznamem všech odvysíla-
ných přednášek za desetiletí (1938). Od roku 1930 se 
občasně mezi trvalý (a většinový!) žánr tohoto rozhlasu, 
totiž přednášku, vloudil rozhovor a příležitostně do-
konce scénka (pojmenovaná hrdě jako „sociální hra“; 
například v dubnu 1931 uvedli snaživí redaktoři Gut-
wirth a Hokeš Neděli dělnické rodiny). Někdy zpestřil 
stabilní sled témat i pořad recitačního sboru.

Témata byla často řazena do cyklů; v únoru–březnu 1933 
byl cyklus dokonce k padesátému výročí Marxovy smrti, 
přednášeli ovšem politicky neškodní lektoři jako Arno 
Hais, Jan Slavík či Josef Stivín. V této době vrcholící ne-
zaměstnanosti (a také odhlašování rozhlasových koncesí) 
asi dělnické posluchače nezaujaly nijak mimořádně. Snad 
ještě méně je mohla nadchnout v této chvíli témata jako 
Kulturní pomoc nezaměstnaným, Zamezení úrazu při vyko-
pávkách, Žena, ochránkyně domácího krbu a O penzijním 
pojištění v Jugoslávii.158
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Přesto 5068 témat, odvysílaných se snahou nabídnout 
dělnickému posluchači problematiku, která by mohla 
vzbudit jeho zájem a která by mohla odpovídat jeho po-
třebě, je výkaz záslužné práce. Na vysílání se často podí-
lely významné osobnosti našeho kulturního a vědeckého 
života (ačkoli lze předpokládat, že pozornost posluchač-
ské obce se soustředila spíše na informace Trhu práce, 
který usiloval o zprostředkování volných míst).

Z odborných rozhlasů nejskromnější rozsahem i ob-
sahem byl rozhlas pro průmysl, obchod a živnosti. 
Měl s poslechovostí větší problém jednak pro svoji 
užší a specializovanější posluchačskou obec, jednak 
pro málo atraktivní obsah. I když se pokusil o střídání 
forem, dokonce i o reportáž (s označením rozhlasový 
popis se například 25. prosince 1938 vysílal pořad Ná-
vštěvou ve zvonárně), jeho těžiště bylo v oborové infor-
maci, která se sama dělila na trojího adresáta. Vysílalo se 
nejen z Prahy, ale i z Brna (podobně jako i další odborné 
rozhlasy) a po vzoru dělnického rozhlasu se projevila 
i snaha o zorganizování hromadných poslechů. Zájem 
zřejmě probudil například cyklus přednášek Předsedové 
obchodních komor hovoří; ačkoli si nelze dělat iluze 
o slovesné bohatosti přednášek a mikrofonním projevu 
mluvčích, informační obsah musel být dostatečně pou-
tavý, protože v létě 1938 vyšel cyklus tiskem jako už 
4. svazek specializované knižnice.159

Vysílání pro ženy 
Původně se jako nepříliš systematická řada témat 

objevovalo mezi přednáškovou tematikou, ale i ve vy-
sílání zemědělského a dělnického rozhlasu. V roce 1932 
byla tato problematika vyčleněna a soustředěna do sa-
mostatného redakčního útvaru. Mezitím se po různých 
pokusech s přemisťováním vysílacího času prokázal 
jako nejvýhodnější vysílací čas kolem 11.00 hod. (který 
vydržel tři desítky let). Brzy se z původních nejužších té-
mat (kuchyně, výchova dětí apod.) dostal na zásadnější 
a závažnější témata, například v cyklech Populární kapi-
toly z občanské nauky či Ženy, které dostaly Nobelovu 
cenu. Mezi poslední rozhlasové přednášky prof. Miloše 
Weingarta patřily čtyři o českém jazyce s názvem Slovo 
k našim ženám. V cyklu Ženy hledají nové povolání ne-
šlo o přednáškové výklady, ale převážně o zpracování 
tématu ve scénkách a reportážích. Vysílání se snažilo být 
tvarově bohaté, a tak se vedle těchto forem objevovaly 

i montáže a přednášková pásma. Ženské posluchačky 
vysílání zaujalo, odpovídaly na ně bohatým dopisovým 
ohlasem a redakce se mohla orientovat na skutečný zá-
jem svých posluchaček.

Německé vysílání 
Radiojournal vzal brzy za svoji povinnost vysílat také 

v jiných jazycích nežli jen „československy ve znění 
českém a slovenském“. Postupně vybudoval jinojazyčné 
vysílání pro československé občany jiných mateřštin ve 
všech stanicích a to (podle národních příslušností na 
území v dosahu stanic) vysílání německé, maďarské, 
polské a rusínské. Nejvýznamnější bylo ovšem vysílání 
v němčině, protože obyvatelé s německým jazykem tvo-
řili 24 % všeho obyvatelstva.

Když jednatelský sbor Radiojournalu na své schůzi 
6. října 1930 schválil gratulační dopis společnosti Ura-
nia, bylo to stvrzení pětileté programové spolupráce. 
Německá společnost, orientovaná na kulturní a vzdělá-
vací činnost, se vedle německého tisku a divadla v ČSR 
významně podílela na německé kultuře – a mj. také na 
německém vysílání pražského rozhlasu. Její humanis-
tická orientace vysílání se zřejmě stále méně zamlouvala 
německým krajanům ze severních Čech.

Ačkoli německé vysílání – jako všechny jinojazyčné 
relace – zaplnilo dost minut univerzálním jazykem 
hudby, přece nabízelo dost pestrý program.

Například v neděli 8. prosince 1935:

PRAHA

14.15–14.30    Německý zemědělský rozhlas
Přednáška o tvaru vesnice a dějinách
osídlování

18.00–18.50      Německé vysílání
Světové divadlo III. Romain Rolland: Hra 
o lásce a smrti, zpracováno pro rozhlas

18.50–18.55       Německé zprávy ČTK a večerní zpráva
Státního ústavu meteorologického

22.30–22.40   Zprávy ČTK a sportovní (německy)

PRAHA II

14.30–15.30       Německé vysílání
Dělnický rozhlas (do 14.45)

  Přednáška k výročí Horatiovu (do 15.00)
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     Koncert ze skladeb romantiků a pozdních 
romantiků (do 15.30)

BRNO

14.15–14.45   Německý zemědělský rozhlas
           Dvě přednášky (k péči o dítě ve vzorné vsi

a k přínosu lesního hospodářství)
18.00–18.50   Německé vysílání
  Rozhovor o politické situaci obyvatel v ČSR
  Zábavný jazzový koncert
22.30–22.40      Praha: Německé zprávy ČTK a zprávy

sportovní

MORAVSKÁ OSTRAVA

14.15    Brno: Německý zemědělský rozhlas
18.00–18.50   Německé vysílání
  Rozhlasová hra Bílá paní z Vikštejnu
      Koncert z gramofonových desek v lehkém 

tónu
22.30–22.40      Praha: Německé zprávy ČTK a zprávy

sportovní 
 
Ještě obě pražské stanice ve středu 13. dubna 1938:

PRAHA I

14.00–14.20   Německé vysílání
      Skladby Emila Hesse (nar. v Praze)

a Conrada Ansorge
18.05–18.45   Německé vysílání
     Německá péče o mládež. Rozhovor (do 18.20)
  Dělnický rozhlas
     Hlasy národů a promluva F. Kunze (do 18.40)
  Sociální informace
18.45–18.55        Německé zprávy ČTK a večerní zpráva

Státního ústavu meteorologického

PRAHA II (Zkušební technické vysílání)

18.00–19.00   Německé vysílání
  Přenos z kostela sv. Salvatora
    J. Haydn: Sedm slov Spasitelových

(Chrámový sbor a členové orchestru
Německého divadla v Praze)160

Praha II ve zkušebním technickém vysílání už zna-
mená novou stanici, která převzala jméno po strašnické 
vysílačce, vyřazené z provozu. Nová stanice už vysílala 
z nového vysílače Mělník. Byl to, bohužel opožděný, 

výsledek několikaletého snažení o větší rozsah a sou-
stavnější působení rozhlasu v německém jazyce. V roce 
1930, jak víme ze závěru jednatelského sboru Radiojour-
nalu, už žádaly německé kluby (patrně kluby sudetských 
Němců, rozumíme-li dobře) o samostatnou vysílačku 
v Teplicích. K té nikdy nedošlo. Ale potřebu mluvit k ně-
meckým posluchačům cítili – s jinou představou – i de-
mokraté v ČSR. Karel Čapek o ní přemýšlel už roku 1935 
v Lidových novinách.

Na konci října 1937 se posluchači dočetli v týdeníku 
Radiojournal, že rozhlas najímá karlínský Národní dům. 
„Zřídí tam dvě veliké síně pro orchestrální koncerty 
a několik studií menších, ve kterých se bude převážně 
nahrávat pořad na různé zaznamenávací přístroje, 
zprvu na gramofony a blattnerfony a později také na 
filmový pás.“161 A dále: „Práce na nové stanici v Měl-
níku spějí už ke konci. (…) Mělnická stanice bude, po-
čítáme-li také krátkovlnnou stanici pražskou, sedmým 
vysilačem československé rozhlasové sítě.“162

Byla to dobrá snaha, byl to vynikající výkon, ale přišel 
pozdě. „V úterý 18. října 1938 zazněly v 11.00 hod. 
z Prahy II poprvé úvodní takty Sukova pochodu V nový 
život a hlasatel oznámil: Dneškem počínajíc přestává 
býti mělnická vysílací stanice stanicí určenou vý-
hradně programu německému a přejímá širší poslání. 
Program Prahy II je přebudován tak, aby tato stanice 
sloužila propagaci československého státu v nejširší 
cizině.“163 Na mělnické vlně byl tedy šířen program, 
určený zahraničním posluchačům. Nadále se vysílal na 
krátkých i na středních vlnách. Byla to z nouze ctnost. 
Československý rozhlas prostě nesměl dále vysílat celo-
denní německý program a musel se podřídit řadě dalších 
požadavků, vyplývajících z omezené suverenity státu po 
záboru pohraničí. Nakonec přišel i o mělnický vysílač, 
i o karlínskou budovu.

Rozhlas na krátkých vlnách 
Po prvých pokusech o nabídku posluchačům v za-

hraničí, která se odehrála ve dvacátých letech ještě na 
středovlnném domácím vysílači, a vedle esperantského 
vysílání z brněnské (a také ostravské) stanice začaly 
počátkem třicátých let úvahy o vysílání do zahraničí na 
krátkých vlnách, jež se osvědčily jako dobře slyšitelný 
prostředník i na dlouhé vzdálenosti. Proto začalo mi-
nisterstvo zahraničí uvažovat o krátkovlnné stanici, jež 
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„poskytuje možnost zahraniční propagandy, kterou by 
pochopily takové státy, jako jsou Německo, Maďarsko, 
Itálie a SSSR“164. V radiotelegrafické stanici v Podě-
bradech, která ověřila svoje kvality od roku 1923, byl 
instalován vysílač o výkonu 34 kW v celkovém nákladu 
3 500 000 Kč. Dokončen byl v polovině roku 1936 a po 
několika týdnech testování zahájil 31. srpna technický 
ředitel Čs. rozhlasu Eduard Svoboda vysílání, které ještě 
rok bylo chápáno jako pokusné. „Program se zpočátku 
skládal především z koncertů, zaznamenaných na tzv. 
blattnerphonu, předchůdci magnetofonu. (…) Mluvené 
slovo bylo v menšině a vysílalo se živě.“165 Slovo zname-
nalo ohlašování hudebních čísel a zprávy v řadě jazyků.

V roce 1937 bylo už zahraniční vysílání provozně 
i programově stabilizováno a v květnu přešlo z pokus-
ného na řádný pravidelný provoz. Vysílalo se už ve třech  
pásmech; pro Ameriku v úterý a v pátek v noci (dvě 
hodiny s desetiminutovými zpravodajskými relacemi, 
v češtině nebo slovenštině a v angličtině, jednou týdně 
i v rusínštině a později i ve španělštině); pro Evropu 
sedm dní v týdnu večer (dvě hodiny, s pětiminutovými 
zprávami, v češtině a slovenštině, angličtině, němčině 
a francouzštině, příležitostně i v ruštině, italštině, vlám-
štině a rumunštině). Program přebíral i některé pořady 
z domácího vysílání a naopak v programovém týdeníku 
najdeme koncertní pořady převzaté z nahrávek krátko-

M. Disman při reportáži průvodu X. všesokolského sletu v Praze Na Můstku (1938)
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vlnného vysílání. „Hlavním vysílacím jazykem sloves-
ných pořadů zůstávala čeština, ale přednášky se vysí-
laly také anglicky, německy a francouzsky.“166 V tomto 
roce se k oběma pásmům přidalo i vysílání pro Blízký 
a Střední východ v odpoledním čase (dvě hodiny).

Rok 1938 znamenal i pro krátkovlnné vysílání vr-
chol jeho možností – a posléze, v podzimních dnech, 
i maximální výkon. Zhruba tři čtvrtiny vysílání naplnila 
hudba, zprávy 15 %, přednášky 5 %, literární pořady 
a přehledy tisku 5 %. V prvé polovině roku zvalo vysí-
lání na X. všesokolský slet, vítalo krajany, kteří přijeli, 
uvádělo jejich vystoupení a rozhovory s nimi i s řadou 
zahraničních hostů. Stejně jako před rokem vysílalo 
reportáž z pohřbu prezidenta T. G. Masaryka, reporto-
valo nyní sokolská cvičení a setkání členů PEN–klubů 
v pražském zasedání. V těžkých podzimních dnech se na 
krátkých vlnách ozývalo až sto zpravodajských hlášení 
za den – česky, slovensky, rusínsky, anglicky, německy, 
francouzsky, španělsky a portugalsky. Vysílalo se až dva-
advacet hodin za den, k tomu navíc až čtyři cizojazyčné 
reportáže, objednané pro americké stanice.

Od 15. října se obnovil pravidelný režim vysílání. 
Mířilo do oblastí středomořské = evropské, severoame-
rické, středoamerické a jihoamerické, dálnovýchodní 
a jihoasijské. Mezi jazyky se objevila také italština, ru-
munština a srbochorvatština. Z 19 hodin vysílání denně 
připadlo na hudební pořady asi 14 hodin, na zpravodaj-
ství přes tři hodiny a přes jednu hodinu na přednášky 
v pěti řečech, tematicky orientovaných na obchodní 
propagaci. Blížily se těžké chvíle, ale jak konstatuje 
Miroslav Krupička, „z minulosti lze soudit, že Radio 
Praha je nezničitelné. Přestálo všechny historické ka-
ramboly a funguje dál.“167 

Divadlo pro miliony 
Uměleckou slovesnou tvorbu reprezentuje ve vysí-

lání především hra, tj. hra v rozhlase a rozhlasová 
hra. Prvá z obou je doménou pražského vysílání pod 
vedením dvou souputníků – Miloše Kareše a Jaroslava 
Hurta. Jestliže Hurt sledoval kvalitu klasické divadelní 
předlohy a kultivovanost projevu před mikrofonem, 
Kareš trval na své obecnější, mělčí představě osvětové 

funkce rozhlasu. Jak poznamenal na okraj prof. Ma-
toušek, „Kareš byl víc novinář, to umění mu tak moc 
nešlo!“168

Ve shodě oba usilovali o úspěch velkého divadelního 
repertoáru. Na prahu desetiletí ve dvou sezonách uvedli 
trilogii J. Vrchlického a Z. Fibicha Hippodamie ve špič-
kovém obsazení členy Národního divadla a s K. B. Jirá-
kem u dirigentského pultu, k úmrtí Viktora Dyka (1932) 
odvysílali Zmoudření dona Quiota s Václavem Vydrou 
v titulní roli. Kareš upravil a Hurt režíroval hry Shake-
spearovy: Caesara, Othella, Kupce benátského a Mac-
betha. A když na konci desetiletí  (v roce 1938) Hurt 
uvedl Jiráskovu M. D. Rettigovou s Růženou Naskovou, 
dovršil tím uvedení třinácti nastudování Jiráskových 
her. Podobně bylo uvedeno dvanáct her Tylových, velká 
díla Goethova i historické drama Puškinovo apod. 

Zvuková montáž 
Zároveň s počátkem desetiletí přišla i další inspirace, 

usilující o specificky rozhlasový výraz. Formuloval ji 
G. K. Chesterton požadavkem překvapování obecenstva 
hluky a senzacemi, při nichž mu bude naskakovat husí 
kůže. (Tato dramaturgická linie ve světě začíná roku 
1924 francouzskou hrou Marémoto s tématem námořní 
katastrofy a končí Wellsovým inscenováním vpádu Mar-
ťanů v roce 1938.) U nás ji zahájil Jan Grmela v roce 1930 
naturalisticko-reportážní zvukovou montáží Požár 
opery (autor ji označuje za „zvukovou hru“). Jejím ob-
sahem není nic víc nežli požár při operním představení 
a panika publika. S expresivní sugestivitou ji nastudoval 
Miloš Kareš. Uplatnila se tu zvuková povaha rozhlasu 
v maximální míře, ale i zkušenost s velkolepými „čino-
hrami“ nedramatického vysílání různých sportovních 
přenosů.

Hru zařadil do programu rozhlasový dramaturg a dra-
matik Vilém Werner.

Vilém Werner (1892–1966)
Autor především komediální divadelní produkce se prosa-
dil hrou Komediant Hermelín a uspěl zejména soudobou 
problematikou ve hře Lidé na kře (uváděné na jevištích, 
v rozhlase i zfilmované), v rozhlase třicátých let dramaturg 
her a rozhlasových her.169

Požár opery, který vyvolal dezinformaci rozhlasových 
posluchačů a obavu z nového požáru Národního divadla, 
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byl posléze označen za slepou uličku vývoje a pozdější 
literatura se o něm šmahem zmiňuje s despektem. 
Přesto se na několik let stal módním vzorem. Nedávná 
bakalářská práce se vrací k této hře a této tendenci 
s novým pohledem, který její roli hodnotí spravedlivěji. 
„Požár opery tvoří v Čechách přelom v chápání toho, 
co je rozhlasové. Uplatnil poznatek, že rozhlas pracuje 
jen se zvukem, zamířil k čisté zvukovosti a využití 
efektů. Dovršil určitým způsobem dosavadní sebe-
uvědomování rozhlasu, který se učil se zvukem pra-
covat.“ Grmelova hra reprezentuje odpoutání rozhlasu 
od divadelnosti. „Další generace budou s pomocí jeho 
práce hledat cestu od (dosažené) zvukovosti k (ideální) 
rozhlasovosti.“170

Arzenál zvukových efektů se ovšem brzy oposlou-
chal. Ve srovnání s ambiciózními snímky (byť byly jejich 
předlohy adaptovány z divadelních her) s dynamickým 
průběhem dramaticky vyhrocených dialogů i s příklady 
původních rozhlasových předloh zahraničních autorů 
musela zvuková hra nezbytně ustoupit z dramaturgic-
kých plánů.

Zápas o rozhlasovou kvalitu 
Vedle sebe se tedy uplatňovaly jednak divadelní hry 

a jednak předlohy, psané pro vysílání. Toto „divadlo 
pro miliony“ mělo ovšem velikou spotřebu předloh 
a to byla denní starost dramaturgie, v níž vedle Wernera 
pracoval i Vladimír Müller.

Vladimír Müller (1904–1977)
Od roku 1933 pracoval v rozhlase jako dramaturg, příleži-
tostně i jako režisér. Úspěšně upravil například Shawovy 
Měšťany z Calais pro režiséra Jareše, Schillerovu Valdštejn-
skou trilogii  pro režiséra Sommera a rozhlas opustil až za 
obtížných protektorátních let, kdy nastoupil do divadla 
Uranie a uvedl tu svoji populární hru Rybníkář Kuba.

Nelze předpokládat, že přes kvalifikaci dramaturgů 
byly všechny tituly téže kvality. Tím spíše, že honoráře 
v Radiojournalu nebyly valné, jak vzpomíná František 
Kožík: „Denní tisk platil za povídku 150–300 Kč. Roz-
hlasový sazebník vykazoval za scénu v tak dlouhém 
trvání rovněž jen 150–300 Kč. Zejména typ poučné 
hry byl mizerně placen; lékař, inženýr a dramatizátor 
dostali po řadě schůzek za text na 20 minut společný 
honorář nejvýš 300 Kč. Podobné to bylo i s rozhlaso-

vými hrami. Za knižní vydání své rozhlasové hry 
Marco Polo dostal Mir. Elpl 3000 Kč, za vysílání jen 
2000 Kč.“171 Letmý pohled na několik kritik Havlových 
v Národním osvobození nevyrovnaný výsledek drama-
turgického snažení prokazuje.

Rozhlasová hra o jednom dějství podle předlohy Maurice 
Renarda v dramatizaci Rudolfa Rohlíčka a úpravě pro roz-
hlas Vladimíra Müllera Nezabiješ: „Vladimír Müller celkem 
dramaticky velmi živě převedl příběh do rozhlasové formy 
a režisér Mil. Jareš provedl hru technicky čistě a prostě. 
Z herců zněl nejlépe přednes Františka Salzera, tlumený 
i vroucný.“172

Populární hra Marcela Pagnola Malajský šíp: „V celé stavbě 
je ovšem Malajský šíp hrou divadelní a Vilém Werner, 
který ji měl přepracovat pro rozhlas, měl velmi těžký úkol. 
Werner si věc zjednodušil. Vypustil pouze některé detaily, 
kostru však nechal nedotčenu i s divadelním rozdělením 
na scény a dějství. (...) Hře by byl posloužil sevřenější 
komorní rámec a důslednější rozhlasová úprava, bez níž 
nelze žádnou divadelní hru do rozhlasu uvádět. Poslední 
dobou se uvádějí na program hry bez ohlášení, rychle, bez 
přípravy, čehož důsledky se pak jeví na provedení.“173

Rozhlasová hra žurnalisty a divadelního autora Emila 
Synka Dějiny mluví: „Synek (…) vybral řadu citátů a hesel 
našich nejvýznamnějších lidí, spojil je v pásmo obrazů
dosti náhodně spojených a nazval to rozhlasovou hrou. 
Tím způsobem se ovšem problém rozhlasové hry nevyřeší. 
Zde je třeba autorů opravdově se věcí zabývajících, se sku-
tečným tvůrčím a uměleckým záměrem.“174

Ve velké spotřebě titulů ve vysílání byla zřejmě nevy-
váženost kvality chronickým průvodním znakem. Není 
se co divit, vždyť pražská, brněnská i ostravská stanice 
produkovaly (v roce 1938) čtyři tituly slovesných 
pořadů za jediný den. Navíc tu byl stále znovu řešený 
problém rozhlasového tvaru, na který upozorňovala 
Olga Srbová, totiž že rozhlas a film jsou umění, která 
„pracují se strojem a jsou nedávného data, a proto by 
se neměla snažit přizpůsobit se těm, která tu byla již 
dříve – obrazu a divadlu.“175

Brněnská inspirace 
Pracovníci brněnského studia a mladí nastupující 

pražští režiséři si to uvědomovali. Brněnský tým Cha-
lupa–Kožík–Bezdíček si ověřoval svoji práci porovnáním 
se zahraničními špičkami, jakými byla díla belgického 
autora, „otce rozhlasové hry“ Théo Fleischmanna Má být 
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mandarin zabit?, Francouzů Paula Deharma Soví most 
a Pierra Descavese Město hlasů i hra-báseň německého 
autora O. Rambacha Kronika o Pizarrovi. Zásadní sou-
hlas kritiky s touto cestou vedl k brněnskému ostrému 
nástupu, který nepřekonatelně vrcholil Kožíkovým 
Cristobalem Colónem v roce 1934. O rok později na 
sebe znovu upozornil František Kožík rozhlasovou ba-
ladou Boj se smrtí, věnovanou osobnosti lékaře Ignáce 
Semmelweise, a v roce 1938 úspěšnou dramatizací 
Čapkovy První party s Karlem Högerem v roli Stanislava 
Půlpána.176

Mladí pražští režiséři byli do rozhlasu uvedeni Jaro-
slavem Hurtem, ale přesvědčením sledovali spíše vzor 
„brněnské školy“. Václav Sommer „adaptace divadel-
ních her posuzoval celkem skepticky, uvědomoval si 
rozdílnost základních zákonů jevištní a rozhlasové 
tvorby. V každodenní rozhlasové praxi si však uvědo-
moval, že se rozhlasová dramaturgie neobejde bez di-
vadelních textů.“177 K inscenacím velké klasiky přispěl 
například nastudováním Shakespearových Veselých žen 
windsorských v roce 1938 v excelentním obsazení (Nas-
ková, Baldová, Pačová, Filipovský, Kreuzmann, Pešek, 
Průcha, Vojta aj.). Na druhé straně měl zkušenost ze své 
kritické činnosti i ze svých studií. Jeho názory mu také 
potvrdily návštěvy v cizině (kde se jako Kožík seznamo-
val s rozhlasovou praxí i teorií). „(...) němečtí teoreti-
kové rozhlasové hry dokazují na vývoji různých jejich 
forem, že Hörspiel není divadelní literatura, nýbrž 
že má blíže k literatuře epické a lyrické,“ konstatuje 
Sommer.178 

Sommer měl vřelý vztah k  poezii. Připravil si mj. scénář 
z textu starofrancouzského příběhu anonymního autora 
Aucassin a Nicoletta. Studoval verše českých básníků 
do literárních relací často ve sborovém provedení. Měl 
blízko – tak jako Jareš k Honzlovi – k poetice Burianově. 
Ze zachovaných snímků to prokazuje například až voice-
bandově koncipovaná podoba průvodního slova v Som-
merově zvukové režii Hackenschmiedových filmových 
dokumentů.

Nejvděčnější se ukázaly dramatizace děl Tomanových 
a Benešových. Hru Josefa Tomana Řeka čaruje, příběh 
muže, který v náruči přírody mládne, natočil Sommer 
roku 1936. (Postavu Kohákovu, kterou za deset let 
v Krškově filmu vytvořil František Hanus, před mik-

rofonem hrál František Smolík.) Největšího úspěchu 
dosáhl Sommer rozhlasovou hrou Uloupený život au-
tora K. J. Beneše (s dramaturgem Vladimírem Müllerem 
podle vlastního scénáře). Premiéra byla 3. března 1938. 
Dvojroli utonulé Sylvy a její zachráněné sestry Martiny 
hrála Sylva Kleinová. Sylvin part byl předtočen na fólii 
do hudební kulisy jako nereálný hlas ze zásvětí, Martinu 
hovořila herečka ve studiu „živě“ v přímém vysílání.

(Gramo: hudba, první díl)
Martina:  Sylvo, slyšíš mě?
Sylva (neskutečný hlas):
  Slyším, Martino!
Martina:   Sylvo, co si mám počít? Mám tvůj prsten na 

své ruce. A jen ty víš, že já nemám ani tušení, 
jak se dostal na můj prst.

Sylva: Ne ty. Tvá dávná touha ti jej navlékla na prst.
Martina:   Sylvo, všichni ten prsten viděli. Nemám již 

odvahy se přiznat. Ale nemám ani odvahy 
vyslovit své jméno. Své nové jméno. A přece, 
Sylvo – možná že mám i právo na tvé jméno. 
Nad našimi kolébkami otec metal los o naše 
jméno. (...) Sylvo, neslyšíš mě? Zapřísahám tě, 
odpověz!

(Gramo: hudba zmizela)179

Miloslav Jareš se obracel více ke klasickým autorům 
a k předlohám divadelních her. Po Jaroslavu Hurtovi 
převzal nahrávky Shakespearových her, natočil Gozziho 
Princeznu Turandot, ale také Müllerovu třídílnou drama-
tizaci Dumasových Tří mušketýrů (1938). Po svém vzoru 
Jindřichu Honzlovi, který 1930 uvedl v Brně O’Neilova 
Císaře Jonese, uvedl Jareš v roce 1936 svoji pražskou na-
hrávku této hry. V únoru 1938 odvysílal rozhlasovou in-
scenaci Čapkovy Bílé nemoci. Na rozdíl od filmové režie 
Huga Haase, který převzal obsazení Národního divadla, 
připravil ji s Františkem Kreuzmannem jako maršálem, 
Karlem Beníškem jako Sigeliem a Františkem Smolíkem 
jako doktorem Galénem.

Obtíže, které provázely současnou dramaturgickou praxi, 
dokládá Vladimír Šimáček na případech z druhého čtvrtletí 
1938. Dvě hry z odměněných v soutěži firmy Philips nebyly 
zařazeny do vysílání: Zúbkova Slovenská kronika a Maš-
kův Nový Ikaros. Prvá „z důvodů politických“, druhá proto, 
že „správa Baťových závodů nesouhlasila s podáním života 
a charakteristiky práce Baťovy.“180
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Bez obtíží a s velkým ohlasem byly realizovány dra-
matizace, jako byla vedle Kožíkova Čapka (První party) 
například Müllerova–Jiráskova Filosofská historie.

Krom literárních pořadů a literárních cyklů byla rea-
lizována pásma jako relace posluchačům přístupné, 
a proto oblíbené, které umožňovaly střídání a stupňo-
vání dojmů a byly vhodné i pro krajovou tematiku.

Vysílání nevynechalo ani malé posluchače, o něž pe-
čovali především dramaturgové Bedřich Pěkný v Praze 
a J. V. Pleva v Brně. Po cyklu loutkářských textů z po-
čátku desetiletí byly uváděny úpravy klasických her, 

dramatizace i původní hry, například Děti kapitána Bub-
lase od Voskovce a Wericha, Císařovy nové šaty od E. F. 
Buriana a oblíbení Skupovi hrdinové Spejbl a Hurvínek.

Zábava 
Celé desetiletí naplňuje úsilí – velmi nesnadné – při-

pravovat zábavné pořady pro širokou škálu vkusu a ná-
roků. Mezi nimi se dařilo zejména brněnským pořadům 
Oldřicha Nového, vystoupením obou Šindlerů – Stréčka 
Křópala a Jozéfka Melhoby – i kabaretům Vladimíra 
Konupky (později populárního člena dvojice komiků 
Ko–Ko s Karlem Kosinou). V Praze bylo dokonce roku 
1937 vytvořeno samostatné oddělení zábavy.

V roce 1938 oddělení zábavy dostalo (ve shodě s orientací 
dalších programových úseků) úkol zaměřit se na pořady, 
probouzející optimismus a vlastenectví. Těžký kalibr 
humoru přestal působit a objevovaly se spíše tematické 
revue (například Kterýpak Čech by hudbu neměl rád?). 
Do zábavných pořadů přispívala všechna hudební tělesa 
a všechny slovesné žánry. Mimořádný ohlas měl cyklus 
z Herrmannova Otce Kondelíka a ženicha Vejvary.

Situace ovšem byla zcela jiná, nežli když se v prvé 
půli desetiletí ve vysílání ozývaly přenosy celých her 
Osvobozeného divadla (počínaje hrou Ostrov Dynamit 
přenášenou z Brna v roce 1931) a když se pak z Prahy od 
roku 1932 ozývali V + W ve zvukových měsíčnících s hu-
mornými dialogy, přehledem časových událostí a písnič-
kami. Jak by řekli oba komici: poměry se konsolidovaly 
směrem k nule.

Hudební nabídka 
Hudební program rozhlasového vysílání byl od za-

čátku problémem. Počet posluchačů rostl, množství vy-
sílatelných skladeb, žánrů a těles také. Obtíž byla v tom, 
zda se podaří správnou skladbu a správné interprety 
zařadit posluchačům ve správný čas. Při rozptylu poslu-
chačských zájmů problém téměř neřešitelný.

„Zpočátku posluchači byli vděčni za každý tón, který se 
jim podařilo vylouditi z přijímacího aparátu,“ napsal Karel 
Vetterl v roce 1930, „a vítali se stejným nadšením kon-

V + W při přenosu Balady z hadrů, Spoutané divadlo (1936)
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certy salonního tria s repertoárem kavárenských hudeb 
jako písňové večery nebo komorní hudbu, která trvala 
mnohdy nepřetržitě dvě hodiny. Nikdo se nad tím nepo-
zastavil. (...) Brzy se však naplnilo vakuum žádostivého 
slyšení, z rozhlasu vyprchalo kouzlo technického vynálezu 
a obecenstvo začalo jej hodnotiti jako program. Naučilo 
se poslouchati a vybírati dobré programy, což je prvním 
kladným výsledkem hudebního rozhlasu.“181

Již v roce 1927 konstatoval Mirko Očadlík, že právě 
hudba „tvoří podstatu rozhlasového vysílání“, protože 
zasílání hudby odběratelům, kteří se nemohou dostavit 
do koncertní nebo operní budovy „je vlastně odůvodně-
ním jeho existence“182. Za to je rozhlas zavázán hudbě, 
aby plnil její vlastní potřeby. Mezi ně patří, aby nešířil 
„onen druh hudby, který je všude přístupný a nejrozší-
řenější“183. Proto se stal Radiojournal šiřitelem hudební 
kultury.

Pro soudobou hudbu 
Rozhlasové vysílání dosáhlo rychle mimořádného vý-

znamu v šíření hudby všech dob, původu i žánrů. Zvláštní 
zásluhu získal uváděním hudby soudobé: „Díla, která by 
byla mlčela léta nebo zůstala neprovedena, stávala se 
součástí programu vlastních i externích těles i sólistů 
v hudebním vysílání, možnosti pro uplatnění autorů 
se zmnohonásobily.“184

Posluchači byli účastníky premiérových uvedení například 
Smetanovy původně klavírní skladby Macbeth a čaroděj-
nice v Jeremiášově instrumentaci (1932) a souborného 
provedení Smetanových Českých tanců v úpravě O. Zicha 
(1934), Fibichovy Sonáty pro housle a klavír C dur (1934), 
Novákova Údolí nového království v orchestrální verzi 
(1934), jeho Podzimní symfonie (1934) a posléze Jihočeské 
suity (1937), Dvořákovy I. symfonie „Zlonické zvony“ 
(1936), Ježkovy Symfonické básně (1936) nebo Kytice 
B. Martinů (1938).

Velkými událostmi se stávaly přenosy významných 
koncertů a festivalových programů (zvláště ze Salc-
burku a Bayreuthu), stejně jako domácí koncerty vysí-
lané za hranice. Česká hudba se tak dostávala snadno 
a rychle k zahraničnímu posluchači. Náš posluchač na 
oplátku slyšel například Prodanou nevěstu z Komické 
opery v Paříži (1931) nebo téhož roku koncert řízený 
Arturem Toscaninim. 

Rozhlasové stanice ve světě začaly usilovat o získání 
nových děl moderních skladatelů s vysokou uměleckou 
hodnotou, které by svou poutavostí a širokou srozumi-
telností uvedly posluchače do světa „obávané soudobé 
hudby“.

Mirko Očadlík (1904–1964) 
Hudební vědec a publicista. Mezi tisícem článků, statí 
a knih je mnoho publikací o klasické hudbě, zejména 
Smetanově, ale také o hudební moderně (významně ana-
lyzoval například i Burianův voiceband). Nejznámější je 
znovu a znovu vydávaný Svět orchestru. V rozhlase působil 
v letech 1928–1950: jako tajemník hudebního oddělení, 
vedoucí hudebního vysílání v pražském studiu, referent 
gramoarchivu a studijního oddělení, od roku 1945 jako 
programový ředitel. Podílel se na ustavení formy popu-
larizačního pásma s hudební tematikou tituly Polka jede 
a Vzpoura gramofonových desek (1932–1933), získal si ob-
libu jako průvodce a vykladač hudebních skladeb, vynikl 
v protektorátním období výkladem Smetanovy Mé vlasti 
i souborným uvedením všech Smetanových děl v jubilej-
ním roce 1944. 

Rozhlas a posluchači
Rozhlas brzy předvedl svou schopnost působit, ale 

nemohl dokázat zázraky, natož okamžitě. Narazil na 
svoji posluchačskou obec.

„Posluchače již přešlo první ohromení, že to mluví a hraje, 
a začali se zaposlouchávat do programů. Platíce měsíční 
poplatky, byť nepatrné, cítili se zákazníky, a tudíž pány. 
Tento pocit vyjádřili hlavně kritikou. Nyní nastala pravá 
mela. Mezi ředitelstvími rozhlasů a velkou částí dopisují-
cího obecenstva došlo k výměně názorů, která na straně 
ředitelství byla obranná, kdežto na straně nespokojených 
abonentů útočná. Běda! Škrtali téměř celou vážnou hudbu, 
neboť se příčila jejich vkusu. Nechtěli to poslouchat 
a strašně nadávali.“185 Marně varoval Karel Čapek: „Nežá-
dejme na Radiožurnálu, aby vyhověl tomu nebo onomu 
gustu, které si chce naporoučet hudbu jako roštěnku 
v hospodě“!186 Začal mnohaletý problém vysílání.

„Nešlo o nedorozumění, nýbrž o jasnou skuteč-
nost, se kterou se zprvu nepočítalo,“ vysvětluje Václav 
Holzknecht, „vynálezem rozhlasu dostalo se umělé 
hudby mnoha lidem, kteří až dosud znali jen několik 
pouličních písniček a najednou měli dohonit staletý 
vývoj, rázem chápat složité formy, různé slohy a osob-
nosti – nemluvě ani o tom, že pro vnímání hudby 
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jakožto umění je třeba některých přirozených předpo-
kladů, které nejsou každému dány. Zázračný vynález, 
který se již mezitím okoukal a oposlouchal, začal půso-
bit rozpaky a nesnáze.“187 Tyto nesnáze koncem deseti-
letí analyzoval brněnský Karel Vetterl188. Hudba opustila 
vyhrazený prostor a vstoupila do domácností; pojem 
„publikum“ nahradil pojem „posluchač“; přestala cesta 
za hudební produkcí, hudba přichází sama k posluchači; 
možnost sledovat umělce při výkonu odpadla. Rozhlas 
očekává nového posluchače s dokonalejší schopností 
slyšení a dokonalejší sluchovou pamětí. Ale průzkumy 
prokazují zcela jinou skutečnost. „Průměrný ,lidový‘ 
posluchač hledá v hudebním rozhlasu nejčastěji jas-
nou, melodickou notu a svižný taneční rytmus, které 
mu vnášejí do příbytku bezstarostnou náladu, uklid-
ňují nervy, zahánějí trudné myšlenky i dlouhou chvíli 
a zpříjemňují práci. Touha po rekreaci bývá hlavní 
pohnutkou příjmu hudebního rozhlasu.“189 Přednost 
dostává tedy hudba spíše lehká a melodická, nejsrozu-
mitelnějších skladebných forem. Kladný posluchačský 
výběr se v názorově a vkusově roztříštěné posluchačské 
obci projevuje ojediněle, ale nespokojenost propuká ve 
spontánní hromadnosti.

Analýza Karla Vetterla potvrdila dvojí cestu, kterou 
se český rozhlas rozhodl obtížnou situaci hudebního 
vysílání řešit: jednak denní skladbou programu, jednak 
hudebněvýchovným vysíláním.

Trojí hudba 
Již ve dvacátých letech za vedení Krupkova se v roz-

hlase rozlišovala hudba vážná a zábavná, pod Jirákovým 
vedením se dělení rozšířilo jemněji a praktičtěji na tři 
stupně: hudbu vážnou, populární a lehkou. Nešlo vůbec 
jen o interní rozhlasové nebo odborně hudební pro-
blémy. Vždyť v polovině desetiletí se ustavilo Sdružení 
radioposluchačů lidových programů a dechové hudby, 
které vážně vzneslo požadavek, aby bylo přizváno 
k sestavování rozhlasových programů! Tyto tendence 
populisticky podporoval někdy také tisk. „Národně 
sociální list A-Zet vede prudkou ofensivu pro tak 
zvaný lidový program v Československém rozhlase. 
Hlavně se to týká hudby. (...) Při pozorném sledování 
tohoto novinářského boje však poznáváme, že v boji 
A-Zetu za lidovost je velmi vážné nebezpečí, že bude 
vybojována s lidovostí i nekvalitnost, a že v boji proti 

přemíře dobré vážné hudby bude kvalitní hudba vůbec 
zatlačena do pozadí.“190 Odborná diskuse na téma lehké 
hudby proběhla už v předešlé sezoně. Uzavřeli ji koneč-
nými stanovisky Pavel Haas a K. B. Jirák.

Karel Boleslav Jirák (1891–1972) 
Skladatel, dirigent, hudební pedagog a publicista. V roz-
hlase byl v letech 1930–1945 šéfem hudebního oddělení, 
později odboru. Organizoval rozhlasovou hudební činnost, 
zakládal rozhlasové orchestry, řešil problémy programové 
skladby, spolu s O. Jeremiášem propagoval vážnou hudbu 
mezi posluchači. Za války kryl programové aktivity rozhla-
sových pracovníků, které posilovaly národní sebevědomí. 
Povinné uvádění německých skladatelů naplňoval uvádě-
ním klasických děl nesporné hodnoty. Autor písňových, 
komorních i symfonických skladeb. Propagátor (jako 
dirigent) české hudby v zahraničí. Po válce působil ve 
Spojených státech. 

Diskuse se dopracovala ke zjištěním: 
1.  lehká hudba je hudbou a má svoji tradici, 
2.    výroba (gramofonového a filmového průmyslu) 

záměrně produkuje práce falešně sentimentální 
a převládajícího pohybově-rytmického charakteru,

3.  nebezpečím není lehkost, ale nekvalitnost a fi-
nančně lukrativní eklektičnost těchto skladeb,

4.  nespokojenci s rozhlasovou nabídkou dovolávají 
se demokratického práva většiny, když „všechno 
ostatní u nás určuje kvantita, a nikoli kvalita“,

5.   rozhlas přitom je mimořádně demokratickým pro-
ducentem – všechny pražské koncertní a operní 
sály pojmou asi osm tisíc návštěvníků, zatímco 
rozhlas svoji nabídku adresuje cca 2 700 000 po-
sluchačů, tj. sedmnácti procentům všeho obyvatel-
stva,

6.     významně tím normalizuje skóre nabídky, když 
mimo rozhlas se nabízejí necelá tři procenta 
vážné hudby a naopak lehké hudby přes devadesát 
sedm procent.191

Svoji službu vážné hudbě plnilo vysílání – při všech 
problémech s vyrovnáváním frekvence různých druhů 
hudby – velice pečlivě. Jen liblická stanice za rok 1937 
odvysílala 879 symfonických děl a 333 děl komorních. 

Vstříc posluchačům 
Rozhlas hledal cesty ke zpřístupnění hudebního 

bohatství i nepřipraveným posluchačům bez základní 
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průpravy. Brno rozvíjelo zejména svoji koncepci spojo-
vání hudebních skladeb s bohatší informací: „Princip 
tematických programů spočívá na střídání hudby 
s mluveným slovem (...), přičemž mluvené vložky 
i celková sestava pořadů podle určitého tématu mají 
usměrňovati představivost posluchačů a tím do jisté 
míry usnadňovati i srozumitelnost skladeb.“192 Projekt, 
přijatý Prahou původně s nepřízní, se osvědčil, rozvinul 
se do různých podob od nejjednoduššího výkladu až po 
bohaté pásmo a získal zájem i popularitu v posluchač-
ských řadách. 

Hudební dramaturgie
Za pozornost stojí ještě vlastní kvalita programové 

práce hudebního odboru. Příkladem její samostatnosti 
a vynalézavosti může být výročí nehudební, výročí Puš-
kinovo. Jeho dílo se stalo záminkou pro přiblížení celé 
bohaté škály hudebních skladeb od Glinky po Stravin-
ského, přičemž se prokázalo a názorně demonstrovalo, 
„jak hluboký vliv může míti básnická osobnost na 
celou hudební kulturu svého národa“.193 Podařilo se to 
navzdory obtížím, které s tím byly spojeny. Mluvil o nich 
K. B. Jirák: „Nebylo k dispozici dostatek textů a mate-
riálů hudebních, překlady starších oper byly v mnoha 
případech krajně zastaralé a neupotřebitelné, takže 
jsme museli přistoupiti až k pracem základním, které 
jinak měly být už nespornou a vyjasněnou záležitostí 
českého operního divadelnictví.“ A navíc k tomu: „Dali 
jsme také impuls divadlům, aby si všimla Puškino-
vých operních sujetů, a tak můžeme říci, že i samo Ná-
rodní divadlo tu postupovalo podle námětů, které jsme 
určili my.“194 Mimořádného ohlasu dostalo se ve vysílání 
Musorgského opeře Boris Godunov v originálním znění. 
(Přirozeně se dostalo rozhlasu veřejné výtky z rusofilství 
a sovětofilství a stejně tak pokračovala tažení večerníků 
proti skladbě hudebního programu, zejména proti tzv. 
„hypermoderní“ hudbě.)

Páteří hudební dramaturgie byla rozhlasová tělesa: 
Jeremiášem vedený Pražský rozhlasový orchestr; malý 
rozhlasový orchestr, převážně pod taktovkou Františka 
Dyka; orchestry stanic s menším obsazením a orientací 
populárnější; z nich brněnský, zaměřený na předroman-
tickou hudbu a současnou hudbu moravskou pod vede-
ním Jana Janoty (do roku 1936). Vedle nich: Ondříčkovo 
smyčcové kvarteto, komorní sdružení Radiojournalu; 

klavíristé Věra Řepková, Oldřich Letfus a Ervín Schulhoff; 
houslisté Vojtěch Frait, Emil Leichner, Jan Plichta a Josef 
Pošta; violoncellisté Karel Kopecký a Bohuš Heran. Dále 
řada stálých hostů jako Český pěvecký sbor a Dětský pě-
vecký sbor, Česká filharmonie a orchestr FOK. A k tomu 
řada malých těles komorních i zábavních.

Rok 1938 
Hudební odbor připravil, vycházeje z možností ze-

jména vlastních zdatných těles, reprodukčně vyspělých, 
velkorysý roční program. Osou v oboru vážné hudby 
byly tři cykly: symfonií (od Beethovena po Dvořáka), 
variací (od Bacha po Ostrčila a Schönberga) a novodobé 
hudby (od Debussyho k Milhaudovi, Sukovi a Nová-
kovi). Smluvní dohodou s hosty je doplnil o cyklus 
operní a projekt Pražské hudební baroko.

Do druhého pololetí, v němž republika slavila své dva-
cetiletí, inicioval a připravil hudební odbor monumen-
tální projekt Tisíc let československé kultury. Ve třinácti 
„kapitolách“ mezi 11. zářím a 31. prosincem měla na ose 
hudebních děl proběhnout tematická řada uměleckých 
děl, evokujících události a směřování našich dějin. Tak 
prvních pět dílů do konce října (s tématy: Mythus, Slávy 
dcera, Probuzení, Boží bojovníci a Vlast) se vzestupnou 
tendencí mělo zahrnout řadu, v níž dominovaly napří-
klad Svatá Ludmila, Glagolská mše, Dimitrij, Slovanské 
tance, Prodaná nevěsta, pásmo Polka jede, Libuše, Má 
vlast, a krom historických trendů se v ní měla reflekto-
vat i výročí například T. G. Masaryka, sv. Václava, premi-
éry Smetanova Tajemství a 28. října. Následující díl byl 
reflexivní, v týdnu Dušiček a výročí Bílé hory (s téma-
tem Ač zemřeli, žijí) měl připomenout řadu buditelských 
typů. Další tři díly (s tématy Svět a my, Československý 
lid, Česká koruna), sahající až do počátku prosince, se 
opřely zejména o Stamice, Bendu, Vranického, Mysli-
večka a Novákův Karlštejn a chystaly inscenace Radúze 
a Mahuleny, Její pastorkyně, Psohlavců i Mozartova Tita. 
Další týden zamyšlení na počátku adventu (s tématem 
Zvěsti a proroctví) měl mít dominanty v Dvořákových 
Dědicích Bílé hory, Bendlově Švandovi dudákovi a No-
vákově Lucerně. Poslední tři týdny závěrečného vzma-
chu k optimismu (s tématy V jednotě je síla, Návraty 
a Radujme se!) měly mít své základní kameny v Brani-
borech v Čechách, znovu v Libuši, v Mé vlasti, v Rybově 
vánoční mši a v Dvořákových Biblických písních. Řada 
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dalších, komornějších titulů měla dokompletovat pestrý, 
ale myšlenkově soudržný monumentální projekt. Nerea-
lizoval se posléze, a to ze dvou příčin: jednak v začátcích 
podzimu s Mnichovem a útěkem českých obyvatel z ob-
sazeného pohraničí nastaly operativní změny ve vysílání, 
jednak řada členů rozhlasových těles byla mobilizována. 
Připravený projekt se rozpadl, ale zůstal důkazem mi-
mořádné schopnosti hudebního odboru a rozhlasového 
vysílání vůbec. Jeho části se později podle personálních, 
časových a programových možností uplatnily v pro-
gramu ve snaze pozvednout sebevědomí a odhodlání po-
sluchačů v konečných měsících republiky a na počátku 
protektorátních dnů.

Rozhlas a jeho posluchači
V roce 1937 oslavil Československý rozhlas mimo-

řádný úspěch: z 570 000 koncesionářů v roce 1933 se 
jejich počet zdvojnásobil na 1 128 035.

Miliontý posluchač 
Uvítání miliontého posluchače stálo Radiojournalu za 

samostatný večerní program v neděli 19. prosince 1937. 
Tím oslavovaným posluchačem byl pan Julius Richter 
z Bohosudova: program ho představil a s ním, rozumí 
se, oslavil stav, vývoj, perspektivy i pestrou nabídku 
rozhlasu. „Nadšení našich prvních posluchačů dodalo 
odvahy nám, které osud postavil na palubu lodičky, na 
začátku často povážlivě kolísající,“ prohlásil ve svém 
projevu ing. Svoboda. „Nejhorší práce byla s ,proroky‘, 
kteří v rozhlase spatřovali sezónní novinku nebo vě-
decký sport a předvídali mu brzký konec. Jeden z nich 
vyslovil svou lítost nad naší marnou námahou a poku-
sil se nás přesvědčit, že jsme hudební národ, u kterého 
se radio nikdy nemůže ujmout.“195

Ing. Strnad se ve svém projevu zabýval spíše perspek-
tivou technického vývoje, jehož hlavním cílem bylo, 
„aby každý účastník i v nejzazším výběžku státu mohl 
poslouchati náš rozhlas na jednoduchém přijimači“.196 
Tento program nebylo snadné realizovat, protože změny 
po Mnichově a po 15. březnu změnily finanční i tech-
nické možnosti podnikání a soustředily často pozornost 
na operativní záplatování nastalých mezer.

Posluchači 
Růst počtu koncesionářů měl poměrně plynulý trend. 

České stanice dosáhly k 1. srpnu 1933 počtu 453 257 
koncesí. Další vývoj byl přerušen vnějšími okolnostmi: 
pokles je odrazem pomnichovské situace.

1935 753 283 koncesionářů
1936  824 199 koncesionářů
1937  927 693 koncesionářů
1938 (k 30. září)  1 003 473 koncesionářů
1939 (k 31. březnu) 719 771 koncesionářů.197

Reakce, názory a přání posluchačů vyjadřoval pře-
devším bohatý dopisový ohlas. V roce 1937 došlo do-
mácímu vysílání 40 000 dopisů a vysílání zahraničnímu, 
krátkovlnnému, 8000. Rozhlasová ročenka 1938 konsta-
tuje zvýšení dopisového ohlasu za poslední tři roky asi 
o dvacet procent. A obsah dopisů zajímavě komentuje: 
„Ačkoli je známým psychologickým zjevem, že se ob-
vykle ozývá jen ten, kdo je nespokojený, přece by se 
velmi mýlil, kdo by se domníval, že dopisy posluchačů 
z velké většiny nepříznivě kritisují vysílané pořady. 
Ve skutečnosti je nyní úroveň dopisů, které posluchači 
rozhlasu zasílají, daleko vyšší a věcnější, nežli by se 
dalo soudit podle toho, jak se o nich píše a vtipkuje 
v tisku i na veřejnosti.“198

Rozhlas se posluchačům ohlašoval v roce 1938 z Prahy 
I znělkou ze Smetanova Vyšehradu, z Prahy II ze Sukova 
pochodu V nový život, z Brna z písně Moravo, Moravo 
a z krátkovlnky znělkou z Dvořákovy symfonie Z nového 
světa. Programem provázeli na stanicích Praha I a II hla-
satelé Ladislav Faix, Richard Greaven, Ladislav Nechyba 
a Vlasta Soukupová, v brněnské stanici Marie Coufalová, 
Vladimír Konupka a Karel Mayer, v krátkovlnném vysílání 
do zahraničí Božena Danešová, Johny Horváth, Julo Hor-
váth, Johny Jung, Marie M. Tomanová, Zdenka Walló.

Posluchač a divák 
Společnost Radiojournal od počátku usilovala o to, 

aby vyšla své posluchačské obci vstříc. Nečinila to 
ovšem bez omezení; stanovila si určité meze, především 
meze vkusu. V tom se lišila od filmového podnikání. 
„Lid chodil do biografu rád a výrobci se podle toho 
zařizovali; film dělaly výdělkářské společnosti tak, 
aby se líbil.“199 Je charakteristické pro naše vysílání, 
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že nesdílelo (kromě pokusného ověřování technických 
možností před zahájením ve Kbelích) praxi evropských 
stanic s bohatým (někdy téměř výhradním) zařazováním 
gramodesek s nabídkou dobových šlágrů; vzdor všem 
technickým nesnázím zavedlo napřed koncertní pořady 
populární hudby, rozšířilo je k hudbě vážné a teprve po-
tom doplňovalo nabídku o hudbu ryze zábavnou, také 
o pořady z gramofonových desek. Radiojournal se snažil 
nabídnout posluchačům, co potřebují, nikoli co právě 
chtějí. Velmi zásadově o to usilovala především stanice 
brněnská. S růstem posluchačského okruhu přirozeně 
narůstal proces zlidovění rozhlasového programu, ale byl 
spojován důsledně s výchovou kulturního posluchače.

Právě třicátá léta dosvědčují, jak se ve vysílání hle-
daly stále nápaditější formy lidovějších typů pořadů.

Snaha získat posluchače, ale současně i úsilí o zvyšo-
vání posluchačské kvality a posluchačských nároků se 
projevovaly i v organizování hromadných poslechů, 
totiž záměrného sledování určitých časů s určitými cykly 
ve spojení s posluchačskými vzájemnými kontakty. 
Pracovaly na tom některé odborné rozhlasy, zejména 
dělnický. Koncem desetiletí se touto cestou dal i vzdě-
lávací odbor. Prof. Matoušek mluví v této souvislosti 
o dvou cyklech: masarykovském a Co můžeme udělat 
pro svoji obec. Udává čísla: 4128 posluchačských skupin 
a 175 000 posluchačů200. Rozumí se, že cílevědomě na-
stoupená cesta vzala na zlomu let 1938/1939 za své.

Kontaktu mezi rozhlasem a posluchačem výrazně 
posloužil týdeník Radiojournal, v těchto letech s fo-
tografickou obálkou i s fotografiemi uvnitř časopisu. 

Soubor loutkové scény Umělecká výchova při vysílání hry pro děti Divoký lovec (1931)
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Kromě podrobného programu vysílání včetně zahra-
ničních stanic přinášel pravidelně komentáře k pořa-
dům týdne a osobnostem v těchto pořadech, zajíma-
vosti z rozhlasového světa (technické i programové) 
a vysvětlení rozhlasových pojmů, žánrů, způsobů 
realizace apod. Týdeník byl oblíbeným doprovodem 
oblíbeného zdroje informací, poučení a zábavy. Obě 
média byla oceněna posluchačským hlasováním, jež 
rozhodlo o novém názvu týdeníku od 1. ledna 1939 – 
„Náš rozhlas“.

Vysílání nabízelo přirozeně posluchačům mnohý prak-
tický servis od komorního „a“ pro muzikanty přes pra-
videlné udávání přesného času, hlášení meteorologické 
předpovědi především pro zemědělce, turisty a sportovce 
až po nabídky receptů, technických informací, vzděláva-
cích témat, přehled knižních novinek atd. Zvláštní zásluhy 
si v očích posluchačů získalo ovšem v pomnichovských 
a březnových dnech. Služba rodinám, jejichž příslušníci 
o sobě navzájem nevěděli, která se osvědčila v roce 1938 
po obsazení pohraničí, objevila se znovu v březnu 1939 
pro rodiny, vracející se ze Slovenska a z Podkarpatské 
Rusi. Rozhlas se v těch dnech stal více nežli informátorem 
a organizátorem, jak to popsal Karel Čapek: „Vy lidé ve 
městech ani dobře nevíte, co ta skřínka znamená pro lidi 
venku, kteří si nemohou večer koupit nějakou tu šestá-
kovou senzaci, kteří dostávají své noviny o den později 
a neslyší v kavárně ani na ulici poslední novinky. (…) 
I my lidé venku chceme vědět, co se děje, a vědět trochu 
plněji a přesněji, než jak to procedí úřední zprávy. (…) 
Právě v takovýchto přetěžkých dobách poznáváme ne-
smírnou cenu toho nádherného a někdy ďábelsky zlého 
nástroje, jímž je rozhlas; ale také tím ostřeji cítíme, co 
mu chybí a čím by mohl a měl být.“201

Kritický ohlas vysílání 
Československý (totiž ve třicátých letech právě ze-

jména český) rozhlas měl štěstí na kritickou reflexi. Ne-
byl totiž odkázán jen na ohlas posluchačů (byť bohatý), 
který – ač přinášel dost podnětů – nebyl přece jen vždy 
sdostatek reprezentativní a směrodatný. Ale byla tady 
i specializovaná kritika odborná, o které se rozhlasu 
dnes může jen zdát.

Základním kádrem kritiky (nadto relativně homogen-
ním v základních východiscích) byla skupina studentů 
FF UK ze seminářů prof. Václava Tilleho: vyšla z nich 
řada kritiků i praktiků divadelních, rozhlasových a fil-
mových. Z nich nás zajímají jména Miloslava Havla 
(J. Hrbase v době pozdějšího působení filmového), Ber-
narda Kosinera, Václava Růta, Václava Sommera, Olgy 
Srbové (později provdané Spalové) a Jana Weniga.

Kritika 
Snad největší pozornost věnoval rozhlasu deník 

Národní osvobození. V něm se v denní kritice roz-
hlasového programu vystřídali V. Sommer (1931–1934)
a M. Havel. Časopis Přehled rozhlasu, vydávaný Vilé-
mem Prágerem, byl původně orientován na „radiofonii, 
zvukový film a gramofonní hudbu“, ale brzy obrátil 
svoji pozornost k „posluchačům rozhlasu“. Měl široký 
záběr témat i široký okruh autorů, pravidelnou rozhla-
sovou kritickou rubriku naplňovali Bernard Kosiner 
(1932–1934) a J. B. Čapek (1934), v dalších ročnících 
pod názvem Svět mluví pak Ivo Ducháček (1935–1936) 
a Jiří Valja (1937–1939). Rozhlasové pořady i problémy 
byly posuzovány i v jiných listech, pravidelně například 
v legionářském Činu, zvláště díky V. Růtovi a V. Gut-
wirthovi.

Výchozí impuls k ostře kritickému tónu dala stano-
viska naší umělecké avantgardy, jmenovitě Teigova 
úvaha v manifestu poetismu s rozlišením reproduktiv-
ního a produktivního rozhlasového programu. Navázal 
na ni svými analýzami ve třicátých letech (i v Radiojour-
nalu) Jiří Frejka. Z druhé strany jim sekundovali i „staří 
páni“ jako Jindřich Vodák s požadavkem kultury rozhla-
sové slovesné tvorby a Miloš Weingart s měřítky kultury 
mluvního projevu.

Stačí zalistovat v myšlenkách aktuálně formulova-
ných ve třicátých letech Kosinerem a Frejkou a můžeme 
je číst jako aktuální požadavky naší současnosti. Do-
čteme se tam například,  jak důležitá je výše vkusového 
průměru, jaký si rozhlas zvolí; že aktualita není mělkost 
a pestrost není těkavost; také že orientace na perma-
nentního průměrného posluchače znamená permanentní 
vysílání průměrných pořadů.

Na stránkách Radiojournalu (pův. Radio–Journalu) 
doplňovali nabídku reflexe rozhlasové práce (spíše 
zobecňováním a vysvětlováním vlastních pracovních 
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postupů a získaných zkušeností) slovesní autoři a rea-
lizátoři, například Gutwirth, Hurt, Kareš, Kožík, Müller, 
Sommer, Svoboda či Šimáček. (Důstojně se řadí vedle 
přispěvatelů hudebních, zejména Jiráka, Očadlíka a Vet-
terla.)

Začátky teorie 
Důležité je, že nezůstalo u jednotlivých reflexí jednot-

livých otázek a problémů, ale že byly položeny základy 
rozhlasové teorie. Formuloval je ve své disertační 
práci Václav Růt v roce 1936.

Rozhlasové vysílání tu pojmenoval jako zvukový obraz: „Je 
tedy rozhlasové vysílání obrazem zvuků, které slyšíme ve 
skutečnosti; rozhlas je zvukovým obrazem světa.“ Poslu-
chačské vnímání Růt vysvětlil ve třech fázích: 
„... slyšíce například z ampliónu lidský hlas, slyšíme
1. zvuk (technická představa),
2. o něm víme, že je to napodobený lidský hlas (významová 
představa názorná), a
3. domýšlíme si jeho zdroj (významová představa myš-
lená.“202

Ačkoli práce čekala na vydání (jako studijní interní 
tisk) téměř třicet let, její myšlenky – také Růtovou 
osobní zásluhou – prosakovaly do uvažování o rozhlase 
i do rozhlasové tvorby. V dnešním komentáři formulo-
váno: „Rozhlas není prostředek pro přenos reality,“ ale 
je „samostatným, plnohodnotným obrazem (...) s vlast-
ními zákonitostmi.“ A platí tu: „Oslabená vazba znaku 
na označovanou skutečnost je pro estetické dílo typická 
a i v rozhlase znak uplatňuje vlastní zákonitosti pře-
devším v umění.“203

Ve druhém sledu následovaly za Růtem tři práce, 
které shrnuly zkušenost desetiletí z kritických po-
střehů, studia pramenů i z vlastní rozhlasové tvorby.

Všechny vyšly už v protektorátních letech: Kožíkovo Roz-
hlasové umění roku 1940, Srbové Rozhlas a slovesnost 
roku 1941 a Havlova práce Od rozhlasové hry k rozhlaso-
vému dramatu roku 1942. Na základ těchto čtyř zásadních 
prací navázala pak teoretická práce poválečná v revui 
Rozhlasová práce (1947–1948) a po jejím zastavení také 
nový nástup teoretické práce v letech šedesátých, zvláště 
v odborné interní revui Studie a úvahy a v edici Infor-
mace–učebnice–semináře.

Opožděné vydání Růtovy disertační práce se mezi 
práce šedesátých let zařadilo s překvapivou samozřej-
mostí.

Závěrem
 
Rozhlas přenesl těžiště z reproduktivní do produk-

tivní oblasti vysílání.  Za necelé desetiletí (1930–
1938) hledáním a záměrným ověřováním rozvinul 
specifické prostředky svého výrazu, především mon-
tážní metodu, a ustavil základní modely rozhlasového 
vyjádření: reportáž, pásmo a rozhlasovou hru. V dra-
maturgii hudebního vysílání našel východisko v zá-
měrné programové práci se třemi kategoriemi hudby: 
vážnou, populární a lehkou (zábavnou). Ve vzdělávání 
našel vedle přednášky názornější a bohatší formy v be-
sedě a vzdělávacím pásmu. V technické výbavě zavedl 
oddělenou režijní kabinu se zrakovým spojením do 
studia, režie vybavil mixážními pulty a dosáhl mož-
nosti předtáčení pomocných snímků i natáčení celých 
pořadů. Reportéry vybavil pohyblivou nahrávací tech-
nikou. Založil zvukový archiv významných osobností 
veřejného života. Přijal za svá základní východiska 
rozhlasové teorie, založená na formulaci zvukového 
obrazu. Dosáhl takového ohlasu svých nejlepších prací, 
že se rozhlasové předlohy vydávaly tiskem.
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František Hrdlička 

Rozhlas v okupaci 1939–1945 

O
kupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava zna-
menají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kon-
trola se proměňuje v opatření potlačující českou kulturu i ve vysílání 
a stupňuje se až po kontrolu interpretace předem schválených textů.

Většina rozhlasových pracovníků se snaží vyhledávat příležitosti 
k povzbuzení ducha posluchačů a připravuje se na rozhodující chvíle střetnutí 
s nacismem.

Posluchači se dozvídají informace z front a ze světa prostřednictvím zahranič-
ních rozhlasů. Poslech „ciziny“ se ale trestá smrtí.

V květnu 1945 pražský rozhlas splnil čestně své poslání šířením informací i or-
ganizační službou. Praha je jediným evropským městem za druhé světové války, 
kde se rozhlas za revoluce neodmlčel a nepřestal vysílat ani v nejprudších bojích.
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Mezi Mnichovem 
a březnem 1939 

Rozhlasová ročenka 1939 zahrnula výkaz roku poně-
kud netypického – od 1. ledna 1938 do 15. března 1939. 
Důvod je nasnadě, ale v textu je formulován diplomatic-
kými větami: o záboru československého pohraničí se 
tu hovoří jako o „dějinném zásahu“. Takže dějinný zá-
sah do osudů našeho státu změnil radikálně organizaci 
rozhlasové činnosti v územním rozsahu, v národnostní 
pestrosti, v technické i hmotné podstatě, v osobním 
složení. Kromě technických obtíží, vzniklých ze záboru 
vysílačů a kabelových spojení, nastaly výrazné změny 
programové: zdánlivě nelogické omezení německého vy-
sílání z Mělníka a zesílení kontroly a cenzury vysílaných 
textů. Mělník přirozeně nesměl dále nabízet alternativní 
informace proti zpravodajství říšského rozhlasu.

Ostatně taková ústupnost rozhlasového vysílání ne-
byla ničím tak zcela novým. Už před Mnichovem zprávy 
obsahovaly více ohledů nežli informací. Zachycuje to 
záznam ze zkušeností pražského hlasatele s návštěvou 
lorda Waltera Runcimana: „Lord přijel a pobyl u pre-
sidenta republiky celé dvě hodiny. To Marek hlásil. 
Ale nehlásil už, že velevážený host pak strávil víkend 
a celý další týden výhradně na zámcích německé 
šlechty v sudetoněmeckém území. Z BBC slyšel, že ,se 
tam jeho lordstvo cítilo jako doma a že mezi golfem, 
lovem a whistem pokládalo za velmi důležité přijmout 
k obsáhlým rozhovorům Mr. Henleina, vůdce německy 
mluvícího obyvatelstva. Návrhy pana Henleina zněly 
naprosto rozumně.‘“1

Nebyla to žádná zvláštní iniciativa rozhlasového ve-
dení, ale zjevný důsledek zostřené cenzury a zesílené ku-
rately tiskového odboru předsednictva vlády. Svědectví 
o tom podává i Karel Čapek v jedné z posledních svých 
statí, v níž zachycuje (ve 3. osobě) iniciativní kroky 
i marné výsledky svého snažení.

„Podařilo se mu dostat do našeho rozhlasu výzvu 
k německým lidem dobré vůle: mluvme spolu, třeba 
jen o tom, co vás tlačí; i když se jenom o sobě víc do-
víme, bude to už pokrok. Výsledkem té jediné výzvy 
byla sta, sta, sta německých dopisů od Tachova po 
Krnov: stížnosti na skutečné nebo domnělé křivdy, 

mnoho tvrdého a bolestného, mnoho rozumného; ale 
skoro na všech dopisech bylo vidět, jak mnoho by se 
ještě dalo říci i zařídit pro urovnání lidských vztahů. 
Na základě těch dopisů měla vzniknout řada denních 
proslovů a odpovědí se strany význačných odborníků. 
Než se mohla rozvinout, byla úředně zastavena. Proč, 
není známo. Na panu spisovateli zůstalo, aby ze svých 
prázdnin zodpovídal vlastní rukou ty stovky dopisů od 
německých lidí dobré vůle.“2

Dne 29. září bylo rozhodnuto o mnichovském diktátu, 
30. září jej přijala československá vláda. Krátkovlnný vy-
sílač v Poděbradech přinesl 1. října 1938 politický komen-
tář zvláštního dopisovatele BBC Johna Griffina, který se 
ptal, proč stejná věc – čtyřmocenská dohoda v Mnichově 
– vyvolala u dvou národů opačný ohlas: pro jedny jásot, 
pro druhé nejhlubší zármutek.  Mír byl v tomto okamžiku 
získán jen na okamžik, levným způsobem na útratu jiných. 
Pro chvíli za něj nic významného nedali, vyjma strašné 
odpovědnosti, které si někteří mohou být vědomi. Později 
přijdou na to, že také zadlužili bezpečnost Velké Británie 
a její postavení jako velmoci, a to tím, že dovolili své vládě, 
aby porušila posvátné závazky a podupala mezinárodní 
právo a morálku. Zavlekli Evropu do anarchie, která za-
viní, že mír, který byl tak draze vykoupen, bude nesnadný 
a krátký.

Předvídavých bylo málo a nedostalo se jim sluchu ani 
u nás, ani u našich tehdejších spojenců. Těžko už dnes 
odlišíme, kam až sahala disciplína médií, kam ustraše-
nost politiků a kam úmyslné škůdcovství státních úřed-
níků. Tak či onak, „pronikavému vlivu doby podlehla 
jak programová skladba, tak i organisace rozhlasu, 
omezená v několika týdnech v území, počtu stanic, 
zaměstnanectva i jazyku,“ jak se vyjádřil dr. Zdeněk 
Wirth3, předseda poradního sboru pro věci programové. 
A nejen to, „navíc vliv státu byl ještě zvýšen tím, že 
do čela rozhlasu se postavil v listopadu jeho zástupce 
Jindřich Dobiáš, sekční šéf tiskového odboru předsed-
nictva vlády.“4 V jednatelském sboru byl zároveň zvýšen 
počet členů na deset, z nichž osm bylo vyhrazeno státní 
správě. Po patnácti letech, v nichž obsazovali funkci 
předsedy jednatelského sboru soukromí podílníci, do-
stal se v listopadu do čela státní úředník. V prosinci byl 
název rozhlasu změněn na pomlčkový „Česko-Slovenský 
rozhlas“; nevydržel dlouho: od 15. března se užíval pro-
zatímně starý titul Radiojournal.
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V oblíbeném Okénku na sklonku podzimu hovořili politici 
ve jménu národní jednoty a národního souručenství.5 Vy-
stupovali v duchu programu tzv. „záchrany národa“, jak jej 
formuloval program Beranovy vlády.6 Při návštěvě na Slo-
vensku uvítal předsedu vlády Rudolfa Berana charakteris-

ticky velitel Hlinkovy gardy ministr Karol Sidor vztyčenou 
pravicí po fašistickém vzoru.7 Šíření informací bylo stále 
více vedeno jedinou devizou: nepublikovat a nedělat nic, 
co by pobouřilo Němce. I za tohoto deformovaného vysí-
lání stála posluchačská obec za svým rozhlasem.

K pořadům, kterými rozhlas povzbuzoval své posluchače, patřila i brněnská inscenace Stříbrného větru
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Protektorát
Čechy a Morava

„V den příchodu nacistů do rozhlasu vyškrtal nám 
jeden černě uniformovaný ochránce s rudou páskou 
s lomeným křížem z našeho Okénka slova o statečnosti 
a naději s poučením: ,Proč statečnost? Proč naděje? 
Český národ si musí uvědomit, v jaké je situaci a jak 
má jednat, poněvadž na této situaci se nedá nic mě-
nit!‘ Druhý den ráno mi český vedoucí vysílání ozná-
mil: ,Okénka jsou jako součást programu s okamžitou 
platností zrušena.‘“8

Zastaveno bylo okamžitě také krátkovlnné vysílání do 
zahraničí; po intervenci u vůdcova zástupce Marka bylo 
po dvou dnech povoleno vysílání pro krajany v českém 
jazyce.9

Oddělením Slovenska se změnila hustota koncesio-
nářů na území státu a Protektorát Čechy a Morava si 
zlepšil umístění na žebříčku evropských rozhlasových 
vysílatelů: dostal se na 12. místo za Francii a před 
Finsko. Úbytkem Slovenska si Radiojournal zdánlivě 
polepšil ve finančním rozpočtu, ale (podle předsedy jed-
natelského sboru Radiojournalu dr. Ladislava Šourka) 
ne příliš: převzal totiž české síly ze slovenských stanic 
(například 42 orchestrálních hráčů z Bratislavy) a vzdor 
zmenšení produkce zůstal ústřední provoz v podstatě 
beze změny.10 Oddělení zřejmě nebylo příliš kompli-
kované, protože šlo jen o vazby organizačně-provozní, 
zatímco po programové stránce bylo již od října 1938 
slovenské vysílání zcela autonomní.

Okamžitě se řešily také zaměstnanecké vztahy němec-
kých pracovníků a brzy byla ukončena antisemitská čistka. 
Už v dubnu 1939 oznamuje Náš rozhlas, že byli propuštěni 
„všichni – ostatně zcela nepočetní – zaměstnanci neárij-
ského původu. Také už nejsou k mikrofonu zváni neárij-
ští účinkující. Má-li tudíž některý účinkující, ať už sbor-
mistr nebo pianista, německé jméno, buďte klidní! Židů 
mezi nimi není.“11 Jestliže dr. Šourek prohlásil: „S Němci 

vycházíme zatím dobře. Doufám, že to potrvá.“12, byla to 
formulace zřetelně eufemistická. Cenzura funguje velice 
operativně, zprávy už se nevysílají z ČTK; „(...) jak pozna-
menává Náš rozhlas č. 15/1939, ,v rozhlase už jsou do-
hlédací orgány, a proto je nyní vše zjednodušeno tak, že 
zprávy přečtou hlasatelé rozhlasoví‘“.13 A přece obyvatel-
stvu „zbývá jen rozhlas,“ jak konstatuje J. Prokop14, když 
je „reglementován tisk, noviny a literatura, je ovlivněno 
divadlo, biograf, jsou zakázány veřejné projevy, schůze, 
je omezen spolkový život“.

Cenzura pracovala, ale později okupační zásahy vy-
užívaly i mechanického omezování: například „německé 
vedení stanovilo maximální dobu slovesného pořadu 
na 45 min. Z většiny her se vysílaly jen ukázky, jed-
notlivá jednání, scény nebo tzv. průřezy, což byly 
hlavní scény a průvodní slovo vypravěčovo.“15

Programoví pracovníci v omezeném prostoru manév-
rovali s mimořádnou vynalézavostí. Pro rozhlasové hry 
získávali nové autory a orientovali je na krátké stopáže, 
z historie vybírali alespoň upomínky na méně závadná 
období, rozvíjeli tematiku české země, její krajiny a je-
jího lidu. Mimořádnou příležitost získal rozhlas v opož-
děném uložení ostatků K. H. Máchy na vyšehradském 
hřbitově v květnu 1939 s reportérským výkonem stateč-
ného Franty Kocourka. Kde bylo příliš ostře sledováno 
slovo, snažili se programoví pracovníci vyjadřovat hud-
bou. V tomto úkolu exceloval Mirko Očadlík; například 
při vysílání ze Smetanovy Mé vlasti na začátku léta 1939 
„třetí pořad o Šárce komentoval: ,Bohatýři z rodu orlů, 
veliká je jejich síla, neústupná je jejich mysl. Když 
podlehli, podlehli jen přesile a jen na čas...‘“16

Tato soumračná doba zužujících se možností a vynalé-
zavé statečnosti začala příznačným aktem. Kalendárium 
Rozhlasové ročenky 1939 jej střízlivě formuluje slovy: 
„15. března zemřel Pavel Donner, redaktor zpravodaj-
ského oddělení Českého rozhlasu.“17 Skutečnost byla 
dramatičtější a symbolická: slovenský hlasatel a novinář 
Pavol Donner „ukončil svůj život skokem z okna roz-
hlasové budovy do dvora ve chvíli vstupu německých 
vojsk do rozhlasu“.18
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Rozhlas ve světě (stav z let 1935–1939)19

Země Zahájení vysílání Organizační forma
programů techniky

Belgie 1923 státní Ministerstvo dopravy
Bulharsko 1929 státní Ministerstvo pošt
Československo 1923 státní Ministerstvo pošt
Dánsko 1922 státní Ministerstvo pro veřejné 

práce
Estonsko 1926 státní Ministerstvo pošt
Finsko 1923 státní Ministerstvo pošt
Francie 1922 státní a privátní (státní kontrola) Ministerstvo pošt
Irsko 1926 státní Ministerstvo pošt
Island 1930 státní Ministerstvo pošt
Itálie 1924 státní Ministerstvo pošt
Jugoslávie 1926 privátní (státní kontrola;

krátkovlnné od 1936 státní)
Ministerstvo pošt

Litva 1926 státní Ministerstvo pošt
Lotyšsko 1925 státní Ministerstvo pošt
Lucembursko 1932 privátní
Maďarsko 1925 státní Ministerstvo pošt
Německo 1923 státní Ministerstvo pošt
Nizozemí 1925 privátní (státní kontrola) Ministerstvo pošt
Norsko 1923 státní Ministerstvo dopravy
Polsko 1925 státní Ministerstvo pošt
Portugalsko 1933 státní Ministerstvo pošt
Rakousko 1924 státní Ministerstvo pošt
Rumunsko 1925 státní Ministerstvo dopravy
SSSR 1922 státní Lidový komisariát pošt 

a elektrické dopravy
Španělsko 1924 státní a privátní (státní kontrola) Telegrafní správa
Švédsko 1925 privátní (rozhlasový průmysl a tisk) Ministerstvo pošt
Švýcarsko 1923 veřejnoprávní Ministerstvo pošt a drah
Turecko 1925 státní Ministerstvo dopravy
Vatikán 1931 státní
Velká Británie 1922 veřejná korporace
Austrálie 1923 státní a privátní
Japonsko 1925 státní
Jihoafrická unie 1923 jako BBC
Kanada 1922 jako BBC i privátní
Maroko 1925 státní
USA 1924 privátní
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O den později, 16. března, přečetl Joachim von Rib-
bentrop výnos Adolfa Hitlera o zřízení Protektorátu 
Čechy a Morava. 

Mj. obsahoval ustanovení:

Článek 1. Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsa-
zené v březnu 1939 německou brannou mocí, náleží od ny-
nějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako Protek-
torát Čechy a Morava pod její ochranu. Pokud toho obrana 
Říše vyžaduje, učiní vůdce a říšský kancléř pro jednotlivé 
části těchto území úpravu od tohoto odchylnou.
Článek 2. Obyvatelé Protektorátu, kteří jsou příslušníky 
německého národa, stávají se německými státními přísluš-
níky a podle zákona o říšském občanství z 15. září 1935 
říšskými občany. Pro ně platí tudíž také ustanovení na 
ochranu německé krve a německé cti. Podléhají německé 
soudní pravomoci. Ostatní obyvatelé Čech a Moravy se 
stávají státními příslušníky Protektorátu Čechy a Morava.
(…)
Článek 7. Říše poskytuje Protektorátu vojenskou ochranu. 
Pro výkon této ochrany udržuje Říše v Protektorátu po-
sádky a vojenská zařízení. Pro udržení bezpečnosti a po-
řádku může Protektorát zřídit vlastní sbory. Organizaci, 
početní sílu a výzbroj stanoví říšská vláda.20

K. H. Frank v knize Čechy a Morava v Říši, která vyšla 
v roce 1944, píše, že „vůdcův dekret ze 16. března 1939 
není dohodou mezi dvěma zeměmi, ale zákonem vy-
hlášeným Říší, jímž tato přiznala Čechám a Moravě 
zvláštní právní postavení. Je přirozené, že toto právní 
postavení může být také Říší změněno.“ Předlohou pro 
vůdcův výnos byla protektorátní smlouva mezi Francií 
a tuniským bejem z roku 1881. Důkazy o tom přinesl 
český právník E. Sobota ve své knize Co byl Protektorát, 
vydané v Praze v roce 1946.

Československý rozhlas dne 15. března 1939 od čtyř 
hodin ráno opakoval krátkou informaci, že od šesti ho-
din začne německá armáda obsazovat Čechy a Moravu. 
Byla připojena výzva, aby všechny vojenské jednotky 
složily zbraně, protože nesmí být kladen odpor. Obyva-
telstvo mělo podle této výzvy jít klidně za prací.21

V rozhlase stáli podle Miloslava Dismana „u šatny 
a u inspekce mladí muži v hnědých košilích – ordneři 
z pražských německých vysokých škol. V budově občas 
zazvonil telefon: ,Už jsou ve Staré Boleslavi.‘ – ,Zabí-

rají Kbely.‘  – ,Projíždějí Vysočany.‘ – ,Už jsou na Pří-
kopech, projíždějí Václavským náměstím od Můstku 
nahoru.‘ A pak už přijeli k rozhlasu.“22

Vladimír Kovářík ve skriptech Proměny rozhlasové 
publicistiky uvádí, že „ještě než dorazily první kolony 
německého vojska do středu Prahy, usadili se na rampě 
Národního muzea reportéři říšského rozhlasu a vysílali 
odtud přímou reportáž o příjezdu nacistických tanků na 
Václavské náměstí.“23 Toto tvrzení je však pouhá legenda, 
záznam reportáže je ze Dne wehrmachtu, který se konal 
19. března 1939 také na Václavském náměstí.

Rolf Wenzel píše v Handbuch des Deutschen Rund-
funks 1939–1940, že ještě před příchodem německých 
vojsk 15. března 1939 byla programová centrála vysílače 
Mělník obsazena skupinou Volksdeutschen pod vedením 
dr. Schneidera a vysílač se hlásil jako „národní německý 
vysílač“.24 Také brněnský vysílač se 15. března ohlásil 
jako „Volksdeutscher Sender Brünn“, neboť byl stejně 
jako Mělník obsazen skupinou „národních Němců“ pod 
vedením vedoucího kulturní kanceláře německého pra-
covního úřadu v Brně Smutnika. Brněnský vysílač pak 
hlásil částečně německy a částečně česky. Rozhlasový 
historik dr. Ansgar Diller poznamenává, že zůstává 
otevřenou otázkou, zda vysílače obsadily skupiny „Volks-
deutschen“ nebo zvláštní jednotky wehrmachtu. 25

Skutečně nelze vyloučit ani jednu z těchto variant. Doka-
zuje to i článek ‚SS v březnu 1939‘, uveřejněný v květnu 
1941 v oficiálním měsíčníku říšského protektora pro Čechy 
a Moravu s názvem Böhmen und Mähren. Autorem byl sám 
K. H. Frank. „Moderní národ a moderní stát nejsou dnes 
myslitelny bez vojensko-politických organizací. Připadá 
jim zvláštní úkol: být avantgardou politické vůle a zárukou 
její jednoty. To platí zvláště o těch německých ,Volksgrup-
pen‘, jejichž rodiště se nachází ve státě jiného národa. 
Proto také SdP organizovala již dříve své politicko-vojen-
ské organizace ,Freiwilliger Selbstschutz‘. V podstatě byli 
členové těchto organizací vychováváni podle zásad SS. Po 
anexi sudetské oblasti byly úkoly FS vlastně převedeny na 
německé studentské formace v Praze a v Brně. V ranních 
hodinách 15. března po vyhlášení plánovaného nástupu 
německých vojsk do různých okresů němečtí mužové mu-
seli jednat, aby zajistili klidný průběh událostí a sice tak, že 
převzali policejní správu.“
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Krátkovlnný rozhlas po březnu vysílal částečně pro-
gram Říšského vysílače Čechy, hlavně v noci pracoval se 
směrovou anténou na Severní a Střední Ameriku a vysí-
lal pořady pro krajany v češtině. Vysílač v Poděbradech 
však sloužil určitý čas nacistům v rámci plánu Concor-
dia i k diverzní činnosti.26

V době války 
V prvním, relativně klidném období se Němci v Pro-

tektorátu spokojili s personálními změnami na vedou-
cích místech rozhlasu a některými technickými opatře-
ními. Hned po utvoření Protektorátu převzala německá 
správa mělnickou, brněnskou a moravskoostravskou 
stanici. Mělník se stal říšskoněmeckým vysílačem 
s označením Říšský vysílač Čechy; Brno a narychlo po-
stavená náhradní stanice v Moravské Ostravě přejímaly 
zpočátku program stanice vratislavské, později vysílaly 
program zpoloviny český. Od 1. května 1939 vysílal 
pak brněnský rozhlas asi ze sedmdesáti procent český 
program a stanice Moravská Ostrava byla vrácena plně 
českému programu. Krátkovlnná stanice v Poděbradech 
vysílala od prvních dnů okupace průměrně asi tři hodiny 
v noci, převážně zpravodajství ČTK a hudební program.

Všechny pořady musely být ohlášeny nejdříve ně-
mecky a pak teprve česky. M. Disman vzpomíná, že 
provádět bojkot fašistických zájmů přímo v rozhlasovém 
programu nebylo snadné, zvláště ne ve zpravodajství.27 
Nacističtí vedoucí a jejich pomocníci sledovali bedlivě 
texty i jejich interpretaci, přízvuk i podtext. Pomáhali 
jim v tom i němečtí posluchači, znající český jazyk, kteří 
upozorňovali na podezřelé jevy ve vysílání. Český poslu-
chač se k tomu propůjčil jen zřídka. Nebezpečí ovšem 
skrýval i nadšený anonym, vyslovující radost nad úmysl-
ným přeřeknutím herce či hlasatelů nebo nad pozměně-
ným smyslem slova nebo věty pomocí přízvuku či pod-
textu. Kromě vedoucích českých pracovníků rozhlasu 
byli za okupace v nejtěžším služebním postavení právě 
hlasatelé. Byli propouštěni „na hodinu“ jako hlasatelé Vo-
borská-Slavická a Moldřík, nebo okamžitě přeloženi jako 
dr. Soukupová. Šéfem hlasatelského sboru byl vrchní 
inspektor Emil Vrba, jehož nahradil Bohumil Jaroš, který 
přišel z ČTK a stal se zaníceným tlumočníkem okupantů. 

Obtížná byla také služba programových inspektorů, od-
povědných za celý chod vysílání, dodržování cenzurních 
zásahů, za propojení studií, pracovišť a hlasatelů.

Po okupaci se – jako ve všech zemích obsazených 
fašisty – obyvatelé rozdělili do tří skupin. Velká „mlčící 
většina“ byla doplňována skupinkou přisluhovačů a na 
druhé straně skupinou odhodlaných a nezlomených 
mužů a žen. Posledně zmíněná skupina v rozhlase od 
počátku okupace rozepisovala a šířila různé ilegální 
materiály, formovala ilegální skupiny odboje, pořádala 
sbírky na zakoupení zbraní a podporu rodin zatčených 
zaměstnanců. Podněty přicházely i zvenčí, neboť různé 
odbojové skupiny si uvědomovaly důležitost rozhlasu. 
K odbojové činnosti lze přiřadit i sledování a ovlivňo-
vání německého vedení rozhlasu, zvláště intendanta 
Thürmera a „sendelajtra“ Pabela. Rozhlasoví pracovníci 
se podíleli na přípravě různých plánů pro pookupační 
období. Sem patří i vyčleňování různých zvukových zá-
znamů koncem války z provozu a příprava pořadů pro 
vysílání v prvních dnech osvobozené republiky, příprava 
náhradních přenosových linek a technických zařízení. 
Ilegálních příprav a technického zajišťování revolučního 
vysílání i bojů se zúčastnilo i devadesát techniků, z nichž 
šest jich zaplatilo za svoji ilegální činnost životem.28

Od počátku okupace až do roku 1943 byl vrchním cen-
zorem SS-Hauptsturmführer Wolfram von Wolmar, který 
byl vedoucím německého tiskového odboru, zřízeného 
v rámci Úřadu říšského protektora. Když byl Wolmar na 
podzim 1943 odvolán z funkce, získal neomezený vliv 
nad tiskem i rozhlasem ministr školství a národní osvěty 
Emanuel Moravec. Ministr Moravec měl již od května 
1940 dvakrát týdně rozhlasový komentář. Nutno pozna-
menat, že cenzurní praxi podléhaly i rozhlasové projevy 
ministrů a státního prezidenta Emila Háchy.29

Příchod Heydricha 
28. září 1941 nastoupil do funkce zastupujícího říš-

ského protektora Reinhard Heydrich. Do Prahy přišel 
už s přesně vypracovaným a schváleným programem 
systematické germanizace českého národa. Takzvaný 
Deutschtumsprogramm předpokládal, že Češi „dobré 
rasy a dobrého smýšlení“ budou poněmčeni, ostatní vy-
stěhováni nebo zlikvidováni. Zároveň předpokládal „ko-
nečné řešení židovské otázky“. Jedním z programových 
aktů Heydrichovy politiky se stala reforma správy. 
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Představovala radikální změnu v organizaci výkonu oku-
pační moci, protože směřovala k odstranění dosavadní 
dvojí správy. 19. ledna 1942 došlo ke jmenování nové 
protektorátní vlády v čele s J. Krejčím a současně Heyd-
rich jako „gesto dobré vůle“ zrušil stanné právo v plném 
rozsahu včetně Prahy a Brna. Došlo ke zrušení ministerské 
rady, počet ministerstev se snížil na sedm a nově vzniklé 
klíčové ministerstvo hospodářství a práce řídil říšskoně-
mecký ministr a současně vedoucí hospodářského oddě-
lení úřadu říšského protektora SS-Oberführer W. Bertsch. 

Heydrich v jedné zprávě adresované Bormannovi 
píše: „Jasnou linií všech opatření je zachovat zdání 
autonomie Čechům, aby prováděli všechna opatření, 
jež způsobí rozhořčení; Němcům uložit provedení ta-
kových opatření, jež dobře působí.“30 

Heydrich okamžitě zasáhl i Český rozhlas, který 
byl sloučen s německým protektorátním vysíláním 
do skupiny Sendegruppe Böhmen und Mähren. Jeho 
kmenový kapitál byl postoupen Říšské rozhlasové spo-
lečnosti, řízené německým ministerstvem propagandy. 
Zároveň byla provedena i reorganizace skupiny podle 
berlínského vzoru. O program měla pečovat dvě zvláštní 
oddělení – umělecké (vedoucí dr. Morávek) a politické 
(s názvem Zeitgeschehen v čele s SS-Untersturmführe-
rem Pabelem). Tomuto úseku podléhal školský rozhlas, 
odborné rozhlasy, reportážní oddělení, přednáškové od-
dělení, regionální pořady a zvláštní oddělení politických 
přednášek.31

Příchod Reinharda Heydricha v roce 1941 znamenal 
konec „autonomie“, již v omezené míře rozhlas měl. 
Rozhlasová společnost se 26. února 1942 stala filiálkou 
Říšské rozhlasové společnosti. Novým intendantem Sen-
degruppe Böhmen und Mähren, skupiny, jež slučovala 
dosavadní Říšský vysílač Čechy i Český rozhlas, se stal 
od 1. ledna 1942 Ferdinand Thürmer, který převzal také 
referát rozhlasu v Protektorátu. Hlavním znakem tohoto 
období je podle docenta Kováříka velké množství cyklů, 
komentářů a přednášek namířených jednak proti Sovět-
skému svazu, jednak proti Židům.

Dne 27. září 1941 přišel R. Heydrich do Prahy, v lednu 
1942 odjely první transporty Židů z Terezína a začalo 
vystěhovávání českého obyvatelstva ze Sedlčanska 
a Neveklovska. 27. května 1942 parašutisté Gabčík 
a Kubiš způsobili smrtelné zranění říšského protektora. 
K. H. Frank ihned vyhlásil stanné právo a den nato se 

konaly první popravy. Se zemí byly srovnány Lidice... 
Za heydrichiády zahynulo kolem pěti tisíc Čechů, z toho 
stanné soudy odsoudily k smrti 1412 osob. Změna na-
stala prakticky až v druhé polovině roku 1944, kdy došlo 
i v protektorátním rozhlase k částečnému uvolnění, což 
byl důsledek nových metod v germanizační politice na-
cistů. Bylo třeba „v národnostní politice na čas opustit 
širokou říšskou dálnici a pochodovat dále cestou ved-
lejší“.32

Jedním ze znaků přechodného „uvolnění“ byl i fakt, 
že rozhlas přestal oznamovat jména českých vlastenců, 
kteří byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni. Tiše 
zmizely některé štvavé přednáškové cykly a zůstaly jen 
komentáře Emanuela Moravce a několika zaprodaných 
novinářů, zejména Aloise Kříže.

Teprve po skončení druhé světové války se ukázalo, že 
poměrná volnost v činnosti Českého rozhlasu v letech 
1939–1941 ve srovnání s léty následujícími byla sice sou-
částí nacistické taktiky jak směrem k českým obyvatelům 
Protektorátu, tak i pokud šlo o zahraničí, zejména Anglii, 
ale zároveň také dokladem ne zcela jasné koncepce dal-
šího postupu v plánované germanizaci českého národa. 
Postupné zostřování poměrů a výraznější potlačování 
české kultury nastalo právě v době, kdy byly na nejvyšších 
místech v Říši projednávány nové zásady germanizační 
politiky (na poradě K. H. Franka a Neuratha u Hitlera 
23. listopadu 1940). Součástí této taktiky bylo také ráznější 
pronikání do Českého rozhlasu a příprava jeho začlenění 
do systému říšských sdělovacích prostředků.33

Organizace rozhlasu 
Na valné hromadě Radiojournalu 28. prosince 1938 

byla mimo jiné usnesena změna na Česko-Slovenský 
rozhlas, a. s. Novým předsedou správní rady byl zvolen 
sekční šéf Jindřich Dobiáš z prezidia ministerské rady.34

Výroční zpráva Radiojournalu za správní rok 1938, 
která byla přednesena na valné hromadě 10. června 1939, 
uvádí jako jednatele dr. Jindřicha Dobiáše, ing. Josefa 
Strnada, JUDr. Ladislava Šourka, Miloše Čtrnáctého, 
dr. Aloise Burdu, Antonína Kučeru, plk. Čenka Kud-
láčka, Antonína Matulu. Dozorčí rada pak byla ve složení 
dr. Otto Kučera (ministerstvo dopravy), Jaroslav Rossi 
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(ministerstvo financí), Rudolf Beran, prof. ing. dr. Adolf 
Ernest (do 15. března 1939). V květnu 1938 byl Radio-
journal zařazen mezi podniky registrované v zájmu 
obrany státu a od té doby se účastnil jednání jednatel-
ského sboru zástupce ministerstva národní obrany jako 
poradce. 18. října 1938 bylo zastaveno celodenní vysílání 
na Praze II-Mělník. Z celkového počtu 62 německých 
zaměstnanců odešla větší část ze služeb Radiojournalu. 
V Moravské Ostravě po zabrání jejího vysílacího zařízení 
říšskoněmeckým rozhlasem zůstala našemu rozhlasu 
administrativní budova a studia. Poštovní správa poří-
dila v Mariánských Horách u Moravské Ostravy menší 
náhradní vysílač.

Valná hromada 28. prosince 1938 schválila, že počet 
členů jednatelského sboru se stanoví na deset, z nichž 
osm jmenuje státní správa. Ihned po valné hromadě se 
konala ustavující schůze jednatelského sboru, kde byl 
předsedou zvolen JUDr. Jindřich Dobiáš. Na valné hro-
madě byla schválena i změna názvu na Česko-Slovenský 
rozhlas.35

Koncem roku 1938 proběhlo jednání zástupců Radio-
journalu s pověřenci říšského ministerstva propagandy 
a se zástupci berlínského říšského rozhlasu. Berlínská 
porada se uskutečnila ve dnech 20.–21. prosince 1938 
a měla na programu tyto body:

-  Obapolné vymýcení všeho politického vysílání, 
které by druhé zemi působilo trpkost nebo neklid.

-  Protože v obou státech zůstaly menšiny, byla nutná 
kulturní výměna. Pokud šlo o německou menšinu, 
přáli si Němci, aby bylo zachováno německé vy-
sílání, a to na stanici Praha II přibližně tři hodiny 
denně, v Brně jednu a v Bratislavě asi tak půl až tři 
čtvrtě hodiny denně. Ovšem nacisté požadovali, aby 
v tomto německém vysílání působili pouze arijští 
účinkující, a žádali jeho finanční zajištění.

-   Třetím bodem byl návrh na pravidelnou výměnu 
v prvé řadě hudebních programů.

Dr. Šourek se v odpovědi na úvodní slovo pana Sadila 
zmínil o vídeňském českém vysílání a připomenul zákaz, 
který vydal již v září 1935 ohledně účinkování emigrantů 
z Německé říše v Radiojournalu. Ke druhému bodu uvedl, 
že německé vysílání existuje a v Brně dokonce převyšuje 
říšskoněmecké požadavky a že budeme zachovávat zásadu 
árijských účinkujících. Odpoledne prvního dne dr. Šourek 
pokračoval v jednání se zástupcem rozhlasové sekce na 

ministerstvu propagandy Wenzelem. Druhý den navštívila 
delegace Radiojournalu říšskoněmecký rozhlas, kde se 
setkala i s generálním ředitelem Heinrichem Glasmeierem. 
Generální intendant projevil přání přijet osobně do Prahy 
uzavřít dohodu o spolupráci. Po tomto úvodním jednání se 
však nic nedělo, což souviselo s celkovými plány nacistic-
kého Německa.

Koncem února 1939 sondovala pražská vláda prostřed-
nictvím svého berlínského vyslance, jak je to se sjednáva-
nou kulturní dohodou, jež se měla týkat rozhlasu. Rozhla-
sový referent ministerstva propagandy Rolf Wenzel tehdy 
sdělil, že říšskoněmecké šetření nebylo dosud skončeno 
a že tudíž nelze dosud říci, kdy bude říšské ministerstvo 
propagandy moci pokračovat v jednáních zahájených 
v prosinci, zejména kdy bude moci říšskoněmecká de-
legace přijet do Prahy k dokončení jednání. Zástupci 
říšskoněmeckého rozhlasu se již k pražskému jednání ne-
dostali. V Berlíně padlo rozhodnutí o vojenském obsazení 
okleštěného Československa.

Výroční zpráva Českého rozhlasu za správní rok 
1939, přednesená 5. června 1940, uvádí jako jednatele 
dr. Jindřicha Dobiáše, ing. Josefa Strnada, dr. Ladislava 
Šourka, Miloše Čtrnáctého, dr. Aloise Burdu, Antonína 
Matulu. U dozorčí rady jsou stejná jména. Organizačním 
řádem Českého rozhlasu byla přesně vymezena funkce 
programového ústředí, nově utvořeného počátkem 
března 1939. Tento odbor zahrnoval dvě složky: ústřední 
redakci rozhlasových pořadů a programový provoz. 

V roce 1939 byly do struktury Českého rozhlasu včleněny 
zemědělský a dělnický rozhlas. Zemědělský rozhlas, tj. 
jeho ústřední redakce, se stal složkou nově vytvořeného 
speciálního odboru Českého rozhlasu již 1. března 1939 
a brzy nato jej v tom následovala i redakce rozhlasu děl-
nického. Činnost zemědělského rozhlasu, jehož obsah 
byl v roce 1939 dále redigován podle směrnic určovaných 
jeho kuratoriem, měla ráz informační a odborně-naukový. 
Reorganizace zemědělského rozhlasu nebyla v roce 1939 
dokončena, definitivní formu dostala tato odborná rozhla-
sová služba až v roce 1940.
Rok 1939 byl pro dělnický rozhlas obdobím základních 
organizačních změn. Do konce prvního pololetí byl tento 
rozhlas samostatným útvarem řízeným zvláštním kurato-
riem, jak tomu bylo po třináct předešlých let. Od 1. čer-
vence 1939 rozhodnutím ministerstva sociální a zdravotní 
správy převzal Český rozhlas sám péči o funkci všech 
složek dělnického rozhlasu. Za půl roku byl vytvořen nový 
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orgán dělnického rozhlasu – Poradní výbor. Záštitu nad 
dělnickým rozhlasem převzala Dělnická komise Národního 
souručenství, ale redakce zůstala dále v Českém rozhlase 
jako oddělení odboru pro reportáže a rozhlasy odborné. 
Rozhlas pro průmysl, obchod a živnost byl jedinou odbor-
nou rozhlasovou službou, která zatím s Českým rozhlasem 
nesplynula.36

Ve zprávě se uvádí, že na základě předběžného jednání 
zástupců Radiojournalu v Berlíně dne 20. prosince 1938 
došlo ihned začátkem roku 1939 k různým změnám v ně-
meckém vysílání. 

Valná hromada 10. června 1939 revokovala usnesení 
valné hromady z 28. prosince 1938 a počet jednatelů byl 
určen na šest osob, z nichž čtyři jmenovala státní správa 
a dva volila valná hromada. Počet jednatelů mohl být 
zvýšen na sedm. Začátkem roku 1939 se počet ředitelů 
zvýšil přijetím Jaroslava Prokopa na funkci ředitele 
programového ústředí a Bohuslava Horáka na funkci 
ředitele odboru pro reportáže a odborné rozhlasy. 

Podle vládního nařízení č. 379/38 byl zrušen pracovní 
poměr vdaných zaměstnankyň židovského původu.
Rozhlasový věstník, vydávaný Orbisem, se od 1. ledna 1939 
přejmenoval na přání posluchačů na Náš rozhlas.37 

Český rozhlas se po zřízení Protektorátu dočasně 
vrátil k názvu Radiojournal. Vysílač Mělník byl začle-
něn do říšského rozhlasu jako Reichssender Böhmen 
(Říšský vysílač Čechy) a Němci pro něj obsadili studia 
v karlínském Národním domě. Od 8. dubna 1939 vysílala 
moravskoostravská stanice opět pouze česky. Nastalo 
i další zlepšení v rozhlasových pořadech. Jak uvádí 
rozhlasový věstník, „v nedávné době utrpěl celý náš 
rozhlasový systém, vybudovaný na spolupráci českých 
a slovenských stanic, otřes netušeného rozsahu. Téměř 
současně ztratili jsme stanice slovenské, mělnickou 
stanici Praha II a na čas i Brno a Moravskou Ostravu. 
Po několika přechodných dnech mohly stanice brněn-
ská a moravsko-ostravská vysílati opět alespoň 50  % 
programu českého.“38

O rok později, 1. března 1940, vznikla programová 
intendantura, napojená na úřad říšského protektora, 
a 1. dubna se rozhlas stal součástí Reichs-Rundfunks 
Gesellschaft jako Sendegruppe Böhmen und Mähren. 
Jednatelský sbor byl nahrazen německou intendanturou 
a sešel se na poslední schůzi 25. září 1940.

Dne 14. února 1941 se konala ustavující schůze nově 
jmenovaného Poradního výboru rozhlasu pro průmysl, 
obchod a živnosti. Schůzi zahájil a jednání řídil ministr 
obchodu Jaroslav Kratochvíl za účasti zástupců Českého 
rozhlasu, generálního ředitele Šourka a ředitele Prokopa. 
Ze srpna 1941 je zpráva, že Poradní výbor rozhlasu pro prů-
mysl, obchod a živnosti má za předsedu obchodního radu 
a obchodníka v Praze Josefa Konečného za Ústřední svaz 
obchodu, členové jsou ing. Stanislav Šula a dr. O. Krofta, 
úředník firmy Philips, za Ústřední svaz průmyslu, Vladislav 
Bradna, mistr obuvnický a místopředseda Ústředního 
svazu řemesla, ing. Antonín Dočkal, referent Ústavu pro 
zvelebování živností v Praze, za Ústřední svaz řemesla, 
doc. MUDr. František Lenoch, šéflékař Lázní Bohdaneč, za 
Ústřední svaz pro cizinecký ruch, dr. Otakar Kraus, sekre-
tář Obchodní komory, za Ústředí obchodních a živnosten-
ských komor. Bylo jmenováno i osm náhradníků. Zástup-
cem ministerstva obchodu byl odborný rada dr. Miloslav 
Horka. Na programové konferenci rozhlasu pro průmysl, 
obchod a živnosti, konané 13–14. června 1941 v Olomouci, 
byl jmenován redaktorem Naxera, externím redaktorem 
v Brně dr. Boh. Krecl a v Moravské Ostravě prof. Miroslav 
Karlíček.39

Společenská smlouva mezi úřadem říšského protek-
tora a protektorátní vládou, na jejímž podkladě přešel 
kmenový kapitál společnosti na Říšskou rozhlasovou 
společnost, byla uzavřena 13. března 1942. Byla zřízena 
Sendegruppe Böhmen und Mähren. Vedle toho byla 
vytvořena fiktivní společnost Rundfunk Böhmen und 
Mähren, která odčerpávala přes polovinu poplatků do 
pokladny Říšské rozhlasové společnosti.

Zařazení Českého rozhlasu
do říšskoněmeckého systému 

Dne 18. června 1939 se stal intendantem Říšského 
vysílače Čechy, tzn. mělnického vysílače, Hans Gün-
ther Marek. Zpráva o situaci rozhlasu v Protektorátu 
z dubna 1940 uváděla, že pod pojmem „německý roz-
hlas“ se jedná o Říšský vysílač Čechy. Jeho studia byla 
v Praze, vysílačka v Mělníku. Byl začleněn organizačně 
i programově do říšské rozhlasové sítě. Přejímal na-
příklad vysílání pro wehrmacht, ale sám také přinášel 
zprávy o akcích branné moci v Protektorátu, reportáže 
z vojenských přehlídek atd. Část vlastního programu 
připravovala i pobočka v Brně, ale ta neměla vlastní vy-
sílačku. Pod německý vliv plně spadala nová vysílačka 
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u Litomyšle, která byla určena pro německou a cizoja-
zyčnou propagandu, zaměřenou na jihovýchod. 

České vysílání měla na starosti společnost Český roz-
hlas, která měla k dispozici vysílače v Praze-Liblicích, 
Brně-Komárově, Moravské Ostravě na Mariánských Ho-
rách a používala i krátkovlnný vysílač v Poděbradech. 
Valná hromada Česko-Slovenského rozhlasu se vzhle-
dem ke státoprávní změně usnesla 10. června 1939 na 
změně názvu společnosti na Český rozhlas, s. r. o. Zápis 
nové společnosti do obchodního rejstříku byl proveden 
29. listopadu 1939. Do čela společnosti Český rozhlas 
byl postaven sedmičlenný jednatelský sbor, v němž si 
protektorátní vláda vyhradila čtyři místa. Předsedou 
jednatelského sboru byl protektorátní vládou jmeno-
ván Hubert Masařík. K legalizaci došlo až 27. září 1940 
společenskou smlouvou, kterou předcházela syndikátní 
smlouva z 25. září 1940, upravující právní poměry mezi 
protektorátní vládou a říšským protektorem. Berlínská 
rozhlasová společnost, zastupovaná říšským protekto-
rem, získala kmenový kapitál ve výši 490 000 korun a zá-
roveň si vynutila rozhodující hlas ve správní a dozorčí 
radě.

Nové dohody se dotkly i vnitřní organizace rozhlasové 
společnosti. Český rozhlas řídil sedmičlenný jednatelský 
sbor. Na hospodaření společnosti dohlížela dozorčí rada. 
Přímým správním řízením společnosti byl z rozhodnutí 
jednatelského sboru pověřen generální ředitel, který byl 
zároveň jednatelem společnosti. Pro usměrnění progra-
mové náplně byla konstituována 1. března 1940 progra-
mová intendantura, která úzce spolupracovala s úřadem 
říšského protektora. Programové složky byly rozděleny
do následujících čtyř odborů:
hudebního s referáty hudby vážné, populární a lehké a gra-
mofonových pořadů;
slovesného s referátem literárním a dramatickým;
vzdělávacího s referátem přednáškovým a rozhlasem pro 
ženy;
odboru pro reportáže a odborné rozhlasy, jež byly nyní
i organizačně začleněny do správy Radiojournalu.
Při vzdělávacím odboru byl jako zvláštní složka školský 
rozhlas, který sice podléhal řediteli vzdělávacího odboru, 
avšak ve věcech pedagogických jednal samostatně podle 
směrnic Sboru pro školský rozhlas. Náboženský rozhlas 
byl řízen přímo programovou intendanturou.
Nižší programová složka programové intendantury, progra-
mové ústředí, se dělila na redakci rozhlasových pořadů, je-
jímž hlavním úkolem bylo zajistit, aby denní porady tvořily 

organickou jednotu, a na správu rozhlasového provozu, 
která pečovala o provozní stránku vysílání.
Generální ředitelství společnosti Český rozhlas mělo pre-
zidiální oddělení se zahraniční, propagační, statistickou 
a tiskovou službou, dále referáty právní a osobní, ob-
chodní a administrativní s účtárnou, likvidaturou, poklad-
nou, skladem, podatelnou, expedicí, spisovnou a ostatními 
pomocnými službami.
Technický odbor měl tři oddělení – technický provoz, tech-
nickou zkušebnu a stavební kancelář.

Protektorátní vláda na schůzi 26. září 1940 vzala na 
vědomí zprávu o reorganizaci společnosti Český rozhlas, 
s. r. o. Tato reorganizace se týkala především převedení 
všech podílů na Říši a na Protektorát. Předseda vlády 
jmenoval členy správní rady dr. Masaříka a dr. Šourka.40

„Po reorganizaci provedené k 1. říjnu 1940 jsou 
jedinými společníky Českého rozhlasu jednak Velkoně-
mecká říše zastoupená p. říšským protektorem, jednak 
vláda Protektorátu, zastoupená p. předsedou vlády. 
Nejvyšším orgánem spol. (kromě valné hromady a do-
zorčí rady) je správní rada, již tvoří tři jednatelé – dva 
z nich jmenuje předseda vlády Protektorátu, jednatele 
třetího říšský protektor. Správní rada rozhoduje s ko-
nečnou platností ve všech otázkách a příkazy vydané 
správní radou jsou bezvýhradně závazné.

Úkolem naší společnosti je především vytváření 
a provádění rozhlasového programu. Proto byla ve 
smyslu vládních pokynů zřízena funkce intendanta, 
který odpovídá správní radě a příslušným činitelům 
veřejné moci za program stran Českého rozhlasu. (...) 
Jeho rozhodnutím ve věcech programu jsou vázáni ře-
ditel technický i ředitel správní, kteří jinak v obecných 
věcech podléhají přímo správní radě. (...) Předseda 
správní rady JUDr. Hubert Masařík, místopředseda Lo-
thar Scurla, vedoucí rozhlasové skupiny v kulturně-po-
litickém oddělení Úřadu říšského protektora. Intendant 
PhDr. Miloš Kareš, technický ředitel Ing. Eduard Svo-
boda, správní ředitel JUDr. Josef Zdeněk Morávek.“41

S datem 29. října 1940 se hovoří o zplnomocněnci 
říšského protektora v Českém rozhlase dr. Schneiderovi 
a dr. Marasovi, ale zároveň je ve Státním ústředním ar-
chivu i zpráva, že Lothar Scurla, gruppenleiter skupiny 
rozhlas v oddělení pro kulturní politiku u říšského 
protektora, je členem správní rady jako zmocněnec říš-
ského protektora pro Český rozhlas.42



158

R
O

Z
H

L
A

S
 

V
 

O
K

U
P

A
C

I
 

 
 

 
 

 
 

1
9

3
9

–
1

9
4

5

159

Český rozhlas, s. r. o. měl pobočky v Brně a Moravské 
Ostravě, které byly organizovány obdobně jako pražské 
ústředí. Ve své činnosti podléhaly příslušným odborům 
a oddělením ústředí.

„Kompromisní řešení“ českého rozhlasového pro-
blému přetrvalo éru Neurathovu.

Poslech se trestá 
Dne 1. září 1939 vydala Ministerská rada pro obranu 

Říše v Berlíně nařízení o mimořádných opatřeních. Šlo 
o okamžitý zákaz poslechu zahraničních rozhlasových 
stanic. Na každém aparátu musela viset cedulka s nápi-
sem „Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je 
zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí.“43

Protektorátní visačka na přijímač

Potvrzení o povinném odebrání zařízení pro příjem krátkých vln 
z přijímače Minerva
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Již 14. října 1939 vypracovalo protektorátní minis-
terstvo vnitra elaborát, v němž se píše, že „z rozhlasové 
stanice Mělník byl vytvořen Reichssender Böhmen, 
který vysílá jen německy, až na tzv. českou hodinku. 
Také u ostatních rozhlasových stanic byl technický 
personál převzat Říší, přičemž český personál byl 
nešetrně vypuzen a nedovolen mu ani přístup k jeho 
soukromému majetku ve služebních místnostech a slu-
žebních bytech. Vysílač Moravská Ostrava byl odňat 
úplně české kultuře (vysílá česky jenom zprávy ČTK), 
Brno má vysílati podle dohody v poměru 70:30 (česky 
ku německy), prakticky však vysílá v poměru 50:50. 
Krátkovlnný vysílač v Poděbradech slouží české kul-
tuře zhruba jenom tři hodiny denně. Výhradně české 
kultuře zůstává k dispozici jediný vysílač Praha-Lib-
lice. Přitom cenzura rozhlasových pořadů se provádí 
ze strany německé způsobem malicherným (bylo zaká-
záno vysílat Smetanovu píseň Nekamenujte proroky, 
nesmí se vysílati jakákoli narážka na potřebu druhého 
českého divadla apod.). Z toho vzniká nespokojenost 
českých posluchačů, zejména na Moravě, a dostavuje 
se hromadné odhlašování koncesí a ztráta poplatků. 
Velká finanční újma vyplynula také z odnětí koncese 
Židům (v Praze asi 10 000, v celém Protektorátu asi 
20 000), ačkoli obdobné opatření, pokud je známo, ne-
bylo provedeno ani v Říši.“

Heydrichovo převzetí moci v Čechách a na Moravě se 
hluboce dotklo i rozhlasové společnosti Český rozhlas. 
Úřad říšského protektora, zastupující zájmy říšské roz-
hlasové společnosti, předložil 13. března 1942 protekto-
rátní vládě změnu společenské smlouvy z 27. září 1940. 
Na základě nové úmluvy došlo k pronikavým změnám 
v celé organizaci české rozhlasové společnosti.

Kapitál v částce 1 milion korun přešel do rukou Říšské roz-
hlasové společnosti (Reichs-Rundfunk-Gesellschaft mbH 
Berlin-Charlottenburg). Byly utvořeny dva orgány společ-
nosti – správní ředitel (Geschäftsführer) a valná hromada 
(Generalversammlung). Správního ředitele jmenovala 
a odvolávala Říšská rozhlasová společnost. Český rozhlas 
se svými pobočkami Praha, Brno, Moravská Ostrava byl 
pak sloučen s německým vysíláním v Protektorátě Čechy 
a Morava v rozhlasovou skupinu Sendegruppe Böhmen 
und Mähren, jejímž vedením byl Berlínem pověřen Němec 
Ferdinand Thürmer.

Vnitřní organizace Rozhlasové skupiny Čechy a Mo-
rava (Sendegruppe BuM) byla přizpůsobena němec-
kému vzoru. Byly ustaveny dva základní odbory – umě-
lecký a politický. Umělecký vedl dr. Morávek, politický 
(Zeitgeschehen) Untersturmführer SD Pabel.

Podléhaly mu tyto hlavní redakce:
školský rozhlas,
přednáškové oddělení,
odborné rozhlasy (organizované jako v období Radiojour-
nalu),
reportážní oddělení spolu s redakcí pro regionální pořady,
oddělení politických přednášek (vedl Alois Kříž).
Tato organizace podle říšského vzoru přetrvala druhou 
světovou válku.

Již před válkou byly populární dvě bodré rozhlasové 
figurky zemědělského vysílání – pantáta Brázda a Rákos. 
Po celých čtrnáct let psali a hráli své scény redaktoři ze-
mědělského rozhlasu Jaroslav Prokop a Bohuslav Horák 
sami. V roce 1940 nastala změna. „Po prázdninách na-
stoupí,“ psaly noviny Venkov 13. srpna 1940, „šéfredak-
tor rozhlasu dr. Prokop a ředitel odborných rozhlasů 
Ing. Dr. Horák, (...) kterému připadá odpovědný úkol 
sjednotit a usměrnit činnost odborných rozhlasů ze-
mědělského, pro průmysl a živnosti a dělnického, které 
dosud nejenže na sebe nenavazovaly, ale nezřídka šly 
i proti sobě.“

O Českém rozhlase se tehdy objevovaly i zajímavé infor-
mace, a to zvláště v denním tisku. V Lidových novinách 
13. ledna 1940 psali: „(...) vlivem událostí z minulého 
roku bylo též nutno provést některé změny organizace 
naší rozhlasové společnosti. Společnost Český rozhlas, 
dříve Radiojournal, řídí nyní šestičlenný jednatelský 
sbor. Na hospodaření společnosti dozírá dozorčí rada. 
Přímým správním řízením společnosti je z rozhodnutí 
jednatelského sboru pověřen generální ředitel, který je 
zároveň jednatelem společnosti. Za rozhlasový program 
odpovídá jednatelskému sboru vrchní programový ředitel. 
Po stránce osobní, správní a hospodářské je vrchní progra-
mový ředitel podřízen generálnímu řediteli společnosti. 
Gen. řediteli podléhají generální ředitelství a technický od-
bor. Vrchnímu programovému řediteli podléhají jednotlivé 
obory rozhlasových pořadů a tzv. program. ústředí.“
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V deníku A-Zet byla zase 25. ledna 1940 připomínka 
zákazu poslechu ciziny. V článku se čtenáři dozvěděli, 
že „die Zeit píše o opatřeních, která vstoupila v Říši 
v platnost dnem 1. září m. r., a připomíná: Poslou-
chání cizího rozhlasu je trestné. Proto není dovoleno 
poslouchání rozhlasových stanic vyjma německých. 
Nikdo se tedy nemůže vymlouvati, že vysílání, které 
poslouchal, náleží neutrální nebo spřízněné zemi. Ani 
poslouchání hudebního programu ze všech ostatních 
vysílačů, vyjma německých, není dovoleno. (…) Po-
slouchání cizího rozhlasu má za následek odsouzení 
k trestu káznice, která jen v lehkých případech může 
být změněna ve vězení.“ 

V Poledním listu se 10. února 1940 objevila zpráva, že 
ředitelství Českého rozhlasu zastavilo od 1. t. m. vysílání 
bohoslužeb české církve rozhlasem.

Dne 1. března 1940 byla zřízena programová intendan-
tura, která vlastně řídila a kontrolovala celý rozhlasový 
program. Politický šéf rozhlasu, Němec Maras, zavedl 
přísnou cenzuru. Všechny pořady Českého rozhlasu, 
dvojnásob cenzurované protektorátními i nacistickými 
cenzory, byly kromě toho kontrolovány nacistickou odpo-
slouchávací službou a později byly dokonce schvalovány 
jen projevy natočené na desku, aby mohl být porovnán 
mluvený text s psaným a posouzen také způsob projevu. 
Zároveň se nacisté snažili získat co nejvíce žurnalistů 
českého původu do svých služeb a neváhali jim nabízet 
velké hodnosti a neobyčejné ekonomické výhody.44

Dne 3. června 1940 sdělovalo předsednictvo minister-
ské rady, že předseda vlády zprostil odborového před-
nostu Jindřicha Dobiáše zastupování předsednictva mi-
nisterské rady v jednatelském sboru společnosti Český 
rozhlas a na jeho místě pověřil tímto zastupováním 
vrchního odborového radu Huberta Masaříka.45 V srpnu 
najdeme zmínku, že dr. Masařík je předsedou Českého 
rozhlasu.46

Zpráva ze srpna 1940 uvádí, že Jindřich Heller je 
od roku 1937 šéfem školského rozhlasu, který má tři 
vysílání: pro školy obecné, pro školy měšťanské a nižší 
střední, pro vyšší třídy střední školy. Dr. Heller byl činný 
v zemské školní radě, pak pracoval několik let v zahra-
ničí. Školský rozhlas převzal již téměř vybudovaný po 
tajemníkovi B. Pěkném, když bylo provedeno rozdělení 

rozhlasu školského a pro mládež. Na rozdíl od dří-
vějška byl školský rozhlas veden spíše pedagogičtěji, 
školštěji, naukověji, kdežto předtím byl laděn lehčeji, 
rozhlasověji, sestavován více z programu uměleckého 
a aktualit. Spolupracovníkem byl prof. K. Hába, hudební 
referent. Rozhlas pro mládež měl na starosti Bedřich 
Pěkný. Odpolední vysílání pro mládež, stejně jako škol-
ský rozhlas, bylo pětkrát týdně. B. Pěkný vytvořil Klub 
zvídavých dětí.47

V archivu Českého rozhlasu najdeme zprávu o obsa-
zení jednotlivých oddělení v únoru 1941: „presidiální 
odd. – dr. Morávek; odd. práv. a person. – dr. Remeš; 
intendantura – dr. Kareš; odbor hudební – K. B. Jirák; 
odd. vzděl. – dr. Prokop; ref. přednáškový – ing. Pale-
ček; školský rozhlas – dr. Heller; report. odd. – ing. Cin-
cibus; studijní odd. – dr. Matoušek; programový pro-
pagační referát – F. K. Zeman; krátkovlnné vysílání 
– B. Tvrdý; domácí cenzura – J. Fořt; řed. techn. odb. 
– ing. Svoboda.“48

Jednatel Českého rozhlasu Ladislav Šourek požádal dopi-
sem ze dne 11. března 1941 předsedu vlády, aby byl zproš-
těn funkce jednatele v Českém rozhlase. Současně odešel 
i ze služeb rozhlasu jako generální ředitel. Podle pokynu 
předsedy vlády se vyčkávalo, aby současně s odchodem 
dr. Šourka bylo uprázdněné místo obsazeno novým jedna-
telem. V dopise adresovaném předsedovi vlády Aloisi Eliá-
šovi dr. Šourek uvádí: „poněvadž však dnešní směrnice pro 
odchod do výslužby (...)  připomínají, že dosažení určitého 
věku musí mít za následek odchod z veřejné služby, prosím 
Vás, abyste mne laskavě mé funkce jednatele v Českém 
rozhlase zprostil...“49

Na poradě odborných rozhlasů v Českém rozhlase 
za řízení ředitele vzdělávacího odboru dr. Prokopa se 
22. května 1941 mluvilo o tom, že „organizačně pří-
slušejí nyní odborné rozhlasy intendantuře, a proto 
se přestěhovaly do jiných místností“.50 Dochovala se 
i zpráva, že 8. října 1941 probíhalo zjištění, kteří zaměst-
nanci rozhlasu jsou židovští míšenci a žijí v manželství 
s Židem.51 Dne 12. listopadu 1941 se objevuje zpráva 
o povinnosti zaměstnanců vyšší služby podrobit se jazy-
kové zkoušce.52

Dne 14. března 1942, po převzetí všech podílů Čes-
kého rozhlasu, s. r. o. Říšskou rozhlasovou společností 
v Berlíně, byli na valné hromadě odvoláni dosavadní 
jednatelé a prokuristé. Připomeňme, že po reorgani-
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zaci provedené k 1. říjnu 1940 se jedinými společníky 
Českého rozhlasu stala Velkoněmecká říše, zastoupená 
říšským protektorem, a vláda Protektorátu, zastoupená 
předsedou vlády. Předsedou správní rady byl JUDr. Hu-
bert Masařík, místopředsedou Lothar Scurla z Úřadu 
říšského protektora, intendantem PhDr. Miloš Kareš.53 
Novými jednateli byli ustanoveni intendant Ferdinand 
Thürmer a dr. Rudolf Petzold. Mezitím byl zřízen nový 
útvar Rozhlas Čechy–Morava (Rozhlasová skupina 
Č–M), do kterého včleněn Reichssender Böhmen.54

Technika 
Dne 18. září 1938 se ředitel technického oddělení 

ing. Eduard Svoboda dožil šedesáti let. Od doby, kdy 
u nás jako technický odborník s rozhlasem začínal, 
uplynulo patnáct let. Rozhlasový přijímač se stával do-
stupným široké veřejnosti. Dne 10. června 1938 nabízela 
firma Elflometa v Praze XVI krátkovlnné americké 
přijímače společnosti National Comp. Inc.: STANDART-
-HRO (devítilampový profesionální přijímač od 1,7 MC 
do 30 MC, od 500 do 2000 Kč), HRO-JUNIOR (od 10 do 
20 m a dodatkové rozsahy), ONE-TEN (profesionální 
čtyřlampový pro VKV 1-10 m), NC 100 a NC101 (dvanác-
tilampový speciální profesionální přístroj).55

Na poradách v Montreux ve Švýcarsku byly rozhlaso-
vým stanicím Protektorátu Čechy a Morava navrženy 
v novém rozvrhu evropského rozhlasu tyto vlnové délky: 
Praha I 453,2 m, Brno I 298,2 m, Praha II 257,3 m, Brno II 
a Moravská Ostrava 219,6 m.
V roce 1939 sestavil ve Spojených státech E. H. Armstrong 
první rádiový vysílač na FM. Národní listy uveřejnily 
10. února 1939 článek Dušana Policara O vyhlídkách roz-
šíření rozhlasu, kde se psalo, že „cena slušného aparátu 
se dnes pohybuje kolem 700 K. Aparát stejné výkonnosti 
stál před několika lety asi 1300 K. Cena aparátu, jenž musí 
vyhovět i těm nejnáročnějším fanouškům, se pohybuje od 
1500 do 2500 K...“
Došlo i na výstavbu nových vysílačů. Noviny Prager Presse 
dne 6. listopadu 1938 oznamovaly, že na kopci Předina nad 
Dobrochovem u Prostějova začala stavba vysílače, který 
by měl být zprovozněn začátkem listopadu 1939. Nakonec 
začal s vysíláním 17. května 1940 jako vysílač Donau o vý-
konu 100 kW na vlně 922 kHz.

Vyvíjela se i vysílací technika. Noviny Národní střed 
dne 6. ledna 1940 psaly v článku R. Bakaláře Blatnerfony 
– stroje, které hrají, zpívají i přednášejí: „V dnešní naší 
technicko-informační reportáži zavedeme naše čte-
náře do nejvyšších poschodí našeho rozhlasu. (...) Roz-
hlasové pásmo je program zaznamenaný magneticky 
na ocelový pás, který se podobá filmovému pásu, s tím 
ovšem rozdílem, že je ocelový a pouhé tři milimetry 
široký. (...) Hlavice mají trojí funkci – jednak zazna-
menávají, jednak vysílají (reprodukují) a jednak také 
slouží k zahlazování záznamu.“ Odpolední Národní 
politika v červnu 1940 se pak již zmiňuje, že ocelové 
pásky nelze spojovat, protože toto místo se pak projeví 
hlasitým klepnutím, případně poškozením přístroje. 
„Proto přišel nový přístroj podobného druhu – magne-
tofon. I tu se používá magnetického záznamu na pásu. 
Ten však není z oceli, nýbrž z nehořlavého filmu, na 
který je nanesena tenounká vrstva kysličníku železa. 
Pásek je lehčí, ale hlavně – filmový proužek dá se stří-
hati a slepovati, podobně jako se sestřihují a slepují 
filmy ve filmových atelierech.“

Telegraf ve svém vydání 25. ledna 1940 informoval 
pod nadpisem Zásoba pro posluchače: 80 tisíc gramofo-
nových písniček: „V neustálé pohotovosti čeká 43 tisíc 
gramodesek, tzn. na 80 tisíc nejrozmanitějších písni-
ček od ,sousedské‘ až k ,hot-jazzu‘. Gramofonové oddě-
lení v Českém rozhlasu bylo založeno 1931. Do té doby 
si rozhlas desky jen půjčoval ze závodu Karla Hašlera. 
V prvním roce trvání tohoto gramofonového archivu 
bylo zakoupeno 741 kusů desek. (…)  Obrat desek tehdy 
v roce 1934 činil 50.361 kus. Potom gramofonové 
firmy vypověděly úvěr: zadarmo nic a půjčovala jen 
Ultrafon a Esta, které půjčují rozhlasu desky i dále, 
až dodnes. (…) Největšího obratu v gramofonovém 
provozu bylo docíleno v roce 1938, kdy posluchači si 
poslechli 66 854 desek. Koncem roku 1939 vlastní roz-
hlas 43 024 archivních desek. (…) Vedle desek tvrdých 
používá rozhlas k vysílání desky měkké, želatinové. 
(...) Blatnerfon (...) jeden pás stačí k vysílání celého 
půlhodinového programu (...) měří tři kilometry...“

Národní práce s datem 11. května 1940 píše pod ti-
tulkem Technici a reportéři společně: „Velmi často se 
používá pro reportáže zvukových záznamů. Desky po-
vlakové, vosky nebo ocelový pás, popř. magnetofon. (...) 
Magnetofon, na který se v posledním čase natáčí nejvíc 
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reportáží, je docela nové zařízení. Zde se zapisuje na 
pásek z papírové hmoty a jeho maximální výkonnost 
je 20 minut. Tento pásek se dá, jako podobně ve filmu, 
stříhat a lepit.“

V roce 1940 se již hovoří o zavedení stacionárních 
magnetofonů a o používání magnetofonových pásů.

Dne 12. září 1940 požádal E. Hácha říšského protektora von 
Neuratha, aby příslušné nacistické úřady učinily opatření, 
jež by dokonale znemožnila českému obyvatelstvu poslou-
chat zahraniční rozhlasové relace. Dne 22. února 1941 
sdělil von Neurath v dopise Háchovi, že souhlasí s jeho ná-
vrhem a že technicky udělají vše pro to, aby tento poslech 
byl znemožněn nebo alespoň ztížen. V březnu 1943 byl 
vydán Wolframem von Wolmerem, Goebbelsovým reziden-
tem v Praze, příkaz k odstranění krátkovlnných součástek 
rozhlasových přijímačů. Z tohoto období pochází známý 
termín „čerčilka“: byla to cívka, kterou si posluchači do-
vedli v přijímači nahradit odstraněné krátké vlny.56

V létě 1940 se psalo o tom, že pro potřeby poslu-
chačů v oblasti Velkoněmecké říše včetně Protektorátu 
a Generálního gouvernementu je k dispozici celkem 73 
vysílacích stanic. Mezi německými vysílači byl Říšský 
vysílač Čechy (269,5 metru), jako vysílače Protekto-
rátu jsou uvedeny Praha (470,2), Donau (325,4), Brno 
(259,1) a Moravská Ostrava (222,6), krátkovlnná stanice 
Poděbrady měla tyto parametry: DHE 4 A (25,34), DHE 
2 A (49,92), DHE 5 C (19,79), DHE 5 A (19,70), DHE 5 B 
(19,58), DHE 2 B (49,75),DZB (29,87).57

Začátkem roku 1941 byla dokončena technická re-
konstrukce brněnské stanice, moravskoostravská pro-
dloužila vysílací dobu o pět hodin denně.

V červenci 1941 vyšlo nové číslo úředního listu říšského 
ministerstva spravedlnosti Deutsche Justiz, v němž dr. Hil-
leke psal, že zákaz poslechu cizího rozhlasu se týká dvou 
hlavních věcí, a to poslechu rozhlasu z ciziny a pak rozšiřo-
vání zpráv, zachycených z cizího rozhlasu, které jsou tako-
vého rázu, že by ohrozily soudržnost a schopnost odporu 
německého národa. Je uvedeno, že výsostné území nemusí 
být právě státní říšské území, a jako příklad je uvedeno 
dovolení poslouchat vysílače Holandska, Belgie, Lucem-
burska a obsazených polských, norských a francouzských 
území, ale zákaz poslechu dánských vysílaček. Vysílače 
Protektorátu Čechy a Morava byly označeny jako vnitřní 
a jejich poslech byl dovolen.
O rok později proběhla tiskem zpráva, že říšský ministr 
lidové osvěty a propagandy uvolnil s okamžitou platností 

řadu dalších rozhlasových stanic, které smějí být poslou-
chány. Zároveň bylo sděleno, že zákaz poslechu nero-
zeznává rozdíl mezi posloucháním cizích zpráv a cizích 
hudebních programů.58

Zatím šel čas, nacistické panství se zmenšovalo. Dne 
10. února 1945 zahájil v Prešově činnost vysílač Sloven-
ské národní rady, 17. dubna 1945 začaly vysílat Košice. 
Od 5. května 1945 byla v činnosti západočeská vysílačka, 
která sedmkrát denně vysílala vlastní zprávy a přepojo-
vala se na Prahu.

Program
Období nacistické okupace Československa „le-

mují“ dvě reportáže – F. Kocourka ze Dne wehrmachtu 
v březnu 1939 a A. Technika z příjezdu tanků Rudé ar-
mády v květnu 1945. V neděli 19. března 1939 stál Franti-
šek Kocourek na balkoně hotelu Šroubek na Václavském 
náměstí. Jeho reportáž z vojenské přehlídky německé 
branné moci vstoupila do dějin rozhlasové publicistiky 
jako smělý projev odporu proti okupantům.

Slovesné umění
Vývoj protektorátního rozhlasu má vlastně dvě 

období s předělem v letech 1941–1942, spojeným s pří-
chodem Reinharda Heydricha. Ten v tajném projevu
2. října 1941 prohlásil: „(...) veškeré počínání němec-
kých lidí v tomto prostoru musí být v této chvíli usměr-
ňováno naprosto jednoznačně, totiž tak, že vzhledem 
k válce a z taktických důvodů nesmíme připustit, aby 
se Čech v jistých věcech rozzuřil a vybuchl. I když 
musíme být v tomto okamžiku z jistých taktických 
důvodů tvrdí, musíme přesto jednat tak, aby si Čech 
nemyslel, když nebude mít jiné východisko, že právě 
nyní musí vyvolat povstání. Základní linie musí ale 
i při takovém jednání platit, ač nevyslovena: tedy 
– tento prostor se jednou musí stát německým a Čech 
tu již koneckonců nemá co pohledávat. (...) Musí být 
jednou definitivně osídlen Němci. Je srdcem Říše a ne-
můžeme trpět, to ukazuje německý vývoj v historii, 
aby z tohoto prostoru přicházely znovu a znovu rány 
dýkou proti Říši.“
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Německé úřady propagandy v Oslu, Praze, Haagu, Bru-
selu, Paříži a Krakově dostaly v listopadu 1941 oběžník 
s upozorněním, že mají být „uvědoměny všechny deníky, 
revue a dopisovatelé jim podléhající. (...) Máme důvody 
k tomu, abychom zdůraznili, že část deníků vycházejí-
cích v Říši projevuje při pojednávání o českých kultur-
ních otázkách naprosté neporozumění českému pro-
blému. Pro psaní (...) jest zachovávati tato pravidla: 

1. V zásadě není žádoucno, aby byla zdůrazňována 
autonomní česká kultura, to jest kultura podstatně 
odlišná od kultury německé. 2. Je záhodno vyvarovat 
se zdůrazňování českého charakteru jako slovan-
ského společenství s Rusy, Poláky a jinými národy 

slovanských jazyků. 3. S hlediska historického není 
žádoucna žádná zmínka o jakýchkoliv událostech, při 
nichž se Češi dostali do opozice proti německé říši, 
o hnutí husitském, panslavismu, legionářích a ČSR 
atd., leda by byla doprovázena žádoucím komentářem, 
označujícím tyto episody za omyly. 4. Stále musí být 
prokazována kladným způsobem příslušnost Čechů ke 
kulturnímu prostoru německo-evropskému. Při každé 
příležitosti nutno zdůrazňovat mocný vliv, který ně-
mecká kultura vykonala na českou kulturu, závislost 
její na německé kultuře a zejména třeba klásti důraz 
na kulturní německé výkony v Čechách a na Moravě 
a jejich vliv na kulturní činnost Čechů. 5. Je třeba 
stále míti na zřeteli, že Češi mluví sice jazykem slo-
vanským, ale žili po staletí s německými kmeny vyšší 
kultury a v říších převážně německých, a proto ve 
skutečnosti patří ke kulturnímu prostředí německému 
a nemají téměř nic společného s ostatními národy slo-
vanského jazyka. 6. S hlediska historického je vždy na 
místě připomenout období a osobnosti, kde Češi hledali 
a nalezli spojení s německou kulturou: sv. Václav, doba 
krále Ferdinanda I., Rudolfa II., český barok atd.“59

Jiří Doležal60 uvádí, že přístup nacistů k české 
kultuře je víceméně možné zredukovat na jeho shodu 
s perspektivními politickými cíli Třetí říše. Nepodařilo 
se zabránit, aby kultura podporovala rezistenci, ale 
odboj naproti tomu nezamezil, aby ji nepřítel nezneu-
žíval. Poměr nacistů k české kultuře vycházel v zásadě 
ze způsobů a metod germanizace, i když je nutno uvést, 
že zpočátku se uplatňovala také nacionální zášť zfa-
natizovaných „československých Němců“. Jedním ze 
způsobů ovládnutí obyvatel Protektorátu byla zásada 
vytvářet privilegované skupiny. Nacisté na jednu stranu 
potřebovali českou inteligenci, na druhou stranu ji chtěli 
likvidovat.

Neurathova éra se soustředila na „očistu“ kulturního 
života, kterou doprovázely první naléhavé výzvy k české 
veřejnosti, aby se smířila s „říšskou myšlenkou“. Po 
příchodu Heydricha do Prahy na podzim 1941 a reor-
ganizaci protektorátní vlády se tyto výzvy změnily v ka-
tegorický imperativ. V posledních válečných letech pak 
potřeba totální mobilizace válečného průmyslu zatlačila 
další prosazování „říšské myšlenky“ do pozadí.

Protektorátní ministerstvo vnitra, které se řídilo pří-
kazy z Úřadu říšského protektora, zakazovalo kulturní 

F. Kocourek při reportáži z přehlídky německé branné moci
na Václavském náměstí 19. 3. 1939
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počiny po přezkoumání autora a textu, ale podezření 
vyvolávala i režie a dokonce i to, jak který herec danou 
postavu pojal. Od léta 1940 byli vyřazeni angličtí a fran-
couzští autoři s výjimkou Shakespeara, Shawa a Bizeta. 
Kromě toho se nesměly uvádět polské, řecké, jugosláv-
ské a sovětské hry. Po vypuknutí války se Sovětským sva-
zem pak nesmělo být veřejně provozováno nic, co mělo 
ruský původ nebo ruskou tematiku. Na podzim 1941 byl 
zakázán i Shakespeare a Shaw, ale i díla německých kla-
siků jako například Schillerův Don Carlos a Vilém Tell. 
V rozhlase se nesměla objevit slova demokracie, právo, 
republika, vypouštěly se repliky, ve kterých se mluvilo 
o lepších časech. Neuváděla se ani jména národů, které 
byly ve válečném stavu s Říší.

V rozhlase se v tomto období uplatňovalo zejména 
pásmo krajové a národopisné, pásmo s historickou 
tematikou či pásmo přírodovědné. „I v těch nejhorších 
letech najdeme ono drobné vlastenecké snažení progra-
mových pracovníků v době okupace. I tehdy dokázalo 
po kapkách a troškách dodávat sílu, kdy slova i hudba 
kličkovaly mezi oficiální propagandou a vylhanými 
zprávami z vůdcova hlavního stanu. Přes silné ome-
zení tvůrčí svobody stoupá počet uváděných českých 
her, Smetanovy hudby a přednášek o krásách vlasti, 
venkova. V návratech do historie, k rodinným koře-
nům, k tradicím, k české krajině se snaží dát rozhla-
soví pracovníci sílu a víru svým posluchačům.“61 

František Kožík vzpomíná, jak se rozhlas usilovně 
snažil povzbudit posluchače: „Začalo to vlastně, když 
nacisté obsadili brněnskou stanici. Českému vysílání 
bylo povoleno deset minut recitace českých veršů a ře-
ditel svěřil ten program mně. Sestavil jsem pásmo, 
Němci tehdy ještě jaksi neovládali tu naši tajnou řeč, 
kterou jsme se dorozumívali. Dal jsem pod tím hrát 
,Přijde jaro přijde, bude zase máj...‘ a mělo to mezi po-
sluchači až nebezpečný ohlas. Já jsem samozřejmě byl 
také činný literárně a moje knížka Básník neumírá 
(původně se jmenovala Národ neumírá), kterou jsem 
se snažil taky tak jinotajně posilovat čtenáře, byla cen-
zurována velkými škrty. Byl jsem pozván na gestapo 
a vyslýchán a známí mě upozornili, že jsem se dostal 
do evidence gestapa a snažili se mě dostat z Brna. Po 
dohodě s K. B. Jirákem jsem musel přejít do pražského 
oddělení zábavných pořadů a skutečně brzy potom si 
gestapo pro mě v Brně přišlo. Naštěstí pracovalo oddě-

leně od pražského a v Praze jsem měl už nové přátele. 
Byl to zejména dr. Očadlík, který okamžitě přišel s fa-
lešným lékařským vysvědčením, že mám astma, a ode-
slali mě z rozhlasu do té doby, než se podařilo v Brně 
moji kartu z evidence gestapa zlikvidovat. Z toho zá-
bavného pořadu jsem byl brzy přeřazen do literárního 
oddělení, kde jsem se po odchodu dr. Vladimíra Müllera 
do divadla Uranie stal místo něho dramaturgem. Dělal 
jsem to, co mě působilo největší radost, to je drama-
turgii rozhlasových her. Těšilo mě nejen sám psát, ale 
i vydupávat ze země rozhlasové autory. Šlo o to hlavně 
vyplnit program co nejvíc českým repertoárem, aby-
chom nemuseli přijímat ten, který nám posílali Němci 
z nějakých centrál. A to se podařilo, protože kromě 
Goetha jsme opravdu všechna ta léta vysílali český 
repertoár a většinou od nových mladých autorů, což 
se protáhlo potom i po osvobození. V dramaturgickém 
literárním oddělení jsme byli vlastně dva s Jaroslavem 
Janovským.“62 

Autoři rozhlasových her se snažili využít příležitosti 
vzdáleného kontextu k nápovědím a narážkám, které si 
český posluchač snadno a ochotně dešifroval v souvis-
lostech své denní reality. Posluchač žil ve společnosti, 
která byla maximálně roztříštěna, zbavována svého 
povědomí soudržnosti a sounáležitosti, vytrhávána ze 
svých kořenů. 

Dne 5. ledna 1940 byl vysílán rozhlasový román J. R. Marka 
a Jana Weniga Žlutá růže Josefa Mánesa v režii Václava 
Sommera. V deváté kapitole Eduard Kohout v roli Mánesa 
sní o svém orloji, kde se budou proměňovat obrazy měsíců: 
„A zase znovu dokola. Těch dvanáct terčů měsíců ve ve-
likém kotouči roku bude zářit jako dvanáct sluncí kolem 
slunce v neměnné podobě. Apoštolové budou nad nimi 
chodit a žehnat poutníčkům ze všech koutů vlasti, a ti se 
budou do těch terčů dívat jako do zrcadla svého života.“ 

Lidé žili ve světě neustálých kontrol, střežení objektů, 
zásob, docházky, ve světě orientovaném na současný 
čas a běžný den bez nejmenšího poměřování s vyššími 
měřítky. 

Ve hře Zdeňka Jirotky Hvězdy nad starým Vavrouchem, 
vysílané v režii Josefa Bezdíčka 19. srpna 1944 a 11. března 
1945, František Filipovský v roli starého Vavroucha, hlí-
dače obecního sadu, kterému kolemjdoucí učitel udělá 
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přednášku o hvězdné obloze a on se v důsledku toho se-
bere a jde ze sadu domů, při vyšetřování tohoto poklesku 
říká: „Když potom pan učitel odešel, lehl jsem si na klády 
a díval se do těch hvězd, až se mi hlava točila a nevěděl 
jsem, jestli tak blikají samy od sebe nebo proto, že mám 
v očích slzy. A tak mi najednou všechno to naše lidský 
trápení připadalo tak malicherný a bezvýznamný a řekl 
jsem si, že je strašlivá pitomost hlídat v tom nekonečným 
vesmíru nějaký švestky. Tak jsem šel domů.“

Tisíce lidí měly své milé a své příbuzné ve věznicích, 
v koncentračních táborech, na nedobrovolné práci v Ně-
mecku, ale i v zahraniční emigraci a jejich denní starostí 
byla naděje na jejich budoucí návrat. 

Právě jim byla určena optimistická předpověď návratu 
vévody z dalekého zajetí, kterou vyslovil Jaroslav Průcha 
v roli Daniela Berndta v rozhlasové hře Stanislava Lahod-
ného Hádání z marnosti, vysílané v režii J. Bezdíčka 26. září 
1944 a 11. února 1945: „Věřím pevně, že jednou se zrodí den 
v podobných červáncích, jako jsou v této chvíli nad naším 
hradem, den, který přivede konečně vévodu Jana k na-
šemu padacímu mostu. Pak budou znít trouby a lid přijde 
z podhradí s písněmi, aby se radoval nad svým pánem.“63 

Hudební vysílání 
V hudbě se uplatňovala nacistická cenzura o něco 

později, uvádí J. Doležal64. Striktní příkazy, redukující 
program českého hudebního života, vyšly k 30. dubnu 
1941 a obsahovaly 7 zcela a 66 částečně zakázaných 
autorů, k tomu 59 titulů hudebnin a 35 gramofonových 
desek. Z hudebního života byli vyřazeni Židé, a to jak 
skladatelé, tak i výkonní umělci. Zákaz se týkal i árijců, 
jestliže použili textu židovských autorů. Z českých skla-
datelů byl zakázán například Bohuslav Martinů, Rudolf 
Friml a Jaroslav Ježek.

Hudební vysílání, zejména práce Mirko Očadlíka 
při prezentaci a výkladech národní klasiky, a zvláště 
souhrnné uvedení celého díla Bedřicha Smetany ke 
120. výročí jeho narození, mělo velký vliv na posluchače. 
M. Očadlík uvádí, že jednou z metod českého rozhlasu 
za Protektorátu, kdy bylo nařízeno, že české hudby smí 
být jen 50 %, bylo vykazovat pětiminutovou Mozartovu 
ouverturu proti celé Smetanově opeře. „Nebylo nikoho, 
kdo by byl tyto metody českých rozhlasových pracov-
níků zrazoval, neboť soubor těch, kteří věrni zůstali 
příkazům národní cti a myšlence národní záchovy, 

dovedl učiniti obrannou zeď proti několika odrodilcům 
nebo zrádcům.“65

V roce 1944 rozhlasoví pracovníci bohatě využili dvojí 
výročí Bedřicha Smetany (narozen 1824, zemřel 1884) 
a uvedli velké množství pořadů vztahujících se k této 
klíčové osobnosti českého hudebního života.

Zpravodajství 
Monopolizaci informací doprovázela izolace české 

kultury od ostatního světového vývoje. V oblasti poli-
tického zpravodajství byla sice tato situace částečně vy-
rovnávána poslechem – nutno podotknout, že trestaným 
smrtí – zahraničního rozhlasu a četbou ilegálního tisku, 
ale ani to nemohlo zabránit zpřetrhání kontaktů se svě-
tem. Do roku 1942 byla v podstatě provedena základní 
„očista“ české kultury. Přesto tímto rokem další zákazy 
ani perzekuce českých vzdělanců neskončily. Nacisté se 
přiblížili k uskutečnění svého prvního záměru – promě-
nit českou kulturu v pouhou skořápku vyplněnou jejich 
vlastní ideologií.66

Nacisté věnovali hlavní pozornost zpravodajství. Po-
měrně větší volnost byla v publicistice. Byly sice vydány 
příkazy a programové směrnice, ale jejich provádění 
nebylo přísně sledováno a často stačily jen kvantitativní 
přehledy. Tak přednáškový odbor plnil úkol věnovat 
stále stupňovanou pozornost německé tematice tím, 
že se soustřeďoval na vztahy mezi českou a německou 
kulturou v minulosti.67

Brzy došlo k podstatným změnám v rozhlasových 
pořadech – zprávy ČTK začali číst rozhlasoví hlasatelé, 
nikoli hlasatelé ČTK. Byli propuštěni všichni zaměst-
nanci neárijského původu a k mikrofonu také již nebyli 
zváni neárijští účinkující. Z programů byli podle „příkazů 
doby“ vyloučeni autoři a skladatelé židovského původu.

Reportáž 
Dne 3. srpna 1940 informovalo České slovo v článku 

Reportéři našeho rozhlasu: „V rozhlase rozlišujeme 
dvojí formu reportáže: reportáž bezprostřední, vysíla-
nou bez přípravy přímo z události a z místa, a potom 
reportáž připravovanou, stylisovanou, pro kterou se 
sice nahrají na desky zvuky a hovory na místě samém, 
ale jinak se reportáž vysílá z atelieru, je předem na-
psaná, účinkují v ní herci atd. Režisér dr. Václav Růt 
byl získán prof. dr. O. Matouškem, ale záhy jeho čin-
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nost začala ukazovat samostatnou tvářnost. (...) Ex-
perimentoval, (...) vznikla forma naukové reportáže. 
Je to pásmo výjevů, vyprávění, zvuků, scének, které 
se dá dobře srovnat s krátkým filmem. Autor pásma 
zpravidla přinese jen odborné podrobnosti, kdežto 
rozhlasová forma je výsledkem spolupráce s autorem 
a režie pak patří výhradně Růtovi. Účel naukových 
reportáží je vzdělávací, nikoli reportážní. Pásma mají 
rychlý spád a proměnlivost, mnoho částí je natočeno 
na místě samém. F. K. Zeman pečuje zase o naše kraje 
a národopis. Výsledkem jsou krajová pásma, která sám 
režíruje a z velké části také píše. Ing. Josef Cincibus 
pracoval krátkou dobu jako hlasatel. Od roku 1935 
hlásil stovky přímých improvizovaných reportáží 
z domova i ciziny. Dnes má na starosti celé reportážní 
oddělení i reportáže sportovní. Jeho přímými spolu-
pracovníky jsou reportéři M. Disman, dr. Franta Ko-
courek, E. Vrba aj. Do odboru ing. Cincibuse spadají 
také pásma Z reportérova mikrofonu a Z reportérova 
zápisníku, která většinou připravuje, píše a řídí čilý 
mladý pracovník Alfredo Technik.“68

Pásma a cykly
V únoru roku 1939 zavedl pražský rozhlas pravidelná 

týdenní vysílání věnovaná českému venkovu. Na těchto 
krajových půlhodinkách spolupracovaly také stanice 
brněnská a moravskoostravská. Pásmem o rodném kraji 
Vítězslava Hálka, jež bylo uvedeno 7. října 1944, dosáhly 
jen pražskou stanicí vysílané pořady dvou set.

V dubnu 1939 se rozhlas rozhodl vyhradit pravidelnou 
nedělní literární půlhodinku propagaci dobré knihy, 
především české, a podle toho také nazval relaci Česká 
kniha. Pod tímto titulem byly sloučeny tři relace, které 
dříve byly roztroušeny v pořadech týdne – Hlasatel 
dobrých knih, Nové knihy a Četba. Hlasy domova byl 
název nového pravidelného vysílání, které přispělo do 
nedělního pořadu. Po poledních zvonech zazněl přednes 
typické české básně nebo úryvek z povídky či románu, 
kde se autor vyzpovídal z lásky ke své vlasti, národu, 
a na mluvené slovo pak navázal úryvek hudební skladby 
nebo národní píseň téhož charakteru.

Dne 9. dubna 1939 se v rozhlase pro průmysl, obchod 
a živnosti objevila první reportáž z cyklu určeného pro 
kožedělný průmysl a živnosti. Byla to návštěva ve Státní 
koželužské škole v Hradci Králové. Dr. Zdeněk Wirth 

zahájil týž den řadu přednášek Procházky Prahou od 
dneška do pravěku. Od 30. dubna do 29. května 1939 
uvedlo Národní divadlo spolu s Českou filharmonií 
a Českým rozhlasem devět vybraných děl v rámci cyklu 
Pražský máj.

Dne 12. června 1939 byl zahájen Rok nočních rozhla-
sových koncertů české hudby. V  červnu až srpnu téhož 
roku se uskutečnil cyklus čtyř pásmových pořadů Mirko 
Očadlíka Má vlast – Smetanovy symfonické básně, sesta-
vených z české hudby a básní. Slavné scény ze slavných 
dramat byl cyklus výňatků ze základních děl světové 
dramatiky, který byl zahájen 22. září 1939 ukázkami 
ze Sofoklovy Antigony. Celkově lze říci, že v této době 
stoupl o více než pětinu počet rozhlasových her, bylo 
mnohem více koncertů a podařilo se realizovat i sou-
borné provedení Smetanových děl.

Podobně tomu bylo i v dalším roce. Jiří Valja v lednovém 
vydání novin Zlín psal, že „rozhlas potřebuje asi čtyři hry 
do týdne, ale dobrá rozhlasová hra se objeví sotva jednou 
za měsíc. Proto vznikla náhražka, rozhlasová dramatizace, 
která brzy předčila rozhlasovou hru.“ Rozhlas však také 
bavil. Nejsnáze to šlo s hudbou, ale „rozhlas bohužel neumí 
ještě hudbu dobře uvádět vtipným technickým a slovním 
aranžováním.“ Hudba se dělila na vážnou (umělecky nej-
náročnější díla), populární (nejpřístupnější díla předních, 
umělecky uznávaných skladatelů) a lehkou (díla napsaná 
jen pro zábavu). Z celkového množství připadala na každé 
z těchto odvětví jedna třetina. Nevysílalo se však příliš 
mnoho vážné hudby a dlouhé koncerty, aby se neodradili 
posluchači. Na českou hudbu připadala nadpoloviční část 
hudebních programů.

Ale rozhlas i vzdělával a vychovával. Do oblasti vzdě-
lávání se řadily i reportáže, literární pásma či vysílání 
školského rozhlasu. Například 3. října 1939 byl zahájen 
kurz italštiny, který se vysílal vždy v úterý v 18 hodin 
z Prahy. V lednu 1941 rozhlas zahájil kurzy jednodu-
chého účetnictví. Od 15. června 1944 rozhlas vysílal pra-
videlně dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, 
opakovací kurzy němčiny pro začátečníky.

V březnu 1940 byla vyhlášena sbírka na pomoc obě-
tem velké povodně na českých řekách. Akce, která tr-
vala dva měsíce, vynesla milionové částky.

V roce 1941 bylo v dramatické oblasti vysíláno praž-
skou stanicí celkem 94 her, z toho 41 her rozhlasových, 
34 her divadelních a 19 dramatizací. V pořadu literárním 
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bylo vysíláno 62 besídek, 40 besídek Česká kniha, 27 li-
terárních pásem, 32 fejetonů a 22 nedělních sloupků. 
V roce 1942 bylo vyrobeno 65 rozhlasových her, roku 
1943 to bylo 76 her, a v roce 1944 pak 92 rozhlasových 
her.69

Ve snaze o obohacení a zpestření rozhlasového vysílání 
se rozhlas vrátil k tzv. smíšeným programům. Obsahovaly 
v pestré směsici drobné, přístupné orchestrální a sólová 
skladby nejrůznějšího typu, od „perliček“ hudby umě-
lecké až k dobré hudbě taneční, písně a písničky veselé 
i náladové, recitace veršů, causerie i humoristické vložky, 
vše sjednoceno průvodním slovem v souvislé pásmo. Tyto 
pořady se vysílaly pravidelně jednou týdně v různých časo-
vých dobách. Například 20. února 1944 se vysílalo pásmo 
o vzniku České besedy.

V pořadech Doba–práce–události vyprávěli čeští 
dělníci pracující v Říši o svém životě za hranicemi Pro-
tektorátu, o své práci, zábavách a radostech, a posílali 
vzkazy známým nebo kamarádům. Tento pořad vysílalo 
každé druhé pondělí v roce 1942 Brno. 3. května 1942 byl 
rozhlasovými projevy (mj. ministra vnitra Richarda Bie-
nerta) zahájen Týden lidového zdraví. Měla to být zdra-
votně výchovná akce pro nejširší vrstvy obyvatelstva. 

Odborné rozhlasy 
Pro školní rok 1942–1943 připravil školský rozhlas 

novou časovou i obsahovou organizaci. Začal vysílat 
své pořady denně (kromě neděle) všemi českými sta-
nicemi v 10.00–10.30 hod. O vysílání pořadů se dělily 
Praha, Brno a Moravská Ostrava pravidelně podle svých 
provozních možností. Aby byl povzbuzen smysl pro spo-
řivost u školní mládeže, vypsal Svaz spořitelen v Praze 
ke Dni spořivosti (30. října 1942) soutěž o nejlepší roz-
hlasovou hru pro mládež s námětem spořivosti. Soutěž 
byla obeslána 217 pracemi. První cena nebyla udělena, 
porota zato rozšířila se souhlasem Svazu spořitelen po-
čet oceněných prací o jednu třetí a dvě čtvrté ceny. Tři 
vybrané hry vysílal rozhlas pro školy a pro mládež již
27., 29. a 30. října 1942.

Hospodářský rozhlas zavedl od listopadu 1943 dvě 
nové hlídky, určené službě podnikům. První hlídka se vy-
sílala od 3. listopadu 1943 a byly to bezplatné odpovědi 
na četné dotazy. 10. listopadu 1943 byla uvedena druhá 
hlídka Co se jinde osvědčilo.

Samozřejmě, že se nezapomínalo ani na sport. 
Rozhlas se například zúčastnil I. velké automobilové 
soutěže cestovních automobilů, uspořádané Národ-
ním autoklubem Čech a Moravy, reportáží ze startu 
30. června, hlášením z Luhačovic 1. července a reportáží 
z příjezdu do cíle 2. července 1939. S rozhlasem se po-
sluchači vypravili na zimní mezinárodní hry v Garmisch-
-Partenkirchenu, v únoru 1940 rozhlas připravil přenosy 
z lyžařského mistrovství Čech a Moravy na Pustevnách, 
ale do sportovní rubriky můžeme zařadit i šachový tur-
naj, který byl rozhlasem vypsán. V dalších letech vysílal 
rozhlas například přenosy z plaveckého mistrovství 
Čech a Moravy, zahájeného 1. srpna 1941 na stadionu 
pod Barrandovem, z Letních her (sudetské mistrovství) 
10. srpna 1941 na pražské Spartě, z atletického mistrov-
ství na Strahově (zahájeno 10. července 1943) či přenos 
ze sportovních her pořádaných na Strahově Kuratoriem 
pro výchovu mládeže.

Politická oblast
Mnohem obtížnější situace byla v oblasti politické, 

kde bylo velice nesnadné vybírat jiná než okupanty vy-
žadovaná témata. 11. dubna 1939 se uskutečnil přenos 
z Rudolfina u příležitosti založení Národního souručen-
ství s projevy E. Háchy, A. Hrubého a A. Eliáše. Dne 
8. listopadu 1941 byl vysílán projev státního prezidenta 
Háchy, v němž zazněla výzva k loajalitě vůči Říši. Projevy 
prezidenta, prohlášení vlády Čech a Moravy a zvláště 
ministra Moravce byly základem politického vysílání. 
Dne 12. července 1942 se uskutečnil například přenos 
z oslav 70. narozenin prezidenta Háchy na Hradě za účasti 
K. H. Franka, K. Daluegeho, Lammerse a protektorátní 
vlády. 

Rozhlas začal vysílat politické skeče, které měly být 
„stručným dějepisem událostí, jež šly světem“70. Pro-
nacistických politických skečů byla v českém protek-
torátním rozhlase celá řada. Nejintenzivněji se vysílaly 
v letech 1941–1942 a většinu z nich psal Josef Opluštil. 
Písňové texty zajišťovala autorská značka „erjé“, což byl 
podle všech indicií osvědčený šéfredaktor Vlajky Julius 
Puchmayer. Hudbu – místy drze „vypůjčenou“ od původ-
ních autorů – skládal Oldřich Šmatera. Snad nejznáměj-
ším skečem se staly Hvězdy nad Baltimore. V nich byl 
přinucen účinkovat Vlasta Burian a díky tomu stanul po 
válce před soudem.71
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„Novinka našeho rozhlasu: politický skeč“ byl titulek no-
vin Venkov (8. listopadu 1941). V článku se psalo, že „již 
před týdnem byl vysílán politický skeč Jos. Opluštila Pan 
Češpiva se osvobodil, zítra v neděli je další skeč, nazvaný 
Haló, volá vás Londýn  a v pondělí 10. t. m. večer uslyšíme 
od téhož autora další aktuální skeč. Český rozhlas vysílá 
tyto časové politické skeče pravidelně v neděli, v pondělí 
a ve středu v rozsahu večerních pořadů.“ Lidové noviny ze 
dne 18. listopadu 1941 ohlašovaly: „17. 11. ve 20.20 skeč 
Celý svět se směje – píše redaktor Josef Opluštil, satirické 
písňové vložky pro tyto skeče Jos. Erjé.“

V roce 1942 se ozvalo i hlášení: „Pozor, očekáváme 
zvláštní zprávu!“ Tyto zvláštní zprávy se staly trvalou 
rozhlasovou institucí. Obvykle to byly zprávy z Hitle-
rova hlavního stanu, které seznamovaly veřejnost ihned 
a mimo pravidelnou dobu s významnými událostmi 
a sděleními vrchního velitelství branné moci. Dne 
27. května 1942 byla odvysílána zpráva o atentátu na za-
stupujícího říšského protektora R. Heydricha, následně 
zprávy o popravených za schvalování atentátu, 18. června 
zpráva o dopadení a zneškodnění atentátníků v kostele 
Karla Boromejského.

Skeč Hvězdy nad Baltimore (1941)
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Zatímco státní prezident Emil Hácha pronesl štědrovečerní 
projev, ministr školství a národní osvěty Emanuel Moravec 
pronesl do rozhlasu 1. ledna 1943 projev novoroční. Dne 
26. února 1943 se uskutečnil přenos z Lucerny z manifes-
tace českého národa za konečné vítězství Říše. 26. pro-
since 1943 pak státní prezident Hácha přijal na lánském 
zámku přední pracovníky pražského rozhlasu.

S tím, jak území Protektorátu poznávalo hořkost 
války, zpravodajství prodělávalo změny: 14. února 
1945 byla vysílána zpráva o leteckém útoku na Prahu, 
21. března 1945 zpráva o leteckém útoku na Vysočany, 
Libeň a Kbely, 30. dubna 1945 byl vysílán rozhlasový 
projev K. H. Franka k českému národu.

Nacisté pátrali v české společnosti po lidech, kteří 
byli ochotni s nimi spolupracovat. České fašisty s jejich 
politickými ambicemi nemínili k moci v Protektorátu 
připustit. Ideální tedy byli ti, kteří pouze plnili jejich pří-
kazy a kromě osobních kariéristických cílů nesledovali 
žádnou vlastní politickou linii. Vhodné typy nalezli mezi 
některými novináři a publicisty, kterým byli ochotni 
tolerovat i jejich předcházející politické postoje. Pro ně 
pořádali tiskové konference, instruktáže a organizovali 
různé zájezdy. Ukazovali jim poražené Polsko, pobořená 
francouzská města, vozili je na východní frontu a po-
dobně. Mezi pracovníky rozhlasu se našli kolaboranti, 
z nichž mnozí využívali situace ke služebnímu postupu. 
Mnoho zaměstnanců bylo nuceno odejít, jiní odešli ze 
služeb rozhlasu sami. Zbývající, kterých byla většina, se 
snažili udržovat národní sebevědomí v mezích daných 
současnou situací. 

Německé vedení rozhlasu neváhalo zneužít pro své 
propagandistické záměry osvědčené české redaktory. 
Bylo si dobře vědomo, že kolaboranti jako Kříž a Vaj-
tauer nejsou pro jejich záměr použitelní, protože nejsou 
špičkovými redaktory, a navíc nikoho nepřesvědčí. 
Nejmarkantnějšími případy zneužití českých redaktorů 
k tzv. politicko-propagačním výpravám bylo vyslání 
F. Kožíka do Katynu a J. Cincibuse na Slovensko.

František Kožík se z příkazu německého vedení zú-
častnil v dubnu 1943 cesty evropských kulturních pra-
covníků do Katynu, kde Němci objevili hroby polských 
důstojníků, zavražděných z příkazu vedení sovětských 
komunistů. Němci obviňovali z masakru Rusy, Rusové 
Němce (svou odpovědnost přiznali Rusové teprve v roce 
1990). Kožíkova zpráva byla odvysílána 30. dubna 1943. 

V otřesném svědectví velmi podrobně líčil celý průběh 
cesty až k hrůznému nálezu:

„Zelený porost se najednou hloubí do velkého hrobu; 
půda je písečná a žlutě svítí. Na dně vidíme mrtvá těla 
v polských uniformách, čelem dolů. Písečná půda těla 
mumifikovala; nerozpadávají se, jsou tuhá a plochá. 
(…) Vyproštěné mrtvé vynášejí muži polského Červe-
ného kříže ven, na improvisovaný stůl, kde vojenský 
lékař, universitní profesor Buhtz, zjišťuje stereotypní 
příčinu smrti, ránu v temeni.“72 

Nikoho přímo nevinil, pouze citoval slova prof. Koz-
lowského:

„Bylo by přece tak lehké obrátit německou propa-
gandu naruby. Stačilo by, kdyby Moskva řekla, kde se 
zdržuje té doby Smoravinski a jeho důstojníci. Proč to 
neřekne?“73

V říjnu 1944, po porážce povstání na Slovensku, 
potřebovala německá propaganda natočit reportáž 
o zvěrstvech páchaných partyzány. Původně vytipovaný 
redaktor V. Šimáček  doložil lékařským potvrzením, že 
nemůže absolvovat náročnou cestu. Volba Němců padla 
na reportéra J. Cincibuse, přestože neměl jejich důvěru 
(dokládá to svědectví K. Remeše z 29. dubna 194674). 
Dalšími rozhlasovými účastníky cesty byli technici 
Kazda a Pelesný a řidič Tesárek. K obsahu reportáží 
udělil redaktorům instrukce zástupce protektorátního 
ministerstva lidové osvěty Leitgeb. V Banské Bystrici 
čekali předem připravení svědci, natáčení probíhalo pod 
stálou kontrolou Leitgeba a šéfa technického provozu 
Adolfa Luniaka, člena SS. Cincibusovy reportáže byly 
pro Němce zklamáním, i když byly v Praze sestříhány, 
aby byly alespoň částečně použitelné. A. Kříž je označil 
za reklamu pro partyzány, J. Cincibus dostal důtku za 
neschopnost a po svém zatčení v březnu 1945 byl při 
výslechu na gestapu obviněn ze sabotážního počínání 
na Slovensku.

Přestože výsledky obou cest byly pro německé vedení 
zklamáním a nesplnily jeho propagandistické záměry, jak 
F. Kožík (kterému přitížilo i udělení Národní ceny v roce 
1942), tak J. Cincibus se museli po válce obhajovat.  

Na desce vestibulu Českého rozhlasu na Vinohradské 
třídě jsou jména těch rozhlasových pracovníků, kteří za 
svoji odbojovou činnost položili životy. Již na jaře 1939 
se v rozhlase vytvořil ilegální výbor (rozhlasový výbor 
programových pracovníků a závodní rada soustřeďující 
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techniky a zaměstnance rozhlasu), který koordinoval 
některé akce odbojového hnutí. Díky tomu byl rozhlas 
v květnu 1945 připraven sehrát rozhodující roli v prů-
běhu povstání.

Posluchači 
Po březnových událostech 1939 nastal mírný přírůs-

tek posluchačů. Rozhlasový věstník Náš rozhlas uvádí: 
„(…) v měsíci březnu se jeví mírný přírůstek poslu-
chačů ve všech oblastech Čech i Moravy (9049 poslu-
chačů). K 31. březnu 1939 měly naše země 714 351 
posluchačů.“75 O měsíc později  pak psal: „V Čechách 
a na Moravě bylo celkem 721 707 platících posluchačů 
rozhlasu. Z toho více než jednu čtvrtinu činí pražští 
posluchači, jichž jest 183 504.“76 Jiný údaj uvádí, že 

v srpnu 1939 přibylo 4824 koncesí rozhlasových poslu-
chačů. Celkem pak bylo 741 890 rozhlasových koncesí, 
z nichž na pražský obvod připadalo 427 111.77

Od 1. června 1940 nastala úprava rozhlasových poplatků. 
Dne 1. března 1941 byl vydán v Praze domovní řád, jímž 
se zakazovalo užívat elektrické přístroje, které ruší poslu-
chače rozhlasu. Od 1. dubna 1944 bylo rozhodnuto, že od 
rozhlasového poplatku mohou být osvobozeny také rodiny 
alespoň se třemi nezletilými dětmi, majícími nárok na po-
skytování výživy, jejichž příjem ovšem nepřesahuje určité 
meze. Podobné výhody byly přiznány i vdovám alespoň se 
dvěma dětmi.
Od 24. července 1943 zavedl Velkoněmecký rozhlas noční 
vysílání na přání vojáků a dělníků. V Českém rozhlase v té 
době na dobrou noc zazněla písnička provázená melodic-

Desky obětem války na budově Českého rozhlasu
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kými údery půlnočního zvonu. Správný čas byl v rozhlase 
vysílán mezi 6.00 a 8.00 hodinou každou čtvrthodinu a pak 
v 9.45, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 19.00 a 22.00 hod. V ne-
děli pak mezi 6.00–7.00 hod. každou čtvrthodinu, potom 
v 10.00, 17.00, 19.00 a 22.00 hod.

V roce 1944 se pražské obyvatelstvo „znovu upozor-
ňuje, aby napříště v případě vypnutí vysílače Čechy 
nebo vysílače Praha pro přiblížení se nepřátelských 
letadel ponechalo své přijímače nařízené na uvedené 
vysílací stanice, poněvadž podle náletové situace bu-
dou na těchto vlnách oznamována důležitá sdělení 
místního vedení protiletecké ochrany“.78

Vysílání do českých zemí 
ze zahraničí

Archivní materiály ukazují, že v lednu 1939 česky 
vysílaly Moskva a Polsko, slovenské relace měla Bu-
dapešť, Vídeň a Lipsko. Francouzská vláda povolila ještě 
před vypuknutím války jednou týdně slovenské vysílání 
ze štrasburské vysílačky. Jednalo se i o českých relacích, 
ale ty povoleny nebyly. Mimoto v červenci 1939 zahájila 
vysílání pro Československo, respektive pro krajany 
v Americe na krátkých vlnách bostonská stanice
W-1-XAL. Vysílala zpočátku dvakrát týdně – v úterý 
a v pátek, později, po změně vlnových délek a vysílacích 
časů, začala vysílat denně.

Ivan Šťovíček79 sice píše, že naše první české vysílání se 
ozvalo z Krakova a že u jeho kolébky stál dr. Ritz-Rad-
linský, ale tato zpráva není ověřená. Z několika míst je 
naopak zřejmé, že pravděpodobně v červnu 1939 zavedl 
každodenní české zpravodajství katovický rozhlas. Ve 
zprávě, kterou zaslal do zahraničí 6. června 1939 redaktor 
Antonín Pešl, význačný pracovník ilegální organizace Poli-
tické ústředí, se mimo jiné říká, že „katovický rozhlas začal 
česky v pondělí. Staral se o něj hodně asi zdejší ,mladík‘ 
Wieźbański. Má prý jej řídit Kahánek, o němž rovněž je 
málo známo.“80 Vysílalo se odsud nejpozději do obsazení 
stanice nacisty, což se stalo 4. září 1939. Zmíněné tvrzení 
potvrzuje i zpráva z Newyorských listů, které v červnu 
psaly, že Katovice zahájily české relace.81

Dne 6. listopadu 1941 vyšlo provolání protektorátní vlády 
k českému obyvatelstvu: „Buďte hluší k zahraniční rozhla-
sové propagandě! Emigrace nemá právo mluvit do našich 
domácích vnitřních věcí. (...) Vláda odmítá vměšování 
české emigrace vedené Benešem do našich věcí a zvlášť 
štvaní zahraničního rozhlasu. (...) Vláda vás varuje – dů-
razně: buďte hluší.“ Prohlášení bylo vysíláno rozhlasem 
5. listopadu 1941 v 19.22 hodin, výňatky z projevu byly i na 
plakátech. Toto prohlášení navrhla vláda už 30. října, ale 
K. H. Frank určil, že se objeví až 6. listopadu 1941. Avšak 
již 26. července 1940 večer byl vysílán v mimořádné roz-
hlasové relaci oficiální projev Národního souručenství, 
kde se upozorňovalo na prohlášení vlády Protektorátu 
z 25. července 1940 o neodpovědné činnosti české emi-
grace v Londýně.82

Vysílačky s českými relacemi se po skončení vá-
lečných operací v Evropě postupně odmlčovaly, a tak 
v prosinci 1945 vysílala Moskva česky a slovensky 
na krátkých vlnách, Londýn na středních a krátkých vl-
nách, Kanadu bylo možno zachytit denně mimo neděle 
na krátkých vlnách, kde vysílal také Bělehrad, New 
York a Stockholm. Sofie vysílala na střední vlně, Paříž 
na dvou středních a na krátkých vlnách.

Tajné vysílačky 
Již před válkou se začaly používat tajné vysílačky. 

Zatímco oficiální, státní propaganda byla považována 
za „bílou“, tajná, podvratná nesla název „černá“. Tajné 
nacistické vysílačky pracovaly většinou pod falešnými 
jmény a obracely se k určitým skupinám obyvatelstva 
nebo anonymně působily nesprávnými, štvavými a po-
mlouvačnými hlášeními. Tím šířily chaos mezi lidmi, 
vyvolávaly paniku, dezorganizovaly státní aparát a para-
lyzovaly obranné akce armády napadené země. Je velice 
obtížné dát dohromady přehled všech tajných vysílaček. 
Zajímavou knihu o této problematice napsali autoři Je-
žek a Šebánek83, ale řada údajů je zde neověřená a někdy 
i nesprávná. Všímají si většinou tajných vysílaček na Zá-
padě, ale je možno tvrdit, že Sovětský svaz se svým spo-
jencům v „černých vysílačkách“ v průběhu války nejen 
vyrovnal, ale v některých jednotlivostech či časových 
oblastech je i předčil.

Na půdě Velké Británie se měl objevit i český tajný vysílač. 
Podle noticky, kterou autor této stati zaznamenal před léty 
v týdeníku Svazu protifašistických bojovníků Hlas revo-
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luce, začal vysílač Nazdar fungovat 13. března 1941 a měl 
několikrát týdně budit dojem, že jde o černou vysílačku, 
pohybující se po území Protektorátu. Odposlechové zprávy 
gestapa hovoří o českých pořadech vysílačky Svobodná Ju-
goslávie a o slovenském vysílání Křesťanského rozhlasu.

V prosinci 1944 se objevil rozhlas pro obležené vo-
jáky wehrmachtu u Dunkerque i u našich západních 
jednotek. Československá polní vysílačka se zapojovala 
ve vhodné době do vln říšskoněmecké stanice a ozna-
movala, kdy bude vysílána pošta pro německé vojáky 
a námořníky v obleženém Dunkerque.

Govorit Moskva 
Zpočátku existovalo české vysílání pouze ze Sovět-

ského svazu, které se mělo podle některých zpráv na 
nějaký čas v době před napadením Sovětského svazu 
odmlčet.84 Interní sborník moskevského rozhlasu K his-
torii sovětského rozhlasového vysílání do zahra-
ničí uvádí, že velkou popularitu mělo české vysílání po 
napadení SSSR.85 Objem vzrostl na 3 hodiny a 15 minut 
denně (šest půlhodin a jedna čtvrthodina). V 8.00 hod. 
moskevského času se vysílal patnáctiminutový pořad, 
další byl ve 14.00 a poslední v jednu hodinu v noci. Od 
října 1941 do prosince 1942 se vysílalo do okupovaného 
Československa nejen z Moskvy, ale i z Kujbyševa.

Po napadení Sovětského svazu se z Moskvy ozývalo 
nejen oficiální státní vysílání, ale i tajné vysílačky Kom-
interny. V rámci Kominterny – a později zvláštního 
Mezinárodního institutu pro politiku – měly svoje tajné 
vysílačky i komunistické strany. KSČ měla k dispozici 
tři tajné vysílače – v češtině, slovenštině a němčině. 
Dne 27. července 1941 se poprvé ozval český vysílač 
Za národní osvobození; 14. října zmlkl a ozval se až 
po evakuaci do Ufy 24. října. Dne 10. listopadu 1941 se 
ozvalo německy: „Pozor! Zde je sudetoněmecký svo-
bodný vysílač! Říkáme každý večer pravdu o zločinné 
válce a fašistické cizácké nadvládě!“ A konečně 24. lis-
topadu 1941 se také z Ufy ozvala třetí tajná vysílačka 
Komunistické strany Československa. V 19 hodin mohli 
posluchači zaslechnout slova „Čujte, čujte! Tu sloven-
ská vysielačka Za slovenskú slobodu na vlne 30,64 
stotín metra.“86

Je třeba rozlišovat státní a stranické vysílání, což 
byly dva různé „podniky“, i když se zdá, že do určité 

míry spolupracovaly. Státní vysílání z Moskvy – a jeden 
čas i z Kujbyševa – vyjadřovalo státní sovětskou linii 
a podléhalo sovětskému rozhlasu. Stranické vysílání 
podléhalo KSČ a Kominterně. Je ovšem faktem, že řada 
mluvčích vystupovala jak ve státním rozhlase, tak i v taj-
ných vysílačkách.87

Ici France 
Po zahájení druhé světové války bylo slovenské vy-

sílání ve Francii rozšířeno o české zpravodajství a od 
7. října 1939 dostal „československý odboj“ k dispozici 
denně tři hodiny ze silné a dobře slyšitelné stanice ve 
Fécampu v Normandii. Mimo tuto vysílačku měly české 
zpravodajství i stanice Toulouse-Pyrénées, Štrasburk, 
Marseille, Rennes PTT, Bordeaux, Radio Agen, Ile de 
France, Poste Parisien a řada dalších. Všechny vysílaly 
na středních vlnách. Od 8.20 do 8.30 hod. pracovalo 
celkem jedenáct stanic, od 21.45 do 22.00 hod. šest 
francouzských vysílaček a od 22.45 do 23.00 hod. sedm 
stanic. Mimoto se vysílalo slovensky v pondělí, středu, 
pátek a v neděli od 22.15 do 22.30 hod. na stanicích 
Poste Parisien, Marseille a Tour Eiffel. České a sloven-
ské vysílání ve Francii mělo na starosti československé 
vyslanectví v Paříži.88

Pokud se zachovaly zprávy z domácího odboje, 
nejsou pro vysílání z Francie nijak lichotivé. Koncem 
listopadu 1939 poslal V. Klecanda, pracovník ilegální 
organizace Politické ústředí, J. Smutnému do Londýna 
a H. Ripkovi do Paříže zprávu, v níž se obšírněji zmínil 
i o českém vysílání z Francie. „Nepřeji vám,“ uváděl, 
„abyste slyšeli hlasy z domova, co lidé říkají tomu 
doma. Kdyby se slova měnila hned ve skutky, nežil 
by již náš pařížský hlasatel a byl by asi popraven 
jako zrádce naší věci. Což může se vysílati něco tak 
nebezpečného pro nás doma, a ve frontě před němec-
kými puškami stojíme my, kteří nad to nemáme ani 
možnost skrýti se v nějaké Maginotově linii, nýbrž 
denně chodíme mezi svými nepřáteli, kteří nás hle-
dají a postupně také nalézají, jako nedávno hlásal ten 
bodrý muž: Ale gestapo je na našeho sedláka krátké, ten 
už umí schovat své zásoby pro naše lidi; podruhé: Naši 
vlastenečtí obchodníci dobře umí ukrýti své zásoby 
pro naši pozdější potřebu, takže je gestapo nenalezne; 
jindy zase: Podle německého diktátu se musela přelepit 
všechna vadná místa v čítankách, dějepise atd., ale 
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naši skvělí učitelé se v tom vyznají, dali dětem přelepit 
všechna závadná místa průsvitným papírem; jindy 
se chlubí hlasatel tím, že naše mafie (kdyby už toho 
jména nechal) jest skvěle organizována, že má všude 
své buňky, v každém městě atd., ještě že ten dobrý muž 
neřekl adresy těch předních činovníků. Následkem to-
hoto vlastenčení je, že fakticky gestapo vykonalo celou 
řadu náhlých a velmi důkladných revizí nejen u sed-
láků, ale i u obchodníků a skutečně se tak dostala řada 
našich lidí nejen do pokut, ale i do mučíren gestapa 
a do koncentračních táborů. Pan hlasatel se tam ovšem 
dostat nemůže. A skutečně se dnes dostavil vysoký 
úředník z úřadu protektora do ministerstva školství 
a velmi prudce vytýkal toto jednání našich učitelů 
a skončil, že když si tedy česká vláda neumí s učiteli 
a s tou revizí učebnic pomoci, pomohou si sami. An-
glické vysílání je nepoměrně lepší. Všichni si je chvá-
líme a lidé na Paříž nadávají tak, že dnes už mnozí je 
ani neposlouchají.“89

Když v červnu 1940 vstoupila nacistická vojska do 
Paříže, české a slovenské vysílání umlklo. Ozvalo se až 
za čtyři roky. Zpráva v Newyorském deníku tehdy ozna-
movala, že „v pondělí 25. prosince 1944 bylo v Paříži 
obnoveno vysílání střídavě v češtině a slovenštině.“ 
Relace Francie Československu se vysílala denně na 
čtyřech krátkých vlnách střídavě česky a slovensky.90

BBC calling 
České vysílání zahájila British Broadcasting Cor-

poration 8. září 1939, v době, kdy Londýn vysílal již 
francouzsky, německy, italsky, španělsky, portugalsky, 
arabsky a maďarsky. V říjnu 1938 vysílal Londýn česky 
ve 14.45 hod. v pásmech 41 a 25 metrů a ve 20.45 hod. na 
vlnách 49 až 59 metrů a na vlně 262 metrů, v květnu 1940 
čtvrthodinu ráno, v poledne a večer. Existuje zpráva, že 
19. září 1939 promluvil česky na Sender London National 
ve 20.45–21.00 hod. Edvard Beneš.91

Jiří Hronek92 uvádí některé osoby, které působily 
v české sekci. Poznamenává, že evropskému vysílání 
BBC sloužilo i poslechové středisko v Eaveshamu, za-
městnávající až 800 lidí. V české sekci BBC pracovala 
i prof. Jandová-Patzaková.

S paní profesorkou Patzakovou se autorovi podařilo ještě 
v době, kdy jí bylo 85 let, hovořit. O této době vyprávěla: 

„Když jsme žili v Londýně, dozvěděla jsem se, že má být zří-
zeno československé vysílání. Pak jsem náhodou potkala 
Jana Masaryka a ten mi řekl: ,Poslouchejte, profesorská, 
víte to, že rozhlas bude mít československý vysílání?‘
,Ano, já vím.‘
,No a co, půjdete? Já budu v porotě. Přijdete tam, jo?‘
,Já nevím,‘ odpovídám.
,Máte co zobat?‘
,No, to ...‘
,Tak vidíte, a vono by to tak šest sedm liber týdně bylo, 
takže zejtra přiďte a je to.‘
Šla jsem tam a byla přijata. Bylo to právě v době ponor-
kové války. Tehdy se vysílaly překlady anglického vysílání, 
pořád že loď byla potopena, že má tolik a tolik tonáže… 
Tak jsem šla k vedoucímu redaktorovi a povídám: ,Naši 
lidé to poslouchají s nasazením života a vůbec nerozumí, 
co je to křižník...‘ Ale chtěla jsem tehdy vlastně nemožné.
V českém vysílání byl na začátku nějaký pražský advokát, 
kterého jsem neznala, pak jedna písařka a já. Tak jsme 
začínali. Potom se vysílání rozšiřovalo a přišel Kosina, 
ten, jehož poslal sociální demokrat Hampl. Byli jsme za-
městnanci BBC. Proto jsme měli, když ze začátku cizinci 
nesměli do ulic, takové odznaky a legitimaci, že jsme mohli 
vycházet i při náletech. Tehdy to byla nejhorší práce. Když 
jsem byla na odchodu, pamatuji si, že se tam objevil poprvé 
Hronek, Tigrid, Ornest, Kodíček a další. Dala jsem totiž vý-
pověď, protože mě čekala opět redaktorská práce v tisku, 
ale oni mě nemohli hned uvolnit. Mezitím mě totiž poslali 
na monitor. To byl takový obrovský sál, veliký stůl a u něho 
Ital, Francouz, no prostě celá okupovaná Evropa, ale i asij-
ské státy, a v tomto Babylonu jsme žili. V monitoru byly ve 
dvou řadách stoly, u každého stolu velký přijímač a vedle 
něho natáčecí souprava – magnetofon. Když jsme natočili 
relaci, odešli jsme do takové malé kabinky, pustili si tam 
pásek a překládali. A muselo to být hotové do šesti hodin 
ráno, kdy to šlo do rozmnožovny, kde byly elektrické psací 
stroje, a v osm hodin přijíždělo pro monitorované zprávy 
zvláštní auto. U vstupu na monitor byla velká tabule, kde 
bylo napsáno, na co máme ten den dávat pozor, nějaká ta 
hesla. Fleše, ty musely být přeložené okamžitě. Všechno 
bylo vojensky hlídané, svítilo se často jen baterkami…“

K českému vysílání se od 31. prosince 1939 přidalo 
i vysílání slovenské. Vlny a vysílací časy u obou relací 
se měnily, v roce 1940 – pravděpodobně od září – se 
objevilo vojenské pravidelné patnáctiminutové vysílání. 
V srpnu 1940 bylo zavedeno tzv. vládní vysílání93, obsta-
rávané československými vládními místy.94

V březnu 1940 informoval Prokop Drtina, osobní 
tajemník E. Beneše, domácí odboj o potížích „česko-
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slovenské zahraniční akce“. K otázce rozhlasu podal 
toto vysvětlení: „I vysílání v českém jazyku je vysílání 
anglické a Anglie toto vysílání také nedá z rukou. 
Připouští zejména v poslední době značný vliv zpra-
vodajského oddělení Národního výboru, ale přesto od-
povědnost nesou sami a hlavní část jejich zpráv tvoří 
stále jejich vlastní zpravodajství. Objeví-li se tedy 
i dnes v českém vysílání z Londýna nějaká zpráva, 
která má u nás nepříznivé důsledky, pak se tak stane 
nepochybně ze soukromého zpravodajského pramene 
BBC. BBC si také sama vybrala české hlasatele, kteří 
jsou jejími zaměstnanci. Jsou mezi nimi i někteří 

poloněmečtí pražští židé, ale protože mají smlouvy 
s BBC ještě z doby před válkou, nedá se s tím zatím 
mnoho dělat. Snažíme se o to ovšem, aby hlásili jenom 
ti s bezvadným českým přízvukem a výslovností.“95 Vy-
sílání bylo nacisty velmi účinně rušeno, z okupovaného 
Československa zase bylo často kritizováno pro svůj ob-
sah a ukazovalo se, že představitelé zahraniční emigrace 
si odnesli s sebou domácí spory a rozmíšky.

V BBC existovalo i vojenské české vysílání, Cze-
choslovak Programme – Military Broadcast. V říjnu 1940 
v něm působili majoři gen. štábu Václav Koutník a Jaro-
slav Brož a voj. Feigel. (Naši vojáci měli své pravidelné 
relace nejen ve vysílání BBC, ale i na stanicích v Káhiře, 
Bejrútu a Jeruzalémě, vysílalo se i z Kujbyševa.)

Od 29. března 1943 bylo české a slovenské vysílání 
přeorganizováno, vládní program byl vysílán dvakrát 
denně. BBC tehdy vysílala osmkrát denně a mimoto 
bylo možno slyšet ráno a večer Hlas svobodné republiky 
a v pondělí, středu a pátek večer přenos z USA Amerika 
volá Československo. Od 28. října 1944 bylo vysílání 
BBC rozšířeno o relaci v 17.45 hod. na dvou středních 
a čtyřech krátkých vlnách. 15. května 1945 vydala ČTK 
v New Yorku zprávu, že v noci ukončil československý 
rozhlas v Londýně svoji činnost. Tím bylo myšleno 
vládní vysílání, české a slovenské relace BBC pokra-
čovaly i nadále. 

Noviny Nové Československo, Londýn, 19. května 1945: 
„Minulý týden skončily své vysílání dvě československé 
zahraniční rozhlasové služby – Slobodné Slovensko a Hlas 
svobodné republiky.“ Newyorský deník, 24. května 1945: 
„Rozhlas osvobozeného Slovenska oznámil 8. května, že 
končí svoji činnost, že toto je poslední vysílání. Rozhlas 
osvobozeného Slovenska zahájil vysílání 24. listopadu 
1941.“

Over Sea calling 
Začátkem července 1939 dal Walter S. Lemon, muž, 

který přišel do Spojených států z Paříže a stal se prezi-
dentem společnosti World Wide Broadcasting, souhlas 
s pokusným zahájením českého a slovenského vysílání 
stanicí v Bostonu, nazývanou později také Radio Uni-
versity. Z tohoto vysílače (WRUL) se začaly později ozý-
vat dialogy a kuplety Voskovce a Wericha.96

V polovině října 1941 zahájila pravidelné české 
a slovenské vysílání i stanice WGEO společnosti Gene-

Jan Masaryk hovořil do mikrofonu nejen ve vysílání BBC, ale i pozdě-
ji, v osvobozeném Československu



174

R
O

Z
H

L
A

S
 

V
 

O
K

U
P

A
C

I
 

 
 

 
 

 
 

1
9

3
9

–
1

9
4

5

175

ral Electric Company v Schenectady. Denně byla na 
pořadu čtvrthodina zpravodajství a aktualit a směro-
vací antény byly zaměřeny na střední Evropu. V druhé 
polovině roku 1941 zavedli české vysílání jednou týdně 
i krajané v Manille na Filipínách. Dne 28. října 1941 
zahájila rozhlasová stanice Levant Bejrut pravidelný 
český a slovenský pořad na střední vlně 283 metry. Jed-
nou týdně začala v té době vysílat českou půlhodinku na 
vlně 29,8 metru i Káhira.

Pravděpodobně v lednu 1942 začalo s pravidelným 
českým vysíláním Radio Jerusalem. Patnáctiminutový 
pořad se vysílal na vlně 449 metrů. Dne 27. července 
1942 zahájila české a slovenské vysílání třetí americká 
stanice, Columbia Broadcasting System, a to ze stanice 
WCBX a WCRC. Američané později vysílali jak přímo 
z území Spojených států, případně retranslací britských 
vysílaček, tak i přes ABSIE, tj. American Broadcasting 
Station in Europe. Dne 24. února 1942 se poprvé ozval 
Hlas Ameriky a začal s pořady v němčině, italštině, 
angličtině a francouzštině. ABSIE vysílala svůj poslední 
„Yankee Doodle Programme“ v noci 4. července 1945 
a při této poslední relaci hlasatelé vzpomněli, jak se 
poprvé ozvali pět týdnů před invazí. České a slovenské 
vysílání ze Spojených států však tímto dnem neskončilo. 
V prosinci 1945 vysílal New York pro Československo 
denně ve 12.45 hodin na dvou krátkých vlnách.

Československý rozhlas 
v Květnovém povstání 
1945

Odpor proti okupantům se v rozhlase zrodil již na 
jaře roku 1939, kdy vzniklo několik skupin napojených 
na různé složky odboje. Jednou z nejvýznamnějších byla 
skupina kolem ing. Stanislava Singera, provozního inže-
nýra a zástupce šéfa technického provozu. V odbojové 
skupině s ním působili i Jaroslav Kleiner a Kazimír Stahl. 
Singer udržoval spojení podzemního hnutí s rakouským 
odbojem a ukrýval ve svém bytě ilegální pracovníky. 
Účastnil se příprav na ozbrojený odpor v rozhlase, ukrý-
val zbraně, konstruoval krátkovlnné vysílače i přijímače 

a přenosná zařízení pro podávání ilegálních zpráv. Sku-
pina ing. Singera byla prozrazena a její členové zatčeni 
a vězněni, stejně tak skupina J. Weisse.

Programoví pracovníci a technici byli sdruženi kolem 
skupiny Jaroslava Kvapila. Prostřednictvím spojek byl 
odboj v rozhlase napojen na domácí i zahraniční odboj, 
na Národní revoluční výbor i Revoluční výbor české 
inteligence Vladislava Vančury a Julia Fučíka. Do jeho 
činnosti byl zapojen například Miloslav Disman. Utajit 
se podařilo i spojení s plukovníkem generálního štábu 
pplk. Františkem Bürgerem, známým z období povstání 
jako velitelství Bartoš. Další skupina působila v křivo-
klátských lesích; po odhalení byli její členové, mezi nimi 
i rozhlasový technik Vladimír Cimrhakl, popraveni. Po li-
kvidaci odbojových skupin kolem V. Vančury a J. Fučíka 
se rozhlasový odboj napojil na nově vznikající skupiny 
včetně Národní rady české v čele s prof. Albertem Pra-
žákem.

Přípravy na konec války začaly v rozhlase již v průběhu 
roku 1944. Od počátku roku 1945 vznikala v jeho blízkosti 
síť náhradních vysílacích pracovišť (Husův sbor, Hajnovka, 
Národní dům na Vinohradech), která měla zajišťovat 
vysílání v případě, že by nebylo možné vysílat z budovy 
rozhlasu. Kromě technického zařízení (včetně reportáž-
ních vozů) se z budovy rozhlasu „ztrácely“ i gramofonové 
desky s českou hudbou. Řada českých autorů byla zaká-
zána, desky byly označeny jako nevysílatelné, navíc ke 
konci války byl vydán rozkaz použít je jako surovinu pro 
německý gramofonový průmysl na výrobu německých 
desek.
Devítičlenný Předrevoluční národní výbor Českosloven-
ského rozhlasu, schválený Národní radou českou, tvořili 
Zdeněk Morávek, Jaroslav Krása, Mirko Očadlík, Lubomír 
Soukup, Miloslav Disman, Julius Randýsek, Zdeněk Dvo-
řák, Josef Šváb a Karel Remeš.97 V dubnu 1945 došlo ke 
spojení všech ilegálních skupin v jednu, která navázala 
kontakt s vojenskými složkami odboje. Poslední týden 
už probíhal ve znamení „revoluční pohotovosti“ všech 
zúčastněných složek. V rámci příprav na povstání bylo 
dohodnuto se skupinou Bartoš, že budovu rozhlasu obsadí 
čeští zaměstnanci za pomoci oddílu české policie.

V posledních dnech před koncem války zesílili na-
cisté bezpečnostní opatření, nasadili do budovy ozbro-
jené esesácké stráže, naváželi trhaviny a střelivo. I přes 
tato opatření se podařilo na tělech uklízeček pronést 
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do budovy československé prapory. Členové ilegální 
organizace postupně odstraňovali německé orientační 
tabulky, čímž znemožňovali orientaci německých vo-
jáků v rozhlasovém bludišti. Reportér Alfréd Technik 
umožnil 2. května kapitánovi české policie Suchánkovi 
prohlídku rozmístění technických pracovišť, hlasatelen 
a stanovišť německých stráží, technik Bohumil Marek 
předal pplk. Bürgerovi náčrt situace v hlavní budově.

Květen 1945 
Pražský rozhlas v roce 1945 pokračoval v dosavadní 

propagandistické linii. Na jedné straně udržoval „du-
chovní boj proti asiatskému bolševismu“ (Moravcovy, 
Křížovy komentáře) a na druhé straně apeloval na 
„rozum a smysl pro pořádek“ českého posluchače. Ne-
chyběly ani projevy K. H. Franka a dalších o osudovém 
sepětí českých zemí s německou říší.

Tisíciletá Velkoněmecká říše přestala existovat v třináctém 
roce svého trvání. Po šesti letech se válka vrátila do míst, 
odkud vzešla – do Německa. Podstatná část Českosloven-
ské republiky již byla v květnu 1945 osvobozena. Němci se 
nijak netajili tím, že „Berlín a Praha jsou nedotknutelnými 
sesterskými citadelami“, jak hlásil Říšský vysílač Berlín. 
Území Protektorátu reprezentovalo v německých plánech 
svými komunikačními a hospodářskými možnostmi vý-
znamnou položku. Počítalo se, že se stane jakýmsi předpo-
lím tzv. alpské pevnosti.

K úspěchu pražského Květnového povstání přispěla 
nemalou měrou spojovací a informační služba. Vedle 
státního bezdrátového spojení hrály velkou roli i měst-
ský pouliční rozhlas, telefonní centrály a všechna tele-
fonní i telegrafní meziměstská spojení, místní spojení 
pražská i vnitřní, například v budově rozhlasu až do 
rozmetání centrály v neděli 6. května 1945 v 17.40 hod.98

V pátek 4. května 1945 obsadili němečtí strážní 
všechna technická pracoviště, aby zamezili jakýmkoli 
pokusům o sabotáže. Následujícího dne zesílili i hlídky 
v okolí rozhlasu. U budovy rozmístili těžké kulomety 
a drátěné překážky. Večer vykázaly stráže SS z budovy 
všechny zaměstnance.

První den 
V sobotu 5. května 1945 zahájil hlasatel Zdeněk 

Mančal, který jako jediný z hlasatelů zůstal přes noc 

v budově, ranní vysílání památnými slovy „Je sechs ho-
din“ a dále pokračoval pouze v češtině. Výhradně česky 
se hlásila i telefonní centrála. Německý intendant, ve-
doucí Rozhlasové skupiny Čechy a Morava říšského roz-
hlasu Ferdinand Thürmer, povolal krátce před polednem 
přímo do budovy dalších sedmdesát plně ozbrojených 
německých vojáků, kteří se však nedokázali v budově 
orientovat. Čeští zaměstnanci totiž od rána seškrabovali 
veškeré německé nápisy, takže přivolané vojenské posily 
byly zcela dezorientovány a neschopny nalézt prostory, 
ze kterých se vysílalo. Napětí se stupňovalo. V poledne 
byla na budově vyvěšena československá a americká 
vlajka, plánovanému vyvěšení sovětské a britské vlajky 
zabránila střelba.

Ve 12.32 hod. se podařilo českým policistům, jejichž 
úkolem bylo obsadit budovu rozhlasu, vniknout dovnitř 
hlavním vchodem. Zazněly první výstřely, padaly první 
oběti, boj o rozhlas začal. Policisté za pomoci českých 
zaměstnanců ovládli vysílací pracoviště a „galerii“, přes 
niž byl program odbavován k vysílačům. Hlasatelé se zaba-
rikádovali v hlasatelně. Odtud zaznělo ve 12.33 hod. první 
volání rozhlasu o pomoc: „Voláme českou policii, české 
četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!“ 
Opakovalo se v krátkých intervalech až do 13.15 hod. Po 
prvním volání následovaly další výzvy k policii, četnictvu, 
vládnímu vojsku a spojencům. Na pomoc rozhlasu přispě-
chaly stovky lidí. Německá posádka se opevnila v přízemí 
a v prvních dvou patrech, pomoc českým bojovníkům 
přicházela z postranní ulice, ze střech i z podzemí. Do bu-
dovy se dostávali vchodem z Balbínovy ulice, přes střechy 
okolních domů a přes sousední dvůr v Římské ulici č. 13.99 
Obyvatelé okolních domů zadrželi německý vojenský au-
tokar, čímž získali další zbraně a střelivo. Ačkoli Němci 
měli převahu a byli lépe vyzbrojeni, na české straně byla 
touha po svobodě. Postupně se povstalcům podařilo dobýt 
a ovládnout poslední tři patra budovy, i přes urputný boj 
uvnitř i vně objektu se dařilo udržet vysílání. V 17.45 hod. 
byly německé síly donuceny vyjednávat a krátce nato 
odložit zbraně. Do 18 hodin byla budova v českých rukou 
a mezi zajatými byl nejen německý intendant Thürmer, 
nýbrž i čeští kolaborantští redaktoři Werner a Kříž. Bez-
pečně byla zajištěna neporušená meziměstská telefonní 
ústředna a nepoškozený strašnický vysílač, který byl pro-
pojen s hlavní budovou a vysílal od té doby nepřetržitě až 
do 9. května na revoluční „věrné“ vlně 415,5 m.
Boje v okolí rozhlasu však pokračovaly až do konce po-
vstání, neboť Němci se všemožně snažili vysílání umlčet. 
Obránci rozhlasu čelili další tři dny útokům letectva, 
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dělostřelectva i pěchoty. Nacisté věděli, jakou moc a sílu 
v ozbrojeném povstání rozhlas představuje, a snažili se 
do řad českých bojovníků vnést zmatek. Z Černínského 
paláce, kde měli dobře zařízené rozhlasové studio, se na-
pojovali na vlnu vysílače Praha I v Liblicích a vysílali česky 
výhružné a dezorientující projevy.

Nejtvrdším oříškem pro povstalce byla otázka vysí-
lače, protože všechny vysílací objekty byly obsluhovány 
zaměstnanci německé pošty a zajištěny poměrně silnými 
strážními oddíly. První výzvy pražského rozhlasu přená-
šela stanice v Liblicích na vlně 470,2 m (Praha I), ale ně-
mecké osazenstvo zjistilo „jakýsi podivný program“ a ve 
13.15 hod. byla vysílačka odpojena od vinohradského 
studia. Vysílače Liblice, Mělník a Poděbrady byly obsa-
zeny Němci. A tak zbývala jediná možnost – strašnická 
vysílačka o výkonu 5 kW.

Důležitým krokem pro zajištění vysílání bylo obsa-
zení mezinárodní telefonní ústředny ve Fibichově ulici, 
které umožnilo nahradit modulaci Říšského vysílače 
Čechy modulací z vinohradského studia. Povstalcům 
se podařilo převzít vysílač ve Strašnicích od německého 
osazenstva a jeho provoz se udržel i v nejkritičtějších 
momentech povstání.100 Od 5. května 15.30 hod. až do 
konce povstání vysílaly Strašnice na legendární vlně 
415,5 m zprávy, hlášení, revoluční výzvy, informace 
o dění v Praze, doplněné pochodovou hudbou. Gramo-
desky pro tuto příležitost měli zaměstnanci rozhlasu 
předem připraveny. Vysílání mělo zásadní význam pro 
celou bojující Prahu. 

Dne 5. května ve 21.45 hod. se ozval Vysílač svobody 
na vlně 455 m, který připravili technici firmy Mikrofona 
ve Strašnicích. Tento vysílač tlumočil výzvy a provolání 

Hala rozhlasu po zásahu torpédem
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České národní rady a Ústřední rady odborů. Svou čin-
nost však ukončil v neděli 6. května.

Druhý a třetí den 
Nacisté se brzy vzpamatovali z prvního otřesu. Ráno 

v neděli 6. května zahájilo činnost jimi řízené rozhla-
sové provizorní studio v Liblicích. Aby posluchači nebyli 
zmateni, začínalo strašnické „povstalecké“ vysílání 
čtyřmi takty pochodu Lví silou. Nacisté cítili nebezpečí, 
které pro ně znamenalo vysílání revolučního pražského 
rozhlasu, podnikali útoky, ostřelovali budovu a zaúto-
čili i letecky. V 17.40 hod. dopadlo na budovu rozhlasu 
vzdušné torpédo, které ji těžce poškodilo a znemožnilo 
pokračovat ve vysílání. Pokus o následný útok byl však 
znovu odražen za pomoci revoluční tankové jednotky ze 
Smíchova. Vzdušné torpédo vybouchlo ve vstupní hale, 
a proto bylo rozhodnuto přemístit se do náhradních vysí-
lacích pracovišť, tzn. do boudy u strašnické vysílačky.

Po osmdesáti minutách bylo revoluční vysílání obno-
veno, provizorní studio bylo zřízeno přímo u strašnic-
kého vysílače. Z tohoto místa vysílali technici zajišťující 
jeho obsluhu spolu s rozhlasovými techniky zprávy, 
které dostávali z velitelství Bartoš až do 7. května do 
18 hodin, kdy bylo zprovozněno vysílací pracoviště v Hu-
sově sboru na Vinohradech. Tento den probíhal úporný 
boj o vysílač ve Strašnicích. K jeho obraně se přemístila 
i revoluční tanková jednotka, s jejíž pomocí se podařilo 
útok odrazit a vysílání udržet v provozu až do přemístění 
do Husova sboru. Večer byla odvysílána i zpráva o bez-
podmínečné kapitulaci fašistického Německa.

Aby vysílání povstaleckého rozhlasu zachytila i cizina, 
zprovoznili rozhlasoví pracovníci 6. května od dvou ho-
din dvě krátkovlnné vysílačky na Letné, které přebíraly 
vysílání revoluční vlny 415,5 m. Vysílaly výzvy na pomoc 
bojující Praze. Po zásahu hlavní budovy torpédem se již 
nepodařilo činnost krátkovlnného vysílání obnovit. 

Čtvrtý a pátý den 
I následující den, 8. května, Němci pokračovali 

v bombardování hlavní budovy a v útocích pěchoty, 
neboť se domnívali, že z objektu se stále vysílá. V tento 
den padl velitel obrany rozhlasu štábní kapitán Jaroslav 
Záruba, který řídil akce od 5. května. Velení převzali 
major Antonín Rakouš a štábní kapitán v záloze Václav 
Kopecký.

Čtvrtý den povstání byl nejtěžší. Již ráno přestaly 
Česká národní rada i vojenské velitelství Bartoš reago-
vat na telefonické výzvy a nedostatek informací byl na-
hrazován vsunováním organizačních zpráv do běžícího 
hudebního pořadu. Jednalo se tehdy o kapitulaci, resp. 
o průchodu nacistických vojsk Prahou na západ. Přes 
všechny nepříznivé události se situace povstaleckého 
rozhlasu zlepšovala. Na Husův sbor byly napojeny vy-
sílačky v Liblicích, v Mělníku a v Poděbradech, které se 
mezitím dostaly do rukou povstalců.

Dne 9. května kolem čtvrté hodiny ranní pronikly 
tanky Rudé armády na okraj Prahy, ale až kolem osmé 
hodiny bylo velitelstvím Bartoš povoleno, aby rozhlas 
tuto zprávu vysílal. To bylo v době, kdy byli rudoarmějci 
již ve středu města. Ze slepeckého ústavu na Klárově 
vyjel přenosový vůz nyní již Československého rozhlasu 
a reportér Alfréd Technik líčil posluchačům jásavou at-
mosféru prvního dne svobody.

Pražské povstání skončilo 9. května. Československý 
rozhlas nejenže svou výzvou 5. května dal bezprostřední 
signál k jeho zahájení, ale po celou dobu neúnavně 
a téměř nepřetržitě informoval o veškerém dění. Posi-
loval bojovníky na pražských barikádách i po celé zemi. 
Praha byla jediným městem, které za revolučních bojů 
nepřestalo vysílat. Pražský revoluční vysílač pracoval až 
do večera, kdy ze sídla České národní rady přišel příkaz 
ukončit vysílání v 18.55 hod., protože na 19. hodinu byl 
již připraven slavnostní pořad z budovy ústředního stu-
dia na Vinohradech.

V 19.00 hod. zahájil obnovené vysílání prof. dr. Ota-
kar Matoušek, jmenovaný Českou národní radou 
prozatímním ředitelem Čs. rozhlasu,101 pozdravnými 
slovy: „Československý rozhlas zdraví svého prezidenta 
dr. Edvarda Beneše, zdraví vládu Československé re-
publiky, zdraví všechen náš lid doma i za hranicemi 
a zahajuje všemi stanicemi svůj první pořad“.102 Poté 
Zdeněk Štěpánek přednesl báseň Jana Nerudy Jen dál 
a Mirko Očadlík uvedl Smetanovu Prodanou nevěstu. 
Mezi druhé a třetí dějství bylo zařazeno československé 
vysílání z Londýna.

Vysílání Československého rozhlasu v průběhu Pražského 
povstání bylo největší a nejslavnější službou národu 
v celé dosavadní rozhlasové historii. Při pietním aktu 
před budovou rozhlasu 25. května 1945 ministr informací 
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Václav Kopecký ocenil zásluhy rozhlasu a jeho pracovníků 
těmito slovy: „Budova rozhlasu nese stále ještě stopy po 
hrdinném a krvavém boji, jejž tu pražský lid v revolučních 
dnech 5. až 9. května vedl. Celá poschodí budovy s roz-
hlasovými aparaturami jsou pobořena. Ve zdech zejí díry 
po kulkách z pušek, stěny a stropy jsou probity dělovými 
náboji a vzdušnými torpédy, jež prorazila několik pater. 
A zatímco u vchodu do rozhlasu stojí čestná stráž u hrobu 
hrdinů, kteří padli v boji za pražský rozhlas, jsou z rumo-
viště pobořených částí budovy ještě vyprošťována mrtvá 
těla dalších padlých hrdinů. Pokládám za svou povinnost 
vzdáti při této příležitosti jménem vlády a jménem minis-
terstva informací poctu památce bojovníků, obětovavších 
život v zápase za budovu pražského rozhlasu ve dnech
5. až 9. května. A jsem povinen vysloviti uznání všem pra-
covníkům pražského rozhlasu, kteří se za bojů pražského 
lidu tak statečně chovali, vytrvali neohroženě na svých 
místech a bez únavy a tak obětavě v rozhlasu pracují i za 
dnešních těžkých podmínek. Domnívám se, že pražský 
rozhlas si čestným způsobem, obětavou účastí v bojích 
pražského lidu vydobyl zpět své význačné určení, aby totiž 
mohl působit jako Československý rozhlas v naší osvobo-
zené Praze, aby mohl sloužiti zájmům národa a republiky 
a aby mohl odpovědně tlumočiti hlas naší československé 
vlády.“103 

Čs. rozhlas byl 29. dubna 1946 vyznamenán čestnou 
standartou „Bojovníkům práce“ a 27. října 1946 byla ve 
Strašnicích odhalena pamětní deska za služby na vlně 
415,5 m ve dnech 5.–9. května 1945.

Závěrem
Období okupace Československa a zřízení Protek-

torátu Čechy a Morava přineslo velké změny i v roz-
hlasové oblasti. Nacisté si byli významu rozhlasu 
dobře vědomi. V prvním, relativně klidném období se 
v Protektorátu spokojili s personálními změnami na 
vedoucích místech a s některými technickými opatře-
ními. Avšak provádět bojkot fašistických zájmů přímo 
v rozhlasovém programu nebylo snadné celých šest let, 
a zvláště ne ve zpravodajství. Nacističtí vedoucí a je-
jich pomocníci bedlivě sledovali texty a jejich interpre-
taci, přízvuk i podtext.

Určitým předělem v tomto období byl příchod no-
vého říšského protektora Heydricha v roce 1941, který 

znamenal konec omezené autonomie Českého rozhlasu. 
Postupné zostřování poměrů a výraznější potlačování 
české kultury se projevilo u Českého rozhlasu v pří-
pravě jeho začlenění do systému říšských sdělovacích 
prostředků.

Přišel však květen 1945. K úspěchu pražského Květ-
nového povstání přispěl nemalou měrou i rozhlas; spl-
nil čestně své povinnosti a nepřestal vysílat ani v době 
nejprudších bojů.
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vzdělanec (kterého chápeme též jako synonymum mravní síly 
a charakterové pevnosti) si uvědomoval rozsah nebezpečí, jež 
nepramenilo pouze z germanizace, ale i z prosazování totalitního 
světového názoru. Tušil ohrožení mravních hodnot, tušil, že 
mezní situace, ve které se ocitla česká společnost, je s to vyvolat 
stavy depresí a krizí, z nichž okupant těžil. Tázal se, zda by část 
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národa nepropadla při trvalejších úspěších hitlerovských vojsk 
bezvýchodnosti a zda by se, hnána krátkodobou sebezáchovou, 
nesmířila s postavením nerovnoprávné a vnitřně roztříštěné 
společenské skupiny. Přes své dřívější zkušenosti a opakování 
některých situací z minula nemohl však zabránit tragédii – tra-
gédii jedinců i celých společenských skupin. Jemu i kultuře jako 
takové zbývalo jen jedno – snažit se ochránit samotné základy 
národního života.

67 Kovářík, Vladimír: c. d.
68 SÚA, PMR-S, 1918–1942, 454/13-19, II, 213.
69 Tento přehled nebere ovšem v úvahu délku jednotlivých pořadů.
70 Náš rozhlas, roč. 9, č. 7, s. 5.
71    Just, Vladimír: Věc Vlasta Burian 1. Rozmluvy, Praha 1991.
72 Kožík, František: Cesta do Katynu. AČRo, sign. D 1011/1943, s. 3.
73 Tamtéž, s. 1.
74 AČRo, SM, nezařazeno.
75 Náš rozhlas, roč. 17, 1939, č. 19, s. 5.
76 Náš rozhlas, roč. 17, 1939, č. 26, s. 5.
77 Náš rozhlas, roč. 17, 1939, č. 40, s. 3.
78 Náš rozhlas, 1944.
79     Šťovíček, Ivan: 4. díl Kapitol z dějin čs. rozhlasu. N. Y. Listy, 

15. 6. 1939.
80  Dokumenty z historie československé politiky 1939–1943,

díl I. a II. Academia, Praha 1966.
81 Newyorské listy, 15. 6. 1939.
82 SÚA, PMR-S, 1918–1942, 454/13-19, II, 213.
83 Ježek–Šebánek: Souboj v éteru. Naše vojsko, Praha 1967.
84    Odposlechové zprávy pražské policie v SÚA uvádějí, že 

14. března 1939 vysílal od 22.00 hod. Kyjev svou pravidelnou 
českou hodinovou relaci. Den nato jsou zaznamenány zprávy 
v němčině, kdy Moskva v hodinovém pořadu od 19.00 hod. vysí-
lala i popis událostí v Československu. České vysílání z Moskvy 
v půl desáté večer nešlo vyladit a Kyjev večer opět vysílal česky. 
Pak následuje záznam ze 16. 3. 1939 o německém vysílání 
z Moskvy ve 12.00 hodin; v něm je i zpráva o obsazení Čech 
a Moravy. Další záznamy se nepodařilo objevit. Dr. Ansgar Diller, 
západoněmecký rozhlasový historik, tvrdí, že se české vysílání 
odmlčelo v lednu 1940 a bylo obnoveno v červnu 1941. Některé 
novinové články zase uvádějí, že české a slovenské vysílání ze 
Sovětského svazu se odmlčelo v souvislosti s uzavřením sovět-
sko-německé smlouvy 23. srpna 1939 a zaznělo opět v červnu 
1941. Proti tvrzení, že Moskva přestala vysílat po patnáctém 
březnu 1939, hovoří i zpráva tiskového odboru ministerské rady 
z 21. srpna 1939, v níž se uvádí, že Moskva vysílá česky denně 
ve 21.30 hodin na vlně 1290 metrů. Chicagský Denní hlasatel 
psal 24. 8. 1939 v článku Smlouva Reichu s Rusy zničila naděje 
Čechů, že „rusko-německá smlouva způsobila zde (tj. v Praze) 
zděšení. (…) Bylo pozorováno již tři týdny, že ruská rozhlasová 
stanice, která vysílala do Čech potěšující zprávy, zastavila 
svůj rozhlas. Nyní Češi si uvědomují, že stalo se tak na žádost 
Německa. Ale je s podivem, že ruský propagační hlasatel, který 

rozhlašoval německy, pokračoval ve svém odsuzování Němců 
ještě v pondělí večer – poté, kdy uzavření smlouvy Německa 
s Ruskem stalo se známým. Dnes napadal ve svém rozhlasu 
fašisty.“

85 Německo přepadlo Sovětský svaz (Plán Barbarossa) 22. 6. 1941.
86     Vysílač Za národní osvobození měl řídit nejdříve sám Klement 

Gottwald a pak Gustav Bareš, slovenský Za slovenskú slo-
bodu Július Bránik a s ním jako redaktor měl pracovat Štefan 
Rais, německý Sudetendeutscher Freiheitssender vedl Rudolf 
Appelt a později Leopold Grünwald. Otázka vedení jednotlivých 
vysílačů není zcela jasná. Bruno Köhler vzpomíná, že on byl 
vedoucím vysílače SFS, ale pro množství jiných úkolů praktické 
vedení převzal jeho zástupce R. Appelt. E. Döllingová zase vyja-
dřuje pochybnosti o tom, že vedoucím byl L. Grünwald.

87     Pokud se ve vzpomínkách objevují jména soudruhů a soudru-
žek pracujících ve státním a stranickém vysílání, je nutno je 
brát s určitou rezervou. Při setkání s pamětníky bylo řečeno, 
že se vzájemně neznali, a že se na to, kdo kde pracuje, nijak 
nevyptávali. Pro jaký vysílač kdo pracuje, to vždy věděl jen úzký 
kroužek lidí.

88     Jiří Hronek vzpomíná: „(…) hlasatelem pařížského vysílání byl 
jakýsi Mázl, jeho vedoucím francouzský bohemista Dr. Léon 
Hirsch. Vysílání, uváděné znělkou Teče voda, teče, nemělo příliš 
velký vliv. Větší vliv – ovšem v negativním smyslu slova – mělo 
francouzské vysílání z Fécampu, které, pokud si vzpomínám, 
trvalo jen asi půl roku, než bylo samotnou francouzskou vládou 
zastaveno. Bohužel, nevím už, kdo toto vysílání dělal. Vím jen, 
že lidem, kteří vysílali, byla ponechána značná samostatnost, 
což vedlo k nepříjemným důsledkům. Toto vysílání zcela určitě 
bylo s to natropit politické škody, ať již nemístným optimismem, 
který se později nutně musel vrátit jako bumerang, tak i dob-
rodružností některých jeho výzev a akcí, vysílaných z iniciativy 
jednotlivců a zcela nekoordinovaných.“ (Kapitoly z dějin
čs. rozhlasu 2. Studijní oddělení Čs. rozhlasu, Praha 1964)

89      V březnu 1940 došla do Londýna zpráva ilegální organizace 
„Petiční výbor Věrni zůstaneme“. Opakují „starou stížnost, že se 
nepoužívá našich zpráv pro rozhlas v Londýně ani v Paříži, jako 
bychom psali nějaké soukromé úvahy. Vy si patrně nemůžete 
představit, co by zde znamenalo, i politicky, takové pouštění 
strachu na gestapo, jak jsme žádali i s udáním jmen. Nedivte se, 
že pak zde z toho vzniká dojem, že venku běží po několikeré 
koleji bez dostatečné koordinace a kázně, nebo že je přiznáván 
někomu zpravodajský monopol zde, takže ostatní zprávy a poža-
davky se nerespektují.“ (Dokumenty z historie československé 
politiky 1939–1943. Academia, Praha, rok neuveden.)

90 Newyorský deník, 30. 12. 1944.
91 SÚA, PMR, 1918–42, II 210, 454/13-19, II 213.
92     Jiří Hronek ve druhém díle Kapitol z dějin čs. rozhlasu (c. d.) 

tvrdí, že „hlasatelé byli vesměs zaměstnanci BBC. Zpočátku, po-
kud se vysílalo jen pětiminutové zpravodajství vzaté z vysílacího 
času pro Německo, tam pracovali jako hlasatelé bývalý redaktor 
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pražské Tribuny a dosti známý divadelní kritik Josef Kodíček, 
sociálně demokratický odborářský funkcionář Josef Kosina, 
dcera sociálně demokratického předáka Tusara Vlasta Fišerová. 
Později se sbor hlasatelů-překladatelů rozšířil o Otu Ornesta, 
Josefa Červinku a Miloše Papírníka. Dále tam byli Pavel Tigrid, 
Leo Braun, Dr. Pavel Fränkel, Karel Brušák, Emil Novák a Jiří 
Steiner. Když britský rozhlas vytvořil československou sekci, 
svěřil její řízení Elisabeth Barkerové. Po ní nastoupila Phyllis 
Autyová, kterou potom vystřídala Sheila Grant Duffová. Po jejím 
odchodu byli vedoucími postupně prof. Reginald Betta a nako-
nec Joan Froadicková.“

93     Čechoslovák, Londýn, 26. 7. 1940 přinesl informaci začína-
jící slovy „Zpráva o utvoření a uznání vlády Československé 
republiky v Londýně, přednesená dne 23. července v českoslo-
venském rozhlase z Londýna Dr. Prokopem Drtinou, politickým 
referentem kanceláře prezidenta republiky...“

94      J. Hronek píše ve druhém díle Kapitol z dějin čs. rozhlasu (c. d.), 
že vznik rozhlasového oddělení při ministerstvu zahraničních 
věcí byl přímo vyvolán tím, že Britové po podmínečném uznání 
československé vlády dali k dispozici 15 minut vysílacího času 
pro komentáře, které měla obstarávat československá vládní 
místa. Vedením oddělení byl pověřen Josef Körbel. Do listopadu 
1941 mu pomáhala Eva Outratová. Dalším pracovníkem se stal 
v roce 1941 autor (Jiří Hronek) a později přicházeli stále noví 
stálí pracovníci – z BBC Josef Kodíček, nastoupil slovenský 
pracovník Haasz-Kysucký, ale profil rozhlasové redakce se změ-
nil zejména, když nastoupili B. Laštovička, Hajdů a F. Biheller. 
Celkem mělo oddělení šest redaktorů. Jedno vysílání v týdnu, 
a to vždy ve středu odpoledne, si řídili vojáci sami. Vytvořili 
vlastní redakci, v níž postupně byli Jiří Mucha, Ivan Jelínek 
a Lubor Zink.

95     Dokumenty z historie československé politiky 1939–1943.
Academia, Praha, rok neuveden.

96      Konečná, Marta: Spolupráce Jiřího Voskovce a Jana Wericha 
s Office of War Information v New Yorku za 2. světové války. 
Diplomová práce. Praha 1967.

97      Disman, Miloslav: Pracovníci Čs. rozhlasu ve službách květnové 
revoluce, c. d. 

98     Výběrový katalog k 30. výročí osvobození Československa –
Povstání českého lidu. Archiv Čs. rozhlasu, Praha 1974.

99      Na tomto místě dnes stojí novostavba studiového domu Čes-
kého rozhlasu.

100        Vzpomínky účastníků těchto dnů vyprávějí o obětavosti, vytrva-
losti a bojovém odhodlání všech rozhlasových pracovníků, ale 
netají se tím, že práce byla mnohdy nesmírně svízelná. Situace, 
která se v rozhlase vytvořila 5. května, byla již dlouho předtím 
připravována. V rozhlase působily různé odbojové skupiny –
komunistické, sokolské, učitelské, vojenské a další. Lze říci, 
že revoluční rozhlas splnil čestně své povinnosti. Podle slov 
maršála Koněva byla Praha jediným městem druhé světové 
války, které se za revoluce neodmlčelo a nepřestalo vysílat ani 

v nejprudších bojích. (Viz Kovářík, Vladimír: c. d.; Výběrový 
katalog k 30. výročí osvobození Československa, AČRo 1975.)

101      Podobných pověření bylo více, například Eva Outratová,
prof. V. Patzak (viz Pacovský, Jaroslav: Na vlnách rozhlasu. 
Český rozhlas, Praha 1993, s. 93).

102     Disman, Miloslav: Československý rozhlas na vlně 415 m.
In: Pražská květnová revoluce 1945. Sborník statí o pražském 
povstání a jeho ohlasu. Melantrich, Praha 1946, s. 67.

103 Tamtéž.



Eva Ješutová

Budovatelský rozhlas
1945–1948

 

B
ezprostředně po válce rozhlas nahrazuje spoje a organizuje život 
v zemi, zapojuje se do obnovy a výstavby státu. Vznikají další kraj-
ská studia. Liberální očista neoprávněně postihuje některé významné 
osobnosti. Vytváří se samostatné rozhlasové zpravodajství, jehož 
hlavní relací se stávají Rozhlasové noviny. Vedoucí funkce v rozhlase 

obsazují členové KSČ. Koncipují se dva odlišné programy. Programové možnosti li-
mituje pokrytí území vysílacím signálem. Rozhlasová technika zaostává za zahra-
ničím. Vypisováním tematických soutěží rozhlas podporuje původní rozhlasovou 
tvorbu. Začíná organizovaný výzkum poslechovosti. Objevují se první zahraniční 
zpravodajové. K 25. výročí českého rozhlasového vysílání se v Praze koná mezi-
národní výstava rozhlasu. Prvním cyklem zahajuje významný vzdělávací projekt 
Rozhlasová univerzita. V únorovém komunistickém puči se rozhlas dává plně do 
služeb KSČ. Začíná vlna politických čistek.
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Od Května k „Únoru“

Politický vývoj ve světě
Kapitulací fašistického Německa 8. května 1945 

skončila druhá světová válka. Zástupci velmocí (SSSR, 
USA, Velká Británie) schválili deklaraci o osvobozené 
Evropě, která kontinent rozdělila na zájmové sféry vlivu 
jednotlivých mocností. Pro poválečnou Evropu byly cha-
rakteristické dva hlavní rysy – podstatné rozšíření vlivu 
Sovětského svazu a celkový politický posun doleva. 

Po počáteční shodě narůstaly v antifašistické koalici 
rozpory, které vyústily v rozpad na dva tábory, jejichž ná-
zory v otázce budoucího uspořádání světa se různily. Za 
počátek studené války je považován projev amerického 
prezidenta Harryho Trumana o ohrožení bezpečnosti 
světa růstem komunismu 12. března 1947.

Významnou roli sehrál v hospodářském rozdělení 
Evropy Marshallův plán hospodářské pomoci USA
evropským státům. Vláda ČSR se k němu nejprve při-
pojila, po jednání v Moskvě (o čs. sovětské obchodní 
smlouvě 9. července 1947) na nátlak Stalina účast na 
Marshallově plánu odmítla.

Politický vývoj v ČSR
Pro poválečné uspořádání Československa měla zá-

sadní význam dvě jednání mezi západním a východním 
exilem. První se uskutečnilo ve dnech 22.–29. března 
1945 na československém velvyslanectví v Moskvě 
a jeho výsledkem byl návrh vládního programu. Na 
dalším jednání konaném v Košicích prezident republiky 
E. Beneš jmenoval 4. dubna 1945 první vládu Národní 
fronty. Byla složena ze tří zástupců každé uznané poli-
tické strany (Československé strany sociálně demokra-
tické, Komunistické strany Československa, Českoslo-
venské strany národně sociální, Československé strany 
lidové, Komunistické strany Slovenska a Demokratické 
strany) a sedmi odborníků. Ve vládě bylo šestnáct 
Čechů a devět Slováků. Předsedou se stal sociální de-
mokrat Zdeněk Fierlinger. Vláda na své první schůzi 
přijala vládní program, jehož zásady byly dohodnuty již 
v Moskvě. Podle místa schválení byl nazván Košickým 
vládním programem. Shrnoval základní úkoly národní 
a demokratické revoluce, současně již obsahoval řadu 
socialistických prvků. Stanovoval novou zahraničně-

politickou orientaci1, budování československé armády 
nového typu podle sovětského vzoru i novou organizaci 
státní a veřejné správy postavenou na národních výbo-
rech. 

K zásadním opatřením ve vnitřní politice patřilo 
schválení zákazu činnosti všech fašistických organizací 
a politických stran kolaborujících s fašismem, očista 
státního aparátu, vyhlášení národních správ nad pod-
niky a majetky Němců a zrádců, znárodnění klíčových 
odvětví národního hospodářství, pozemková reforma, 
demokratizace kultury a vzdělání. 

Vláda Národní fronty přesídlila z Košic do Prahy 
10. května a ihned převzala správu na celém území re-
publiky. V obcích a okresech vznikaly národní výbory, 
v nichž většinu míst obsadili komunisté, v podnicích se 
vytvářely závodní rady. Hned následujícího dne předala 
Česká národní rada veškerou správu vládě a ukončila 
svou činnost. Revoluční gardy2 se zapojily do procesu 
tzv. národní očisty. Od 12. května byly postupně rušeny 
ozbrojené jednotky, stojící mimo armádu, policii a čet-
nictvo, a nahrazovány nově se tvořícím Sborem národní 
bezpečnosti (SNB). Kromě armády a SNB zůstaly zacho-
vány jen ozbrojené závodní stráže na větších závodech. 

K potrestání válečných zločinců a jejich domácích 
přisluhovačů byly ustaveny mimořádné lidové soudy. 

Za dva roky své působnosti projednaly 132 549 případů 
a vynesly 21 342 rozsudků, z toho 713 rozsudků trestu 
smrti, a dále prověřily 111 207 trestních oznámení s osvo-
bozujícím rozsudkem či rozhodnutím o zastavení řízení.3 

V československém pohraničí komplikovaly bezpeč-
nostní situaci sabotáže prováděné nacistickými skupi-
nami Wehrwolfu, na východním Slovensku skupinami 
ukrajinských nacionalistů, probíjejících se na západ, 
a luďáky, organizujícími protičeské a protižidovské ma-
nifestace.

Parlament
Na základě dekretu prezidenta republiky z 25. srpna 

1945 se stalo zákonodárným orgánem ČSR jednokomo-
rové Prozatímní národní shromáždění. Tzv. prezidentské 
dekrety se staly zákonodárným podkladem pro rozsáhlé 
revoluční přeměny. První Národní shromáždění bylo 
voleno nepřímou volbou prostřednictvím národních 
výborů; české politické strany měly po čtyřiceti dele-
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gátech, dvaatřicet delegátů zastupovalo společenské 
organizace, doplňovalo je osm významných osobností. 
Slovenskou část parlamentu tvořilo sto poslanců – po 
čtyřiceti zástupcích měly politické strany, dvacet za-
stupovalo společenské organizace. Ustavující schůze 
Prozatímního národního shromáždění, která se sešla 
28. října 1945, zvolila předsedou národního socialistu 
Josefa Davida, potvrdila ve funkci prezidenta republiky 
Edvarda Beneše a vyslovila důvěru vládě Zdeňka Fierlin-
gera. Dne 28. února 1946 Národní shromáždění ratifiko-
valo všechny dosavadní dekrety.

Hospodářské poměry
První poválečná vláda převzala zemi s hospodář-

stvím rozvráceným válkou, průmyslová výroba byla 
jednostranně deformována orientací na zbrojní výrobu, 
doprava a pošta byly ochromeny. 

Nejnaléhavějším úkolem byla obnova hospodářství. 
Bylo nutné opravit komunikační sítě, železnice, mosty, 
cesty. Jedním z prvních opatření vlády bylo zavedení 
instituce národní správy, která měla zajistit péči o za-
bavený majetek Němců, Maďarů a zrádců a plynulý 
chod výroby. K 31. srpnu 1945 pracovalo pod národní 
správou devět tisíc podniků, dekret o závodních radách 
z 24. října zakotvil dělnickou kontrolu v podnicích. Té-
hož dne byly podepsány první znárodňovací dekrety, 
které vyvlastňovaly klíčový průmysl a podniky nad 500 
zaměstnanců. Zespolečenštěný sektor produkoval nad-
poloviční většinu národního důchodu.

K socialistickým přeměnám došlo i v zemědělství. 
Na jaře 1945 byla na východním Slovensku zahájena 
pozemková reforma, 21. června 1945 byl vydán dekret 
o urychleném rozdělení majetku Němců, Maďarů a do-
mácích zrádců. Realizaci zajišťovaly rolnické komise ve 
spolupráci s národními výbory, celkem jedna třetina veš-
keré půdy změnila vlastníka. Při obnově hospodářství 
pomáhaly pracovní brigády. I přes zavedení všeobecné 
pracovní povinnosti dosáhla výroba v roce 1945 pouze 
padesáti procent předválečné úrovně. 

Pro obnovu národního hospodářství byla uskutečněna 
k 1. listopadu 1945 měnová reforma. Inflační protekto-
rátní peníze nahradila československá koruna. Druhá 
etapa měnové reformy zdanila majetek a přírůstek ma-
jetku. Jejím cílem bylo postihnout válečné zisky. Přesto 
zůstával zachován přídělový lístkový systém na zboží.

Po prvním jednání třetí vlády Národní fronty (vy-
tvořené po volbách v roce 1946) seznámil její předseda 
Klement Gottwald Národní shromáždění s tzv. Budo-
vatelským vládním programem, který předpokládal do 
dvou let vytvořit novou ústavu. K obnově hospodářství 
byl vytýčen dvouletý plán (1947–1948), jehož cílem bylo 
o deset procent překročit průmyslovou výrobu úrovně 
roku 1937, ve většině oborů se vyrovnat předválečné 
úrovni, industrializovat Slovensko, rozvíjet klíčová od-
větví průmyslu jako hutnictví, energetiku apod. 

Palčivým problémem byl nedostatek pracovních sil; 
bylo zapotřebí získat půl milionu nových pracovníků pro 
průmysl a zemědělství. 

V zemědělské výrobě počítal Budovatelský program 
s dosažením předválečné úrovně. Tato část programu 
zahrnovala revizi pozemkové reformy, zaknihování pří-
dělů půdy, scelování, demokratizaci honebního práva, 
budování strojních traktorových stanic a elektrifikaci 
venkova. KSČ ovládající ministerstvo zemědělství vy-
pracovala ucelený agrární program, vyhlášený 4. dubna 
1947 v Hradci Králové (odtud „Hradecký program“). 
Program podpořila sociální demokracie, ostatní strany 
jej odmítly. Přes jejich odpor schválilo Národní shro-
máždění 11. července 1947 zákon o revizi pozemkové 
reformy, podstatně měnící strukturu vlastníků půdy. 

Plnění úkolů dvouletky v prvním roce bylo úspěšné. 
Na jaře 1947 byly sníženy ceny řady životních potřeb 
i daně, zlepšilo se zásobování, zvýšily se rodinné pří-
davky, čímž se zlepšila životní úroveň. Rok 1947 byl 
ale pro československé hospodářství velice nepříznivý. 
Mimořádné sucho bylo příčinou katastrofální neúrody. 
KSČ navrhla financovat výdaje z výnosů mimořádných 
zdanění, tzv. milionářské dávky. Návrh na zdanění 35 000 
československých milionářů podporovala Ústřední rada 
odborů, avšak při projednávání ve vládě 27. srpna 1947 
byl hlasy ministrů ostatních stran zamítnut. KSČ proto 
uzavřela se sociální demokracií dohodu o společném po-
stupu v otázce milionářské daně a v září 1947 se podařilo 
prosadit její schválení.

Řešení národnostní otázky
Nově bylo nutné řešit i národnostní otázku, přede-

vším vztah Čechů a Slováků. Košický vládní program po-
kročil od předmnichovské koncepce čechoslovakismu 
k uznání svébytnosti Slovenska včetně jeho zastoupení 
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v ústředních orgánech a institucích a hospodářských 
orgánech celostátního významu. Předpokládal vytvoření 
jednotného národního státu, založeného na zásadách 
rovnoprávnosti a svébytnosti. Postavení menšin bylo 
rozdílné, diferencovalo se podle jejich minulých postojů 
k československému státu. Zakarpatská Ukrajina byla 
na základě vnucené smlouvy z 26. září 1945 připojena 
k Sovětskému svazu. Vztah k polské menšině kompli-
koval spor o Těšínsko, který vyřešila až československo-
-polská smlouva z 10. března 1947. Avšak již v květnu 
1945 získalo 72 000 příslušníků polské menšiny všechna 
občanská a národní práva. 

Nejsložitější byl vztah k německé a maďarské men-
šině. Ústavní dekret č. 33 z roku 1945 zrušil českosloven-
ské občanství všem Němcům kromě antifašistů. Odsun 
prováděný se souhlasem vítězných mocností, které toto 
řešení přijaly na Postupimské konferenci v létě 19454, 
probíhal zpočátku živelně a provázely jej různé excesy. 
V této fázi tzv. divokého odsunu opustilo zemi 660 000 
Němců. Teprve od počátku roku 1946 byl odsun řádně 
organizován. V jeho průběhu bylo odsunuto 2 256 000 
občanů německé národnosti. V Československu zůstalo 
185 000 příslušníků německé menšiny, kteří znovu zís-
kali československé státní občanství. 

Velice komplikované bylo řešení otázky maďarské 
menšiny, čítající 600 000 obyvatel. Košický vládní pro-
gram sice stavěl Maďary s Němci na stejnou úroveň, 
jejich odsun však velmoci zamítly. Po zdlouhavých jed-
náních se otázka maďarské menšiny řešila podle česko-
slovensko-maďarské smlouvy z 27. února 1946 výměnou 
obyvatelstva. Až na podzim 1948 dostali zbylí příslušníci 
maďarské menšiny stejná práva jako ukrajinská a polská 
menšina. Odsun německého obyvatelstva z pohraničních 
oblastí sice znamenal vyřešení vnitropolitického česko-
-německého problému, přinesl ale také změnu sociální 
struktury v pohraničí a obrovský úbytek především 
kvalifikovaných pracovních sil. Současně s odsunem 
německé menšiny probíhalo osidlování pohraničí. 

 
Politické strany a společenské organizace

V českých zemích po zákazu kolaborujících stran 
působily čtyři politické strany: Komunistická strana 
Československa, Československá strana sociálně demo-
kratická, Československá strana národně socialistická 
a Československá strana lidová. Na Slovensku zůstaly 

Komunistická strana Slovenska a Demokratická strana. 
Všechny strany byly sdružené v Národní frontě, jejich za-
stoupení bylo paritní. Rozhodující podíl na moci získaly 
socialistické strany – čtyři ze šesti stran se hlásily k soci-
alismu, zbývající dvě byly sociálně reformní.

Změnil se i mocenskopolitický systém, zesílil vliv 
zaměstnanců a středních vrstev. Významnou mocen-
skopolitickou silou se stalo Revoluční odborové hnutí, 
které bylo nejmasovější společenskou organizací. Jeho 
vrcholným orgánem byla Ústřední rada odborů v čele 
s Antonínem Zápotockým. Dalšími významnými spole-
čenskými organizacemi byly Jednotný svaz českosloven-
ských zemědělců, jeho slovenská obdoba Jednotný zväz 
slovenských roľníkov, Svaz bojovníků za svobodu, Svaz 
české mládeže a Zväz slovenskej mládeže. Tolerantní byl 
přístup státu k církvím, které se rovněž přihlásily k pro-
gramu národní a demokratické revoluce. 

Cesta KSČ k získání mocenského monopolu
První větší zatěžkávací zkouškou pro Národní frontu 

byly volby v roce 1946, v nichž převažovaly stranické zá-
jmy. V Čechách zvítězila KSČ (40,17 %), na Slovensku se 
značnou převahou Demokratická strana (62,5 %). Bílých 
lístků vyjadřujících nesouhlas s politikou Národní fronty 
bylo odevzdáno jen 0,5 %. Z voleb vzešla třetí vláda Ná-
rodní fronty v čele s K. Gottwaldem. Komunisté v ní ob-
sadili devět postů, z toho pět ze šesti nejvýznamnějších 
resortů. Čtyři křesla získali národní socialisté a slovenští 
demokraté, dvě sociální demokracie. Ostatní strany zís-
kaly funkce místopředsedů. Ve vládě byli i dva nestraníci 
– Ludvík Svoboda (ministr národní obrany) a Jan Masa-
ryk (ministr zahraničních věcí).

Boj o politickou moc se neustále stupňoval, jednání 
vlády, Národní fronty i parlamentu probíhala ve znamení 
úsilí nekomunistických stran o získání sociální demokra-
cie. Lidově demokratický režim prodělával krizi, vyvola-
nou úsilím komunistů o získání mocenského monopolu. 
Komunisté využili každou záminku, zahájili „mobilizaci 
mas“. Nedostatek textilu na trhu, který vytvořil prostor 
pro bujení černého obchodu, využili ke zrušení textil-
ního velkoobchodu. Do sporů o prosazení zemědělských 
zákonů zapojili rolnické komise. Vyhrotil se i spor o ná-
růst platů státních zaměstnanců. Ústřední rada odborů 
podporovala plány na další etapu znárodňování, která se 
týkala veškerého velkoobchodu a podniků nad padesát 
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zaměstnanců. Postupně sílily tendence k potlačování 
svobody tisku (tajná cenzura), svobody spolčovací i svo-
body projevu (dohled příslušníků SNB na schůzích). Po 
neúspěšných pokusech o prošetření nezákonné činnosti 
SNB podali 16. února 1948 demisi ministři strany ná-
rodně socialistické, 17. února se k nim připojili i ministři 
ČSL a Demokratické strany. Na poslední únorový týden 
byl svolán do Prahy sjezd závodních rad a celostátní 
sjezd rolnických komisí. Situace spěla k rozhodujícímu 
střetu o charakter státu. 

Ministři národně socialistické, lidové a demokratické 
strany se dne 20. února nezúčastnili jednání vlády. Před-
pokládali, že prezident Beneš demisi nepřijme a Gott-
waldova vláda bude nucena odstoupit. 21. února komu-
nisté uspořádali na Staroměstském náměstí manifestaci, 
na níž K. Gottwald vyzval k vytváření akčních výborů. 
Následujícího dne se sešel sjezd závodních rad a odbo-
rových skupin, který vyslovil podporu programu KSČ 
a vyhlásil na 24. února hodinovou výstražnou stávku 
s hrozbou všeobecné stávky. Během dalších dnů po celé 
republice vznikaly akční výbory jako politickosprávní 
orgány, zajišťující „očistu“ státního aparátu a veřejného 
života. Z představitelů KSČ, levicově orientovaných 
členů ostatních stran a zástupců společenských orga-
nizací vznikl Ústřední akční výbor Národní fronty. Vy-
tvářela se i ozbrojená složka KSČ – Lidové milice. Další 
den, 23. února, se připojila i armáda. Od počátku KSČ 
zcela ovládala SNB, jehož příslušníci byli v pohotovosti 
již od 20. února a obsadili všechna strategicky důležitá 
místa.

Ve dnech 24. a 25. února došlo k rozhodujícím změ-
nám i v ostatních politických stranách, kde moc převzaly 
levicově orientované frakce. Jejich představitelé přijali 
místa ve vládě, kterou prezident Beneš jmenoval po při-
jetí demise 25. února na návrh K. Gottwalda. V květnu 
E. Beneš odmítl podepsat komunisty vypracovanou 
ústavu a 7. června rezignoval na funkci prezidenta. Tím 
skončil na dlouhou dobu demokratický vývoj v ČSR.

Situace v kultuře  
Kultura po válce navazovala na meziválečné období. 

Obnovilo se vydávání novin a časopisů, v červnu 1945 se 
po šesti letech znovu otevřely vysoké školy, začala fun-
govat divadla i koncertní síně, činnost obnovil PEN klub. 
Znárodnění zasáhlo také tuto oblast společenského ži-

vota: v srpnu 1945 byla znárodněna kinematografie, na 
podzim gramofonový průmysl, Česká filharmonie. 

Košický vládní program zpočátku podporovali kul-
turní činitelé i přední umělci. Poprvé byla nová kulturní 
koncepce a orientace deklarována na shromáždění 
kulturních pracovníků v Lucerně 29. května 1945, kdy 
ministr informací Václav Kopecký známým „Voláme 
mistry kultury…“ vyzval umělce, aby „v jednotném šiku“ 
podpořili vládní politiku. Zdeněk Nejedlý pak v projevu 
Za lidovou a národní kulturu charakterizoval hlavní pro-
blémové okruhy – změnu kulturně politické orientace, 
definování smyslu a funkce moderního umění v nových 
společenských poměrech, otázky spojené s procesem 
demokratizace kultury, vztah umělce a státu, umění 
a politiky. První diskuse k předloženým koncepcím pro-
běhly na stránkách denního tisku5 a odborných periodik. 
Měřítkem kvality uměleckého díla byl poměr k lidu, zá-
kladním nedostatkem bylo ovšem vágní užití samotného 
pojmu lid a lidovost.

Již v březnu 1946 na VIII. sjezdu KSČ při vytýčení 
strategie dalšího postupu posunul ministr Kopecký zá-
ležitost kultury do roviny ideové konfrontace. V červnu 
1946 se konal první sjezd Syndikátu českých spisovatelů, 
reagující na Kopeckého projev hned úvodním slovem 
prezidenta Beneše o naprosté svobodě umělecké tvorby 
a její nezávislosti na politice. O obou kulturních koncep-
cích se na podzim roku 1946 diskutovalo i v kulturním 
výboru Národního shromáždění. KSČ setrvávala na 
deklarovaném stanovisku. Z podnětu ÚV KSČ byla usta-
vena Kulturní obec, sdružující kulturní pracovníky na 
ideové bázi. Proti ní vytvořili umělci, požadující svobodu 
tvorby bez mocenských a stranických vlivů, Kulturní 
svaz. Pokusem o smíření obou platforem bylo vytvoření 
Kulturní jednoty, jejíž valná hromada se sešla v dubnu 
1947. Rozpory ovšem přetrvávaly. KSČ usilovala i v této 
oblasti o získání dominantního postavení. 25. února 
1948 vydalo 170 kulturních pracovníků výzvu k české 
inteligenci Kupředu, zpátky ni krok s požadavky „očisty 
kulturní fronty od reakčních sil“ a spojení s lidem. Celý 
proces zakončil v dubnu 1948 Sjezd národní kultury, na 
kterém se zásadními projevy vystoupili Klement Gott-
wald, Zdeněk Nejedlý a Ladislav Štoll.

K uplatňování vlivu na kulturu využívala KSČ od po-
čátku období především fakt, že ovládala ministerstvo 
informací a do roku 1946 i školství a národní osvěty. 



188

B
U

D
O

V
A

T
E

L
S

K
Ý

 
R

O
Z

H
L

A
S

 
 

 
 

 
 

 
1

9
4

5
–

1
9

4
8

189

Velice výrazně se její vliv projevoval zejména v Česko-
slovenském rozhlase, řízeném ministerstvem informací. 

Situace v rozhlase
První týdny po válce byly v Čs. rozhlase pozname-

nány bojem o jeho ovládnutí jednotlivými skupinami. 
Pověřený ředitel prof. O. Matoušek, snažící se o sjed-
nocení všech rozhlasových pracovníků, jmenoval ve-
doucí jednotlivých organizačních složek se zřetelem na 
odbornost: Zdeňka Morávka ředitelem pražského vy-
sílání, Mirko Očadlíka ředitelem programu, Karla Re-
meše správním ředitelem, Ladislava Janíka ředitelem 
techniky a Františka Kamila Zemana šéfredaktorem 
zpravodajství.

Bylo třeba likvidovat škody způsobené válkou, na-
hradit zničené rozhlasové zařízení, pokrýt vysíláním 
celé území a podporovat nově vzniklá studia. Obnovit 
pravidelné vysílání bylo možné jen díky úsilí zaměst-
nanců rozhlasu. Nová vstupní dvorana Čs. rozhlasu 
byla otevřena teprve 16. prosince 1946. Chybělo téměř 
vše: technické zařízení, záznamový materiál i dostatek 
zkušených pracovníků; přesto bylo nutné vysílat. Nově 
se tvořily zpravodajský odbor, zahraniční oddělení, 
propagační a statistické oddělení, bylo třeba zahájit 
publikační činnost, vytvořit plánovací oddělení. Ještě na 
programové konferenci v Karlově Studánce v roce 1947 
musel Mirko Očadlík konstatovat neuspokojivý stav: 
„Dovolte, abych začal zcela prosaicky – jak se zlepšil 
náš celkový provoz pracovní od revoluce 1945. V roce 
1945 v květnu a ještě v červnu jsem chodil po rozhlase 
a měl jsem v kapse krokoměr a měřil jsem nutnou po-
třebu kroků, které jsem musel udělat, abych dal všem 
místům disposice k uskutečnění určitých programo-
vých věcí. A vycházelo mi, že jsem po budově rozhlasu 
od časného rána do pozdní noci udělal i 37 km za den. 
Když dnes se stane něco při vysílání a je zapotřebí 
okamžitě instruovat inspektora, zvednu telefon a ně-
kolikrát jsem udělal, že jsem si zapnul stopky. Trvalo 
to až 21 minut, nežli jsem dostal telefonické spojení. 
Lépe by bylo seběhnout dvě patra dolů a použít tak 
staré krokové methody. Paní a pánové, vypadá to jako 
anekdota, ale je to fakt, velmi těžký fakt. Víte, že nám 
v Praze stále ještě nefunguje automatická telefonní 
centrála a věci jsou po této stránce ztíženy měrou 
neobvyklou...“6

Svou činnost obnovily předválečné odbočky Radio-
journalu v Brně a v Moravské Ostravě, na Slovensku 
v Bratislavě a v Košicích. Nově začala v květnu 1945 
vysílat některá další studia. Od 5. května zahájila v Plzni 
činnost západočeská vysílačka. Týž den zahájil vysílání 
i jihočeský rozhlas v Českých Budějovicích, ale až do 
8. května se dostal zpět do rukou nacistů. Pravidelné vysí-
lání zahájil 9. května. Moravská Ostrava začala 11. května 
pokusně vysílat na vlně 255,3 m7. Od 8. července se vrátila 
na svou původní vlnu 222,6 m a od 23. září zahájil provoz 
obnovený svinovský vysílač. Bratislava začala pokusně 
vysílat 31. května. Od července vysílalo studio v Hradci 
Králové na vlně 240 m (denně od 7.30 do 22.30 hodin). 
Obsahem vysílání byly čtyřikrát denně místní zprávy, ve 
zbývajícím čase přejímalo program Prahy.

Liberální očista
Mnoho rozhlasových pracovníků bylo vězněno v kon-

centračních táborech. Za odbojovou činnost zaplatili 
svými životy ředitel brněnského studia ing. Antonín Sla-
vík, techničtí pracovníci ing. Jaroslav Kleiner, ing. Sta-
nislav Singer, Vladimír Cimrhakl, Josef Holas a Václav 
Kopp, redaktorka Milena Balcarová-Fischerová, hlasa-
telé Pavel Donner a Zdeňka Walló, člen orchestru Jiří 
Lobosický, úřednice programového ústředí Gertruda 
Martinetzová a správní úředník Josef Weiss. 

Bezprostředně po válce nedošlo k výrazným perso-
nálním změnám. Ze služeb rozhlasu byli v rámci liberální 
očisty propuštěni zaměstnanci, kteří se provinili svým 
chováním během okupace, a dále ti, kterým nebylo vy-
dáno osvědčení o národní spolehlivosti nebo kteří byli 
za své jednání vyšetřováni lidovými soudy. V Čs. rozhlase 
v Praze bylo ustaveno šest tříčlenných vyšetřovacích ko-
misí, které prověřily činnost asi šedesáti zaměstnanců, 
vůči jejichž chování za okupace byly vzneseny výhrady. 
Podklady pro jednání soudů poskytovala závodní rada 
na základě vyjádření zaměstnanců. Očistné komisi bylo 
předloženo podle dekretu č. 105 ze 4. října 1945 k posou-
zení 13 případů. Týkalo se to například Františka Kožíka, 
Vladimíra Šimáčka, Karla Boleslava Jiráka, Zdeňka Mo-
rávka, Františka Dyka, Jana Kühna, Josefa Švába a členů 
hereckého souboru. Po dobu vyšetřování byli obvinění 
zaměstnanci suspendováni. 

Nejznámějšími případy kolaborace byli Alois Kříž, 
Karel Werner, Bohumil Jaroš a Josef Opluštil.
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Alois Kříž, autor pronacistických propagandistických 
komentářů, vychvalujících představitele Třetí říše, byl 
hlavním pronacistickým exponentem v protektorátním 
rozhlase a autorem politických komentářů, antisemitských 
přednášek Co víte o židech a politických skečů zesměšňu-
jících vedoucí osobnosti spojenecké aliance Churchilla, 
Roosevelta a Stalina a čs. exilovou vládu, zejména pre-
zidenta Beneše. K provádění těchto scének si německé 
vedení rozhlasu a kolaborantská fašistická organizace 
Vlajka vynucovaly interpretaci nejlepších českých herců 
a komiků pod hrozbou, že odmítnutí znamená nepřátelský 
postoj vůči Říši. I od publicistů a reportérů byla A. Křížem 
vyžadována politická aktivita. Hned na počátku Květno-
vého povstání byl vzat do vazby Národního soudu, kam 

byly předány i všechny jeho osobní spisy a dochované 
texty. Propuštěna ze služeb Čs. rozhlasu byla i jeho sekre-
tářka Eliška Hlochová.8 
Další z pronacistických exponentů, Karel Werner, autor 
přednášek o zvěrstvech páchaných na východní frontě, byl 
zatčen v neděli 6. května ve svém bytě.
Bohumil Jaroš, který vykonával funkci šéfa hlasatelů 
v protektorátním rozhlase, byl sice v květnu 1945 uvěz-
něn na Pankráci, vypovídali proti němu všichni hlasatelé, 
avšak odsouzen nebyl. V jeho prospěch svědčili lidé mimo 
rozhlas.
Josef Opluštil, autor politických skečů zesměšňujících ve-
doucí osobnosti protiněmecké koalice, byl rovněž uvězněn 
na Pankráci. Za účinkování v jeho skečích byla řada herců 

Smuteční tryzna u budovy rozhlasu 11. 5. 1945
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obviněna z kolaborace (V. Burian, J. Plachta, J. Kohout, 
K. Postranecký…). 

Kromě neoddiskutovatelných případů kolaborace 
byla i řada takových, které je třeba hodnotit přinejmen-
ším jako velice sporné. Jedním z nich byl vedoucí 
pražské stanice Zdeněk Morávek. Po válce byl donu-
cen k odchodu z Čs. rozhlasu, ačkoli byl se souhlasem 
České národní rady začleněn do ilegálního rozhlasového 
národního výboru, pověřen sledováním německých oku-
pačních vedoucích a získáváním informací. Aktivně se 
účastnil bojů o rozhlas, 5. května 1945 dal vypojit přímé 
služební linky říšských vedoucích pracovníků a za palby 
pak pronikl k Ferdinandu Thürmerovi s požadavkem, 
aby ukončil boj a odevzdal rozhlas do českých rukou. 
K 1. červnu 1945 byl bez vědomí závodní rady zbaven 
funkce, byl obviněn ze spolupráce s Němci a byl mu 
zakázán vstup do rozhlasu. V roce 1946 bylo jeho cho-
vání za nacistické okupace prošetřováno, a přestože 
Trestní komise nalézací při ÚNV hlavního města Prahy 
jej 11. prosince 1946 zprostila obvinění, byl z rozhodnutí 
závodní rady propuštěn k 31. prosinci 1946. 

Jako jeden z důkazů o jeho vině byla použita jeho přihláška 
do Ligy proti bolševismu. Při vyšetřování mu však V. Ferst, 
J. Wenig, Z. Neumannová a M. Horáková potvrdili, že 
k podpisu přihlášky byl donucen příkazem nacistického 
intendanta F. Thürmera stejně jako K. B. Jirák, O. Jeremiáš 
a J. Bezdíček. Ti potvrdili, že se Z. Morávek odmítl dostavit 
na schůzi Ligy a že zdůvodnění na přihlášku napsali všichni 
po vzájemné dohodě stejně („Protože je to příkaz doby“), 
jako jinotaj, s vazbou na příkaz Thürmera. K. B. Jirák, 
M. Očadlík a K. Remeš také potvrdili, že Z. Morávek byl 
během války národně spolehlivý a měl důvěru spolupra-
covníků v rozhlase i ve vedení ČNR.9

Další obětí byl Karel Boleslav Jirák, který se za 
války jako šéf hudebního odboru zasloužil o posilování 
vlasteneckého cítění a odvahy národa prostřednictvím 
české hudby. O významu české hudby ve vysílání protek-
torátního rozhlasu M. Očadlík počátkem června napsal 
do časopisu Náš rozhlas: „Tolik je jisto, že v čase, kdy 
muselo umlknouti slovo, měla česká hudba na sobě 
celou tíhu úkolu buditelského, mysl a srdce povznáše-
jícího a víru v život národa upevňujícího. Vzpomeňte, 
kolik české hudby znělo ve všech skupinách a progra-
mových oborech. Ač podle nařízení a směrnic říšských 

smělo být domácí hudby pouze 50 % všeho vysílání, 
přesahovala praxe v některých programových oborech 
toto povolené procento až na devět desetin všeho pro-
gramu.“10

Na požadavky německého vedení rozhlasu, aby pro-
gram zdůrazňoval úlohu německého živlu v české kul-
tuře, reagoval K. B. Jirák uváděním děl světové klasiky 
(Beethovena, Mozarta aj.). Přesto jej po válce členové 
symfonického orchestru falešně obvinili z kolaborace 
s okupanty. Již 10. září 1945 závodní rada požadovala 
rozvázání pracovního poměru. Stalo se tak k 30. červnu 
1947. Protože nemohl následně vykonávat uměleckou 
ani pedagogickou činnost, odešel v roce 1947 do zahra-
ničí a až do své smrti v roce 1972 úspěšně působil ve 
Spojených státech.

Otakar Pařík, v letech 1937–1945 dirigent Velkého 
rozhlasového orchestru (později SOČR), byl podobně 
jako K. B. Jirák členy orchestru obviněn ze spolupráce 
s Němci a z asociálního chování. Proti jeho setrvání 
v Čs. rozhlase sepsali členové orchestru petici. 

Obětí poválečné čistky se stal i první technický ře-
ditel a jeden ze zakladatelů Radiojournalu ing. Eduard 
Svoboda. Ve třicátých letech sice spolu s ing. Kleinerem 
podporoval ilegální protihitlerovské rozhlasové vysílání 
německého antifašisty ing. Rudolfa Formise, ale za 
války se odbojové práce rozhlasových techniků nezú-
častnil. To mu bylo po válce vytýkáno, byl ponižujícím 
způsobem vyslýchán a vyšetřován, až znechucen podal 
k 31. prosinci 1945 výpověď.11 

Revoluční závodní rada, jejímž předsedou byl Mi-
loslav Disman, prověřovala i činnost hlasatelů Josefa 
Junka, Stanislava Kozáka, Otto Kukrala, Adolfa Máchy, 
Ivana Miroslava Malíka, Zdeňka Mančala, Jaromíra 
Matouška, Jaromíra Šimandla a Ladislava Štorkána. 
Ti již 3. června 1945 publikovali prohlášení, v němž se 
dobrovolně vzdali vystupování na mikrofon a požádali 
o prověření své činnosti za okupace. Připojil se k nim 
i ing. Josef Cincibus.

 „My čeští hlasatelé jsme byli postaveni před nutnost 
propůjčit své hlasy ke škodlivé práci, k hlášení zpráv 
a politických úvah, jež jsme vždy četli s největším od-
porem. Velký počet nás – zaměstnanců rozhlasu – byl 
zapojen v illegálním odbojovém hnutí, jak o tom svědčí 
i celá řada našich popravených, persekvovaných a věz-
něných spolupracovníků. Příkaz vedoucího revoluč-
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ního hnutí v rozhlasu zněl jasně: Každý drž své místo 
stůj co stůj.“12

Pro účinkující platily zákazy vysílání. Například 
ještě v roce 1947 nesměly být do vysílání kvůli obvinění 
z kolaborace zařazeny snímky s dirigentem Václavem 
Talichem.13

Postavení rozhlasu
jako instituce

O budoucnosti Čs. rozhlasu se rozhodovalo v Koši-
cích. Úsilí komunistů o ovládnutí rozhlasu začalo ovšem 
ještě dříve. Po jednání mezi východním a západním 
komunistickým exilem v Moskvě byla v roce 1944 vypra-
cována tajná instrukce, podle níž komunisté musí mít 
v rukou všechny nástroje boje „o duši národa“14. Čs. roz-
hlas jako nejvlivnější prostředek masového působení byl 
zcela logicky považován za klíčovou pozici. Počet jeho 
posluchačů byl vyšší než počet čtenářů denního tisku 
a v průběhu období neustále stoupal. Jestliže k 1. květnu 
1945 evidovaly úřady 1 083 208 koncesionářů, do konce 
roku 1948 jich byl dvojnásobek (2 108 000).

Postavení rozhlasu po stránce právní nebylo vyřešeno 
legislativní normou. Rozhlas byl sice prohlášen za státní, 
avšak v republice existovaly dvě rozhlasové společnosti. 
Rozhlas v českých zemích byl spravován jako postát-
něná společnost s r. o. v čele s tříčlenným jednatelským 
sborem, jeho členy byli jmenováni generální ředitel 
Čs. rozhlasu Bohuslav Laštovička, sekční šéf IV. od-
boru ministerstva informací Václav Patzak a správní ře-
ditel Čs. rozhlasu JUDr. Karel Remeš. Od roku 1945 byl 
Čs. rozhlas podřízen ministerstvu informací, v jehož čele 
stál Václav Kopecký. Rozhlas řídil IV. odbor ministerstva, 
vedený nejprve spisovatelem Ivanem Olbrachtem a po 
něm dr. Miroslavem Burianem. Na Slovensku byl rozhlas 
podřízen povereníctvu pre informácie, které uvalilo 
25. září 1945 na Slovenský rozhlas národní správu. 

K zajištění rozhlasového provozu byla mezi minister-
stvem informací a ministerstvem pošt uzavřena dohoda, 
která vymezila kompetence obou institucí. Ministerstvu 
informací příslušely kompetence v otázkách tvorby pro-
gramu a vnitřního rozhlasového technického zařízení od 

vysílacích studií až po kabelovou hlavici, zatímco kabely 
a vysílače spadaly do správy ministerstva pošt. Pro vznik 
rozhlasového zákona byl kromě této dvojkolejnosti 
i další pádný důvod. Usnesením vlády bylo rozhodnuto, 
že regionální vysílače, které vznikly na konci války 
v oblastních městech, nemají být rušeny, ale začleněny 
do systému Čs. rozhlasu. V roce 1946 se rozhodovalo 
o dalším osudu dvou severočeských vysílačů, v Ústí nad 
Labem a v Liberci.

Rozhlasový zákon vznikal už za jiné situace. K pod-
statné změně v postavení a organizaci Čs. rozhlasu došlo 
13. dubna 1948, kdy byl schválen zákon č. 137/1948 Sb. na 
jeho zestátnění. Tím byl dán základ k vytvoření státního 
podniku Československý rozhlas, který soustředil veš-
keré technické i programové provozy. Současně došlo 
ke spojení Českého a Slovenského rozhlasu a k vytvo-
ření předpokladů pro rozvoj rozhlasu. Jednotný Čs. roz-
hlas měl společné hospodářství, technickou výstavbu 
a programovou koncepci. Změna nastala i v oblasti 
správní: třetina správního sboru nově koncipovaného 
státního podniku byla jmenována z řad zaměstnanců. 
V čele Čs. rozhlasu stál generální ředitel, na Slovensku 
řídil rozhlas oblastní ředitel. Následně došlo ke změnám 
ve složení jednatelského sboru. Na základě dekretu mi-
nisterstva informací o reorganizaci jednatelského sboru 
společnosti Čs. rozhlas z 18. června 1948 se předsedou 
stal M. Burian, dalšími členy předsednictva byli Kazimír 
Stahl, Ján Bálinth, Václav Patzak a Jan Tondl.

Rozhlas v roli organizátora a informátora
Jestliže první programový šéf Radiojournalu Miloš 

Čtrnáctý definoval funkci rozhlasu jako kulturní a vzdě-
lávací, bezprostředně po válce ji vystřídala funkce jiná, 
a to funkce organizátora veřejného života. 

Hned první den v osvobozené republice ukázal, že 
služeb Čs. rozhlasu je naléhavě zapotřebí při obnově 
a řízení státu. Nejely vlaky, nefungovalo poštovní spo-
jení, telegrafy, telefony; nové orgány státní správy, které 
měly zajišťovat řadu úkolů, se teprve postupně konstitu-
ovaly; hospodářství státu bylo rozvrácené; Prahu a další 
města poškodily nálety. Tisíce lidí, ocitnuvších se mimo 
domovy, chtěly informovat své blízké o tom, že jsou na-
živu, vraceli se vězňové uprchlí z Terezína… Nemocnice 
naléhavě potřebovaly ošetřovatele, lékaře, zdravotní 
materiál, léky, dárce krve. Telefonní ústředny nezvládaly 
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nápor volajících, bylo nutné vyzvat veřejnost, aby nepře-
těžovala telefonní síť. V pohraničí se ještě bojovalo, na 
ulicích se pohybovali sirotci. Bylo třeba zprostředkovat 
spojení cizím misím, informovat obyvatelstvo o stavu 
energetiky, organizovat transporty navrátilců, zajistit 
likvidaci tyfové epidemie v Terezíně a řešit řadu dal-
ších záležitostí, aby nenastal naprostý chaos. Všechny 
problémy se valily na rozhlas, který si svým vysíláním 
v době povstání získal u obyvatelstva obrovský kredit. 
Do rozhlasu přicházely tisíce lidí s dotazy, prosbami, 
žádostmi, hledaly u něj pomoc. A rozhlas okamžitě po-
hotově reagoval, přestože byl v posledních dnech války 
silně poškozen. Byla rozbita telefonní ústředna, fungo-
valy jen dvě nebo tři provizorní linky, zaměstnanci byli 
vyčerpáni. Do práce nastoupili rozhlasoví dobrovolníci, 
rozdělili si úkoly, pracovalo se nepřetržitě, bez ohledu 
na funkční zařazení. Vedle politického zpravodajství se 
vysílaly i zprávy úřadů, korporací a spolků, důležité 
výzvy a informace o opatřeních v nejnaléhavějších 
případech a zprávy osobní či rodinné. Rozhlas pomáhal 
při obstarávání dárců krve pro nemocnice, organizování 
hmotné pomoci, opatřování léků a zdravotnického ma-
teriálu, šatstva, noclehů a potravin, zajišťování tlumoč-
níků, náboru dobrovolníků k odklízení trosek. Oslovoval 
jednotlivce i celé instituce, organizoval dopravu i rozvoz 
pošty, oznamoval místa a časy, odkud budou osoby či 
poštovní zásilky přepraveny na určené místo. Prostřed-
nictvím rozhlasu byli zaměstnanci institucí a podniků 
vyzýváni k nástupu do práce, případně seznamováni 
s důležitými pokyny. Rozhlasu připadla i smutná povin-
nost – informovat rodiny těch, kteří padli v boji o Prahu. 
Tuto rozsáhlou službu, nahrazující nefungující spoje 
a suplující činnost orgánů státní správy, obstarávalo tzv. 
zvláštní zpravodajství. 

Prostřednictvím rozhlasu vydávala své pokyny a vý-
zvy k obyvatelstvu i Česká národní rada. Týkaly se zá-
kladních otázek souvisejících s chodem státu a zásobo-
váním. Zprávy přicházely do rozhlasu různými cestami 
i z jiných zdrojů, bylo nutné je ověřovat. Často přichá-
zely na poslední chvíli, těsně před vysíláním. Mnohdy 
byla důležitá výzva či zpráva odvysílána z útržku papíru 
s téměř nečitelným rukopisem. 

Přestože adresy byly různé, svědčily o tom, že odesílatelé 
stále ještě uvažují ve válečném duchu – například zásilky 

adresované „velitelství podúseku rozhlasu“ či „velitelství 
Radiožurnálu“15 byly doručeny do Čs. rozhlasu. 

Do vysílání se přednostně dostávaly zprávy o poli-
tických vězních a internovaných osobách, době a místě 
jejich návratu. U textů těchto zpráv byl v levém horním 
rohu připsán pokyn Hlásit ihned. Z vysílání se pořizovaly 
zprávy o provozní službě. 

Roli rozhlasu jako organizátora a informátora při-
pomněl sekční šéf ministerstva informací V. Patzak na 
programové konferenci v Gräfenberku (Jeseník): „Ne-
zapomínejte na to, že v prvém období po válce rozhlas 
byl prakticky jedinou spojkou v republice, kterou měla 
vláda s veřejností, že to byl jediný instrument, který 
mohl dodat informace místním, okresním národním 
výborům, prostě všem složkám občanským, které potře-
bovaly být ihned vydatně informovány.“16

O. Matouška střídá B. Laštovička
Působení prof. Matouška ve funkci generálního 

ředitele trvalo necelé tři týdny; i přes nabídku funkce 
v rozhlasovém odboru ministerstva informací se vrátil 
na univerzitu. K 25. květnu jmenovala vláda do funkce 
generálního ředitele Bohuslava Laštovičku, který za 
války působil v Londýně v rozhlasovém oddělení minis-
terstva zahraničí a byl přítomen jednáním o budoucnosti 
rozhlasu v Moskvě i v Košicích. 

Původní profesí byl B. Laštovička důstojníkem z povolání. 
Záhy se angažoval v politice, působil jako interbrigadista 
ve Španělsku, poté byl redaktorem v Rudém právu. Za 
války působil v rozhlasovém odboru ministerstva zahra-
ničních věcí v Londýně. Jako redaktor byl podprůměrný.

K budoucímu programu rozhlasu B. Laštovička řekl: 
„Český rozhlas bude věrným nástrojem naší vlády, 
která požívá důvěry celého národa a kterou národ uví-
tal s nadšením. V tomto smyslu si náš rozhlas klade 
za přední úkol, aby své posluchače obšírně informoval 
o všech opatřeních vlády, aby tato opatření populari-
zoval a vysvětloval. Bude nástrojem státní a národní 
politiky a nebude v něm připuštěno žádných úzce 
stranických vlivů a tendencí. Svým obsahem a formou 
bude rozhlas státní, národní a lidový.“17

Ve dnech 22.–25. ledna 1946 se v Praze konala progra-
mová porada zástupců pražského, brněnského, ostrav-
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ského, plzeňského, českobudějovického a východočes-
kého rozhlasu za účasti V. Kopeckého a I. Olbrachta, 
který vytýčil následující politickou a programovou linii:

1)   Pokračovat v odgermanizování a odfašizování našeho 
veřejného života po stránce jazykové, politické, soci-
ální, kulturní i mravní.

2)   Upevňovat a zvroucňovat vztahy k bratrským slovan-
ským národům, zejména k SSSR, a udržovat přátelské 
styky s národy ostatními s výjimkou národů a států 
fašisticky orientovaných.

3)   Věnovat rozsáhlou péči otázkám dospívající i školní 
mládeže a pečovat o uplatnění rozhlasu v rámci školy 
co nejobšírněji.

4)     Věnovat obzvláště zvýšenou pozornost otázkám hospo-
dářským, čemuž poslouží zejména také jednotná organi-
zace takzvaných rozhlasů odborných.

5)    Pokračovat v organizovaném vědeckém výzkumu ve-
řejného mínění a započít s organizací interesovaných 
posluchačů rozhlasu.

6)    Studovat technické pokroky na rozhlasovém poli a vyu-
žít jich v krátké době pro technické zdokonalení našeho 
rozhlasu. Sem patří také zvýšený zájem o otázky tele-
vize.

7)     Poskytovat v každém směru rozsáhlou pomoc dílu vlády 
Národní fronty a sloužit tak nejvlastnějším zájmům ná-
roda i republiky.

Na programové konferenci v Gräfenberku v červenci 
1946 B. Laštovička jasně stanovil, že povinností všech 
rozhlasových pracovníků je „seznamovat se s politic-
kými dokumenty vlády, detailně znát její program 
a podporovat její budovatelské dílo“.18 Na karlovarské 
programové konferenci, konané na přelomu ledna 
a února 1947, zopakoval, že Čs. rozhlas „má být aktiv-
ním bojovníkem a spoluuskutečňovatelem vládního 
programu“.19 

Rozhlas přestával být jen prostředkem zábavy a pou-
čení. Vstoupil jako jeden z významných činitelů do veřej-
ného života a aktivně se zapojil do veškerého národního 
dění. Stal se spolutvůrcem veřejného mínění. K působení 
na občany a veřejné mínění využíval i jejich podněty. 
Častý výskyt některého z problémů v korespondenci 
posluchačů signalizoval jeho význam. Rozhlas ve svých 
pořadech upozornil na potřebu jeho řešení, případně si 
vyžádal stanovisko příslušné instituce. Ve vysílání dával 
slovo i občanům. 

Na programových konferencích se velice často disku-
tovalo o povinnosti rozhlasu vzdělávat a převychová-
vat lid, vést jej k vnímání kulturních hodnot. Na rozdíl 
od éry předchozí, kdy lidovost byla často spojována 
s pokleslým vkusem, se výrazně projevovala tendence 
vést lid k vyšším hodnotám. Praktickou ukázkou toho 
byly kulturní brigády, které vyjížděly na venkov, pře-
devším do pohraničí mezi nové osídlence, mezi brigád-
níky a pracovaly přímo „v terénu“. Bezprostřední styk 
s posluchači a důkladné seznámení s prostředím se staly 
běžnou součástí redaktorské práce. Ve vysílání se začaly 
objevovat pořady výkladové, nauková pásma, be-
sedy, ankety a reportáže, často ve formě improvizova-
ného rozhovoru. Průkopníkem této pracovní metody byl 
dr. Václav Růt. Jeho tři besedy na téma Řekni mi, co čteš 
se středoškolskými studenty a jejich profesory se se-
tkaly u posluchačů s velkým ohlasem. Na ně navazovaly 
další besedy, které se konaly přímo na pracovištích. Zís-
kané podněty sloužily pro další práci, pořady působily 
autenticky, tím získávaly další posluchače a posilovaly 
věrohodnost rozhlasu jako instituce.

Rozhlas se stal v pravém slova smyslu lidovou záleži-
tostí a všenárodní institucí. Pomáhal při získávání pracov-
níků pro průmysl i zemědělství, při obstarávání součástek 
a surovin nezbytných pro výrobu, organizoval brigády, 
zlepšoval dodávkovou morálku zemědělců. Prováděl 
kampaně politické i mravněvýchovné. Prolínaly se 
všemi programy od zpravodajství přes vzdělávací odbor, 
reportážní oddělení, rozhlas pro ženy, odborné rozhlasy 
až po krátkovlnné vysílání. Ke společnému úsilí přispěly 
i složky umělecké – literární a hudební odbor. Rozhlas na-
cházel cestu k občanům i tam, kde se úřední nařízení a vy-
hlášky prosazovaly jen pomalu, i když po obnově spojů, 
rozjezdu státní správy a návratu života do normálních 
kolejí se jeho role jako prostředníka oslabovala.

Výrazem uznání činnosti rozhlasu bylo i zřízení státní 
ceny v oboru rozhlas20, kterou uděloval ministr infor-
mací stejně jako ostatní ceny k 28. říjnu. Prvními laure-
áty ceny byli za rok 1947 Josef Kolář, režisér Josef Bez-
díček a Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, na Slovensku vysílač 
v Banské Bystrici za zásluhy v SNP. V rámci Národní 
soutěže získali ocenění F. K. Zeman a šéf pražské stanice 
Oldřich Ladman. O rozhlase se přednášelo i na Vysoké 
škole politické. S jeho činností seznamovali posluchače 
J. Hronek, F. K. Zeman, J. Kolář a V. Růt.
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Kritika politické aktivity rozhlasu 
Rozhlas přestal být nestranný ve smyslu politickém 

a začal zaujímat stanoviska k současnému dění. Angažo-
val se na podporu vládní politiky, otevřeně vystupoval 
proti nepořádkům a negativním jevům v hospodářském 
a společenském životě. Současně se stále více stával 
hlasatelem názorů KSČ. Stranickost rozhlasu kritizo-
valy strany demokratické opozice a jejich tisk, kde se 
o rozhlase stále častěji psalo jako o nástroji propagandy 
jedné strany. Terčem kritiky se stávali i čelní představi-
telé rozhlasu vzhledem k jejich příslušnosti ke KSČ.

Kritika stranickosti rozhlasu zazněla i na půdě parla-
mentu. Ministr Kopecký ji odmítl stejně jako opoziční 
představy vyváženosti vysílání a jeho ovlivňování všemi 
politickými subjekty ve vládě. Trvalý nárůst počtu 
koncesionářů považoval za doklad správného počínání 
rozhlasu. Ve čtyřhodinovém expozé o Čs. rozhlasu, které 
pronesl 26. února 1947 v informačním výboru Ústavo-
dárného Národního shromáždění, zhodnotil velice po-
drobně činnost rozhlasu od května 1945 a vyzdvihl jeho 
zásluhy o budování státu. Odsoudil snahy o znevážení 
záslužné práce a útoky proti rozhlasu vedené ze stranic-
kých pozic. 

Jako příklad uvedl právě probíhající anketu Svobodného 
slova Co se vám na Čs. rozhlasu líbí a co se vám na Čs. 
rozhlasu nelíbí, v níž autor nejlepší odpovědi, samozřejmě 
dle rozhodnutí redakce, měl být odměněn vysokou peněžní 
částkou.

„Dnes je tomu vskutku tak, že národ ve všech svých 
vrstvách a lid sám jest spolutvůrcem na programu, na 
činnosti našeho rozhlasu. Tj. onen nejcennější a nej-
významnější fakt, který charakterizuje novou činnost 
rozhlasu. Rozhlas se stal věcí nejširších mnohamilio-
nových mas lidu. Rozhlas žije s lidem v jeho denním 
životě, žije s jeho zájmy, potřebami, tužbami, ideami, 
s jeho bolestmi a radostmi. Touto lidovostí rozhlasu 
je dnes určován jeho program, jeho činnost, celé jeho 
poslání“.21

Komunističtí funkcionáři se demagogicky dovolávali 
obecně platného jmenovatele nadstranickosti – jednoty 
národa, vládního programu a dvouletého plánu. Vše, co 
bylo učiněno v jejich zájmu, považovali za základ, který 
rozhlasu umožňoval působit na veřejné mínění, nikoli za 
propagandu.

Dokládá to projev V. Kopeckého na programové konfe-
renci v lednu 1948: 
„Paušální útoky, které se vyskytují v určité části tisku 
a které jsou sledovány v nejostřejší i v nejvulgárnější 
formě po veřejných schůzích, nevycházejí ze snahy posílit 
kritikou činnost našeho rozhlasu a prospět jeho lidovému, 
demokratickému a pokrokovému poslání, nýbrž vycházejí 
naopak ze snahy oslabit a podlomit důvěru širokých vrstev 
v náš rozhlas a také oslabit a podlomit jejich důvěru v li-
dové, demokratické a pokrokové zásady našeho dnešního 
režimu, v nový řád naší republiky. Útočná kritika proti 
rozhlasu má většinou reakční tendenci, tendenci zaujetí 
proti lidové demokracii, proti zájmům našeho národního 
hospodářství, proti zájmům budování nové republiky, proti 
zájmům úspěšného splnění dvouletky a proti pokrokovým 
a socialistickým snahám našeho pracujícího lidu, našeho 
dělnictva. Takovéto reakční kritice my samozřejmě nikdy 
ani o krok neustoupíme.“22 V reakci na kritiku rozhlasu 
V. Kopecký mj. řekl: „(...) lid schvaluje práci i politickou 
linii Čs. rozhlasu.“23

Ačkoli vedoucí činitelé rozhlasu i ministerstva infor-
mací několikrát důrazně vystoupili proti kritice stranic-
kosti rozhlasu, dostával se rozhlas stále více do pozice 
hlásné trouby KSČ. Členové KSČ postupně obsazovali 
všechny významné funkce v rozhlase.

Zahraniční kontakty Čs. rozhlasu
Čs. rozhlas patřil v prvních poválečných letech 

k uznávaným institucím i v zahraničí. Jeho zástupci byli 
velmi aktivní i v mezinárodní rozhlasové organizaci OIR 
(Organisation Internationale de Radiofusion). V září 
1945 se v Londýně konalo první poválečné meziná-
rodní jednání evropských rozhlasových společností, na 
kterém byli přítomni i zástupci Čs. rozhlasu. Když se 
organizace v březnu 1946 ustavovala, bylo Českosloven-
sko zvoleno do šestičlenného přípravného výboru. Po 
vzniku OIR byl správní ředitel Čs. rozhlasu Karel Remeš 
zvolen místopředsedou, v letech 1946–1948 působil jako 
člen Správního sboru a dozorčí komisař OIR v Bruselu. 
Ve třicetičlenné organizaci byl ve výboru i generální 
ředitel B. Laštovička. V dubnu 1947 na konferenci OIR 
v Monte Carlu byl schválen návrh, aby se v roce 1948 
konala v Praze mezinárodní rozhlasová výstava. 

V rámci pomoci rozhlasům citelně postiženým válkou 
poskytl Čs. rozhlas 600 gramodesek s nahrávkami české 
hudby jugoslávskému, polskému, švédskému, rumun-



194

B
U

D
O

V
A

T
E

L
S

K
Ý

 
R

O
Z

H
L

A
S

 
 

 
 

 
 

 
1

9
4

5
–

1
9

4
8

195

skému, francouzskému a švýcarskému rozhlasu. Kromě 
gesta dobré vůle tím přispěl i k propagaci české hudby 
v zahraničí. Předběžný program čs. rozhlasových stanic 
byl rozesílán zhruba padesáti zahraničním zájemcům. Sa-
mozřejmostí v oblasti mezinárodní spolupráce bylo i po-
skytování technické pomoci zahraničním zpravodajům 
působícím v ČSR. V prosinci 1946 zajistil Čs. rozhlas vy-
sílání pro síť zahraničních stanic v Rakousku, Německu 
a Itálii. Připravil pro ni hudební pořad s komentářem, 
na vánoční svátky a konec roku pak pásmo s koledami. 
Zapojil se samozřejmě i do programové výměny realizo-
vané rozhlasovými společnostmi sdruženými v OIR. 

Z programů Čs. rozhlasu byl v zahraničí velký zájem o na-
hrávky vážné hudby, například o snímky z prvního ročníku 
festivalu Pražské jaro, konaného v roce 1946. V prosinci 
1946 vysílal III. program BBC po předchozím úspěchu 
opery Tajemství i opery Dalibor, Šárka, Její pastorkyňa 
a Dvě vdovy. Čs. rozhlasové hry F. Kožíka (Malvína) 
a K. Hlubučka (Jonasovy oči) uvedl rozhlas ve Švýcarsku. 

Při rozhlasovém odboru ministerstva informací pra-
covala od roku 1946 rozhlasová služba pro zahraničí, 
která zdarma poskytovala zprávy a programové mate-
riály do dvaceti zemí Evropy, Ameriky a Afriky.

Nejtěsnější spolupráci na bázi programové i nepro-
gramové udržoval Čs. rozhlas s polským rozhlasem. 
Dohoda o spolupráci byla podepsána i s francouzským 
a jugoslávským rozhlasem. S každým z těchto tří roz-
hlasů si Čs. rozhlas vyměňoval v roce 1948 po třiceti mi-
nutách programu měsíčně.

Další formou kontaktů se zahraničím byly studijní 
cesty. V roce 1946 ředitelé a zástupci technického 
odboru podnikli studijní cestu do Belgie, Holandska, 
Dánska, Norska, Švýcarska a Polska, aby se seznámili 
s činností jejich rozhlasových společností. V roce 1947 
generální ředitel B. Laštovička a technický ředitel L. Ja-
ník navštívili Paříž, především aby získali nové poznatky 
z vývoje a výzkumu televize. 

Organizace rozhlasu
Organizační struktura navazovala na strukturu 

předválečnou, funkčně byla odvozena od organizace 

ministerstev (sekční šéfové, referenti). Ústřední ředi-
telství tvořily prezidium, prezidiální kancelář, právní, 
osobní a cenzurní oddělení. Generálním ředitelem byl 
Bohuslav Laštovička. Veškeré ekonomické a správní 
činnosti zajišťoval obchodní a administrativní odbor, 
řízený správním ředitelem JUDr. Karlem Remešem. 
Techniku tvořilo ředitelství a provoz. Ústředním tech-
nickým ředitelem byl Ladislav Janík. 

Programový úsek sestával z hudebního, sloves-
ného neboli literárně-dramatického, vzdělávacího 
a školského odboru, nově přibyl odbor zpravodajský 
s oddělením pro reportáže a krátkovlnným vysílá-
ním a odbor pro zvláštní úkoly. Do programového od-
boru patřili i hlasatelé, programové ústředí, tiskové 
oddělení a knihovna. V čele programu byl ústřední 
programový ředitel Mirko Očadlík, programové
ústředí řídil JUDr. Zdeněk Morávek, po jeho nuceném 
odchodu ze služeb Čs. rozhlasu Oldřich Ladman. 

Šéfem hudebního odboru byl dr. Karel Šrom. Od-
bor se dále členil na čtyři oddělení: symfonické a ko-
morní hudby, vokální a folklorní hudby, populární 
hudby a smíšených pořadů a zábavné hudby. 

Literárně-dramatický odbor vedený Daliborem 
Chalupou vytvářel pro vysílání tři základní typy pořadů, 
od nejjednodušších monologických forem (četba, reci-
tace) přes pásma až po velké dramatické formy a hry. 
Šéfrežisérem byl Josef Bezdíček, dramaturgii měl na 
starosti František Kožík.

Vzdělávací odbor, který řídil dr. Miroslav Kaftan 
a od listopadu 1946 Zdeněk Novák, zajišťoval úkoly 
státněpolitické a vzdělávací. Součástí vzdělávacího od-
boru bylo oddělení rozhlasu pro ženy, vedené Olgou 
Vojáčkovou.

Školský rozhlas v čele s dr. Jindřichem Hellerem 
připravoval v součinnosti s ministerstvem školství 
a ministerstvem informací vysílání pořadů pro všechny 
stupně škol. Nově bylo od 19. února 1947 zavedeno 
pokusně a od září již pravidelně vysílání pro mateřské 
školy, takže rozhlas vysílal pořady pro děti a mládež od 
mateřských škol až po vyšší odborné školy. 

Zpravodajský odbor vedený od nástupu B. Lašto-
vičky šéfredaktorem Jiřím Hronkem plnil dva hlavní 
úkoly – informovat občany o domácích a světových udá-
lostech a popularizovat úkoly občanů při obnově státu. 
Denně vysílal sedm zpravodajských pořadů v celkovém 



196

B
U

D
O

V
A

T
E

L
S

K
Ý

 
R

O
Z

H
L

A
S

 
 

 
 

 
 

 
1

9
4

5
–

1
9

4
8

197

rozsahu 85 minut. Na přípravě relací pracovalo celkem 
23 redaktorů. Součástí zpravodajského odboru bylo 
krátkovlnné vysílání, jehož vedoucím byl Vladimír 
Tosek. Do zpravodajského odboru patřila i odposle-
chová služba v Karlíně vedená J. Prokopem. Zaměst-
návala 49 pracovníků, po dobu 24 hodin monitorovala 
zpravodajství 40 až 60 stanic v 18 zemích v 11 jazycích. 
Z monitoringu zpracovávala denně bulletin v rozsahu 
150 stran pro potřebu vlastního zpravodajství, ale také 
pro ministerstva a další státní orgány. Reportážní od-
dělení v čele s J. Cincibusem zajišťovalo reportáže pro 
všechny programové odbory.

Odbor pro zvláštní úkoly, který bezprostředně 
po válce nahrazoval nefungující spoje a plnil další or-
ganizátorské služby, byl vyčleněn z rozhlasového zpra-
vodajství. Zatímco zpravodajství řízené J. Hronkem 
rozšiřovalo postupně žánrové spektrum o komentáře 
a reportáže, odbor pro zvláštní úkoly se pod vedením 
F. K. Zemana i nadále orientoval na výzvy, informace, 
dotazy. Obsahově se zaměřil na organizační kampaně 
zpracovávané jednoduchou formou.

Mimo organizační strukturu Čs. rozhlasu stály od-
borné rozhlasy: pro průmysl, pro obchod a živ-
nosti, zemědělský, ministerstva výživy a Ústřední 

Pracoviště odposlechové služby (1948)
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rady odborů. Jejich činnost řídila kuratoria, Čs. rozhlas 
pouze vysílal jimi připravené relace.

Personální politika
K personální politice Čs. rozhlasu B. Laštovička řekl: 

„Pro příslušnost k Národní frontě je tedy rozhodující 
legitimací národní věrnost a demokratické smýšlení 
a jednání. My, jakožto vládní rozhlas, tj. jakožto 
rozhlas vlády Národní fronty Čechů a Slováků, jsme 
si tuto základní skutečnost promítli do svých kon-
krétních vztahů k osobám i skupinám a vyjádřili ji 
směrnicemi, jimiž jsme se v uplynulém roce řídili. 
V Československém rozhlase se v uplynulém roce (kvě-
ten 1945–květen 1946, pozn. aut.) přísně dbalo toho, 
aby nikomu nevzešla z jeho politické orientace škoda, 
avšak také ne prospěch.“24 

Bezprostředně po osvobození v Čs. rozhlase skutečně 
neexistovala diskriminace z politických důvodů. Podle 
dohody v Košicích nad činností rozhlasu bděl blok tří 
politických stran – komunistů, sociálních demokratů 
a národních socialistů. Členství zaměstnanců v politic-
kých stranách sdružených v Národní frontě bylo soukro-
mou záležitostí, v Čs. rozhlase působily pouze závodní 
rada a závodní odborová organizace. Pronikání vlivu 
politických stran do programu bylo nepřípustné, prostor 
k vyjádření svých názorů dostaly jen ve vyhrazených 
časech před volbami. Obdobný poměr jako k politickým 
stranám zaujal rozhlas i k církvím. 

Čs. rozhlas zaměstnával v roce 1945 celkem 1548 za-
městnanců, z toho v českých zemích 1297, na Slovensku 
251. V roce 1946 to bylo 1777 zaměstnanců (1471 + 306), 
v roce 1947 pak 1914 (1616 + 298) a konečně v roce 1948 
již 1997 (1699 + 298) zaměstnanců. Poměr tvůrčích pra-
covníků k administrativě byl v pražských složkách 40:60 
ve prospěch administrativy. 

V roce 1948 měl Československý rozhlas Praha 1185 za-
městnanců (z toho generální ředitelství 55, programové 
složky včetně uměleckých souborů 533, technika 350, 
správa včetně ekonomických složek 286 a odposlouchá-
vací služba 61), Plzeň 88, České Budějovice 33, Brno 
258, Ústí nad Labem 6, Liberec 9, Pardubice 1, Ostrava 
118, Olomouc 1, Bratislava 206, Košice 87, Prešov 5.
(K 1. lednu 1949 přibylo v souvislosti s převedením vysí-
lačů pod správu rozhlasu celkem 265 zaměstnanců: v čes-
kých zemích 175, na Slovensku 90). 

Ministr informací Kopecký rezolutně odmítl obvinění, 
že místa v rozhlase jsou obsazována členy KSČ. Z pod-
nětu ministerstva informací prý nebyla prověřována 
politická struktura zaměstnanců, stejně tak ministerstvo 
neprovedlo žádné zásahy kromě jmenování několika 
vedoucích pracovníků z řad účastníků zahraničního 
odboje. Jmenování, jak zdůrazňoval V. Kopecký, byla 
provedena bez stranického klíče a místa v Čs. rozhlase 
byla nabídnuta kromě B. Laštovičky, J. Hronka (oba spo-
lupracovali s londýnským vysíláním), E. Outratové (po-
dílela se na čs. válečném vysílání z Moskvy a Kujbyševa) 
například i Pavlu Tigridovi. O externí spolupráci požádal 
programový ředitel M. Očadlík kromě Z. Nejedlého i vy-
nikající komentátory P. Drtinu a J. Stránského. 

Rozhlas a únor 1948
Role rozhlasu jako mocného nástroje propagandy si 

byla KSČ velmi dobře vědoma. Postupně se jí podařilo 
ovládnout v něm všechny významné posty, a tím dosáh-
nout rozhodujícího vlivu. A tak již od počátku roku 1948 
přešel rozhlas plně do služeb KSČ a stal se důležitým 
spoluorganizátorem všech masových akcí pořádaných 
na podporu Gottwaldovy vlády. Umožnil to do značné 
míry přístup demokratických stran, které v roce 1945 
nedocenily význam rozhlasu jako důležitého nástroje 
propagandy, nepostavily se důrazně proti jeho začlenění 
pod ministerstvo informací ani proti obsazení klíčových 
míst v rozhlase členy KSČ. V únoru 1948 byli komu-
nističtí funkcionáři v rozhlase dobře připraveni, neboť 
tiskový odbor KSČ vysílal do rozhlasu kádrové posily na 
různé funkce. Nejvýraznější z nich byl Zdeněk Novák.

Zdeněk Novák (1911)
V letech 1931–1938 byl externím spolupracovníkem časo-
pisu Tvorba; v letech 1936–1938 spolupracoval s redakcí 
Rudého práva a Haló novin; od ledna do října 1946 byl 
zaměstnán jako referent IV. odboru na ministerstvu in-
formací. Od 1. listopadu 1946 působil jako šéf přednáško-
vého odboru ČsRo v Praze; 21. června 1948 byl jmenován 
zástupcem programového ředitele a ředitelem politické 
a informační služby ČsRo. Po odchodu z Čs. rozhlasu 
(16. dubna 1953) se stal vedoucím tajemníkem Společnosti 
pro šíření politických a vědeckých znalostí.25 Spolupraco-
val s Gustou Fučíkovou na vydání pamětí Julia Fučíka, 
čímž si mezi rozhlasovými pracovníky vysloužil přezdívku 
národní vdovec. V rozhlase působil současně jako před-
seda celozávodního výboru KSČ. Byl šedou eminencí, 
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k prosazování zájmů KSČ využíval především mladé hor-
livé komunisty ve zpravodajství.

Odpoledne 17. února 1948 vyhlásil Z. Novák jménem 
CZV KSČ bojovou pohotovost všech členů KSČ. Všechny 
tři zpravodajské směny měla již KSČ obsazeny svými 
lidmi, do vysílání se dostávaly pouze názory a stanoviska 
jedné strany. Od poloviny února přejímalo rozhlasové 
zpravodajství jen zprávy z Rudého práva, od 20. února mu 
informace dodával přímo ÚV KSČ. Tyto zprávy byly hned 
zařazovány do vysílání. Večer se vysílalo v Rozhlasových 
novinách plné znění prvního prohlášení KSČ k situaci ve 
státě. Stanovisko ostatních stran bylo interpretováno 
ve zkratce a zkresleně. V rozhlase zůstalo po směně asi 
padesát lidí. O atmosféře v rozhlase nejlépe vypovídá 
svědectví jednoho z aktérů, Jana Svobody: „Hlídkovalo 
se na chodbách a hlavně na ohrožených místech. Začali 
jsme si uvědomovat, že těch ohrožených míst je víc než 
dost. Spalo se na stolech nebo na židlích v kancelářích, 
někdo měl úplný přepych – rozkládací polní lůžko. Ale 
hlavně jsme měli odvahu a pevnou víru ve vítězství 
naší věci.“26

Okamžitě po výzvě Klementa Gottwalda byl utvořen 
rozhlasový akční výbor.

Členy akčního výboru stanice Praha I byli za stranu lido-
vou Josef Pražák (člen SOČR) a Miroslav Petr (vrátný), 
za stranu sociálně demokratickou Karel Císař (truhlář), 
za zahraniční odboj Karel Wolf, za SČM Věra Wetzelyová, 
za osvobozené politické vězně Olga Vojáčková, za skupinu 
„V boj“ Zdeněk Novák, za stranu národně socialistickou 
Antonín Šárka a Jiří Dvořák (technik), za KSČ František 
Hejda (řidič) a Kazimír Stahl, který byl současně i předse-
dou celorozhlasového akčního výboru a předsedou ROH. 

Rozhlas pracoval naplno pro KSČ. Ministerstvo vnitra 
přispělo zprávou, že byli zadrženi dva důstojníci Čs. ar-
mády, členové branné komise za národně socialistickou 
stranu, kteří měli v Čs. rozhlase připravovat sabotáže. 
Poté, co technici údajně objevili v hlavním kabelu zatlu-
čený hřebík, byl s okamžitou platností zakázán přístup 
do budovy a na rozhlasová pracoviště řadě zaměstnanců 
a omezeny návštěvy v budově Čs. rozhlasu.27 Stalo se tak 
již 20. února s odůvodněním, že bylo nutné „odstranit 
z rozhlasu několik lidí, kteří se během poslední doby 
prokázali jako nespolehliví v plnění košického i násle-

dujícího vládního programu. I když dnes je jisto, že ve 
dvou nebo třech případech tato opatření nebyla nutná, 
nedovolovalo v tom okamžiku heslo ,Bezpečnost pře-
devším‘ ani okamžik váhání.“28 Mezi suspendovanými 
zaměstnanci byli i oba hlasatelé revolučního vysílání 
Zdeněk Mančal a Stanislav Kozák. Přístup do budovy byl 
povolen jen těm, u nichž bylo zřejmé, že podpoří Gottwal-
dovu linii. Ti dostali zvláštní modré číslované legitimace 
s razítkem akčního výboru. Oběžníkem generálního 
ředitele byla pro zaměstnance vyhlášena pohotovost, 
kterou řídili K. Stahl a Z. Novák.29 Na pomoc rozhlasu 
přispěchali kolem půlnoci 20. února i svazáci z ÚV SČM, 
kteří přinesli zprávy ze závodů. Od rána 21. února vysílal 
pražský rozhlas opakovaně výzvu k účasti na táboru lidu 
na Staroměstském náměstí. V noci 22. února dorazily do 
rozhlasu ozbrojené posily – milicionáři z Prahy 7 (z ho-
lešovických jatek a Elektrických podniků) – a vystřídaly 
mládežnické hlídky. Milicionáře pak před rozhodujícím 
okamžikem nahradili 24. února plně ozbrojení přísluš-
níci pohotovostního pluku SNB z pohraničních útvarů. 

Rozhlas zajišťoval veškeré přímé přenosy ze shro-
máždění, informoval celou republiku jen o akcích 
pořádaných KSČ. Žádné jiné zprávy se do vysílání ne-
dostaly, stejně jako řada významných osobností, mimo 
jiné i arcibiskup Josef Beran a sociálnědemokratický 
ministr Václav Majer. Rozhlas jako nejvlivnější sdělovací 
prostředek byl zcela v rukou KSČ. Přenášel pouze akce 
vzniklé z podnětu ÚV KSČ: tábor lidu na Staroměstském 
náměstí, sjezd závodních rad v Průmyslovém paláci 
22. února, kde A. Zápotocký vyzval ke generální stávce. 
Kromě přímých přenosů z manifestací a shromáždění se 
vysílaly i zkrácené záběry z těchto akcí v Rozhlasových 
novinách. Na sobotní tábor lidu na Staroměstském ná-
městí, vysílaný všemi stanicemi, byl rozhlas připraven již 
od čtyř hodin ráno. Ve večerním zpravodajství se z něj 
vysílaly zkrácené záběry, doplněné ukázkami z dalších 
velkých měst – Plzně, Brna, Ostravy a Bratislavy. 

Současně se připravovaly reportáže ze sjezdu zá-
vodních rad, z manifestace československo-sovětského 
přátelství v Národním divadle v Praze a reportážní zá-
běry z okresních konferencí KSČ. Od 23. února spustil 
rozhlas další kampaň na podporu politiky KSČ – kromě 
informací o akcích přinášel i ohlasy z podniků, informo-
val o telegramech a rezolucích, které dostával. Vysílal 
zprávy o vývoji situace, o vytváření akčních výborů 
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a formování lidových milicí k ochraně podniků a stra-
tegicky významných objektů před „sabotážemi“. Velmi 
detailně informoval posluchače o chystané generální 
stávce na podporu Gottwaldovy politiky. Přesně v po-
ledne 24. února na všech stanicích zazněly sirény, po 
kterých následovalo hlášení: „V tuto chvíli stávkují 
v celé republice všichni zaměstnanci – pracující hlav 
i rukou, věrni rozhodnutí nedělního sjezdu závodních 
rad. Promluvili tak proti zradě a rozvratu s odhod-
láním, že takto se postaví vždycky proti sabotérům 
vládního programu a proti těm, kteří by se pokusili 
posunout ručičkou pokroku zpátky.“30 V době generální 

stávky vydal rozhlas následující prohlášení: „Zaměst-
nanci Československého rozhlasu manifestují svou 
solidaritu se vším pracujícím lidem republiky v době 
celostátní jednohodinové stávky. Přiznávají se ra-
dostně k ideálům lidové demokracie a prohlašují svou 
vůli hájit jednotu pracujícího lidu i sílu ROH. Svůj 
pozdrav posílají do továren, škol, do obchodů a kance-
láří s výzvou: Vpřed, zpátky ni krok!“31 Dne 25. února 
přenášel rozhlas manifestaci z Václavského náměstí, 
kde K. Gottwald informoval o přijetí demise ministrů. 
Ve večerním vysílání rozhlas přinesl zprávu o složení 
nové vlády. Ranní zpravodajství Čs. rozhlasu 26. února 

Loučení s J. Hronkem (druhý zprava); zcela vpravo F. K. Zeman (19. 5. 1948)
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zahájila slova: „Právo, spravedlnost a vůle pracujícího 
lidu triumfovaly. Od včerejška má republika vládu 
opravdové Národní fronty.“32 

Následujícího dne přijal ministr informací V. Kopecký 
zástupce akčního výboru Čs. rozhlasu v čele s jeho 
předsedou K. Stahlem v doprovodu generálního ředitele 
B. Laštovičky a vedoucího rozhlasového odboru minister-
stva informací dr. Miroslava Buriana. Poděkoval všem za-
městnancům Čs. rozhlasu za „neocenitelné služby, které 
Čs. rozhlas v kritických dnech prokázal vládě Klementa 
Gottwalda, lidové demokracii a celému národu“.33

Obdobně se situace vyvíjela na Slovensku. Gustáv Hu-
sák jako předseda Sboru pověřenců pozval 20. února ve-
dení Slovenského rozhlasu a vydal jasné pokyny: zabez-
pečit vysílání manifestace ze Staroměstského náměstí 
i z následného sjezdu závodních rad. KSS se zmocnila 
vedení rozhlasu, řídila program i technickoorganizační 
záležitosti. Do vysílání se stejně jako v českých zemích 
dostávala jen stanoviska souhlasící s Gottwaldovou 
politikou. Když dr. Lettrich, předseda SNR a Demokra-
tické strany Slovenska, intervenoval u předsedy akčního 
výboru Jozefa Vrabce kvůli vystoupení ministra financí 
dr. Mateje Joska, odpověděl mu J. Vrabec: „Páni, vy už 
viacej do našich mikrofónov hovoriť nebudete.“34

Rozhlas vyvinul také značné úsilí, aby se příslušné 
informace dostaly k posluchačům v zahraničí. Pro-
střednictvím 34 kW krátkovlnné stanice v Poděbradech 
vysílal do šestatřiceti států světa na pěti kontinentech, 
denně sedm a půl hodiny v devatenácti jazycích včetně 
esperanta. Vedle zpráv, informací a komentářů o udá-
lostech zařazoval do relace Praha dnes i líčení událostí 
očima cizinců pobývajících v naší republice.35 

K zabezpečení „správného“ vysílání po únoru 1948 po-
žádal 2. června rozhlasový akční výbor Komisi závodních 
milicí o ustanovení vlastní závodní milice Čs. rozhlasu.

Ve dnech 26.–29. dubna 1948 se v Praze konala 
konference programových pracovníků o úkolech pro 
nejbližší období. Obecně bylo konstatováno, že pro-
gramový rozvoj brzdí technické nedostatky. Podstatou 
zásad přijatého rozhlasového protiplánu36 bylo zlidovění 
rozhlasového vysílání a nový způsob zprostředkování 
kulturních hodnot nejširším lidovým vrstvám v duchu 
směrnic vydaných Sjezdem národní kultury.37 

V polovině roku 1948 došlo i ve vedení rozhlasu 
k dvěma významným změnám: B. Laštovičku vystřídal 

K. Stahl, k 1. červenci rozhlas opustil i dosavadní šéf 
zpravodajství J. Hronek. S jeho odchodem se změnila 
i organizace zpravodajství. Převzatá organizační struk-
tura nevyhovovala plně potřebám rozhlasu v době, kdy 
prodělal prudký programový rozmach a jeho poslání 
se v nových společenských poměrech měnilo. Bylo 
zapotřebí přebudovat vnitřní organizaci, jasně vymezit 
kompetence mezi jednotlivými složkami a odstranit 
funkční duplicity. Politické zpravodajství, odbor 
pro zvláštní úkoly, reportážní odbor a krátkovlnné 
vysílání byly sloučeny do politické a informační 
skupiny. Jejím ředitelem byl k 21. červnu jmenován šéf 
vzdělávacího odboru Zdeněk Novák. Dosavadní školský 
rozhlas a přednáškový odbor byly spojeny do vzdě-
lávacího odboru, jehož řízením byl pověřen RNDr. Jo-
sef Kolář. Po únoru se změnilo i vedení správního od-
boru. K. Remeš, který byl v letech 1945–1948 současně 
i místopředsedou Správního sboru, byl označen za 
politicky nespolehlivého. Odešel do exilu. Ve funkci jej 
nahradil dr. Vojtěch Strnad. Nedobrovolně se s Čs. roz-
hlasem rozloučili i hlasatelé Zdeněk Mančal a Stanislav 
Kozák, kteří byli k 31. březnu propuštěni „pro negativní 
postoj k demokratickému zřízení“. Pracovní poměr byl 
ukončen i se zahraničním zpravodajem Čs. rozhlasu 
v Londýně Václavem Jindřichem Linhartem (zůstal na-
trvalo v Anglii, kde pracoval mj. i jako redaktor českého 
vysílání BBC). Obdobný byl i případ Miloše Midlocha. 

Miloš Midloch (1913)
V únoru 1948 byl vyslán jako zpravodaj Čs. rozhlasu do 
New Yorku, v prosinci 1948 s ním byl rozvázán pracovní 
poměr na základě záznamu, že „dne 12. 9. 1948 přestal 
vykonávat povinnosti zahraničního zpravodaje a podle dů-
věrných informací navázal spolupráci s dr. Zenklem“.38

Ve dnech 3.–5. listopadu 1948 se konala pracovní 
schůze Čs. rozhlasu v Autoklubu v Praze. Hlavním úko-
lem byla příprava programu na první čtvrtletí následují-
cího roku, zahajujícího první pětiletku. Tato konference 
již probíhala v jiné politické atmosféře. Podstatně větší 
význam se při hodnocení programu i zaměstnanců kladl 
na kritéria politická. Generální ředitel K. Stahl vyzval 
přítomné ke kritice a sebekritice, které povedou ke 
zlepšení práce. Vedle vlastní kritiky zdůraznil i význam 
kritiky vnější, především od posluchačů. Současně 
zdůraznil i potřebu soustavného politického vzdělávání 
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všech programových pracovníků. Dosavadní politické 
školení formou celozávodních schůzí v dvouměsíčních 
intervalech shledal nedostačujícím, proto byla připra-
vena nová, účinnější forma. Rozhlas zakoupil mimo 
Prahu objekt pro pořádání měsíčních internátních ško-
lení pro 50–60 pracovníků.

Poslední průzkum poslechovosti v únoru 1948 proká-
zal naprosto jednoznačně pokles zájmu posluchačů 
o zpravodajství a politickou publicistiku. Po třech 
letech hledání lidovosti programu byla změna nutná. Uká-
zalo se, že program obsahující příliš mnoho propagandy 
a výzev se míjel účinkem, neboť odváděl posluchače 
k poslechu zahraničních stanic. „Zjistil jsem sám na více 
případech, že lidé oddaní ideologii našeho budovatelství 
přecházejí poslechem na cizí stanice ne pro sensačnost 
a pro posilu šeptané propagandy, ale pro odvedení sebe 
sama z okruhu denního zájmu do oblasti rekreativní 
a odpočivné.“39 Bylo proto třeba učinit program přitažli-
vějším a srozumitelnějším pro posluchače, začít působit 
politickovýchovně v jeho rekreativní části. „My skutečně 
musíme dosáhnout toho, aby posluchač věřil našemu 
programu, věřil mu jak v jeho sektoru zpravodajsko-
-informačním, tak v sektoru vzdělávacím a tak i v sek-
toru hudebním a literárním. To je velmi důležitá věc, 
vytvořit ovzduší důvěry.“40 Potvrdila se varovná slova 
O. Ladmana pronesená na konferenci v Karlových Varech 
o tom, že přílišná stabilizace programu vede ke strnu-
losti. Přesto byly ze všech programových složek vznášeny 
další požadavky na pevné ukotvení relací, které vyústilo 
například v nedělním dopoledni (Živá slova, Hovoříme 
s posluchači, Nejedlý: Na okraj dne, armádní vysílání) 
ke kumulaci mluveného slova a k úplnému potlačení 
rekreativní složky. Navíc právě rekreativní pořady jako 
první musely v případě potřeby ustoupit programovým 
změnám, nahrazovaly je pořady propagandistické. Nejob-
líbenějšími rozhlasovými pořady se staly pohádky.

Dokladem toho, že si lidé potřebovali od politiky odpoči-
nout, bylo i to, že z divadelního umění se největší přízni 
těšila opera. Počet návštěvníků činoherních představení se 
snižoval tím více, čím blíže bylo drama současnosti. 

Programové schéma
Čs. rozhlas v Praze měl poprvé k dispozici dva pro-

gramové okruhy, mělnický vysílač a bývalé německé 

vysílací pracoviště v Karlíně. Programové schéma se 
vytvářelo postupně. 

Od května 1945 vysílal školský rozhlas pravidelně ve 
všední dny od 10.00 do 10.30 hod. zpravodajství minister-
stva školství a osvěty, informace o opatřeních pro úřady, 
školy a ústavy. Přípravu programu zajišťoval školský od-
bor Československého rozhlasu. Až osmdesát procent 
rozhlasového programu tvořily v některých obdobích 
repatriace a pátrací akce. Ostatní pořady se vysílaly 
podle ohlášení. 

Od 25. května byla zavedena nová relace Rozhovory 
s občanstvem, která se vysílala každý pátek v 19.30 hod. 
První relaci zahájil ministr informací Václav Kopecký. 

Zásadními otázkami spojenými především s progra-
mem se zabývala počátkem srpna 1945 první poválečná 
programová konference. První vysílací okruh Praha I se 
orientoval hlavně na zpravodajství a vysílání politického 
charakteru. Druhý programový okruh Praha II byl konci-
pován jako oddechový a rekreační. Programové schéma 
respektovalo denní režim jednotlivých posluchačských 
skupin – v dopoledních a odpoledních časech se vysílaly 
pořady školského rozhlasu, rozhlasu pro ženy, relace pro 
zemědělce a venkov, do večerních časů byl zařazován 
kulturní program, jehož náročnost byla přímo úměrná 
vysílacímu času. Vysílací schéma se měnilo v průběhu 
roku, v letním období dostával program odlehčenější ráz 
a byl posílen jeho rekreační charakter. 

Relace Služby budovatelské práci, relace pro okresní 
úřady ochrany práce, místní a okresní národní výbory 
i podstatná část Zpráv z našich krajů, Rozhlasových 
novin a řada relací vzdělávacího odboru byly vysílány 
simultánně. Vyplývalo to z povahy relací a potřeby 
koordinace akcí (relace odboru pro zvláštní úkoly), 
avšak současně to omezovalo možnost vysílání dvojího 
programu. U pořadů literárního a dramatického odboru 
bylo snazší rozdělení na skupinu hlavní a doplňkovou, 
vysílanou na alternativním programu. Hudební relace 
na hlavním programu přecházely od charakteru rekre-
ativního v průběhu dne k nejnáročnějším formám ve 
večerním čase, na programu alternativním od vyšší po-
pulární hudby k hudbě zábavné. Na hlavním programu 
(Praha I) se před Rozhlasovými novinami vysílala ho-
dina lehčí hudby, po nich následovala hodina vysílání 
rekreativního charakteru, hudba či mluvené slovo, dále 
program vzdělávací a po 21.00 hod. náročnější program 
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literárně-dramatický a hudební. Na alternativním pro-
gramu (Praha II) se mezi 18.00 a 19.00 hod. vysílaly 
pořady mluveného slova, zakončené před Rozhlasovými 
novinami odborářským vysíláním. Následovaly do 19.30 
hod. Rozhlasové noviny, po nich lehký hudební pořad. 
Od 20.00 hod. se vysílal fejeton nebo vzdělávací okénko, 
které střídala populární hudba, pásmo či přednáškové 
cykly. Od 21.00 hod. měl program z hlediska náročnosti 
sestupnou tendenci – vysílala se taneční hudba, reprízy 
kabaretů, revuí apod. 

Dvojí program se nepodařilo zcela uskutečnit, pro-
tože ani jeden z řetězců vysílačů nebyl i přes několik 
zvažovaných variant schopen pokrýt kvalitně celé území 
státu jedním, natož dvěma programy. Po celé období tak 
existoval jeden program hlavní a k němu pouze alter-
nativní druhý program, slyšitelný na poměrně malém 
území. Zejména ve večerních časech je doplňovaly 
vlastní programy regionálních stanic, takže se vysílalo 
současně až sedm programů, slyšitelných na malém 
území. Stále více se ukazovala potřeba vysílání dvou 
diametrálně odlišných programů. Nezbytným předpo-
kladem, samozřejmě kromě dostatečného pokrytí území 
signálem, bylo plánování a spolupráce stanic. Bylo také 
třeba brát ohledy na psychologii posluchače, například 
odlehčit ranní vysílání, nezařazovat do něj náročná hu-
dební díla, do časů večerních proti vysílání z Londýna 
nasazovat přitažlivé programy, přitahovat a udržovat po-
zornost posluchačů k programu i vysíláním upoutávek 
na pořady, které budou následovat.

Po vytvoření jednotného Čs. rozhlasu vedení pláno-
valo zavedení jednoho celostátního programu šířeného 
na dlouhé vlně a dvou samostatných programů národ-
ních.

Ekonomika
Rozhlasový poplatek byl před osvobozením 15 ko-

run, po měnové reformě byl od 1. dubna 1946 zvýšen 
na 25 Kčs. Všeobecná cenová kalkulace ovšem počítala 
s trojnásobkem předválečné cenové hladiny, takže takto 
stanovený poplatek byl de facto nižší než před válkou. 
Z vybíraného poplatku připadlo rozhlasu 60 %, zbývají-
cích 40 % si ponechávala pošta. Ta ale svůj podíl na roz-
hlasovém poplatku užívala k účelům jiným než pro roz-
voj rozhlasu. Nezajistila ani výstavbu nových vysílačů, 
které by rozšířily pokrytí území signálem nebo zlepšily 

poslech v oblastech, kde byl nemožný nebo silně rušen 
pro zastaralé a nevyhovující vysílače. 

Značné náklady si v prvních dvou letech vyžádalo vy-
budování zpravodajství. V roce 1946 představovaly jeho 
personální výdaje 7,5 milionu korun, na poplatcích ČTK 
a agenturám zaplatil rozhlas 900 000 Kčs, na dálnopisy, 
poštovné a telefony 1 625 000 Kčs. Nově vybudovaná 
poslechová služba stála Čs. rozhlas 2 miliony Kčs.

Podíl jednotlivých nákladů na celkových výdajích
rozpočtu Čs. rozhlasu byl v roce 1946 následující: 
programový provoz  57 %, 
technický provoz  16 %,
všeobecné náklady   9 %,
správní výdaje  11 %, 
investice  7 %. 

Z programových nákladů spotřebovalo hudební vy-
sílání 69,82  %, odbor slovesný 12,82 %, školský a vzdě-
lávací 6,51 %, reportážní 0,71 %, zpravodajský 3,16 %, 
krajové vysílání 1,5 %.

Čs. rozhlasu se podařilo poměrně rychle vytvořit roz-
sáhlou síť externích spolupracovníků: za rok 1946 zazna-
menal program více než 4500 účinkujících, ve vysílání se 
objevilo přes 200 instrumentálních a přes 200 vokálních 
těles. Ve vysílání bylo přímo užito děl 2300 autorů, díla 
dalších byla užita při tvorbě pořadů. V roce 1947 se zvý-
šil počet externistů na 8000.

Investiční program vlády počítal ve dvouletém plánu 
se 137 miliony Kčs pro rozhlas. Vlastní rozpočet rozhlasu 
pro rok 1947 činil přes 280 milionů Kčs, z toho pro pro-
gram bylo plánováno 49,6 %, do technických provozů 
12,2 %. Varovným signálem pro vývoj rozhlasových fi-
nancí byl postupný růst provozních nákladů v poměru 
k investicím. V roce 1948 byly provozní náklady plá-
novány ve výši 55 %, skutečnost činila 62 %, čímž bylo 
ohroženo plnění investičních záměrů. Jedním z hlavních 
důvodů neuspokojivého vývoje rozhlasových financí byl 
trvalý růst počtu pracovníků.

MEVRO
Významnou událostí byl Den rozhlasu v roce 1948, 

kdy Čs. rozhlas oslavil čtvrtstoletí své existence. Oslavy 
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zahájila 15. května ranní slavnost ve velkém koncertním 
studiu rozhlasu, kde se shromáždili zástupci zaměst-
nanců všech stanic Čs. rozhlasu a významní předsta-
vitelé kulturního a politického života. Slavnost zahájil 
předseda závodní rady František Branislav. Po proje-
vech služebně nejstaršího rozhlasového technika K. Ko-
níčka, generálního ředitele B. Laštovičky a ministra 
V. Kopeckého obdrželi zaměstnanci rozhlasu 227 čest-
ných uznání. V 9.30 hod. následovalo slavnostní otevření 
mezinárodní výstavy rozhlasu (MEVRO). Návrh 
na uspořádání výstavy v Praze byl schválen v dubnu 
1947 na konferenci OIR v Monte Carlu; přispěla k tomu 
i skutečnost, že v roce 1948 slavil rozhlas čtvrtstoletí své 
činnosti.

Přípravy na tuto mimořádnou rozhlasovou událost za-
čaly již v průběhu roku 1947, kdy byl ustaven přípravný 
výbor v čele s redaktorem Vladimírem Šimáčkem. Pro-
gramovou stránku svěřil M. Očadlík zkušenému pracov-
níkovi školského rozhlasu J. Kolářovi. 

Protože tradiční místa konání výstav byla již zadána, byl 
za místo konání výstavy zvolen Radiotrh, prostranství na 
rohu Veletržní a Bělského41. Stavební práce prováděné 
firmou ing. Karel Skorkovský začaly 22. listopadu 1947, 
architektonické řešení navrhl arch. Josef Hesoun. Nově 
byly postaveny dva velké a jeden malý pavilon, prováděly 
se úpravy dalších objektů, budovaly se telefonní a světelné 
sítě a upravovalo se prostranství. 

Propagační referent Čs. rozhlasu Otakar Bretšnai-
der vymyslel pro označení výstavy zkratku, složenou 
z počátečních písmen MEzinárodní Výstava ROzhlasu, 
která do historie rozhlasu přešla jako pojem. Pod hes-
lem „Rozhlas, nástroj míru a znovuvybudování světa“ 
byla celá výstava koncipována jako efektivní přehlídka 
vykonané práce, přehlídka technického a programo-
vého vývoje rozhlasu. Cílem výstavy bylo seznámit 
posluchače rozhlasu se všemi oblastmi jeho činnosti, 
dát nahlédnout do rozhlasového zákulisí, přiblížit pro-
ces tvorby jednotlivých programových typů, předvést 
fungování všech složek rozhlasu. 

O MEVRU se velice intenzivně diskutovalo na pro-
gramové konferenci konané v lednu 1948 v Praze. Pro 
výstavní vysílání, později označované jako Praha III–
Mevro, byla vyčleněna vlna 415 m, posluchačům známá 
z revolučních dní roku 1945. Studio na výstavišti mělo 

fungovat jako samostatná stanice pod vedením Josefa 
Koláře.

Josef Kolář (1905–1983) 
Původním povoláním středoškolský profesor. Od roku 
1932 spolupracoval externě s přednáškovým a školským 
odborem moravskoostravské stanice, v letech 1945–1947 
se školským rozhlasem v Praze. V září 1947 se stal řádným 
zaměstnancem ČsRo v Praze. Nejprve vedl vysílání pro 
střední a vyšší odborné školy, v letech 1951–1952 odešel 
z rozhlasu a působil jako středoškolský profesor. V letech 
1952–1955 byl vedoucím vzdělávacího oddělení redakce 
pro děti a mládež, v letech 1955–1960 šéfredaktorem 
HRDM, v letech 1960–1962 programovým náměstkem 
ústředního ředitele, v letech 1963–1965 uměleckým šéfem 
rozhlasu. Autor několika set rozhlasových pořadů včetně 
cyklu lékařské Rozhlasové univerzity (1958). Založil kla-
sické populárně vědecké pásmo „kolářovského“ typu. Byl 
vedoucím týmů při MEVRU a spartakiádách 1955 a 1960. 
Vychoval pro rozhlas řadu vynikajících publicistů.42

Dalšími členy Kolářova týmu byli Václav Růt, Alfréd 
Technik, Miloslav Disman, Jiří Vasmut a Ludvík 
Čermák. Projekt připravovaný pro výstaviště byl konci-
pován především jako podívaná, rozhlasový program se 
stal osobitým výstavním exponátem. Na jeho přípravě se 
s J. Kolářem podíleli F. Komenda a L. Čermák. Výstavní 
studio s proskleným průčelím umožňovalo návštěvní-
kům pohled přímo do „rozhlasové kuchyně“, na hlasa-
tele, orchestry, sólisty, herce, režiséry, soubory a vše, 
co dosud mohli pouze slyšet. Předpokládalo se, že nej-
atraktivnějšími prvky budou činohry, kabarety a kvizy, 
pořizování reportáží s návštěvníky výstavy a možnost 
nahrávání vlastního hlasového projevu. 

Vzhledem ke značně vysokým nákladům (byly vyčísleny 
na 12 milionů Kčs) se připravovalo i vysílání propagační, 
případně reklamní. Reklamním účelům mělo sloužit ko-
merční vysílání Výstavní hlasatel, fungující odděleně od 
Čs. rozhlasu. Na základě náborové akce byly připraveny 
pořady o podnicích a jejich výrobních programech. 

Do velice těžké situace se organizátoři výstavy 
dostali poté, co po únorovém komunistickém puči 
většina zahraničních rozhlasových společností odmítla 
přislíbenou účast. Bylo nutné zaplnit rozsáhlý výstavní 
prostor. I když později byla programová část MEVRA 
charakterizována jako mistrná improvizace, skutečnost 
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byla jiná. J. Kolář měl se svým nevelkým pracovním tý-
mem již koncem března dokončen pracovní programový 
plán. Nejobtížnější byla spolupráce s pražskou stanicí, 
zatímco v regionálních stanicích získal okamžitou pod-
poru. Celý duben se pak věnovali vlastní stavbě pro-
gramu, k 1. květnu bylo již prokomponovaných celých 
osm týdnů. V Praze se jako první zapojil armádní roz-
hlas, který dodal dvacet námětů včetně využití vrtulníku. 
Úsilí pracovního týmu podpořili i šéfové, především 
programový ředitel M. Očadlík. 

V největším prostoru (plánovaném pro expozici BBC) 
umístil J. Kolář studio MEVRO, ze kterého se vysílalo 
za účasti publika. Stalo se centrem zájmu všech ná-
vštěvníků výstavy. Pracovní týmy spolupracovaly s obe-
censtvem, vedle skutečné improvizace byla součástí 
programu i improvizace předstíraná. Zájem návštěvníků 
přitahoval nejen pestrý program, ale i touha osobně po-
znat významné rozhlasové pracovníky. Neodmyslitelně 
k MEVRU patří užívané oslovení „Vážení a milí...“ 
Touto geniálně jednoduchou a prostou formou vyjádřili 
pracovníci rozhlasu svůj vztah k návštěvníkům výstavy 
i k posluchačům. Základním charakteristickým rysem 
vysílání byla týmová práce a tvůrčí svoboda, každý 
měl plnou odpovědnost a plnou důvěru ostatních.

Ludvík Čermák zajišťoval veškerý hudební program 
na výstavě, řídil programové ústředí, hlásil, podával od-
borné výklady k folkloru a komentáře k jazzu (s P. Ko-
houtem) a dalším hudebním žánrům. K dispozici měl 
dva tisíce gramofonových desek pořízených přímo pro 
MEVRO, rozhlasový archiv zapůjčil padesát desek a dva-
cet pět pásů. Vysílalo se pět až šest hodin hudebních 
pořadů denně, v živém programu se střídaly všechny 
typy hudebních těles, zněla hudba všech žánrů, konal 
se nácvik lidových písní. Oblíbeným pořadem se staly 
tzv. gramofonové dostihy, ve kterých L. Čermák plnil 
přání návštěvníků. Dostihy se pořadu říkalo proto, že 
gramofonové desky byly uloženy ve vedlejší budově 
a posluchači stopovali čas potřebný k Čermákově běhu 
a nalezení požadované desky. V živých pořadech vystou-
pila řada známých umělců (Karel Leiss, Věra Řepková). 

Slovesný program řídil V. Růt. Celkem se odvysílalo 
356 hodin. V pořadech účinkovala řada našich i zahra-
ničních osobností, které přilákaly publikum (Marie 
Majerová, Albert Pražák, Zdeněk Štěpánek, Jaroslav 
Průcha, Jan Werich, Václav Vydra, Karel Konrád, Jan 

Mukařovský, Jorge Amado aj.). Režisér Jiří Vasmut re-
alizoval ve výstavním studiu před zraky diváků celkem 
35 her a hříček. Charakteristickým rysem MEVRA byla 
naprostá svoboda slova. Program se postupně rozvíjel, 
zpočátku měly rozhovory s publikem testovací charak-
ter, postupně se stávaly základním prvkem programu, na 
jehož tvorbě se publikum přímo podílelo. Tento způsob 
práce ovlivnil i výrazové prostředky: přizpůsobování se 
publiku vedlo ke zlidovění výrazu, oproštění projevu 
od frází, vyumělkovanosti a přílišného užívání odborné 
terminologie. 

Příkladem byl přednosta tuberkulózního oddělení Státního 
zdravotnického ústavu MUDr. Ladislav Šula, který po 
chvíli odhodil papíry s připravenými poznámkami a začal 
diskutovat s obecenstvem, které vydrželo naslouchat ce-
lou hodinu. 

Školské pořady připravovali M. Disman a prof. Vla-
dimír Kovářík. Zapojili do nich i učňovské a školní 
kolektivy. V. Růt využil výstavy i k specifickému poslu-
chačskému výzkumu. Posluchači z FF UK, kteří byli 
v publiku, sledovali a zapisovali podstatné reakce na 
program; na večerních poradách byly poznatky analy-
zovány. Výsledky pozorování spolu s vlastními postřehy 
rozhlasových pracovníků a dopisovým ohlasem poslu-
chačů Prahy III–MEVRA poskytovaly cenné informace. 

Pracovní úsek spojený s reklamním vysíláním zajiš-
ťoval A. Technik. Jeho hlavním úkolem bylo sjednávat 
programy v národních podnicích. Po únoru, kdy v řadě 
podniků došlo k personálním a jiným zásadním změ-
nám, začala celá práce od počátku. Bylo předepsáno 
odvysílat 230 propagačních pořadů (čtyři denně), pro 
neshody ohledně financí však bylo odvysíláno jen 150 
(tři denně). I přes nižší počet odvysílaných pořadů 
úhrada od podniků zaplatila celou programovou část 
MEVRA. 

Novinkami na MEVRU bylo zapojení telefonu 
přímo do studia a využití přenosných reportážních 
vysílačů. Kuriozitou bylo zachycení vysílače MEVRA ve 
vrtulníku při cvičném letu nad východními Čechami: pi-
lot podal hlášení letišti, telegram byl předán J. Kolářovi. 
Poprvé byla na MEVRU předvedena i československá 
televize. 

Se zkušenými rozhlasovými pracovníky spolupra-
covali čtyři mladí, posléze zůstali dva, kteří se skvěle 
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osvědčili – Pavel Kohout a Karel Kyncl, známí z ME-
VRA jako „Ti dva“. Jako odchovanci DRDS (bylo jim dva-
cet let) byli příkladem výchovy rozhlasového dorostu 
vedoucí k vytvoření osobnosti. Přicházeli i s nápady na 
vylepšení – navrhli například pořady Perličky a Výstavní 
deník, který se stal jednou z nejoblíbenějších relací. 
Společně s L. Čermákem vymysleli Mevrušku, rozhla-
sového šotka, který vpadal do programu. Tyto vpády 
působily improvizovaně, i když byly předem připraveny. 
Další populární postavou MEVRA byl „děda Mevrouš“, 
ztělesněný členem rozhlasového hereckého souboru 
Ludvíkem Řezníčkem. Při vysílání MEVRO-programu 
četl pravidelně „denní pohovory dědy Mevrouše“.

Cenná zkušenost vyplynula i z práce hlasatelů, totiž 
že výkon je podstatně lepší, je-li hlasatel spolutvůrcem 
nebo spoluúčastníkem na tvorbě programu. Velkou 
oblibu návštěvníků i posluchačů získal cyklus Znáte 

Prahu?, připravovaný V. Růtem a A. Technikem ve spo-
lupráci se znalcem Prahy Čeňkem Chyským.

Návštěvníci tolerovali i řadu nedostatků: v „U“ pa-
vilonu, který byl centrem exponátů, chybělo plynulé 
libreto jako průvodce činností, v pavilonech doku-
mentujících technický rozvoj rozhlasu chyběly titulky 
u fotografií, nepopsány byly i exponáty – až na nápis 
„Nedotýkati se“. 

Výstavu za osm týdnů (15. května–11. července) 
navštívilo přes 315 000 návštěvníků, rozhlas obdržel 
20 000 dopisů posluchačů. Poslechovost vysílání z vý-
staviště přesáhla poslech běžných stanic s výjimkou
Prahy I, mezi 8.30–19.00 hod. dosahovala 47 %. Dopisy 
posluchačů reagujících na rozhlasovou kvalitu programu 
dokazovaly, že MEVRO bylo záležitostí nejen vizuální. 
J. Kolář tuto skutečnost okomentoval slovy: „Rozhlas 

Mevruška H. Albrechtová, také cvičenka ranního tělocviku

Soška Mevrušky vytvořená Janem Kutálkem



206

B
U

D
O

V
A

T
E

L
S

K
Ý

 
R

O
Z

H
L

A
S

 
 

 
 

 
 

 
1

9
4

5
–

1
9

4
8

207

zvítězil nad podívanou.“ Poměrně příznivý byl oproti 
původnímu předpokladu i finanční výsledek. Celkové 
náklady se odhadovaly na 16,5 milionu korun, z toho 
program 4,8 milionu. Výsledně náklady na celou výstavu 
činily 11,8 milionu, na program 2,5 milionu. 

Na programové konferenci ve Zlíně hodnotili zástupci 
Čs. rozhlasu, ministerstva informací i hosté MEVRO 
jako „vpád lidových hodnot do rozhlasové praxe“. ME-
VRO shrnulo dosavadní hodnoty rozhlasové praxe, stalo 
se průkopnickým činem. Úkolem Čs. rozhlasu podle 
dobového hodnocení bylo převzít z těchto hodnot co 
nejvíce. Ceněna byla bezprostřednost, lidovost, sr-
dečnost, atmosféra hlediště, přínos regionálních 

hodnot, duch „mevráckého“ pracovního týmu, 
pocit, že program je přímo tvořen, což byly základní 
rysy pracovního stylu MEVRA. M. Burian: „MEVRO 
je svědectvím, co dokáže malá stanice, když se jí dá 
plná možnost volně dýchat.“43 Pracovní tým MEVRA byl 
v neustálém kontaktu, program byl záležitostí vnitřně 
sžitých lidí, zatímco v běžné rozhlasové praxi tento styk 
chyběl. Na MEVRU se každý den večer za účasti všech 
složek hodnotil průběh dne, zpřesňoval a diskutoval se 
program na další den.

Řadu poznatků přineslo MEVRO i zkušeným rozhla-
sovým pracovníkům, kteří sice nebyli přímo členy pra-
covního týmu, ale stali se častými hosty výstavy (D. Cha-
lupa, F. K. Zeman, M. Očadlík a další). Šlo zejména 
o neustálý kontakt pracovního týmu, analýzu a diskuse 
k dennímu programu, úzkou spolupráci všech složek 
(autoři, hlasatelé, technici). Významnou roli sehrála 
i odlišnost prostředí, vliv denního světla, které bylo 
v kontrastu s rozhlasovými „studněmi a katakombami“. 
Základem ochoty hostů ke spolupráci na MEVRU byly 
bezprostřednost, vystupování bez předem připravených 
textů a přesně vymezeného času. Například Jaroslav 
Seifert, známý svou nechutí chodit do rozhlasu, přišel, 
kdykoli byl požádán. 

Atmosféru důvěry, spolupráce, osobní odpovědnosti a ka-
marádství místo šéfování dokládá výpověď M. Dismana: 
„Stalo se asi třetího dne, že jsme vysílali improvisovaný 
pořad. Jak k němu došlo, nikdo ani neví, ale bylo to ve 
vzduchu, obecenstvo mělo co říci, a proto jsme jeli. Od 
mikrofonu vidíme dr. Koláře a náhle si uvědomujeme, že 
jsme mu zapomněli povědět, že chceme vysílat. Zaslechl 
pořad z amplionu a už zamířil do studia. Jsme staří přá-
telé, ale přiznám se, že mi v té chvíli nebylo nejpříjemněji. 
Dr. Kolář se blíží k mikrofonu, s klidným, ale zvědavým: 
,Safra, chlapi, co to tu děláte?‘ a čeká na vysvětlení. – ,No, 
vysíláme!‘ – ,To vidím! Tak já vám pomůžu!‘“44 Chyby se 
netrestaly, ale vyvozovalo se z nich poučení. V takovém 
prostředí se výrazně uplatnili i členové DRDS, kteří vyko-
nali obrovský kus práce. Členy souboru byli místní hlasate-
lé, služby u telefonu i Mevrušky.

Na podzim roku 1948 se „metody MEVRO“ na krátkou 
dobu přenesly i do rozhlasové praxe, poprvé 25. září při 
akci SČM v paláci Kotva, jíž se zúčastnili „Ti dva“ a re-
portér armádního rozhlasu Jiří Šrámek. Na Praze II se 
„metodou MEVRO“ vysílalo od 10. října každou neděli 

P. Kohout a K. Kyncl – „Ti dva“ na MEVRU
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od 13.15 do 24.00 hod. Pod názvem MEVRO odpovídá 
se vysílalo ze studia v Karlíně. Na přípravě programu 
se podílel osvědčený tým z výstavy. Vzdělávací pořady 
zajišťoval J. Kolář, literární V. Růt a hudební část obsta-
rával L. Čermák. Vysílání „MEVRO programu“ zvýšilo 
poslechovost stanice až o 300 %, index spokojenosti 
posluchačů se pohyboval mezi 71–83 %.

Od 14. listopadu se vysílalo na dvou frontách: ve spo-
lupráci s ROH z Radiopaláce pod názvem Veselá neděle 
a z karlínského studia, kde A. Hostomská připravovala 
Hovory o zpěvu. V listopadu se dokonce začaly vytvářet 
zájmové kroužky. „Metoda MEVRO“ se uplatnila i v mi-
mopražské stanici, při vysílání z plzeňského sálu Peklo 
5. prosince 1948. 

Celková bilance v roce 1948 byla 821 hodin odvysíla-
ných na výstavě a v rámci „mevrálních nedělí“. Na pro-
gramové poradě v listopadu 1948 se řešila otázka další 
existence nedělního vysílání MEVRO. Nebylo možné po-
kračovat ve stávající praxi, kdy nepočetný tým pracov-
níků připravoval program na neděli při své běžné práci. 
Duchovní otec MEVRA dr. Kolář navrhl dvě možná ře-
šení: „Myslím, že jediná možnost dnes je zařadit tento 
způsob normálně do programu v normálních sezeních 
programových a aby se jednotlivé odbory a jednotlivé 
stanice vytváření tohoto programu ujaly. Je tu ovšem 
ještě jedno řešení, aby si některou neděli vzala celou 
jedna stanice mimopražská na starost“.45

Do běžné rozhlasové praxe však „metoda MEVRO“ 
trvale a v plném rozsahu přejít nemohla, protože se 
stále více uplatňovaly cenzurní zásahy. Jakékoli po-
kusy o oživení MEVRA musely vzhledem k změněným 
společenským podmínkám zákonitě skončit nezdarem. 
Názorným příkladem toho byly besedy Co chcete vědět, 
v nichž posléze byly přímé telefonické dotazy poslu-
chačů nahrazeny dotazy předem připravenými.

 

Technika
Význam techniky pro rozhlasové vysílání charakteri-

zují slova ústředního technického ředitele Čs. rozhlasu 
ing. L. Janíka na programové konferenci v Karlových 
Varech: „A proč zde na programových poradách mlu-
vit o technice? Protože je to nakonec u nás v rozhlase 

vždy technika, která vše, co se zde rozhodne, realisuje, 
poněvadž je to často technika, která pro realisaci 
programových úkolů možnosti přináší a ovšem je též 
někdy omezuje. Poněvadž zkrátka rozhlas je v jádru 
technická záležitost.“46

Rozhlasová technika se po skončení války nacházela 
ve značně zdevastovaném stavu. Zařízení brněnské
a ostravské stanice bylo z větší části zničeno, bylo nutné 
alespoň provizorně vybavit i nově vzniklé stanice. Část 
rozhlasového vybavení Němci demontovali a ukradli, 
citelné ztráty utrpěl gramoarchiv. 

Hlavní příčinou postupného technického zaostávání 
byla léta války. Vývoj ve světě se nezastavil, nové metody 
umožňovaly prakticky bezporuchový poslech, zdokona-
lila se i studiová technika. Čs. rozhlas se proto začal sou-
stavněji zabývat i otázkami nových rozhlasových tech-
nologií. Žádný z československých podniků potřebná 
zařízení nevyráběl, veškeré zařízení bylo z dovozu nebo 
vyrobené přímo Čs. rozhlasem. Rozhlas z vlastní inici-
ativy začal s vývojem a výzkumem zařízení, při nichž 
využíval poznatků z ciziny. Podílel se na speciálních 
výzkumech moderních rozhlasových zařízení, zařízení 
pro záznam zvuku, konstrukce moderních rozhlasových 
přijímačů, televize apod. Státní výzkumná rada jmeno-
vala rozhlas hlavním garantem řady úkolů. Rozhlas se 
zabýval i otázkami vysílání na velmi krátkých vlnách 
a využitím frekvenční modulace. Pro vývoj televize 
poskytl rozhlas své technické odborníky, kteří spolupra-
covali s vojenskými techniky. 

Podstatnou část rekonstrukcí a obnovy zařízení roz-
hlas provedl vlastními silami, z vlastních prostředků a za 
nepřetržitého provozu. Stav technického personálu byl 
nízký, bylo třeba zapracovat nové zaměstnance a vyško-
lit technickou obsluhu pro nově vzniklé stanice. Zaměst-
nanci nečerpali dovolenou, potýkali se s nedostatkem 
materiálu a náhradních dílů. Opotřebované technické 
zařízení procházelo zatěžkávací zkouškou, kapacita pěti 
hlavních studií na Vinohradské nepostačovala pro roz-
sáhlý provoz. Těchto pět studií bylo v roce 1946 v pro-
vozu s technickou obsluhou 10 200 hodin, navíc řadu 
hodin byla pracoviště využívána ke zkouškám probíha-
jícím bez technické obsluhy. Z celkové doby provozu 
s technickou obsluhou připadlo 65 % času na zkoušky, 
27 % na natáčení a 8 % na přímé vysílání. Poměr přímého 
vysílání a natáčení dokazoval, že záznam zatlačuje přímé 
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vysílání. Stejně tak poměr mezi výrobou a vysíláním 
ukazoval na nebezpečný trend, totiž že rozhlas vyrábí 
podstatně více, než je schopen odvysílat. Čas vyhrazený 
pro zkoušky byl v porovnání s jinými rozhlasy nedosta-
tečný, na což si stěžovali především tvůrci velkých dra-
matických děl. Chyběl i prostor pro experiment. Nová 
programová struktura a změna charakteru práce kladly 
na technické kapacity podstatně větší nároky. 

V porovnání s rokem 1938 bylo natočeno o téměř 
1800 % více, zatímco stav personálu stoupl pouze o 200 %. 

Co se týká vlastního technického vybavení, zlepšilo se 
oproti roku 1938 zejména po stránce kvantitativní, méně 
již po stránce kvalitativní. 
V roce 1938 měl Radiojournal v Praze k dispozici 2 blatt-
nerphony, 1 stroj na výrobu voskových fólií, 2 stroje na 
výrobu želatinových fólií.
V roce 1947 byl Čs. rozhlas v Praze vybaven 4 blattner-
phony, 2 magnetofony se stejnosměrnou předmagnetizací, 
11 magnetofony s vysokofrekvenční předmagnetizací, 
4 stroji na výrobu voskových fólií, 3 stroji Philips-Miller 
(1 nahrávací a 2 reprodukční), 4 stroji na výrobu želatino-
vých fólií. 

Počet strojů vzrostl šestinásobně, podobně tomu bylo 
se záznamovými médii. 

V roce 1938 bylo v provozu pouze 102 pásů pro blattner-
phon, v roce 1947 již 530 pásů pro blattnerphon, 400 pásků 
pro magnetofon se stejnosměrnou předmagnetizací, 4380 
pásků pro magnetofon s vysokofrekvenční předmagneti-
zací, 1400 vosků a 500 filmů PM.47

Řada technických novinek a zařízení vyrobených 
technikou Čs. rozhlasu byla poprvé použita na MEVRU: 
například zapojení telefonů do studia, první veřejné 
předvedení televize, použití malých přenosných repor-
tážních vysílačů s frekvenční modulací. Přinesly usnad-
nění práce techniků a reportérů, protože mikrofon nebyl 
spojen kabelem s ostatním zařízením. Umožňovaly tím 
volný pohyb a přístup i do míst dříve pro rozhlasové 
vysílání nedostupných. Nahrazení dosud používané 
amplitudové modulace modulací frekvenční odstranilo 
rušení příjmu atmosférickými a podobnými poruchami. 
Současně frekvenční rozsah byl u nových vysílačů pod-
statně větší. Další výhodou byly malé rozměry – torba 
s vysílačem a proudovým zdrojem (který byl podstatně 
těžší než vysílač) vážila tři a půl kg. Jedna náplň zdrojů 

vydržela pracovat čtyři až pět hodin. Problémem zůstá-
val přijímač pro příjem frekvenčně modulovaných sig-
nálů, který zatím bylo nutné dovážet. Vedle MEVRA byly 
tyto vysílače užity i při všesokolském sletu. 

Na všesokolském sletu bylo poprvé použito inovo-
vaného způsobu ozvučení prostoru pomocí reproduk-
torů umístěných v zemi. 

„V podstatě je to reproduktor, který je odolný zcela proti 
vlhku a je našroubován do závitu jako žárovka na rozvodo-
vou síť. Skruž, v níž je uložen, má jímku a trativod pro od-
tok přívalu dešťové vody. Masivní ocelolitinový kryt, který 
dovoluje přejíždět šestitunovým kropicím vozům, má upro-
střed malé víčko pro snadný přístup k reproduktorům.“48

Ozvučení provedli technici národního podniku 
TESLA. Autorem vynálezu, zdokonalujícího dříve použí-
vané systémy, byl dr. ing. Josef Merhaut. Paralelní chod 
většího počtu koncových stupňů pro zesilovače umožňo-
val libovolné rozšíření výkonu, snadné připojení repro-
duktorů na rozvodnou síť a snadné ovládání z jednoho 
místa. Díky řadě pohotovostních a kontrolních relé při 
závadě jednoho z reproduktorů začala ihned fungovat 
záložní součástka. 

Vysílače 
V květnu 1945 měl Čs. rozhlas k dispozici následující 

vysílače: Praha I-Liblice, Praha II-Mělník, Praha-město, 
Liblice-dlouhá vlna, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, 
Brno – provizorně 259,1 m, Moravská Ostrava (Marián-
ské Hory), Bratislava-Kostolany, Poděbrady – KV, 49,92 
a 31,41 m.

K 10. listopadu 1945 bylo ukončeno vysílání na vlně 
415 m ze strašnického vysílače, Praha II přešla na měl-
nický vysílač.

K 30. červnu 1946 užíval rozhlas k šíření programu 
deset stálých a sedm pokusných vysílačů.

Mezi stálé vysílače patřily:
Liblice na vlně 1671 m, 191 kilocyklů výkonem 10 kW,
Liblice – Praha I 470,2 m, 638 kc, 120 kW,
Mělník – Praha II 269,5 m,1113 kc, 60 kW,
Plzeň 566 m, 530 kc, 15 kW,
České Budějovice 219,6 m, 1346 kc, 5 kW,
Brno-Komárov 219,9 m, 1158 kc, 20 kW,
Moravská Ostrava-Svinov 325,4 m, 922 kc, 11 kW.
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Na Slovensku byly tři vysílače:
Bratislava-Kostolany 298,8 m, 1004 kc, 50 kW,
   Banská Bystrica 249,2 m, 1204 kc, 5 kW,
Košice 208,6 m, 1438 kc, 1 kW.
Pokusně vysílaly Hradec Králové, Teplice, Ústí nad 

Labem, Most, Karlovy Vary, Liberec a Jihlava.
Pro krátkovlnné vysílání sloužil vysílač Poděbrady 

o výkonu 34 kW.49

Významným dnem se stal 4. říjen 1947, kdy zahájil 
svou činnost vysílač Morava-Dobrochov o výkonu 
100 kW. Pokrýval signálem celé území Moravy, dobře 
slyšitelný byl i v Čechách a umožňoval i poslech Čs. 
rozhlasu za hranicemi. 

V roce 1947 pracovalo v Československu jedenáct 
tzv. oficiálních, tj. poštovní správou provozovaných 
rozhlasových vysílačů ve středovlnném a dlouhovlnném 
pásmu. V Čechách to bylo pět vysílačů, na Moravě a na 
Slovensku po třech. Kromě těchto oficiálních vysílačů 
působilo ještě několik vysílačů s omezeným výkonem, 
spravovaných místními národními výbory. Situace byla 
velmi neuspokojivá, neboť okrajové oblasti republiky 
nebyly domácím vysíláním dostatečně pokryty. Ke zhor-
šení stavu přispělo i to, že řada cizích vysílačů vysílala 
na frekvencích, které jim nebyly přiděleny. Rozdělení 
stanovil tzv. Luzernský vlnový plán v roce 1933. Čes-
koslovensku přidělil sedm vln, potřeba roku 1947 činila 

Přenosná krátkovlnná vysílačka (1948)
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šestnáct. Podobná byla i celková mezinárodní situace; 
jestliže 130 vln bylo rozděleno mezi 192 uchazečů (ně-
které vlny byly přiděleny jako společné více stanicím), 
pak v roce 1947 bylo již 294 nároků. Důsledkem toho 
pak bylo vzájemné rušení vysílačů a redukce okruhů 
dobré slyšitelnosti. Bylo nutné obnovit pořádek v éteru. 
O tomto problému jednala v září 1948 v Kodani za účasti 
200 delegátů z 33 evropských zemí Evropská rozhla-
sová konference o přerozdělení vln. Výsledkem jejího 
jednání byla změna Luzernského plánu. Čs. delegaci 
vedl ing. Josef Ehrlich z ministerstva informací, za minis-
terstvo pošt se účastnili dr. Bušák a ing. Caha, za Čs. roz-
hlas dr. Václav Urban a ing. Milan Zahradníček. Jednání 
byla značně obtížná, protože požadavky jednotlivých 
delegací přesahovaly možnosti, které poskytoval počet 
vln. Výsledkem jednání byla úmluva podepsaná 15. září. 
Podle ní čs. zástupci získali čtyři výlučné střední vlny 
z celkových 40, tři smíšené střední vlny ze 69, ze dvou 
mezinárodních středních vln účast na obou a ze třinácti 
výlučně dlouhých vln jednu.50 Úspěchem bylo především 
získání dlouhé vlny, umožňující slyšitelnost hlavního 
programu na území celého státu. 

Přechod na nové vlnové délky podle Kodaňského 
plánu se začal uskutečňovat k 15. březnu 1950. 

Rozhlasová žurnalistika
Odbor pro zvláštní úkoly

Jeho činnost charakterizoval jeho šéfredaktor 
F. K. Zeman takto:

„Novým přínosem zpravodajství a služeb vzniká 
totiž rozhlas, který se zapojuje do všech důsledků a do 
všech krajností do politické služby a do služby životu, 
životu všednímu a obyčejnému, do služby jeho praktic-
kým potřebám a přímo jeho pracovním úkolům.“51

Rozsáhlá informační služba na pomoc obyvatelstvu 
a vládě při návratu života do normálních kolejí byla 
prvním poválečným úkolem rozhlasu. Zpočátku byla 
součástí vznikajícího zpravodajství, avšak záhy se od něj 
odpoutala. Definitivní rozdělení zpravodajství a oddě-
lení zvláštních služeb (později odboru pro zvláštní úkoly 
a regionální pořady) znamenalo jmenování J. Hronka 
šéfredaktorem zpravodajství. 

Během několika prvních poválečných dnů byl do 
vysílání nejrůznějších informací, oznámení, instrukcí 
a výzev vnesen systém. Vznikla rozsáhlá rozhlasová 
služba, zahrnující akce:

a)  tzv. pozdravů rodinám (vzkazy rodinám, stručná 
soukromá oznámení od vzdálených osob o místě 
jejich pobytu) – 38 000 vzkazů za tři týdny, 

b)   vzkazy do Německa a Polska pro vězně koncent-
račních táborů a totálně nasazené,

c)    pátrání a výzvy o pohřešovaných osobách, úmr-
tích, pohřbech – za tři měsíce 2136 zpráv,

d)   služba pátrací – pátrání po lidech z koncentrač-
ních táborů, totálně nasazených, o nichž neměli 
jejich blízcí žádné informace.

V 6.15 a 18.15 hod. se vysílaly zprávy o pohřešova-
ných a informace o zdraví či návratu členů rodin žijících 
odloučeně. V 19.15 hod. následovaly zprávy pro kon-
centrační tábory a rodinné příslušníky osvobozených 
politických vězňů. Ve 12.00 a 18.00 hod. hlásil rozhlas 
zprávy o padlých a zemřelých a o datech jejich pohřbů. 
Kromě toho se denně od 9.00 do 19.00 hod. poskytovaly 
informace o pohřešovaných přímo v budově rozhlasu. 
Ve 22.30 hod. vysílal rozhlas denně Službu spojencům. 
Jednalo se o cizojazyčné vysílání, v němž poskytoval 
pomoc hlavně Rusům, Jihoslovanům, Polákům, Holan-
ďanům a Francouzům. 

Prvním úkolem útvaru byla repatriace našich 
občanů, největší a nejvýznamnější organizátorská 
akce rozhlasu v prvním poválečném roce. Trvala od 
10. května52 do 23. prosince 1945. Jejím cílem byl co nej-
rychlejší návrat vězňů koncentračních táborů do vlasti, 
jak ukládal Košický vládní program. Situaci komplikoval 
rozvrat dopravy v Německu, zničené tratě, nedostatek 
dopravních prostředků a pohonných hmot. 

Za 224 dní odbavilo oddělení pro zvláštní úkoly 1700 
zvláštních vysílání od 15 do 130 minut, přes 1500 velkých 
prohlášení, vládních a úředních zpráv, 5000 různých zpráv, 
pokynů, výzev a přes 200 000 zpráv pátracích, pozdravů, 
vzkazů, dotazů, pokynů a hlášení pobytu. Sám F. K. Zeman 
pracoval nepřetržitě 104 dní 14 hodin denně.53

V rámci repatriační akce byla uspořádána sbírka 
pohonných hmot pro vozidla převážející repatrianty 
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z Německa, tzv. Akce benzin, která vznikla z podnětu 
posluchače Jaroslava Matuchy z Prahy. F. K. Zeman do 
ní zapojil i Emila Františka Buriana, který se vrátil z kon-
centračního tábora v Neugamme. E. F. Burian požádal 
o spolupráci své přátele, básníky Jaroslava Seiferta, 
Vítězslava Nezvala a Františka Halase, kteří napsali 
agitační verše. Ty recitoval E. F. Burian dne 12. května 
ve 20.00 hodin. Na přípravě relací se podílel například 
i herec a režisér Bohuš Hradil. Odezva byla rychlá –
za měsíc přinesla sbírka 60 000 litrů pohonných hmot 
a 25 tun generátorového dříví, které sloužilo pro výrobu 
dřevoplynu jako alternativního zdroje pro pohon aut. Vý-
znam zapojení rozhlasu spočíval především v rychlosti 
a pohotovosti, neboť Repatriační odbor při ministerstvu 
ochrany práce a sociálních věcí vznikl až 17. května.54 
Repatriační a pátrací akce v některých dnech zabíraly až 
80 % vysílacího času.

Kromě Akce benzin se ve prospěch repatriantů 
uskutečnila národní sbírka a sbírka na pomoc při 
obnově Lidic a Ležáků, vypálených nacisty. Celkový 
výnos představoval 10 milionů korun. Způsob, jakým se 
rozhlas zhostil organizování repatriace, posiloval důvěru 
posluchačů a umožnil rozhlasu těžit z toho i při dalších 
oficiálních akcích.

Služby pohraničí
Další velkou organizátorskou akcí byla tzv. kampaň 

osidlovací, připravovaná od jara 1946 jako akce hospo-
dárného osídlení měst. Přerostla v rozsáhlou náborovou 
akci, od 1. července 1946 vysílanou pod názvem Naše 
služba pohraničí a budovatelské práci. Pod vedením 
F. K. Zemana na ní spolupracovaly všechny stanice Čs. 
rozhlasu. Jejím cílem bylo nahradit v pohraničí úbytek 
pracovních sil, k němuž došlo zejména odsunem Němců, 
zajistit chod průmyslových podniků a řádnou správu ná-
rodního majetku. Od 1. července 1946 do 15. ledna 1947 
bylo ve 199 dnech odvysíláno 220 v průměru patnácti-
minutových relací. Obsahovaly úřední zprávy a pokyny, 
upravující právní, hospodářské, sociální a kulturní po-
měry v pohraničí, a získávaly pracovní síly pro průmysl. 
Současně probíhal i nábor pro obory neprůmyslové. 
Oznamování volných míst, tedy službu poptávkovou, 
doplnila i služba nabídková. Společně tvořily zprostřed-
kovatelskou službu práce, s níž byla spojena rozsáhlá 
administrativa (denně bylo v průměru kromě odvysíla-

ných hlášení vyřízeno 420 žádostí). V uvedeném období 
rozhlas ohlásil v poptávkové službě 132 000 volných míst 
pro 2065 firem, v nabídkové službě 8000 volných míst. 
Kvalifikovaný odhad55 uváděl 50 000 pracovníků získa-
ných prostřednictvím rozhlasu. Čs. rozhlas poskytoval 
pohraničí i další pomoc, především službu výrobě, pro 
niž zajišťoval chybějící materiál a náhradní díly. Vzniklo 
i zvláštní vysílání pro národní výbory v pohraničních 
oblastech. Z podnětu ministerstva vnitra zahájil rozhlas 
boj proti „zlatokopům“, kteří se do pohraničí vydávali 
za rychlým zbohatnutím. Paralelně s rozsáhlými kam-
paněmi připravoval zvláštní odbor řadu akcí menšího 
rozsahu na podporu regionálního podnikání, organizo-
val pomocné a sbírkové akce typu Budujeme Slezsko, 
Týden dětské radosti, sbírku knih pro pohraničí apod. 
Soustavnou pozornost věnoval pomoci dopravě, propa-
gaci sportovního a civilního letectví, informoval o dáv-
kách na potravinové lístky a zapojil se do mnoha dalších 
akcí na podporu budovatelského úsilí. Rozhlas tak konal 
sice bez úředního pověření, ale s vědomou účastí kom-
petentních míst.

Do organizačních akcí a kampaní se zapojila i studia 
Čs. rozhlasu (Vánoční strom republiky, pátrací zprávy, 
sbírka pro repatrianty či sbírka ve prospěch válkou zni-
čeného Slezska, spoluorganizovaná ostravskou stanicí; 
v jejím čele stáli slepý učitel Jindřich Šajnar a malířka 
Helena Salichová). Cílem bylo vytvoření patronátů nad 
jednotlivými slezskými obcemi, poskytování materiální 
i morální podpory, seznámení se s kulturou kraje a po-
silování vědomí pospolitosti. Mezi prvními městy, která 
se do akce zapojila, byly Plzeň, Tábor a Kutná Hora. 
S obrovským ohlasem se v celé republice i u krajanů 
v zámoří setkala akce 500 kmotrů opuštěným morav-
ským dětem, u jejíhož zrodu stála brněnská stanice. 
Během roku se přihlásilo více než pět set jednotlivců 
a institucí z celé republiky, krajané z Chicaga převzali 
kmotrovství nad tisícovkou československých dětí. 
Iniciátorem sbírek v rámci vánočních stromů republiky 
byla opět brněnská stanice, která využila k propagování 
organizátorských akcí i tzv. kulturních brigád – pořádání 
koncertů na různých místech, při nichž se návštěvníci 
seznamovali s činností rozhlasu. Spontánní reakcí po-
sluchačů vznikla například sbírka cukru pro Bulharsko 
a Jugoslávii, vyvolaná zprávou o jeho nedostatku. Po 
odvysílání zprávy o neštěstí na dole Koh-i-noor v Lomu 
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u Mostu zaslali posluchači několik milionů korun na 
pomoc rodinám obětí. Stejně tak i zmínka Josefa Koláře 
o nedostatku krmné řepy pro pokusná zvířata v bakterio-
logickém ústavu (1947) měla okamžitý ohlas. Do ústavu 
i do rozhlasu denně přicházely balíčky z celé republiky. 
Kladně reagovali posluchači i na další výzvu J. Koláře, 
aby darovali krev a přispěli k záchraně lidských životů. 
Tato akce byla počátkem organizovaného dobrovolného 
dárcovství krve.

Od podzimu 1946 se stálým úkolem zvláštního odboru 
stala propagace dvouletého plánu a v této souvislosti 
koordinace odborných rozhlasů. Zvláště významná 
byla pomoc rozhlasu při propagaci a organizování země-
dělských brigád, kterým zvláštní odbor věnoval v období 
od počátku léta do října 1946 celkem 23 relací. Čs. roz-
hlas nepomáhal zemědělství jen propagací, ale i prak-
tickou pomocí formou brigád. Od listopadu se rozhlas 
angažoval i v začlenění tělesně postižených do aktivní 
práce. Průběžně zajišťoval služby pro úřady, korpo-
race a spolky a pokračoval v organizování pravidelné 
pátrací služby. V rámci podpory dvouletého plánu zahájil 
od 2. února 1946 pravidelné denní vysílání pro horníky.

Kromě organizačních akcí rozhlas poskytoval v řadě 
případů i individuální poradní službu: posluchači se na 
něj s důvěrou obraceli, protože rozhlas buď pomohl 
přímo, nebo odkázal na příslušné organizace.

Úspěch rozhlasových kampaní ukázal sílu rozhlaso-
vého působení. Redaktor vystupoval jako organizátor 
a iniciátor a stával se významnou politickou osobností. 
Změna společenské funkce rozhlasu přinesla i změnu 
stylu práce. Vytvářel se nový systém práce celého re-
dakčního kolektivu, budovalo se obsáhlé informační 
zázemí. Jedním ze základních rysů práce oddělení pro 
zvláštní úkoly se stala improvizace. Výjimečnou osob-
ností v tomto směru byl vedoucí oddělení F. K. Zeman. 
Jeho styl práce přebírali další redaktoři.

Názorným příkladem vlivu rozhlasu byla chmelová 
kampaň v roce 1947. Na sklizeň bylo třeba zajistit se-
zonní dělníky. Na naléhavá slova F. K. Zemana reagovalo 
během týdne podstatně více dobrovolníků, než bylo 
pro sklizeň zapotřebí, a hlásili se další. Výsledný počet 
překročil požadavek o dvacet tisíc. Pracovníci Čs. roz-
hlasu šli příkladem, heslo „Pojďte s námi na ten chmel“ 
naplnili skutkem a vytvořili samostatnou rozhlasovou 
brigádu z redaktorů, režisérů, techniků i herců.56

V roce 1947 následovaly další velké kampaně, nazý-
vané souhrnně vyživovací. Byly vyvolány obrovským 
suchem a následnou neúrodou, které ČSR zasáhly v prv-
ním roce dvouletky. Na pomoc vládě opět přispěchal 
rozhlas a od září do prosince 1947 prováděl tři velké 
kampaně. První z nich byla kampaň výkupová s cílem 
zvýšit od zemědělců výkup obilí a brambor pro veřejné 
zásobování. Na ni navazovala kampaň pod heslem 
Mléko všem dětem, směřující k zajištění dodávek mléka 
do mlékáren. Jako doplněk kampaně výkupové před 
Vánoci probíhala kampaň Vesnice městům k Vánocům. 
Souběžně s touto kampaní probíhala již tradiční akce 
Vánoční strom republiky a jednorázový sběr starého 
papíru v Praze, Brně a Ostravě. 

Dalšími kampaněmi na podporu vládní hospodářské 
politiky byly propagace šetření elektrickým proudem, 
sběr textilu, opatřování bytů pro vysokoškolské studenty 
v Praze, pomoc oblastem postiženým povodněmi, propa-
gace Národní směny mládeže, samostatná rozhlasová akce 
Knihy pro pohraničí. Úspěchem propagačních akcí bylo 
i získání brigádníků pro kladenský uhelný revír. Soustav-
nou podporu věnovalo zvláštní oddělení i Národní soutěži 
a akcím pořádaným ministerstvy na podporu splnění úkolů 
dvouletého plánu. 

Kampaně a organizátorské akce Čs. rozhlasu měly 
zásadní význam pro chod a obnovu hospodářství státu. 

   
Zpravodajství

Vlastní, na ČTK nezávislé rozhlasové zpravodajství 
se začalo vytvářet 10. května 1945. Jeho vznik inicioval 
prof. Matoušek slovy adresovanými F. K. Zemanovi: „Je 
třeba se zbavit závislosti na Četce, musíme mít svoje 
vlastní zpravodajství a informace a jediný, kdo to 
může dělat, jste vy.“57 A tak F. K. Zeman za pomoci Jana 
Weniga, Václava Linharta a Jaroslava Hájka začal vytvá-
řet základy vlastního rozhlasového zpravodajství. Po 
nástupu B. Laštovičky byl do funkce šéfredaktora jme-
nován Jiří Hronek, který kromě toho, že byl výborným 
a pohotovým novinářem, byl i velmi ambiciózní člověk 
se sklony k velikášství.58

Jiří Hronek (1905–1987)
S novinářskou praxí začínal v Melantrichu. V letech 
1940–1945 pracoval v rozhlasovém oddělení ministerstva 
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zahraničí v Londýně. Od roku 1945 do roku 1948 byl 
šéfredaktorem politického zpravodajství Čs. rozhlasu. 
Jeho zásluhou se do praxe Československého rozhlasu 
přenesly zkušenosti z vysílání BBC. V červnu 1948 se stal 
generálním ředitelem informační kanceláře ministerstva 
informací; počátkem padesátých let byl jako příslušník tzv. 
západního odboje vyhozen a působil jako redaktor v méně 
významných periodikách. V letech 1945–1951 byl členem 
předsednictva Svazu čs. novinářů; v letech 1947–1951 ge-
nerálním sekretářem Mezinárodní organizace novinářů.59 
Jako první československý novinář byl pozván rozhlaso-
vým odborem Společnosti národů k zavedení a organizaci 
československého vysílání při Společnosti národů .60

Pro vysílání zpravodajských a politických programů 
byla určena vysílací stanice Praha I. Zpravodajské relace 
se vysílaly ve všední dny v 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
a 22.00 hodin. Zpravodajství na Praze I vedené šéfredak-
torem J. Hronkem se postupně dotvářelo, specializovalo 
se výhradně na zpravodajské relace. Relace charakteru 
veřejné služby zajišťoval zvláštní odbor vedený F. K. Ze-
manem. Čs. rozhlas sice i nadále přebíral zpravodajství 
ČTK, ale doplňoval je zpravodajstvím vlastním, které 
vytvářeli redaktoři specializovaní na určité oblasti. 
Doba po válce byla pro získávání kvalitních novinářů 
velmi nepříznivá, protože je potřebovaly i noviny a ča-
sopisy. V neprospěch rozhlasového zpravodajství půso-
bilo i to, že se jednalo o záležitost novou, bez předchozí 
tradice. 

Ze zkušenějších novinářů přišel do zpravodajství 
(díky dohodě o poměrném zastoupení politických stran) 
z Melantrichu jako zástupce národně socialistické strany 
Miloš Midloch, z Orbisu za sociální demokracii Vladi-
mír Veselý. Dalším zkušeným novinářem byl Jaroslav 
Ondráček, který působil především jako parlamentní 
zpravodaj. Z ostravské odbočky přišel Karel Beba, který 
připravoval ranní přehledy tisku. Mezi novináře, kteří 
pracovali v prvních poválečných letech v rozhlasovém 
zpravodajství, patřili například František Gel, Jaroslav 
Bor, Bohuslav Švec, Jiří Ruml, Ludvík Aškenazy, Arnošt 
Lustig. 

Jedním z prvních pravidelných pořadů rozhlasového 
zpravodajství se stala Kulturní hlídka. U jejího zrodu 
stál počátkem června 1945 dr. Jan Wenig. Zpočátku 
byla obdobou kulturních hlídek v tisku, postupně kolem 
sebe soustředila vynikající odborníky ze všech oblastí 

kultury. Posluchači se v Kulturní hlídce dozvídali o všem 
významném, co se v kultuře odehrávalo. Hosty byli re-
žiséři, dramatici, herci, vysílaly se úryvky z divadelních 
představení a koncertů, kritiky, debaty. Na přípravě po-
řadů spolupracovali Ivan Urban a Jiří Mucha. Kulturní 
hlídka se mohla svobodně rozvíjet jen do nástupu cen-
zorů. V březnu 1950 zanikla.

 
Rozhlasové noviny

Dne 16. září 1945 se ve vysílání Československého 
rozhlasu poprvé objevila hlavní zpravodajská relace pod 
názvem Rozhlasové noviny.

Vzorem pro Rozhlasové noviny se staly tzv. noční mluvené 
noviny z Londýna, na jejichž přípravě se J. Hronek za války 
podílel: z různých zpráv dodávaných agenturami a z moni-
toringu vysílání českého a slovenského rozhlasu byly vybí-
rány nejdůležitější zprávy, které redaktor krátce, výstižně 
a vtipně komentoval.61

Jednalo se o zpravodajský magazín nového typu, 
pro který získal J. Hronek celých 60 minut v nejlukrativ-
nějším večerním čase, od 19.00 do 20.00 hod. Nahrazoval 
dosavadní dvacetiminutové Zpravodajství Čs. rozhlasu.62 
Přinášel aktuální zprávy s cílem informovat posluchače 
a utvářet jeho názory a postoje. Používal k tomu zpravo-
dajské i publicistické žánry. Velký důraz byl kladen na 
úvodní a závěrečné zprávy. Ideální zprávu tvořilo pět až 
šest řádek, úvodní věta měla nahrazovat novinový titu-
lek. Postupně se relace dotvářela a zdokonalovala, do-
plňovala se akustickými předěly a znělkovou grafikou, 
vznikaly pravidelné rubriky. Pod názvem Jak je to s… 
byly zavedeny zvláštní přílohy, v nichž se Čs. rozhlas za-
býval podrobněji problémy, které zajímaly posluchače. 
K udržení pozornosti posluchačů přispívalo střídání 
žánrů i velká míra autentičnosti. Kromě základní infor-
mace uvádějící problém byly do relace zařazovány ko-
mentáře a vystoupení zajímavých osobností, stanoviska 
odborníků a rozhovory s lidmi dotčenými daným problé-
mem. Na konec Rozhlasových novin byly zařazovány 
zajímavosti a sportovní zprávy, přibyly i scénky, skeče 
a písničky, vznikla pestrá zpravodajská pásma.

Rozhlasové noviny se vysílaly denně na všech programo-
vých okruzích. Na Praze II končily v 19.30 hod. Od 17. září 
1945 bylo na Praze II ve 12.00 hod. zavedeno ve všední 
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dny vysílání pro venkov, na Praze I se vysílalo osidlovací 
zpravodajství, které vysílaly též Plzeň, České Budějovice 
a Východočeský vysílač. Slovensko vysílalo své vlastní 
Rozhlasové noviny, ostatní stanice s výjimkou Brna II do 
19.45 hod. přejímaly program Prahy I, od 19.45 hod. nava-
zovaly vlastním zpravodajstvím – Hlas Moravy (Brno), Roz-
hlasový deník Ostravska, Západočeské rozhlasové noviny 
a Jihočeské rozhlasové noviny. Tento stav byl odsouhlasen 
i programovou konferencí ve Zlíně. 

Velmi populární se u posluchačů stala nedělní hodi-
nová Beseda Rozhlasových novin, připravovaná Kar-
lem Pechem. Vysílala se od září 1946 před Rozhlasovými 
novinami. Stálými účastníky byli kromě K. Pecha herci 

Ludmila Burešová, Václav Voska, Ota Ornest, Bohumil 
Bezouška a Bohumil Švarc, kteří tvořili základní šestici. 
Častými hosty byli Josef Hlinomaz, Jan Pivec, František 
Filipovský, Stanislav Neumann, Josef Kolář. Nejoblíbe-
nějším aktérem byl jezevčík Karla Pecha Ferda z Kar-
lína, který se do vysílání zapojoval občasným štěkotem. 
Pořad měl charakter kaleidoskopu zajímavostí. Pozor-
nost posluchačů upoutával i soutěžemi, které se setkaly 
s obrovským ohlasem. Týdně docházelo do rozhlasu 
i přes 20 000 odpovědí na lístcích s ustřiženým rohem. 
S přibývajícím počtem nejrůznějších lektorů a cenzorů 
po únoru 1948 začala úroveň Besed upadat. Poslední 
Besedu odvysílal rozhlas 23. května 1948. 

Beseda Rozhlasových novin (1948)
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Podobně jako nedělní Beseda je s Rozhlasovými no-
vinami spojeno i vysílání reportáží Jiřího Hanzelky 
a Miroslava Zikmunda. Jejich reportáže z Evropy, 
Afriky a Ameriky se vysílaly nepřetržitě po dobu pěti let 
a patřily k nejposlouchanějším rozhlasovým pořadům. 
Vysílání začalo 11. června 1947, celkem bylo odvysíláno 
sedm set reportáží, které seznámily posluchače se 48 
zeměmi. Poslední čtvrthodina nazvaná Opět v Českoslo-
vensku byla odvysílána 26. srpna 1952.63

Jednou z nejvýznamnějších osobností v rodícím se 
rozhlasovém zpravodajství se stal František Gel.

František Gel (1901–1972) 
Vlastním jménem František Feigel. Působil jako mimo-
řádný zpravodaj z norimberského procesu s váleč-
nými zločinci64. Od 20. listopadu 1945 do dubna 1946 
zprostředkovával F. Gel posluchačům jednání tribunálu; 
jeho příspěvky se vysílaly dvakrát denně, večer jako sou-
část Rozhlasových novin. Kvůli nefungujícímu spojení bylo 
nutné posílat zprávy prostřednictvím anglických spojařů 
přes New York, odkud přicházely telegraficky do Prahy 
značně zkomolené. Gelovi se podařilo objevit starý kabel, 
vedoucí z Lisabonu do Vladivostoku přes Prahu, a tak do-
kázal takřka nemožné, neboť všichni ostatní zpravodajové 
posílali zprávy přes vojenskou misi. V dubnu vystřídal Gela 
ve funkci zpravodaje Miroslav Oplt, který zprostředková-
val posluchačům procesy s protektorátní vládou a K. H. 
Frankem. Na vyhlášení rozsudku se vrátil F. Gel. A opět se 
vyznamenal – díky své preciznosti neodeslal zprávu o vy-
konání rozsudku předem, a tak byl Čs. rozhlas jediný, kdo 
informoval o sebevraždě H. Göringa.

 

Rozhlasové zpravodajství se může pochlubit i jedním 
světovým primátem. Jako první začal 19. března 1946 
Čs. rozhlas vysílat reportáže a přímé přenosy z par-
lamentu. 

Zpravodajství a zejména Rozhlasové noviny pod-
porovaly vládní program prostřednictvím komentářů 
a projevů představitelů hospodářského života, přede-
vším ministrů a ředitelů znárodněných průmyslových 
podniků. Hned v červenci 1946 rozhlas zorganizoval 
soutěž k Budovatelskému programu Gottwaldovy 
vlády. Z vybraných odpovědí byl připraven seriál Ob-
čané hovoří o Budovatelském programu, vysílaný 
v Rozhlasových novinách v týdnech od 21. července
a od 4. srpna. Stal se jedním z typů propagandistických 
pořadů. Autorům vybraných odpovědí náležel honorář 

za příspěvek, odpověď vyhodnocená posluchači jako 
nejlepší byla oceněna částkou 1000 korun. Klíčovým 
tématem ve zpravodajských relacích se stala dvouletka. 
Na první pracovní den dvouletky připravil rozhlas roz-
šířené Rozhlasové noviny s reportážemi z nejrůznějších 
pracovišť. Vysílaly se až do 22.30 hod. a na jejich přípravě 
spolupracovaly všechny regionální stanice. 

Bylo třeba přesvědčit národ, že práce pro celek při-
nese užitek každému jednotlivci. Proto rozhlas zahájil 
tažení proti všem nepravostem. Při akci Sběr starého 
papíru vyzvaly Rozhlasové noviny posluchače, aby jim 
oznamovali existenci skladů starého papíru. Na základě 
oznámení posluchačů se podařilo nedostatek papíru 
odstranit.

Redaktoři zpravodajství se podíleli i na boji proti šme-
lině, který měl u posluchačů obrovský ohlas. K těmto 
relacím přicházela denně v průměru stovka dopisů od 
jednotlivců i institucí. Zpravodajství se zapojilo i do mo-
bilizace mládeže, do boje proti kartelům, předražování 
nočních lokálů a vydírání podnájemníků. Ve všech pří-
padech byla za přispění Čs. rozhlasu zjednána náprava. 
Nejvýrazněji se v kampani proti černému obchodu anga-
žovalo rozhlasové zpravodajství v rubrice Rozhlasových 
novin Černá kronika. Její přípravy se ujal redaktor 
Jaroslav František Němeček. Kritizoval všechny ne-
švary, jmenoval konkrétní osoby a usvědčoval je z pod-
vodů. Několik postižených na něj podalo žalobu, soud 
jej však ve většině případů osvobodil. K největším akcím 
rozhlasu v boji proti hospodářské kriminalitě patřilo ta-
žení J. F. Němečka v tzv. textiliádě.

Textilní zboží bylo na příděl, ale obchody zely prázdnotou. 
Na příkaz ministra vnitřního obchodu A. Čepičky byl před 
Vánocemi 1947 proveden soupis všech zásob soukromého 
velkoobchodu. J. F. Němeček pak denně informoval poslu-
chače o statisících metrů látek a dalším utajeném textilním 
zboží. Velkoobchod byl z distribuce vyřazen, byly zřízeny 
oblastní rozdělovny a zboží se dostalo na trh. 

Rozhlas poukazoval i na sabotáže v zemědělství – po-
rážky načerno, neodevzdávání povinných dodávek, pře-
dražování. Především rok 1947 s katastrofálním suchem 
a následnou neúrodou vytvářel podmínky pro speku-
lanty a šmelináře. Kromě zpravodajství se do boje proti 
„škůdcům národního hospodářství“ zapojilo i oddělení 
pro zvláštní úkoly a odborářské vysílání, především 



216

B
U

D
O

V
A

T
E

L
S

K
Ý

 
R

O
Z

H
L

A
S

 
 

 
 

 
 

 
1

9
4

5
–

1
9

4
8

217

komentáři A. Zápotockého. Rozhlas ve službě republice 
odhaloval a zveřejňoval podvody ve stavebnictví nebo 
kolem restitucí. I přes nesporné zásluhy se ve svém ta-
žení nemalou měrou podílel na honu na čarodějnice 
rozpoutaném komunisty.

Na druhé straně si i sami redaktoři uvědomovali, 
že je nutné ukazovat nejen stinné, ale i světlé stránky 
poválečného vývoje. Tak vznikla Bílá kronika, pořad 
o lidské ohleduplnosti, kolegialitě a dobré vůli, o těch, 
kteří dělají více než jen pouhou povinnost. Je spojena 
se jménem F. Gela a Rozhlasovými novinami. Poprvé se 
vysílala 6. ledna 1947. 

Bílá kronika začínala citátem o osudech Jeruzaléma z Jo-
sefa Flavia: „Svaté město padlo, protože každý konal svou 
povinnost. Svaté město padlo, protože každý konal jen 
svou povinnost. Svaté město padlo, protože každý konal 
jen svou povinnost.“ 65

Za leden a únor obdržel rozhlas 1400 dopisů, reagu-
jících na pořad. Relace neměla své pravidelné místo ve 
struktuře Rozhlasových novin, neměla pevnou délku ani 
tvar. Až do poloviny roku 1948 nechyběla v žádném vy-
dání večerních Rozhlasových novin. 

Novinkou v oblasti zpravodajství bylo zavedení pat-
náctiminutových ranních Rozhlasových novin vysílaných 
od 17. března 1947 v 5.00 hod.66 Další zpravodajská re-
lace v délce pěti minut doplněná přehledem z domácího 
tisku se vysílala v šest hodin, o hodinu později byly pě-
timinutové zprávy doplněny informacemi ze světového 
tisku. Polední zpravodajská relace a závěrečné večerní 
zprávy se posunuly o 30 minut (na 13.30 a 22.30 hod.). 
V hlavní zpravodajské relaci, Rozhlasových novinách, 
byly zavedeny formou poznámek ke dni dvouminutové 
komentáře na aktuální téma.

Po únoru 1948 se ukázalo, že heslo zvolené ke dvou-
letému plánu „Dvouletka – dva stupně k blahobytu“ 
navozovalo v posluchačích představu zcela odlišnou od 
reality. Zpravodajství zaplavila vlna anonymních dopisů. 
Jedním z nich byl tento: „Prosím Vás, zařiďte to tak, 
aby se u Vás v té době, kdy je Londýn, to je od 10 do  
11, vysílal nějaký program, který nikdo neposlouchá. 
Snad nejlépe ÚRO, neboť my bychom neradi přišli 
v Čs. rozhlasu o něco závažného. A my Vás potom 
budeme za to zase poslouchat, až se poměry obrátí“.67 
Podobné ohlasy vedly ke změně zpravodajské relace ve 

22.30 hod., která se začala orientovat téměř výhradně na 
zprávy ze zahraničí. 

Neúspěch při propagaci dvouletého plánu přiměl 
vedení zpravodajství k rozhodnutí orientovat propagaci 
„pětiletky“ konkrétněji. Do Rozhlasových novin byla 
nově zařazena relace Dříve, jindy, nyní, která na kon-
krétních číslech ukazovala růst životní úrovně.

První zahraniční zpravodajové Čs. rozhlasu
Pro politické zpravodajství bylo velmi důležité vy-

budování vlastní sítě zahraničních zpravodajů. Průkop-
nickými činy v tomto směru byla vyslání Františka Gela 
jako mimořádného zpravodaje na norimberský proces 
s nacistickými zločinci a zpravodajství ze zasedání Spo-
jených národů v Londýně, kam poprvé jako doprovod 
oficiální vládní delegace vycestoval Václav Linhart, 
i z mírové konference v Paříži. Do roku 1947 vlastní síť 
zahraničních zpravodajů Čs. rozhlasu pokrývala Londýn 
(Václav Linhart), Varšavu (Karel Hrabal) a Bělehrad 
(Miroslav Čapek), dopisovatel byl v Moskvě, stálí 
spolupracovníci působili v Berlíně, Paříži a Vídni. V roce 
1948 přibyli zpravodajové v tehdejším západním Ně-
mecku (Vladimír Veselý) a USA (Miloš Midloch). Po 
únoru 1948 předal rozhlas torzo zpravodajské sítě České 
tiskové kanceláři. 

Reportážní oddělení
V prvních měsících po skončení války asistovali roz-

hlasoví reportéři Josef Cincibus, František Komenda 
a Alfréd Technik u všech manifestací, oslav, pietních 
akcí, obnovení činnosti kulturních a společenských in-
stitucí, sjezdů apod. Oddělení přenosů zajišťovalo v roce 
1946 celkem 788 přenosů (8623 hodin čistého času). 
Největší podíl připadl na přenosy z lidových soudů
(96 přenosů, 2450 hodin), z oblasti hospodářské (65 pře-
nosů, 1120 hodin), z parlamentu a voleb (28 přenosů, 450 
hodin) a z manifestací a oslav (35 přenosů, 400 hodin). 
Realizace přenosů prověřovala pohotovost a schopnosti 
reportérů, neboť bylo nutné se vypořádávat s častými 
změnami a dodatečnými požadavky.

Reportážní program Prahy obnášel 45 minut týdně, 
z toho nejaktuálnější část byla zařazována do Rozhlaso-
vých novin (asi čtyři až pět minut). A právě v nich byla 
reportáž zpočátku největším problémem. Reportážní 
oddělení nebylo zvyklé na zhuštěné a krátké reportáže, 
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které vyžadoval charakter souhrnné zpravodajské re-
lace. Již na programové konferenci v Gräfenberku bylo 
konstatováno, že reportážní forma se častým užíváním 
dostala do krize. Reportážní oddělení kromě vlastních 
pořadů a příspěvků do Rozhlasových novin připravovalo 
reportáže pro odborné rozhlasy, rozhlas pro ženy a pro 
zábavné pořady, do nichž přispívalo záběry z divadel 
a kabaretů. Kontraproduktivním prvkem bylo vysílání 
reportáží z procesu s protektorátní vládou. Právě jejich 
vysílání ukázalo potřebu nového přístupu. Posluchači 
poukazovali na to, že reportáže pokračují ve stejném 
duchu jako v období protektorátu. Negativní ohlasy byly 
i na vysílání manifestací, které v posluchačích vzbuzo-
valy dojem, že se více mluví, než pracuje, a které byly 
do jisté míry také reminiscencí minulosti. Při uniformitě 
obsahu i výrazu bylo nutné uplatnit individuální projev 
reportéra. Jedním z východisek bylo užívání stylizo-
vané reportáže.68 Při hledání nových pracovníků pro 
reportážní oddělení se pozornost obracela stále častěji 
na spolupráci s regiony, do celostátního vysílání se zařa-
zovalo stále více jejich příspěvků. 

Novinkou v oblasti reportážní bylo po gräfenberské 
konferenci zavedení typické reportáže z jednoho 
pracovního dne dvouletky. Na těchto reportážích se 
podílely všechny stanice.

Od srpna do prosince 1946 bylo jen v Praze odvysíláno 
296 reportáží v rozsahu 75 hodin, za celý rok 721 reportáží 
v rozsahu 431 hodin. Do června 1947 přibylo 102 hodin 
reportáží například z mistrovství světa v hokeji, z uvítání 
volyňských Čechů v Žatci, z návštěvy vládní delegace ve 
Varšavě, z velikonočních bohoslužeb (celkem 267 snímků 
a rozhovorů). Za celý rok 1947 celý Čs. rozhlas odvysílal 
1063 hodin reportážního programu. Rok 1948 nabitý vý-
znamnými událostmi (Slovanská výstava, Všesokolský 
slet, MEVRO) znamenal pro reportážní odbor velkou zatěž-
kávací zkoušku, v níž obstál se ctí.

 

Reportáž a její využití ve vysílání dokládaly, že je 
často svébytným programem, nikoli jenom služebnou 
formou. Současně však jednotlivé odbory zřizovaly 
funkce vlastních reportérů. Šéf reportážního oddělení 
tak měl mít více času na koncepční a řídící práci, mohl 
se věnovat vyhledávání talentů a reportovat jen nejvý-
znamnější události.

Sportovní zpravodajství
Sportovní zpravodajství bylo v letech 1945–1948 

součástí zpravodajského odboru. Vedoucím spor-
tovní redakce byl Josef Hora, v reportážním oddělení 
byl zaměstnán sportovní reportér Ota Procházka. 
K externí spolupráci byl pravidelně zván i známý před-
válečný sportovní redaktor Josef Laufer. Na přeno-
sech významných sportovních událostí spolupracoval 
s pražskou sportovní rubrikou i slovenský reportér 
Štefan Mašlonka. První ukázkou této česko-slovenské 
spolupráce bylo fotbalové utkání, které sehrála v červnu 
1945 Slavia v Bratislavě. Komentoval je J. Laufer se 
Š. Mašlonkou, stejně jako odvetu hranou na Masarykově 
stadionu na Strahově.69 Na podzim 1945 komentoval 
redaktor O. Procházka ze Stockholmu hokejový zápas 
Švédsko–ČSR. V roce 1946 vysílal Čs. rozhlas přenosy 
z druhého kola Davisova poháru mezi Československem 
a Jugoslávií či z lehkoatletického mistrovství republiky 
na Strahově, do něhož ředitelství Čs. rozhlasu věnovalo 
broušený pohár, určený pro vítěze běhu na 800 metrů. 
Ze sportovních událostí roku 1947 bylo nejvýznamnější 
mistrovství světa v ledním hokeji, konané v Praze na 
Štvanici. Za zmínku stojí, že v tomto roce se rozhlas 
(patrně) poprvé musel vypořádat s požadavkem pořa-
datelů na platby za sportovní přenosy. V roce 1948 
k nejvýznamnějším sportovním akcím patřily zimní 
a letní olympijské hry a XI. všesokolský slet. Ze 
zimních olympijských her ve Svatém Mořici zprostřed-
kovali sportovní komentátoři osm přenosů z hokejových 
utkání a denně deset minut informací pro Rozhlasové 
noviny. Letní olympijské hry z Londýna komentovali 
společně J. Laufer a Š. Mašlonka. 

Komentář
I když redaktoři pracovali v poválečném období ve 

složitých podmínkách a ve značně hektickém tempu, 
dokázali posluchače nejen informovat, ale i přesvědčit 
o prospěšnosti toho či onoho konání, často na základě 
minimálních podkladů. Skutečným mistrem byl v tomto 
směru F. K. Zeman, který dokázal z několika útržkovitých 
poznámek vykouzlit rozsáhlý komentář. V Rozhlasových 
novinách právě komentář dosáhl nebývalého rozmachu, 
stal se nejrozšířenějším rozhlasovým žánrem a pro-
nikl do metod práce všech redakcí. Postupně si rozhlas 
vytvořil okruh stálých komentátorů rozhlasových i ex-
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terních: přední místa zaujímali F. K. Zeman, J. Kolář
a J. Hronek. Z externích komentátorů byli nejznámější 
E. F. Burian, Z. Nejedlý a A. Zápotocký. 

Zdeněk Nejedlý proslul svými nedělními komentáři 
Na okraj dne, které se vysílaly od počátku roku 1946 
nepřetržitě po dobu deseti let. Byly to propagandis-
tické komentáře na aktuální téma. Zabývaly se běž-
nými otázkami, které zajímaly snad každého člověka 
– otázkami války a míru, národní hrdosti, charakteru 
národa i jednotlivce.

Zdeněk Nejedlý nebyl v rozhlasové práci žádným no-
váčkem, neboť v Čs. rozhlase (Radiojournalu) působil 
poměrně často již v předválečném období. Za války se po-
dílel na československém vysílání z Moskvy a Kujbyševa. 
V práci pro Čs. rozhlas zužitkoval všechny dosavadní roz-
hlasové zkušenosti, stejně jako své působení univerzitního 
profesora. 

Komentáře byly srozumitelné, Nejedlý postupoval 
od vysvětlení problému přes jeho analýzu až ke sdělení 
vlastního stanoviska. Velice často uplatňoval historické 
paralely.

Na rozdíl od něj se E. F. Burian zabýval ve svých 
komentářích, které začal připravovat bezprostředně po 
skončení války, demonstrací negativních jevů v naší spo-
lečnosti, vyzýval všechny a především mládež k zapojení 
se do budovatelského úsilí. Kriticky vystupoval proti 
všem nepořádkům a úpadku morálky. Část posluchačů 
byla nadšena, uznávala jeho právo pronášet komentáře 
v tomto duchu, ostatní je zcela odmítali pro jejich kaza-
telský styl, patetický projev a přílišnou subjektivizaci.

Významné místo mezi rozhlasovými komentátory 
v letech 1945–1948 zaujímal Antonín Zápotocký, který 
nejčastěji vystupoval v odborářském vysílání. Jeho 
výklady vycházely z životních zkušeností, byly pro-
sté, srozumitelné, pronášené v lidovém duchu. První 
vystoupení A. Zápotockého v rozhlase se uskutečnilo 
13. června 1945, při zahájení vysílání Ústřední rady od-
borů. Do února 1948 absolvoval 261 vystoupení.70

Z rozhlasových komentátorů je třeba přiblížit alespoň 
F. K. Zemana. 

František Kamil Zeman (1904–1979)
Jeho spolupráce s rozhlasem začala již v roce 1930, kdy 
jako externista pracoval pro brněnskou stanici. V letech 

1933–1938 působil v různých funkcích v ostravské od-
bočce Radiojournalu, odkud v roce 1938 přešel do Prahy. 
Obrovskou Zemanovou předností byla schopnost doko-
nalé improvizace. Bezprostředně po válce se osvědčil 
při rozsáhlých akcích organizačního charakteru a stal se 
šéfredaktorem oddělení pro zvláštní služby. 

Jeho komentáře, často tvořené přímo před mikrofo-
nem jen z několika kratičkých poznámek, získaly široký 
okruh posluchačů. F. K. Zeman se stal nejpopulár-
nější rozhlasovou osobností. 

 
Krátkovlnné vysílání

navázalo po květnu 1945 na tradice předválečného 
krátkovlnného vysílání. Bylo obnoveno na vlně 31,41 m 
20. června 1945. Zahajovací relace byla vysílána v an-
glickém jazyce.71 Krátkovlnné vysílání bylo součástí 
zpravodajského odboru, zaměstnávalo 65 lidí, řada 
z nich byla cizími státními příslušníky. Vysílalo v osm-
nácti jazycích 7,5 hodiny denně, v anglickém a ruském 
jazyce až tři relace denně. Program tvořily zprávy, ko-
mentáře, přednášky, fejetony a reportáže. Hosty ve 
vysílání byly často významné osobnosti. Za dobu svého 
trvání získalo zahraniční vysílání množství posluchačů 
na celém světě (v Německu, Itálii, Kanadě, Anglii, Belgii 
a řadě jiných zemí).72 K nejvýznamnějším patřily relace 
Praha dnes či Napříč Československem. Reportážní, 
nauková a literární pásma byla zaměřena na propagaci 
Československa a českých autorů, hudební pásma při-
nášela portréty skladatelů.

Postupně se formoval program (byly zavedeny pra-
videlné rubriky). Vytváření jazykových mutací přispělo 
i ke zhospodárnění programu. Zdroji pro práci krátko-
vlnného vysílání byly ČTK, tisk, tiskové materiály mi-
nisterstva informací, rozhlasové zpravodajství i pořady 
slovesného odboru.

Od 1. ledna 1948 vznikla rubrika Hospodářský přehled 
a byly zavedeny komentáře k událostem mezinárodního 
významu z oficiálního československého hlediska.

 Zlom ve vývoji rozhlasového zpravodajství 
Po zvolení J. Hronka generálním tajemníkem Mezi-

národní organizace novinářů (MON) na druhém sjezdu 
konaném v létě 1947 v Praze se jeho častá nepřítomnost 
negativně promítla do vývoje zpravodajství i do podoby 
Rozhlasových novin. Do jejich skladby začaly více zasa-
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hovat rozhlasový odbor ministerstva informací i tiskový 
odbor KSČ, kam se mladí nezkušení redaktoři „chodili 
radit“. Po vytvoření politické a informační skupiny 
v červnu 1948 se změnil systém řízení, posílil se byrokra-
tismus a centralismus (například politické zpravodajství 
a zvláštní oddělení vydávaly na každý týden pracovní 
plán, politické a taktické směrnice ad.). 

Úpadek slibně se rozvíjejícího zpravodajství dovršila 
Hronkova nástupkyně Marie Koťátková, dosazená se-
kretariátem ÚV KSČ. Jejím přičiněním vzalo za své vše 
dobré z rozhlasové žurnalistiky. Její zástupce Václav Ko-
řínek, který za ni zpravodajství prakticky řídil, vytvořil 
sekretariát, kontrolující veškeré materiály pro vysílání. 
Zcela nekriticky se přejímalo vše sovětské, do vysílání 
pronikalo stále více demagogické propagandy. 

Vzdělávací pořady 
Vzdělávací pořady se orientovaly na podporu vlád-

ního programu, výstavbu republiky a všeobecné rozší-
ření vzdělání. Řada relací byla obsahově zaměřena na 
výchovu ke státnosti, prohlubování sociálního cítění, 
znalost socialismu a správní organizaci státu. K těmto 
tzv. nosným tématům sloužily jako doplněk pořady 
připomínající významná jubilea a osobnosti, pořady 
zabývající se poměrem Čechů a Slováků i obecně slo-
vanskými záležitostmi. 

V plnění tzv. státněpolitických úkolů se vzdělávací 
odbor zaměřil především na propagaci dvouletého 
plánu. Současně přibližoval posluchačům činnost stát-
ních úřadů, orgánů státní správy, parlamentu apod., se-
znamoval je se životem jiných zemí, s poznatky z oblasti 
přírodních a technických věd a významnými historic-
kými výročími. 

Na programové konferenci v Gräfenberku byl program 
vzdělávacího odboru formulován do následujících bodů:
„1. Zdůraznění realistického a materialistického pohledu 
na dění sociální, hospodářské a kulturní.
2. Zdůraznění podřízenosti všeho lidského konání, ať už 
duševního nebo hmotného, nadřaděným zřetelům spole-
čenským a odmítnutí jakékoli samoúčelnosti ve filosofii, 
ve vědě, v umění i v praktických aplikacích.

3. Zdůraznění kolektivismu a společenského zřetězení 
všech skutečností a odmítnutí individualistického anar-
chismu.
4. Zdůraznění racionalistického a empiristického poznání 
a odmítnutí poznání mimorozumového, ať už je to intuice 
či osvícení. S tím souvisí boj proti předsudkům a pověrám 
– a kladně: zdůraznění kritičnosti a konkretního pohledu 
na věci bez romantických závojů.
5. Poskytnout nejrozsáhlejší možnosti pro tvoření a propa-
gaci laické kolektivistické morálky. Konkretně to znamená 
pomáhat tvoření nových typů hrdinů: myslitele, vědce, 
technika, organisátora, sloužících společnosti, a jejich po-
stavení na místo zlomeného romantika, imperialistického 
nebo liberalistického rváče, nebo snílka, utíkajícího se do 
samoty přírody.“73

Ke ztvárnění relací užíval odbor nejrůznější formy 
od jednoduché přednášky přes čtený dialog až ke vzdě-
lávacímu pásmu. Novou formou byl volný rozhovor, 
zavedený například v „živě“ vysílané brněnské Volné 
tribuně, v níž odborníci diskutovali k danému tématu. 
Vzdělávací odbor začal užívat i kombinovaný pořad, 
pestrou montáž různorodých záběrů spojených hudbou, 
slovem nebo obojím. Tato forma přispívala k udržení po-
zornosti posluchačů. Důležitá byla i změna projevu, jeho 
oproštění od patosu a monotónnosti.74 

Příležitost ke kritickým vystoupením dostali i po-
sluchači v novém typu pořadu Hovoříme s poslu-
chači (Hovory s posluchači), poprvé vysílaném na 
Praze I 24. listopadu 1946. Jednalo se o diskusní pořad 
o zásadních problémech, realizovaný formou besedy 
významných rozhlasových pracovníků s odborníky 
z různých oborů. Jako první tento typ pořadu začala 
praktikovat Plzeň. Přínosem byl bezprostřední živý styk 
s posluchači.

Od 30. září 1946 vysílal rozhlas denně Jazykový 
koutek a jednou týdně význační jazykovědci předná-
šeli v cyklu Náš jazyk mateřský, čímž rozhlas přispíval 
ke kultivaci mateřského jazyka. Od roku 1946 byla 
zavedena i odborná jazyková revize pro zpravodajské 
oddělení. Pravidelná nedělní Živá slova, ve kterých 
vystupovaly významné osobnosti z různých oblastí 
společenského života, byla zaměřena na prohlubování 
morální úrovně posluchačů. 

Nově byl od poloviny července 1947 vysílán cyklus 
Kdo je…, který představoval významné osobnosti 
ze všech oborů činnosti. První relace byla věnována 
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H. Sienkiewiczovi. V září bylo zahájeno vysílání dvanác-
tidílného cyklu přednášek M. V. Kratochvíla Tisíciletou 
stopou českých dějin.

Mimořádným projektem byla brněnská Rozhlasová 
univerzita Živana Vodseďálka, zahájená 30. září 1947 
cyklem Dějiny země a jejího tvorstva. Jednotlivým 
tématům byl věnován půlhodinový výklad, po něm násle-
dovala debata přednášejícího s žáky ve studiu. V každé 
relaci byla položena jednoduchá otázka, na kterou mohli 
posluchači odpovědět na korespondenčním lístku; 
písemně mohli zasílat i případné dotazy. Osvědčení 
o účasti dostal ten, kdo odpověděl na otázky ze všech 
dílů. Cyklus Vývoj země a tvorstva získal 1100 stálých 
posluchačů, kteří za dobu jeho trvání zaslali 8000 lístků 

s odpověďmi. Od 9. ledna 1948 pokračovala Rozhlasová 
universita cyklem Dějiny lidstva. 

Významné historické události připomínala Kronika 
roku 1848, vysílaná od 4. ledna 1948 vždy neděli v 19.45 
hodin.

Esperantské vysílání Čs. rozhlasu, Verda stacio, 
které bylo v meziválečném období spojeno s brněnským 
rozhlasem, po revoluci přesídlilo do Prahy. Své relace 
vysílalo v pondělí a ve čtvrtek v čase 22.50–23.00 hodin. 
Jeho program tvořily přednášky, zprávy a informace 
o Československu.

V rámci samostatného oddělení vzdělávacího odboru 
se připravovaly relace pro ženy. K nejčastějším téma-
tům relací pro ženy zpočátku patřila domácnost a vý-

Porada v Brně před zahájením Rozhlasové univerzity. Zleva prof. dr. Jiří Štefl, prof. dr. Ferdinand Herčík, Ž. Vodseďálek (1947)
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chova dětí, postupně se i v nich objevovala dvouletka, 
zapojení žen do pracovního procesu, náborové a propa-
gační akce zaměřené na ženy. V relacích vystupovaly po-
slankyně Ústavodárného národního shromáždění Fráňa 
Zemínová, Marie Trojanová, Anežka Hodinová-Spurná. 
Součástí vysílání pro ženy byly i pořady z oblasti li-
terární, kulturní, pedagogické, realizované i formou 
pásma nebo reportáže. 

Velmi důležitou byla osvětová činnost vzdělávacího 
odboru v oblasti zdravotnické, častým tématem předná-
šek byly sociální choroby současnosti, kojenecká úmrt-
nost, boj s tuberkulózou a alkoholismem.

Vedle vlastních naukových pořadů vysílal vzdělávací 
odbor i relace jednotlivých odborných rozhlasů – roz-
hlasu zemědělského, rozhlasu Ústřední rady odborů, 
rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti a také zpravo-
dajství ministerstva výživy. Odborné rozhlasy před-
stavovaly trvalý problém, neboť jejich redaktoři nebyli 
zaměstnanci Čs. rozhlasu. Rozhlas neměl možnost do 
jejich relací zasahovat, ačkoli jejich úroveň byla často 
velmi slabá; slovy B. Laštovičky vystupoval jako „poš-
tovní posel institucí“. Stávalo se, že relace odmítnutá 
například vzdělávacím odborem se uplatnila v čase ur-
čeném odborným rozhlasům. I když vedoucí pracovníci 
Čs. rozhlasu proti této praxi protestovali, protože ter-
čem kritiky se stával Čs. rozhlas, tento stav trval až do 
roku 1948. Na pořadech odborných rozhlasů byla patrná 
absence rozhlasových odborníků. Fungovaly jako 
„rozhlas v rozhlase“, narušovaly snahu koncipovat 
rozhlasový program jako celek, právě jejich prostřednic-
tvím se dostávaly do vysílání protichůdné komentáře.75 
Tím, že zpočátku nebylo vysílání odborných rozhlasů 
koordinováno s vysíláním Čs. rozhlasu, docházelo navíc 
k vysílání velmi podobných programových typů nebo 
témat vzápětí po sobě. 

Jen za rok 1946 odvysílal rozhlas v čase vyhrazeném vzdě-
lávacímu odboru 612 relací zemědělského rozhlasu zamě-
řených na dvouletý plán, zemědělskou výrobu, družstev-
nictví apod. Rozhlas ÚRO připravil k odvysílání 873 relací 
věnovaných aktuálním problémům. Nejméně početné byly 
relace rozhlasu pro průmysl, obchod a živnosti, kterých 
bylo odvysíláno 585. Ministerstvo výživy odvysílalo 86 
zpravodajských relací. Každou neděli v 9.00 hod. se vysí-
laly nedělní půlhodinky armádního rozhlasu, připravované 
škpt. Felixem Zbořilem. Na předválečné vysílání dělnic-

kého rozhlasu navazovalo vysílání Ústřední rady odborů, 
které zahájilo svou činnost 28. května. Jeho šéfredaktorem 
se stal J. M. Novák. Vlastní redakce sídlila v Praze; v Plzni, 
Českých Budějovicích, Brně, Hradci Králové a Moravské 
Ostravě působili referenti. Odborářské vysílání připravo-
valo 16 zaměstnanců a osmnáctičlenný poradní sbor.

Již na programové konferenci v Gräfenberku (1946) 
se rozpoutala velká debata o armádním rozhlase, jeho 
kvalitě a špatné spolupráci s Čs. rozhlasem. Odborné 
rozhlasy, i když se o nich diskutovalo i na dalších pro-
gramových konferencích, však nadále zůstávaly mimo 
rámec Čs. rozhlasu, byť formálně byly spojeny se vzdě-
lávacím odborem. Na jeho vysílacím čase se odborné 
rozhlasy podílely více než šedesáti procenty. 

V roce 1947 věnoval rozhlas poměrně značný prostor 
i vysílání pro nejrůznější zájmové skupiny; tak vzni-
kaly zárodky pozdějších odborných redakcí. Pro zahrád-
káře se vysílal pořad Naše zahrádka, pro filatelisty a ša-
chisty filatelistická, resp. šachová hlídka a pro techniky 
od července začalo vysílání pořadu Znáte svůj přijímač? 
Prvním pravidelným vysíláním pro venkov mimo rámec 
zemědělského rozhlasu se staly Hovory k vesnici, vysí-
lané od 5. ledna 1948 na Praze I ve 20.45 hodin. Od násle-
dujícího dne zahájila brněnská stanice vysílání pořadu 
Dobrý den, sousedé. Zemědělcům byl určen i Zeměděl-
ský kroužek. Na počátku roku 1948 vysílal Čs. rozhlas 
pro zemědělce celkem 180 minut týdně.

V souvislosti s přípravou nové programové struktury 
byl znovu nastolen požadavek řešit otázku odborných 
rozhlasů a hlídek, které působily jako externí subjekty. 
Jako racionální řešení se jevilo vytvoření odborných 
redakcí v Čs. rozhlase.

Vysílání pro děti a mládež
Školský odbor nazývaný také odbor pro školy a mlá-

dež se velmi pohotově dokázal přizpůsobit potřebám 
současnosti; připravoval diferencovaně pořady pro 
všechny stupně škol. Od původního poslání, kdy slou-
žil jako doplnění a zpestření výuky zejména pro oblast 
vlastivědné a umělecké výchovy, se posouval po roce 
1945 přes témata společenská stále více k ideologickým. 
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Zatímco v letech 1945–1947 ještě výrazně převažovaly 
relace didakticko-naučného nebo zábavného charak-
teru, ve školním roce 1947–1948 výrazně stoupl podíl 
relací tzv. aktuálně výchovných. Na přípravě pořadů 
participovaly všechny stanice, pořady byly vysílány 
simultánně, posléze včetně Slovenska, takže školský 
rozhlas byl opravdu československý. Významnou měrou 
přispíval k propagaci rozhlasu a měl velký podíl na vý-
chově budoucích posluchačů. 

První skupinu tvořily pořady pro posluchače nižšího 
stupně obecných škol, od roku 1947 k nim přibyly i po-
řady pro děti z mateřských škol. Přípravu pořadů pro 
školy mateřské a nižší stupeň odborných škol měl 
na starost referent dr. Josef Peka. Byly to především 
pohádky a scénky. 

Pořady pro vyšší stupeň obecných škol zajišťoval 
referent Jan Šorfa. Program sestával z pohádek, scé-
nek, vlastivědných pořadů, pořadů s historickou i sou-
časnou tematikou.

Program rozhlasu pro měšťanské a nižší střední 
školy, řízený rovněž J. Šorfou, tvořila témata vlasti-
vědná, zeměpisná, dějepisná, přírodovědná, technická, 
pozornosti se dostalo i námětům z kulturní historie 
a občanské výchovy.

Rozhlas pro vyšší školy střední a školy odborné, 
jehož referentem byl J. Kolář76, připravoval nejrůznější 
pásma, pořady o česko-slovenské vzájemnosti, tech-
nické civilizaci, politické aktuality, pásma poezie i kul-
turní informace. Spolu s Kolářem se na tvorbě pořadů 
podíleli V. Kovářík a F. Komenda. V roce 1947 byl nově 
zaveden i rozhlas pro zimní rolnické školy s progra-
mem zaměřeným zejména na otázky družstevnictví.

Prostor pro své vysílání, obsahující většinou zpravo-
dajství, kurzívy a přednášky, našel ve vysílacích časech 
školského rozhlasu i Svaz české mládeže. Administra-
tivním dozorem byl pověřen referent školského odboru 
J. Malý. Častými hosty v relacích byli předseda SČM 
Zdeněk Hejzlar, generální tajemník Pošusta či referentka 
rozhlasové sekce SČM Božena Šochová.

Diferencovaně pro tři stupně škol byla připravo-
vána i ranní hlášení školského rozhlasu, věnující se 
aktuálním otázkám a činnosti žákovských samospráv. 
Slovo v relacích dostávali vedle pracovníků školského 
rozhlasu i studenti, profesoři a významné osobnosti ve-
řejného života, především z oblasti umělecké.

V rámci školského rozhlasu se vysílala i hudební 
výchova, pro niž byl referentem Karel Hába. I hudební 
pořady byly připravovány pro různé stupně škol (napří-
klad cykly Vývoj české hudby, Poznáváme hudební ná-
stroje, Od písně k symfonii). Rozhlas byl i pořadatelem 
pěveckých soutěží. Z literárně-dramatických pořadů 
vysílaných školským rozhlasem patřily k hlavním pro-
gramovým typům sobotní hry pro mládež, nedělní 
pohádky, besídky pro nejmenší, večerní pohádky 
a večerní pořady pro dospělejší mládež. Vypsal 
i soutěž na původní rozhlasovou hru pro mládež. Z do-
šlých 275 prací zvítězila hra Oskara Starce Jiří jede o ži-
vot, druhá skončila hra Jiřího Marka Stín strachu a třetí 
hra Jarmily Loukotkové Fialinka.

Ve školním roce 1945–1946 vysílal školský rozhlas 
jeden až dva pořady týdně, v roce 1948 už osm typů po-
řadů, v průměru čtyři až pět odvysílaných relací denně. 

Důležitým faktorem pro poslech školského rozhlasu 
bylo vybavování škol přijímači, uskutečňované díky spo-
lupráci rodičů žáků a zemských školních rad. Pořady pro 
děti a mládež od besídek přes pásma různého typu, po-
hádky až po hry pro mládež se vysílaly prakticky denně. 
K nejúspěšnějším hrám pro mládež tohoto období se 
řadila Pollyana E. H. Porterové, která zaznamenala pět 
repríz (z toho dvě pro dospělé posluchače).

Významným počinem školského rozhlasu bylo za-
jišťování jazykových kurzů ruštiny a angličtiny. 
Od počátečního provizoria doznaly značného rozvoje, 
byly zavedeny i lekce pro pokročilé. Kurzy připravovali 
odborníci, interpretovali je rodilí mluvčí. V roce 1947 
jazykové kurzy sledovalo téměř 100 000 posluchačů. 
V roce 1948 byl vysílán i kurz polštiny. Mimořádně byl 
do programu na jaře 1946 zařazen i kurz Morseovy abe-
cedy.77 Pořady školského rozhlasu obstály velmi dobře 
i ve srovnání se zahraničím: v roce 1946 se tato možnost 
naskytla díky nabídce kanadského rozhlasu poskytnout 
prostřednictvím UNESCO pro žáky přednášky z různých 
oborů v mateřském jazyce. Školský odbor Čs. rozhlasu 
však již pokročil od prostých přednášek dále.

Po školské reformě tvořily školskou soustavu, pro niž 
rozhlas vysílal, školy mateřské, národní (nahrazující síť 
škol obecných), střední (dříve měšťanské a nižší střední) 
a zemědělské a hospodyňské. Od školního roku 1948–
1949 se na základě ustanovení ministerstva školství, věd 
a umění78 stal poslech školského rozhlasu pro první 
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dva stupně škol povinným. I když se nepodařilo pro-
sadit požadavek J. Koláře na „zpovinění“ poslechu i pro 
třetí stupeň škol, pořady školského rozhlasu poslouchal 
v roce 1948 milion posluchačů na deseti tisících škol.

Umělecká rozhlasová 
slovesnost

„Úspěšný vývoj rozhlasové hry a rozhlasového kaba-
retu vyžaduje, abychom se co nejvíce odpoutali od di-
vadelních předloh, a to jak ve stavbě rozhlasové hry, tak 
i v interpretaci. Musíme mít původní rozhlasové hry, 
musíme rozvíjet samostatnou rozhlasovou režii a vy-
tvořit samostatné rozhlasové přednesové umění.“79

V oblasti rozhlasové tvorby umělecké a zejména v její 
sekci literárně dramatické nastala po válce složitá situ-
ace. Základním principem v kulturní práci rozhlasu byla 
demokratizace kultury. Zatímco část informační, pro-
pagační a výchovná měla dostatek aktuálních námětů, 
oblast umělecká se potýkala s řadou problémů. Musela 
se v první řadě vypořádat s požadavkem lidovosti v roz-
hlasové hře a humoru. Hledala nové náměty, tematiku 
i výrazové formy, tvůrce i interprety, snažila se oprostit 
od šablonovitosti a patosu, sentimentality, melancholie 
a bezideovosti, vytvořit nový typ hrdiny – budovatele. 
Umělecký program, který vyvíjel obrovské úsilí při hle-
dání nových forem a nového stylu rozhlasové činnosti, 
byl nejčastěji kritizován a napadán. „Kdo tvoří pro roz-
hlas? Upřímně řečeno, literáti nezralí nebo kolébající 
se na svých zbytněných hliněných nohách nemohou-
cích už dál.“80

Napomoci změně přístupu dramatických autorů k rozhlasu 
měla přijatá opatření, shrnutá do čtyř základních bodů:
1)  prohlubovat kontakty se Syndikátem českých spisova-

telů, zvát jeho členy do studia, pořádat semináře,
2) vypsat dostatečně honorovanou autorskou soutěž,
3) vydávat kritickou rozhlasovou revue,
4)   založit Klub přátel rozhlasu, zřídit Rozhlasový studijní 

ústav.

Známí spisovatelé často spolupráci s rozhlasem od-
mítali, protože tomuto sdělovacímu prostředku jako 

šiřiteli kulturních hodnot v oblasti slovesného umění 
nedůvěřovali a obávali se pocitu prchavosti okamžiku 
vysílání rozhlasových her. Řada významných spisovatelů 
a básníků byla navíc zapojena do funkcí ve veřejném ži-
votě a zavalena úkoly, takže jim chyběl čas na spisovatel-
skou práci. Se stejným problémem se potýkalo i mnoho 
literárně činných rozhlasových zaměstnanců (F. Kožík, 
D. Chalupa, F. K. Zeman...). 

Jak uvedl šéf literárního odboru Dalibor Chalupa, za 
roky 1945–1946 obdržel rozhlas na tisíc námětů, z nichž 
použitelných pro zpracování bylo pouhých pět. Proto se 
pro vysílání i nadále využívaly adaptace divadelních 
her a románů. Těšily se přízni posluchačů zejména na 
venkově, kde rozhlas do jisté míry nahrazoval divadlo. 
Menší literární formy jako například pásma nepova-
žovali renomovaní autoři vůbec za hodny pozornosti. 
Dokládala to i reakce na oběžník, kterým literární od-
bor obeslal na třicet spisovatelů, avšak neobdržel ani 
jedinou odpověď. Syndikát českých spisovatelů ovšem 
poněkud paradoxně požadoval, aby rozhlas pracoval 
s hodnotnějšími spisovateli a více propagoval českou 
literaturu a české knihy. Neshody byly i v otázkách ma-
lých literárních práv (honoráře). 

Literárně-dramatický odbor vytvářel pro posluchače 
pořady od nejjednodušších monologických forem 
přes pásma až po velká dramatická díla. K pořadům 
zpracovávaným monologickou formou patřily nedělní 
Pohovory se spisovateli, v nichž se významní autoři 
vyjadřovali k současnosti, či cykly Česká humoreska 
a Český román historický a sociální. Pásmových fo-
rem se užívalo pro ztvárnění aktuálních témat, například 
informací o nových knihách a literárních či společen-
sko-politických výročích. Za rok 1946 odvysílal rozhlas 
kolem tří set her, z toho plné dvě třetiny tvořily premiéry. 
Režisérský sbor ve stejném období připravil 1473 pořadů 
všech forem. Při vysílání pěti her týdně pociťoval literár-
ně-dramatický odbor citelný nedostatek domácí tvorby, 
kterou nahrazovala díla zahraničních autorů. Po válce 
se podařilo hlavně zásluhou Františka Kožíka obnovit 
předchozí kontakty a Praha se velmi brzy stala nejlépe 
informovaným dramaturgickým střediskem v Evropě. 
Z cizí rozhlasové tvorby byla zařazována hlavně díla 
francouzská, polská, norská, anglická a americká. 
Z celkového počtu odvysílaných pořadů Praha vyráběla 
přibližně polovinu, o druhou polovinu se podělily ostatní 
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stanice (Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice). Vedle 
velkých dramatických děl odbor připravoval i drama-
tické a polodramatické pořady pro mládež, pásma a zá-
bavné pořady. 

V prosinci 1946 uspořádal literárně-dramatický odbor 
anketu o nejlepší rozhlasovou hru roku. Z posuzo-
vaných 51 her se na prvním místě umístila Ogrizovićova 
hra Hasanaginice v režii Miloslava Jareše, na druhém 
místě Benešův Uloupený život režírovaný rovněž Jare-
šem a třetí skončila hra pro mládež Pollyana autorky 
E. H. Porterové, kterou režíroval Přemysl Pražský. 
Další místo získala Tomanova Řeka čaruje, režíro-
vaná Josefem Bezdíčkem. Rok 1946 také signalizoval 
určitou možnost zlepšení poměru autorů k rozhlasu, 
když v Syndikátu českých spisovatelů vznikla rozhla-
sová sekce. 26. listopadu 1946 se konala první schůze 
Klubu rozhlasových referentů, jehož členy byli redaktoři 
a kritici, cílem bylo vytvoření mostu mezi posluchačem 
a rozhlasem81. Dalším pokusem o přiblížení rozhlasu 
veřejnosti byl návrh F. Kožíka na zpracování knihy o roz-
hlase, psané živým i rozmarným stylem po vzoru cyklu 
Karla Čapka Jak se dělá divadlo. 

Jakkoli se rozhlasové hry těšily u posluchačů velké 
oblibě, jejich vysílání třikrát týdně večer bylo vzhledem 
k možnostem výroby neúnosné. V silách odboru bylo 
připravit jednu větší a jednu menší hru, zbytek tvořily 
reprízy. Kromě přetrvávajících problémů se studii byly 
odklady vyvolány i přezaměstnaností herců, pro které 
byly navíc lukrativnější film a divadlo. Problémy nastá-
valy i při vlastní výrobě literárně-dramatických pořadů: 
nedostatek času na zkoušky znemožňoval důkladnější 
práci režisérů s herci, zvyklými z divadla a filmu na 
určitý způsob vyjadřování. Vlastní herecký soubor 
Čs. rozhlas vytvořil teprve v roce 1948. Jeho členy byli 
Lída Otáhalová, Jaroslava Drmlová, Ludvík Řezníček, 
Ludmila Stamboljeva, Jindra Holmanová, Drahomíra 
Hůrková, Eduard Kašpar, Antonín Zíb, Artuš Kalous, 
Václav Piskáček, Bedřich Bobek, Josef Červinka a Bohu-
mil Semerád. 

V první polovině roku 1947 byly vysílány například hry 
G. B. Shawa Pan domácí, H. Ibsena Nepřítel lidu, první 
dva díly Vrchlického Hippodamie připravené ve spolupráci 
s hudebním odborem, Katajevův Otcovský dům, z původní 
rozhlasové tvorby Němečkův Inzerát, Kajerova Spojka 
Jana, Valjův Dům na hranici. 

Odpolední literární pořady se zaměřily na podporu 
kultury a umění. Za zmínku stojí dva rozměrné cykly 
Co nám dala ruská literatura a O anglo-americkém 
vlivu na naši literaturu. K výročím se vysílaly histo-
rické cykly Karlova universita v literatuře a Rok 
osmačtyřicátý v českém písemnictví. V rámci večer-
ních literárních pásem byly zpracovány vzpomínky na 
spisovatele I. Olbrachta, F. Šrámka, K. Tomana, J. Čapka, 
W. Whitmana, F. X. Šaldu, B. Pruse. Obdobou hudebního 
cyklu Skladatel týdne byl Básník týdne. Za přispění 
všech stanic se připravoval pořad Pohledy do kultury 
a umění zachycující formou pásem, rozhovorů a repor-
táží všechny významné události, které se odehrály v kul-
turním světě. U literárních pásem docházelo postupně 
k určité stagnaci. První příčinou byl těžko překonatelný 
rozpor mezi přístupem literárních vědců (exaktnost, 
odbornost) a rozhlasovostí (přístupnost), druhou nedo-
statek technických kapacit. Potíže nastaly i při získávání 
nových externích spolupracovníků.

Snaha o objevení nových autorů a získání vhodných 
děl vedla k vypisování soutěží. Do soutěže na rozhla-
sovou hru v roce 1947, v níž ceny pro nejlepší hry byly 
50 000, 30 000, 10 000 Kčs, bylo zasláno sedm set titulů. 
Z nich porota (J. Träger, V. Müller, J. Malík, J. Hrbas, 
E. Outratová, J. Bezdíček, D. Chalupa) vybrala do užší 
soutěže čtyřicet her. Pro realizaci v úvahu přicházelo 
dvanáct titulů. Jeden z nich, hra Karla Beníška Zadí-
vejte se na hvězdy, posléze zvítězil v posluchačské 
anketě uspořádané v roce 1947 před hrou Karla Jakoba 
Slunce bydlí na horách, zobrazující realisticky život 
v pohraničí, a hrou amerického autora Normana Cor-
vina Putování Heliodora Nováka. 

Podklady pro hodnocení úspěšnosti programu tvořily 
jednak dopisy posluchačů, jednak ankety, průzkumy, 
novinářská kritika a vlastní rozhlasová kritika. Lite-
rárně-dramatický odbor zavedl od roku 1947 povinný 
poslech vlastních pořadů, spojený s jejich podrobným 
hodnocením.

Do soutěže na původní text rozhlasového kabaretu, 
humoristického pásma či hudební veselohry vypsané 
s termínem do 30. září 194782 došlo 110 prací. Porota vy-
brala pro eventuelní provedení 32 prací, deset z nich bylo 
odměněno částkou v souhrnné výši 110 000 Kč. Práce 
bylo možné rozdělit zhruba do tří skupin. První tvořila 
satira (Körber: Čert na to nestačí, V. Blažek: Byl Kalous 
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zlý?, K. Kyncl: Biografie muže, jenž…, Poustka–Šedý: 
Prašivka hýbá městem a politická satira Janovského 
Balada čtyrprincová). Druhou skupinou byly prosté ve-
selohry (Arram: Dobrou noc, Claudetto, Novotný: Vy ne-
čtete verše, Buš: Havířská balada). Třetí skupinu tvořila 
optimistická dějová montáž (Karel Jakob: Nejkrásnější 
věk, Se stroji divno hrát). 

V únoru 1948 byla vypsána soutěž na dramatický 
námět pro rozhlasovou hru s budovatelským obsahem. 
Došlo 670 prací, z nichž 110 postoupilo do užšího výběru. 
Porota ve složení F. Kožík, D. Chalupa a J. Janovský dopo-
ručila k ocenění 31 rukopisů. Odměnu 3000 Kčs obdrželi 
J. F. Mölzer (Most přes Váh) a M. Velínský (Přijít do nebe), 

1000 Kčs A. Čáp (Bratři), V. Němec (Svářeč Záruba), 
M. Skála (Nezapomenutelná rodina), M. Valentová (Ves-
nice spí), M. Zecha (Jirán) a K. Zajíček (Rozjasnilo se). 
Dále bylo uděleno 23 cen po 500 Kč.83 9. března 1948 se vy-
sílala hra nového rozhlasového autora Miloše Velínského 
Josef se vrátil, která obsadila druhé místo v soutěži o nej-
lepší rozhlasovou hru v roce 194784. Vypravování starého 
horníka Josefa o svém životě v režii J. Bezdíčka patřilo 
k nejlepším dílům poválečné dramatické tvorby. K novým 
rozhlasovým autorům patřili i Jiří Kabelák a Antonín Lan-
ger, jejichž hra Bratři jara měla premiéru 8. dubna 1948. 
V další soutěži rozhlasových her s termínem ukončení 
30. září 1948 se v Praze a Bratislavě sešlo 370 prací. 

J. Fairaizl, člen DRDS, při natáčení hry Putování Heliodora Nováka (1947)
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Přínos opakovaně vypisovaných soutěží byl stále 
zanedbatelnější, kvalitní díla se vyskytla jen spo-
radicky. V rozporu s požadavkem na aktuálnost dra-
matické tvorby byla doba, která uplynula od napsání 
díla přes jeho realizaci k vysílání. V průměru se jednalo 
o šest až devět měsíců. Většina děl zasílaných do soutěží 
byla pokusem vyrovnat se s nedávnou minulostí.

Právě umělecká oblast upozornila i na nebezpečí kon-
traproduktivnosti: „Pokud jde o programy umělecké, ově-
řili jsme si dodatečně, že není skutečně vždycky nutno 
exponovat umělecké programy stůj co stůj, nuceně, do 
thematiky dvouletého plánu, jestliže se tato thematika 
tvůrcům uměleckých programů přímo nepodává.“85

Hudební vysílání
Obdobná situace jako ve slovesné umělecké oblasti 

nastala i v  oblasti hudební. Hudební odbor se neustále 
potýkal s požadavkem posluchačů vysílat „hudbu pro 
lid“, tj. hudbu u lidu oblíbenou. Pokud měl rozhlas to-
muto požadavku vyhovět, znamenalo to vysílat přede-
vším dechovku a zcela vyloučit vážnou hudbu. Hudební 
vysílání tak řešilo otázku, zda má „hudba sestoupit 
k lidu, nebo lid vystoupit k ní“86. Pokusem o překo-
nání tohoto rozporu bylo zavedení cyklů přednášek, 
popularizujících vážnou hudbu a sledujících výchovu 
posluchačů. Spojovacím článkem přechodu od zábavné 
hudby k náročnějším formám se stal jazz, jehož pomocí 
se rozhlas snažil přivést posluchače i k poslechu 
vážné hudby. Ta se v kontrastu s kritikou domácích 
posluchačů těšila velkému zájmu v zahraničí. 

Již 12. května 1945 uvedl Čs. rozhlas jako první operu 
v poválečném období Smetanovu Libuši. Od 14. června 
se vysílal cyklus Žalov české hudby, věnovaný obětem 
války. K 75. narozeninám V. Nováka provedl rozhlas 
celé jeho orchestrální dílo. Brno zahájilo čtvrthodinky 
hudební výchovy; vysílaly se jednou za 14 dní a jejich 
autorem byl doc. dr. Bohumír Štědroň. Hudbu starých 
českých mistrů přibližoval posluchačům cyklus Oži-
vená hudební minulost.

K hudební politice rozhlasu se vyslovil na programové 
konferenci v Gräfenberku generální ředitel B. Laštovička: 

„Má-li se překonat rozpor mezi posluchači a rozhlasem 
v oblasti hudebního pořadu, pak je třeba, aby naši hudební 
rozhlasoví pracovníci, a to jak strůjci hudebního pro-
gramu, tak i jeho interpreti, si osvojili jiné, nové hledisko, 
aby změnili své představy o poslání hudebního programu. 
Ani v hudbě nechceme skladeb či písní, které vyjadřují 
subjektivní nálady nebo libovolně individuelní obecně 
netypické problémy. Chceme takovou hudební tvorbu 
a takový hudební přednes, který vyjadřuje složité cítění, 
nálady a touhy pracujícího lidu.“87

V červnu 1946 byl ustaven Syndikát českých sklada-
telů, v jehož rámci působila i koordinační komise pro 
věci rozhlasu. Jejím členem se stal referent hudebního 
odboru Miloslav Kabeláč a jeho prostřednictvím Syn-
dikát požádal rozhlas o propagaci české hudby. Od října 
1946 zahájil Čs. rozhlas na Praze II vysílání skladatel-
ských profilů, které měly seznámit posluchače hlavně 
s novou tvorbou. Od podzimu 1947 přešlo vysílání hudby 
soudobých autorů na Prahu I vzhledem k lepšímu po-
krytí území signálem. Na skladatelské profily od počátku 
října 1947 navazoval pořad Skladatel týdne, sestávající 
z přednášky o autorovi a jeho drobných děl. První pořad 
byl věnován J. B. Foersterovi, druhý V. Novákovi. Dalším 
pravidelným hudebním pořadem byl noční koncert z děl 
soudobých českých skladatelů vysílaný ve středu a cyk-
lus Soudobá česká hudba. 

Hudební odbor dbal o maximální kvalitu zvukových 
snímků. Každý hudební snímek v Čs. rozhlase procházel 
dvakrát kontrolním poslechem, důležité pořady se již při 
pořizování zálohovaly pro archiv. Vysoká kvalita snímků 
byla i motivací autorů pro vyhrazení premiér Čs. roz-
hlasu. Zájem rozhlasu o zachycení zahraničních sólistů 
a těles narážel na problém s jejich honorováním. O snaze 
vyrábět všestranně kvalitní snímky svědčí i rezoluce 
hudebního odboru, přednesená jeho šéfem K. Šromem: 
„Zpěváci jsou poměrně výše honorování než instru-
mentalisté. Opakuji znovu, že by bylo záhodno doplnit 
a pozměnit sazebník pěvců a upravit honoráře za pro-
vedení novinek a tím vzbudit o ně zájem.“88 

Přízni posluchačů se těšily i veřejné koncerty rozhla-
sového orchestru. K nejúspěšnějším patřila provedení 
Šostakovičovy 8. symfonie, Jeremiášovy Kantáty rodné 
zemi a Kytice B. Martinů. V rámci dvou cyklů veřejných 
koncertů rozhlasových orchestrů bylo provedeno osm 
symfonií a pět instrumentálních koncertů, ke každému 
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cyklu byl navíc připojen koncert Pěveckého sboru. Ve 
druhé řadě veřejných koncertů se uskutečnilo i něko-
lik prvních veřejných provedení děl známých autorů 
(B. Foerster, V. Novák, K. B. Jirák, E. Hlobil, J. Kapr, 
A. Honegger). Do programu byl zařazen i večer švýcar-
ské hudby a dva studiové koncerty s průvodním slovem 
M. Očadlíka pro Svaz české mládeže, při nichž vystou-
pila klavíristka Věra Řepková a Ondříčkovo kvarteto. 
Při jednom z těchto koncertů, 17. března 1947, bylo vý-
znamnou novinkou vysílání koncertu z rozhlasového 
studia za účasti publika. Úspěchem Pražského roz-
hlasového orchestru řízeného Františkem Dykem bylo 
nastudování Verdiho opery Síla osudu. 

Rozhlas v roce 1947 přebíral všechny koncerty České 
filharmonie, šest hlavních orchestrálních koncertů Praž-
ského jara, navíc tři komorní a tři varhanní koncerty. 

V roce 1948 pokračoval Kurz hudební výchovy, 
který připravovaly střídavě Praha a Brno. Nově byl zařa-
zen cyklus Slovanská komorní hudba. Dějiny hudby 
v kostce pokračovaly třetím cyklem přednášek. Další 
novinkou byl historický hudební cyklus Cesty naší 
hudby, vysílaný od 2. listopadu 1948. 

Nejcitelněji se „boj proti sentimentalitě, melancholii 
a bezideovosti“ promítl v oblasti populární hudby, kde 
se využitelnost stávajících snímků vzhledem k požado-
vaným kritériím pohybovala kolem 20 %. 

K tomu řekl M. Očadlík: „Jeden z největších problémů je 
lehká hudba. To je to, s čím zápasí rozhlas již 25 let v Čes-
koslovensku, možná 28 nebo jak dlouho v jiných zemích 
na světě a něco, s čím se bude zápasit neustále. Vím, jaká 
je práce našeho lektorského oddělení a jaká kvanta hudeb-
ních materiálů do rozhlasu zadávaných propadají, protože 
věci nejsou vůbec zralé k provedení. To se týká celého apa-
rátu gramofonových desek a celé vlastní tištěné produkce 
u nás v Československu. Již fakt, že mnohé skladby, které 
byly vydány tiskem a které se zpívají po dvorech a hospo-
dách, se do rozhlasu vůbec nedostanou, ukazuje, že jsme 
přece pořád velmi silnými strážci vkusovými v tomto 
oboru a že všechny naše síly jsou zaměřeny k úkolu, aby 
tento náš program dostal úroveň nejvyšší.“89

Ke zlepšení situace byla vypsána anonymní sou-
těž na „veselou, optimistickou hudební skladbu“. 
K 15. dubnu 1947 přišlo 279 děl, porota ve složení Alois 
Klíma, Klement Slavický a Jan Rychlík udělila 14 cen. 
První cenu obdrželi Jaroslav Řídký za Radostnou so-

natinu pro housle a klavír, Evžen Illín za Scherzo pro 
orchestr, Václav Trojan za Pohádku pro orchestr.90 Po 
únoru 1948 vyvinul hudební odbor Čs. rozhlasu značné 
úsilí k získání nových pochodů. Hned v únoru na tele-
fonickou výzvu reagovalo čtyřicet autorů, v květnu na 
písemnou výzvu obdržel rozhlas tři sta skladeb a do 
soutěže na pochod roku 1948 vypsané ministerstvem 
informací bylo zasláno 250 skladeb. První cena udělena 
nebyla, druhou cenu získali V. Dobiáš, A. Provazník 
a J. Seidel.

Humor a zábava
Jak zdůraznila A. Hostomská na gräfenberské konfe-

renci, heslo „Rozhlas informuje, poučuje a baví“ v obmě-
nách stále zůstávalo v platnosti. Zatímco po revoluci byli 
posluchači ochotni tolerovat nevyváženost programu 
a strávit převahu funkce informační, od podzimu 1945 se 
začali dožadovat i kulturních pořadů a zábavy. Právě ta 
byla nejslabším článkem rozhlasového vysílání. Rozhla-
sový humor byl největším problémem a nejčastěj-
ším předmětem kritiky, což si velmi dobře uvědomo-
valo i vedení rozhlasu. „Oblast, která si tu vyžaduje naší 
zvláštní pozornosti, jsou rozhlasové hry, rozhlasový 
humor, rozhlasové kabarety. Dosud na mnohých z nich, 
kromě např. kabaretů Štuchalových nebo Krejčího, lpí 
mnoho stop divadelního umění. Posluchač odkázaný 
jen na sluch nemá optických vjemů a na nedbání této 
skutečnosti ztroskotává část rozhlasových kabaretů, 
pokusů o rozhlasový humor.91 Obliba převzatých nebo 
oprášených starých kabaretů rychle pominula, bylo třeba 
hledat rozhlasové formy kabaretu. Pokusem o nový 
zábavný druh rozhlasového umění bylo zavedení různých 
typů kabaretů, připravovaných nejen v Praze a Brně, ale 
i Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, 
Liberci a Teplicích. Mezi autory rozhlasových kabaretů 
vynikli především brněnský Jiří Štuchal, z pražských 
Vladimír Dvořák a Oskar Krejčí.

Černý: Proboha, co zas chcete zpívat?
Kohout: Nějakého odstrkovaného autora.
Černý: My máme nějaké odstrkované autory?
Kohout: No jejej. Pane, to je vidět, že nechodíte do společ-
nosti ani nečtete noviny. Já právě chci si jednoho takového 
odstrkovaného autora zazpívat.
Černý: A prosím vás, co to má být?
Kohout: Wagner. A sice árie z opery Prsten Niebelungů.
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Černý: A prosím vás, to měli tehdy Niebelungové jen jeden 
prsten?
Kohout: No to víte, dnes by se jen s jedním prstenem 
nespokojili. Dnes by k tomu měli ještě nějaké ty obrazy, 
gobelíny a nějaký zlatý poklad některé jimi „osvobozené“ 
republiky. Ale hudba to je, pane, to víte, člověk si na ni za 
těch šest let zvykl.
Černý: A to, co jsme těch šest let neslyšeli, to se vám ne-
líbí?92

Ke zlepšení situace v zábavním programu měly přispět 
úpravy sazebníku výkonů (Vladimír Dvořák navrhoval 

vyšší honoráře než v ostatních oborech rozhlasové tvorby 
jak pro autory, tak pro účinkující) a vypsání soutěží na roz-
hlasové kabarety. Po vzoru západních rozhlasů natočil Čs. 
rozhlas několik kabaretů za účasti veřejnosti, která do-
dala snímku živost. Pro kabarety se snažilo oddělení získat 
i V + W a pokračovat ve spolupráci s Oldřichem Novým.

Oddělení smíšených pořadů připravovalo i pestré 
programy s mluvenými vložkami, odpolední besídky 
a veselohry. V roce 1946 se staly novinkou Hodinky 
dobré pohody, připravované oddělením pro smíšené 
pořady v čele se zkušenou rozhlasovou pracovnicí 

Natáčení Silvestrovského kolotoče v kavárně Vltava: P. Vrbenská, V. Dvořák (1947)
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Annou Hostomskou. V Hodinkách dobré pohody se 
vysílal i cyklus humorných obrázků z obyčejného 
rodinného života, jehož autorem byl Karel Hlubuček. 
Mimořádné oblibě posluchačů se těšila Mánička, kterou 
hrála členka DRDS Alena Kášová. Zkušenosti ukázaly 
potřebu ustavit samostatné zábavní oddělení, nezávislé 
na hudebním odboru.

Jak ukazoval dopisový ohlas, posluchač lépe přijímal 
veselohry než politickou satiru, při kvalitním výběru po-
měrně dobře akceptoval i operetu.93 Oddělení populární 
hudby připravilo v roce 1946 k vysílání opery Fra Dia-
volo a Carmen, operety Polská krev, Král tuláků a Svatba 
v Malinovce. V roce 1947 kromě pěti operet a čtyř oper 
zorganizovalo pohostinské vystoupení dirigentů ma-
lých mimopražských orchestrů, připravovalo hudební 
soutěže, hudebně literární pásma (Tisíc a jedna noc), 
Kabarety z Kavárny Vltava, Kabarety Oldřicha No-
vého, dvě hudební veselohry (bratři Khunové, Vratislav 
Blažek) a řadu kvizů. Pořad Hudební hádanky připra-
vovaný A. Hostomskou a vysílaný od prosince 1946 se 
setkal s velkým posluchačským ohlasem, do soutěže 
se v hojném počtu zapojily i děti. Celkem toto oddělení 
odvysílalo 101 premiér a 41 repríz, což představovalo 
26 pořadů měsíčně. Vše zajišťovali dva referenti, Anna 
Hostomská a Vladimír Dvořák.

Vokální a folklorní oddělení vysílalo písně z krajů, 
vystoupení pěveckých souborů v pražských školách, 
organizovalo sběr národních písní. V roce 1946 připra-
vilo celkem 269 relací, z toho 114 sám vedoucí referent
Albert Pek. Největším problémem, s kterým se oddě-
lení trvale potýkalo, byl nedostatek vhodných upravova-
telů, což souviselo především s výší honorářů.

U posluchačů zábavné hudby se oblibě těšil pořad 
E. Uggého Cesta k jazzu a také pořad L. Čermáka při-
pravovaný z gramodesek. Posluchači ovšem požadovali 
častější a pravidelnější spolupráci s orchestrem K. Vla-
cha.

Rozhlasová tělesa
V roce 1948 v rámci Čs. rozhlasu působilo deset umě-

leckých hudebních souborů, z toho čtyři v Praze. Nej-
větší byl Symfonický orchestr pražského rozhlasu, 
který měl 96 členů, dále Pražský rozhlasový orchestr 
s 51 členy, Ondříčkovo kvarteto jako komorní sdru-
žení Čs. rozhlasu ve složení Vincenc Zahradník, Richard 

Zika, Jaroslav Pekelský, Bedřich Jaroš a Pěvecký sbor 
se sedmdesáti členy. Celkem zaměstnávala hudební tě-
lesa v Praze 221 členů. Dalším uměleckým tělesem byl 
34členný Rozhlasový orchestr v Plzni, brněnský Sym-
fonický orchestr s 67 členy a Malý orchestr s 27 členy, 
35členný ostravský Rozhlasový orchestr, 52členný 
Rozhlasový orchester v Bratislavě a Prevádzkový 
orchester v Košicích s 28 členy. Všechna tělesa dohro-
mady měla 464 členů. Významné pocty se Symfonickému 
orchestru pražského rozhlasu dostalo 27. března 1946 
přijetím jeho delegace prezidentem Benešem. 

Dlouhodobým problémem bylo obsazení funkce 
šéfů obou pražských orchestrů. Po odchodu Otakara 
Jeremiáše v roce 1945 nebyla funkce šéfa SOPR obsa-
zena až do 1. září 1947, kdy nastoupil Karel Ančerl. 
Společně vystoupily oba pražské orchestry na koncertu 
pořádaném pro účastníky všesokolského sletu v pražské 
Lucerně. Pod taktovkou K. Ančerla provedly Dvořákovy 
Slovanské tance. 

Součástí spolupráce mezi rozhlasovými stanicemi 
byla i pohostinská vystoupení dirigentů, kdy například 
brněnský Břetislav Bakala nebo bratislavský Ľudovít 
Rajter dirigovali SOPR. Návrh na získání zábavného 
orchestru pro rozhlas a gramofonový průmysl nebyl 
realizován kvůli velkým nákladům, ale zcela tato myš-
lenka nezapadla. Uvažovalo se o alternativním řešení, 
založeném na externí spolupráci. V tomto směru jednalo 
vedení hudebního odboru s AMU.

Rozhlasový servis 
posluchačům 

Rozhlasový časopis
Informace o programech přinášel posluchačům 

programový věstník vycházející jako týdeník pod ná-
zvem Náš rozhlas. Jeho vydavatelem byl Orbis, za 
rozhlasovou část byl odpovědný F. K. Zeman, který byl 
i nejpilnějším přispěvatelem. Důvodem nebyly jeho am-
bice, ale fakt, že jen velmi těžko získával příspěvky od 
ostatních zaměstnanců. 

Od 6. čísla v roce 1947 doznal časopis kromě nové 
úpravy i zdvojnásobení rozsahu z dosavadních 16 na
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32 stran. Jeho cena se zvýšila ze 2,50 na 3 koruny. Nejvý-
znamnější změnou byla programová nabídka uprostřed 
listu, zpracovaná podle jednotlivých programových typů 
(hry, přednášky, hudební pořady atd.) a umožňující čte-
nářům rychlou orientaci v programu. Pro přechodný ne-
dostatek papíru byl v březnu a dubnu 1947 omezen roz-
sah na 16 stran, poté se vrátil k původnímu rozsahu. V té 
době Náš rozhlas vycházel v nákladu 330 000 výtisků, 
což byl největší náklad mezi týdeníky, a byl také nejlépe 
dotován papírem. V roce 1948 došlo v důsledku snížení 
přídělu papíru tiskárnám o šedesát procent opět k re-
dukci rozsahu. Od 1. června 1948 týdeník Náš rozhlas 
vycházel v omezeném rozsahu 24 stran. Výrazně byl re-
dukován především program zahraničních rozhlasových 
stanic – z původních sedmi stran na necelou jednu.

Programová nabídka
Staronovou službou pro posluchače, zavedenou od 

27. září 1947, byla vždy v sobotu od 18.30 do 19.00 hod. 
vysílaná programová nabídka pod názvem Od neděle 
do soboty s rozhlasem, kterou připravovala Sylvie 
Havlíčková. Byla inovací obdobného předválečného 
programu. Půlhodinová relace vedle informací o nejza-
jímavějších pořadech příštího týdne a krátkých ukázek 
nově přinášela zprávy o rozhlasovém dění doma i v za-
hraničí. Další novinkou byla účast autorů a interpretů 
v pořadu. 

Časové znamení
K 1. říjnu 1947 zavedl Čs. rozhlas po vzoru zahranič-

ních stanic (například Londýna či Moskvy) nové časové 
znamení. Dosavadní jeden až čtyři tóny (jeden tón za-
zněl vždy ve čtvrt, dva v půl atd.) a následný pětisekun-
dový dlouhý tón nahradilo šest krátkých tónů. Časové 
znamení bylo vysíláno ze Státní hvězdárny v Praze, kde 
k tomu účelu byly dvojí (zálohově) sekundární hodiny, 
řízené přesnými „matečnými“ (řídící hodiny, které určo-
valy přesný čas pro dané teritorium).

Rozhlas vydavatel
Diskuse kolem teoretické rozhlasové revue byla 

uzavřena únoru 1947, kdy vyšlo první číslo Rozhlasové 
práce s podtitulem Čtvrtletní revue pro rozhlasovou
teorii a diskusi o rozhlase. První ročník redigoval 
ústřední programový ředitel M. Očadlík, druhý roč-

ník již s podtitulem Čtvrtletník pro rozhlasovou teorii 
a praxi redigoval V. Růt. Redakční rada Rozhlasové 
práce ve druhém roce pracovala v následujícím složení: 
V. Růt, J. Zich, Z. Jonák, Z. Novák, J. Hronek, F. K. Ze-
man, J. Heller (všichni Praha), Ž. Vodseďálek (Brno), 
M. Rusinský (Ostrava), K. Gissübel (Plzeň), Z. Endris 
(České Budějovice). 

Rozhlas kromě Rozhlasové práce vydával od roku 
1946 i protokoly z programových konferencí určené 
rozhlasovým pracovníkům, novinářům i posluchačům. 
Obsahovaly přepis hlavních referátů, debat v sekcích 
i diskusí. Dalším vydavatelským počinem byla Kniž-
nice rozhlasové práce. Podle původní koncepce měla 
zprostředkovávat posluchačům texty zajímavých relací 
od přednášek po hry. Její první číslo, které vyšlo v roce 
1948, obsahovalo soubor přednášek Rozhlasové univer-
zity z podzimu 1947 Vývoj země a tvorstva, o které byl 
mezi posluchači největší zájem.

Ohlas na vysílání 
Průzkum poslechovosti

Vedení Čs. rozhlasu si stejně jako ministerstvo infor-
mací uvědomovalo, že vysílání má smysl tehdy, má-li 
své posluchače. Jednou ze zpětných vazeb se staly prů-
zkumy poslechovosti. První průzkum poslechovosti 
vznikl při ministerstvu informací hned v září 1945. 
Jeho organizátorem se stal ing. Josef Ehrlich, který si 
základní poznatky o výzkumu poslechovosti přivezl 
z Anglie, kde působil během války. Průzkum se prováděl 
prostřednictvím tzv. zpravodajů, kteří hodnotili pro-
cento poslechovosti a index spokojenosti posluchačů 
s jednotlivými relacemi. 

Nejvyšší sledovanost vykazovaly v průběhu celého 
dne zpravodajské relace. Průzkum rovněž ukázal vývoj 
poslechovosti v průběhu dne. Od ranního maxima po-
slech postupně klesal, nejnižší byl mezi 10.00 a 11.00 
hod., pak opět stoupal. Další vrchol zaznamenala posle-
chovost při večerních Rozhlasových novinách, s posu-
nem do nočních hodin nastával výrazný pokles až k mi-
nimu v čase, kdy byl vysílán noční koncert vážné hudby. 
Při zaměření na jednotlivé programové typy nejvyšší 
sledovanost (65,5 %) měly večerní Rozhlasové noviny, na 
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druhém místě ranní zprávy (44 %). Následovala nedělní 
Beseda Rozhlasových novin a Hodinka dobré pohody, 
které poslouchalo 43 % posluchačů. Noční koncerty 
vysílané ve 23.00 hod. měly poslechovost mezi jedním 
a patnácti procenty. 

Od února 1946 byl zaveden stálý průzkum rozhla-
sového poslechu ve spolupráci s dobrovolníky z řad 
posluchačů formou tzv. rodinných deníků. Na konci 
roku 1946 bylo provedeno slosování a tři výherci získali 
rozhlasový přijímač.

Čs. rozhlas sám inicioval i některé dílčí tematické 
průzkumy. Příkladem tohoto typu byl výzkum školského 
odboru ve spolupráci s reálným gymnáziem na Smetance, 
výzkum zaměřený na mínění posluchačů o přednáškách 
vysílaných Čs. rozhlasem či průzkum zaměřený na přijetí 
vítězné hry soutěže Zadívejte se na hvězdy. 

Počátkem února 1948 rozeslalo oddělení průzkumu 
rozhlasového poslechu při ministerstvu informací do-
tazník s jedinou otázkou: Čeho by měl Čs. rozhlas 
vysílat více a čeho méně? V dotazníku bylo uvedeno 
46 programových druhů. K zajištění kontroly byly dotaz-
níky rozeslány jednak spolupracovníkům Průzkumu roz-
hlasového poslechu, jednak prostřednictvím Čs. ústavu 
pro výzkum veřejného mínění reprezentativně vybra-
nému vzorku. Posluchači byli rozděleni do pěti tříd 
podle povolání a do čtyř věkových kategorií. Výsledky 
průzkumu v zásadě odpovídaly poznatkům Čs. roz-
hlasu, varovným signálem byl výrazný pokles zájmu 
o zpravodajské a propagandistické pořady. V první 
polovině žebříčku se umístila pouze jedna skupina vy-
sloveně umělecká, šest naukových, dvě zpravodajské 
a čtrnáct ryze rekreačních a zábavných. Větší zájem byl 
o přednášky lékařské, dějepisné, cestopisné, technické, 
přírodovědné, méně požadovali posluchači přednášky 
národohospodářské. Méně vysílání odborářského 
požadovali dělníci, vážná hudba se setkala s kladným 
ohlasem zejména u mladších posluchačů, proti vysílání 
reportáží z továren protestovali dělníci, více jich poža-
dovali intelektuálové.94

Rozhlasová komise při ÚV KSČ
Rozhlasový program pečlivě sledovalo i vedení KSČ. 

V roce 1946 byla při ÚV KSČ ustavena rozhlasová ko-
mise jako pomocný sbor složený ze zástupců všech od-
větví veřejného života. Každý její člen byl povinen si ve 

svém oboru zřídit subkomisi. Úkolem členů subkomisí 
bylo zpracovávat programovou kritiku, přání a náměty, 
které dostávala ústřední rozhlasová komise k dalšímu 
vyhodnocení. Kladně hodnotila komise z hlediska po-
litického v roce 1946 politické zpravodajství, naopak 
pořady naukové byly shledány nekoncepčními a dile-
tantskými s „množstvím reakčních tendencí“. Vysílání 
pro ženy dle posudku komise nedostatečně reagovalo 
na změnu postavení žen ve společnosti, stále se více 
orientovalo na ženu-hospodyni než ženu-budovatelku, 
zcela ignorovalo venkovské ženy. 

Z relací odborných rozhlasů se kladného ocenění 
dostalo pouze komentářům Antonína Zápotockého, 
všem odborným rozhlasům byl ve shodě s vedením 
rozhlasu vytýkán nedostatek rozhlasové formy. Částeč-
ného uznání se dočkal armádní rozhlas za pokrokovost, 
pohotovost a popularizaci Sovětského svazu. Naprosto 
propadl rozhlas Svazu československé mládeže. Školský 
rozhlas i přes „konzervativnost“ byl hodnocen vcelku 
kladně. 

Zdrcující kritice byl podroben umělecký pro-
gram. Jednoznačně negativní postoj zaujala komise 
k rozhlasovému působení E. F. Buriana, u něhož jí vadila 
spontaneita. Požadovala „vnésti do jeho práce plán 
a koordinovat jeho projevy s celkovým programovým 
zaměřením“.95

Dopisový ohlas 
Korespondence posluchačů s rozhlasem se v 65 % 

týkala hudebního programu. Do září 1945 převažovaly 
negativní reakce na program jako celek, pak se poměr 
vyrovnal. Po roce 1946 činil kladný ohlas 80 % na pro-
gram jako celek, u hudby ovšem stále převažoval nega-
tivní názor (75 %). Za rok 1946 obdržel rozhlas 207 000 
dopisů, z toho k Besedě Rozhlasových novin 118 000, 
k hudebním soutěžím Anny Hostomské 12 000, k pořadu 
Služba pohraničí 13 000. K vysílání Jazykového koutku 
obdržel rozhlas za první rok 2000 dopisů. F. K. Zeman 
na programové konferenci ve Zlíně (1948) uvedl, že jen 
korespondence zvláštního odboru představuje za rok 
250 000 dopisů.
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Závěrem

V časovém úseku let 1945–1948 prošel Českosloven-
ský rozhlas výraznou proměnou. K zásadní změně 
došlo především v jeho poslání: do popředí vystupuje 
role organizátorská a informativní. Plnil i své po-
slání vzdělávací a neopomíjel literárně-dramatickou 
oblast ani zábavnou složku vysílání. Přes značné po-
tíže a ztráty, mezi nimiž je nutné připomenout oběti 
koncentračních táborů, zničenou budovu, nedostatek 
technických pracovišť a materiálu, pracoval na plné 
obrátky. Rozhlas i jeho jednotliví zaměstnanci dostali 
řadu státních vyznamenání. 

Na počátku období byl Čs. rozhlas vskutku všená-
rodní institucí. Následovala léta hledání nové cesty, 
snaha o maximální zlidovění rozhlasu ve smyslu sepětí 
s každodenním životem. Rozhlas usiloval o všestranné 
povznesení úrovně svých posluchačů. K počinům pat-
řilo vytvoření samostatného politického zpravodajství, 
nezávislého na ČTK, do té doby jediném zdroji zpráv. 
Hlavní zpravodajská relace, Rozhlasové noviny, se 
stala významným zdrojem aktuálních informací 
a mocným propagandistickým nástrojem. Rozmachu 
dosáhla především rozhlasová publicistika, která se 
stala součástí všech programů. Budovatelská tematika 
byla mnohdy i násilně implantována do všech forem. 
Výsledek ofenzivního působení byl paradoxně zcela 
opačný. Posluchači, přesycení propagandou, hledali 
v rozhlasovém programu spíše složku rekreativní. Ta 
však jako první ustupovala potřebám propagandistic-
kým. Posluchači se uchylovali k poslechu zahraničních 
rozhlasových stanic. V oblasti literárně-dramatické se 
rozhlas potýkal s nedostatkem vhodných děl. Vyvinul 
nemalé úsilí k jejich získání. Jednal se spisovateli, po-
řádal pro ně semináře a setkání, opakovaně vypisoval 
soutěže na hry s aktuální tematikou. 

Cennou devizou rozhlasu byl kromě výborné drama-
turgie (F. Kožík) tým vynikajících režisérských osob-
ností a od roku 1948 i vlastní herecký soubor. 

Po nadvládě zpravodajských žánrů se od podzimu 
roku 1946 začala pozornost zaměřovat na rozvoj kul-
turních pořadů. Zpočátku bylo do vysílání zařazováno 
vše z národní kultury, co bylo za protektorátu zaká-

záno. Doplňovalo to, co bylo k dispozici z cizí kultury 
s výjimkou německé. 

Důležitým momentem byl stoupající význam kraj-
ských studií. K předválečným Brnu, Ostravě, Bratislavě 
a Košicím přibyly Plzeň, České Budějovice, Hradec 
Králové a Ústí nad Labem. Postupně se stávaly součástí 
Čs. rozhlasu a získávaly stále významnější prostor v ce-
lostátním vysílání. Rozhlas se dostal do těsného kon-
taktu s běžným životem, oprostil se od své exkluzivity. 

Vedle množství pozitivních prvků se ovšem již 
v tomto hektickém období projevily první příznaky 
nedostatků, které v pozdějším období vyústily v pro-
blémy. Postupná fixace programového schématu vedla 
ke strnulosti vysílání, na nutnost náhlé změny doplá-
cel rekreativní program. Nebyl čas na detailní analýzu 
programové činnosti, na prohlubování teoretických 
základů, dílčí úspěchy byly často přeceňovány a pře-
vládal pocit uspokojení.

Personální čistky následovaly bezprostředně po 
skončení války, kdy řada rozhlasových pracovníků 
musela čelit (mnohdy neodůvodněným) obviněním 
z kolaborace. Rozhodující místa ve vedení rozhlasu 
postupně obsazovali členové KSČ, kteří se připravovali 
na převzetí moci. Po únoru 1948 musela rozhlas opus-
tit řada vynikajících osobností, jiní byli přeřazeni na 
podřadná místa s vyloučením možnosti vystupovat na 
mikrofon.

Poznámky

1   Významnou roli sehrála československo-sovětská smlouva
o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci, pode-
psaná 12. prosince 1943.

2   Ozbrojené oddíly, které se vytvářely během Květnového povstání 
při národních výborech.

3 Čs. vlastivěda, díl II, Dějiny, sv. 2. Horizont, Praha 1969, str. 638.
4    Postupimská konference se konala ve dnech 17. července–

2. srpna 1945 na zámku Cecilienhof. Za SSSR se jí účastnil Stalin, 
za USA Truman, za Velkou Británii Churchill a následovně 
Attlee. Protokol o jednání berlínské konference, známý jako 
Postupimská dohoda, mj. předpokládal vytvoření rady ministrů 
zahraničních věcí pro řešení otázek spojených s poválečným 
uspořádáním světa.

5     Na stránkách Rudého práva se k programu vyslovili např. 
J. Drda, F. Halas, E. F. Burian.
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6    Na prahu roku velkých jubileí i aktualit v Československém roz-
hlase. Programové porady Československého rozhlasu v Karlově 
Studánce ve dnech 17.–20. června 1947. Čs. rozhlas, Praha 1947, 
s. 96.
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Rostislav Běhal

Rozhlas po nástupu totality
1949–1958

O
bdobí totality začíná masovými výpověďmi, zkušené pracovníky má 
nahradit revolučně naladěná mládež. Rozhlas se má stát nástrojem 
socialistické převýchovy, popoháněčem budovatelského úsilí. Proti 
zahraničním rozhlasům se vytváří rušící systém „radioobrany“. Léta 
1950–1952 jsou zahlcena vysíláním velkých politických procesů. Zá-

sadní reorganizace nařízená v roce 1952 připodobňuje český rozhlas sovětskému 
vzoru. Jen o rok později je zavedena státní cenzura – HSTD.

Sovětské názory na pojetí rozhlasu vedou k omezování svébytnosti rozhlasových 
forem. Pro stálé poučování a nekonečné projevy státníků ztrácí rozhlas posluchače. 
Proto i KSČ vyzývá ke zvýšení pestrosti vysílání. Začátkem obratu je však teprve 
odhalení zločinů stalinismu. Mladí adepti rozhlasové práce poznávají realitu a od-
važují se k samostatnému myšlení. Začíná hledání nových forem, nespokojenost 
s dosavadním stavem, roste profesionalizace. Návrat k svébytným rozhlasovým 
formám začíná u četeb na pokračování. Mimořádné oblibě se těší Nedělní divadel-
ní večery a operní pořady Anny Hostomské. V roce 1957 se rozhlas vrací k původní 
rozhlasové hře. Náznaky otevřeného a kritického pohledu se objevují v Tribuně naší 
vesnice. Obnovují se i zahraniční kontakty se zeměmi vně sovětského bloku.
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Svět padesátých let

Rokem 1949 vstupoval rozhlas i celá republika do 
nejtěžších let své poválečné existence.

Svět jako by se řítil do nového bipolárního střetnutí. 
Sovětský svaz vyzkoušel a potvrdil vlastnictví atomové 
bomby. Ztráta atomového monopolu vyvolala ve Spo-
jených státech protišpionážní a protikomunistickou 
hysterii. Důsledkem atomové rovnováhy byl začátek 
závodů ve zbrojení, v jejichž rámci byla Československu 
přiřčena Sovětským svazem úloha stát se zbrojní a hut-
nickou základnou sovětského bloku. Na území bývalého 
Německa vznikly dva samostatné antagonistické státy: 
Německá spolková republika z částí spravovaných Spo-
jenými státy, Velkou Británií a Francií a Německá demo-
kratická republika na území pod správou Sovětského 
svazu. V roce 1950 začala válka v Koreji.

U nás, v obavách o udržení svého vedoucího postavení 
získaného tzv. Vítězným únorem 1948, šířilo vedení Ko-
munistické strany Československa ovzduší vzájemné ne-
důvěry, provázené několika vlnami politických čistek. Po 
gestu, vyvolaném euforií z únorového vítězství, kdy KSČ 
vyzvala ke vstupu do svých řad milion členů, přicházel 
strach z tzv. vnitřního nepřítele. Měřítkem loajality se stal 
především bezvýhradný souhlas s každým sovětským kro-
kem, s každým prohlášením, obdiv ke všemu sovětskému. 
Po rozchodu s Jugoslávií bylo každé vstřícné gesto vůči 
této zemi chápáno jako projev nepřátelství. Stranické 
čistky postupně prorůstaly s policejními zákroky, resp. 
s „národní bezpečností“. Po vzoru sovětské permanentní 
očisty vlastních řad byli už od února 1950 z KSČ vylu-
čováni a pak zavíráni do vězení významní komunističtí 
funkcionáři (Vilém Nový, Milan Reimann a další), Vladi-
mír Clementis byl odvolán z funkce ministra zahraničních 
věcí. Rozhlas se podílel na stupňování atmosféry strachu 
vysíláním ze soudních síní a organizováním odsuzujících 
kampaní. Vlna antisemitského tažení se skrývala za tzv. 
bojem proti sionismu. 20. května 1950 bylo zřízeno minis-
terstvo národní bezpečnosti a k zastrašení protikomunis-
tického odporu byl inscenován proces proti tzv. skupině 
Milady Horákové, končící výstražnými rozsudky smrti.

V únoru 1951 bylo na zasedání ÚV KSČ projednáno vylou-
čení dalších vnitrostranických „nepřátel“ – Marie Šver-

mové, Otty Šlinga a skupiny slovenských „buržoazních 
nacionalistů“ – V. Clementise, G. Husáka a L. Novomes-
kého. A v roce 1952 byl na podnět a za pomoci sovětské 
KGB postaven před soud sám generální tajemník strany 
Rudolf Slánský s další skupinou vysokých funkcionářů. 
Jejich obvinění z „velezrady“ skončilo novými popravami. 
Nejrozsáhlejší útok byl ovšem veden proti tzv. třídnímu 
nepříteli. Byli za něj považováni významní armádní 
představitelé (v roce 1949 byl popraven generál Heliodor 
Píka), bývalí funkcionáři nekomunistických stran včetně 
sociálnědemokratické, církevní hodnostáři, ale i řadový 
klérus, drobní živnostníci nebo rolníci, obvinění z politicky 
motivovaných hospodářských deliktů. Jen podle zákona 
na ochranu republiky bylo v letech 1948–1954 odsouzeno 
ve vykonstruovaných procesech 40 000–45 000 občanů 
k průměrnému trestu odnětí svobody na osm až deset let 
a soud vynesl v tomto období podle oficiálních údajů 232 
rozsudků smrti, z nichž 178 bylo vykonáno. Celkový po-
čet obětí politických procesů postihl téměř čtvrt milionu 
osob. Co naplat, že v šedesátých letech se dostalo mnohým 
z nich – některým posmrtné – rehabilitace, při které obvi-
nění byla prohlášena za nedostatečně prokázaná...1

Současně s očistou a umlčováním „nepřátelských“ 
(ale třeba i jen nesouhlasných) názorů probíhalo úsilí 
o vytvoření jediného informačního monopolu komunis-
tické strany a o izolaci země od informací, názorů a ideo-
logií, které by byly v rozporu s oficiálními stanovisky.

Očista v rozhlase – obměna kádrů
Jestliže v roce 1948 museli z rozhlasu odejít přede-

vším příslušníci a sympatizanti jiných politických stran, 
museli v následujících letech svá místa opustit tzv. ne-
spolehliví – často třeba i jen vtipálkové, kteří trousili 
bonmoty na všechno dění okolo sebe. Smysl pro humor 
se v této dusné atmosféře necenil. Výpovědi dostali bý-
valí příslušníci československých vojenských jednotek 
na západě a dokonce i bývalí interbrigadisté2 (protože 
by mezi nimi mohli být špioni), odejít museli lidé ná-
božensky založení (protože víra v Boha byla v rozporu 
s ateismem marxistického materialismu), také židé jako 
potencionální „sionisté“. Prověrky probíhaly až do roku 
1951. Řídily je akční výbory, k prověřování významněj-
ších osobností vysílal sekretariát ÚV KSČ do rozhlasu 
dr. Štefana Raise.

V roce 1949 byl například nucen odejít vedoucí hla-
satelů a jeden z předválečných reportérů E. Vrba; v roce 
1950 J. Cincibus, F. K. Zeman, F. Komenda, V. Tosek 
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(tehdy šéf krátkovlnného zpravodajství), režisér B. Hra-
dil s manželkou, vedoucí studijní knihovny a bývalou 
hlasatelkou, hudební skladatel K. Slavický s manželkou, 
hlasatelkou V. Slavickou-Voborskou, skupina šesti hla-
satelů (R. Hájková, A. Mácha, J. Matoušek, K. Houba, 
L. Štorkán a J. Vosecký), z techniků V. Stibitz a jiní; 
v roce 1951 F. Kožík a A. Technik a hlasatelé O. Kukral 
a I. M. Malík. Zakladatel a vedoucí programového ústředí 
O. Ladman byl v roce 1950 přeložen do gramofonového 
archivu, F. Gel a J. Wenig do dokumentace. M. Očadlík, 
unaven stálými boji se svými politicky dosazenými „zá-
stupci“ Z. Novákem a J. Jiránkem, odešel přednášet na 
vysokou školu, stejně tak i protagonista a zakladatel 
MEVRA J. Kolář se raději na čas stáhl do role pedagoga 
na střední škole.

Zvlášť tvrdě zasáhlo období politických procesů zahraniční 
vysílání Čs. rozhlasu. Nejbližší spolupracovník a spoluob-
žalovaný Rudolfa Slánského Bedřich Geminder zastával 
v té době postavení ředitele zahraničního vysílání. Přišel 
sem na krátkou dobu na podzim 1951, spolu s ním byl vta-
žen do tohoto politického procesu i poradce a komentátor 
zahraničního vysílání André Simone a náměstek ministra 
zahraničí Artur London, jehož manželka pracovala ve fran-
couzském vysílání. Geminder a Simone byli stejně jako 
Slánský popraveni, London odsouzen na doživotí a jeho 
manželka vypovězena. Samozřejmě jejich obvinění a trest 
provázela i další rozsáhlá výměna zaměstnanců. 

Rozhlas ovládala v té době atmosféra strachu a nedů-
věry. Rozcházela se i stará přátelství. Nebylo jednoduché 
uhodnout, kdo další bude na řadě. Ty, kteří už byli na 
odchodu nebo jejichž výpovědi se očekávaly, obcházeli 
ostatní raději obloukem, aby neupadli do podezření, že 
patří k jejich přátelům nebo jsou dokonce s nimi „spol-
čeni“. Víra „ve stranu“ byla silnější než víra v člověka. 
Nad každým bdělo oko některého z inkvizitorů všemoc-
ného závodního výboru KSČ, který ovládal šéf vzděláva-
cího odboru, od 21. června 1948 „ředitel zpravodajství 
a politických programů“ Zdeněk Novák s místopřed-
sedou, spoluorganizátorem Lidových milicí v rozhlase, 
bývalým zřízencem Janem Čejkou. Protože za takové 
množství výpovědí nemohla KSČ zajistit náhradu z řad 
zkušených (a dostatečně „spolehlivých“) komunistic-
kých novinářů a intelektuálů, vsadila na revoluční mládí, 
které vynesla vlna osvobození3. Při nedostatku životních 
zkušeností snadno podléhalo heslům4.

Po deseti letech uvedl předseda Československého vý-
boru pro rozhlas a televizi (ČSVRT) František Nečásek, 
že z tvůrčích programových pracovníků je 71 % v rozhlase 
méně než deset let, v politické redakci dokonce 93 %, 
z nich 72 % mladších 35 let.5

O tom, jak hluboko šla nedůvěra stranického aparátu 
i k nově osazenému rozhlasu, svědčí skutečnost, že 
oznámení o zatčení Rudolfa Slánského dostal na sekre-
tariátu ÚV KSČ do ruky sám generální ředitel rozhlasu 
K. Stahl s výslovným příkazem, že on osobně je musí 
také přečíst do vysílání6.

Ale ještě jeden závažný neprogramový úkol stál před 
tehdejším rozhlasovým vedením.

Zahraniční rozhlasy a radioobrana
Občanům republiky se měly dostat informace jen 

v takové míře a podobě, aby jejich ideologický vliv nebyl 
v rozporu s oficiální politikou. Dovoz zahraničního tisku 
byl omezen jenom na několik málo výtisků pro potřeby 
úřadů. Postupně (v letech 1949–1951) byla v Českoslo-
vensku zastavena činnost všech západních tiskových 
agentur (většinou za pomoci provokací Státní bezpeč-
nosti, které měly vyvolat jejich obvinění ze špionáže). 
Byly uzavřeny hranice a zavedena kontrola listovních 
zásilek ve styku s cizinou.

Rozhlas už v roce 1948 na příkaz nové šéfredaktorky zpra-
vodajství Marie Koťátkové zrušil přípravu vlastních komen-
tářů a nahradil je četbou komentářů ze sovětského tisku, 
zrušil rovněž nečetnou síť zbylých zahraničních korespon-
dentů (Bělehrad, Varšava) a předal ji Čs. tiskové kanceláři 
(ČTK). Ta pak pečlivě třídila informace, které se směly 
dostat na veřejnost. Ty, které čerpala ze světových agen-
tur nebo ze západního tisku, zařazovala do tzv. monitoru, 
který se dostával na stůl jenom k nejvyšším funkcionářům, 
v tisku a rozhlase pak nejvýše řediteli a šéfredaktorovi. 
K uveřejnění smělo být použito jen zpravodajství, opírající 
se o materiály Tiskové agentury Sovětského svazu (TASS), 
případně agentur dalších zemí sovětského bloku. 

Rozhlasové vlny však zákazy a uzavření hranic ne-
respektovaly. Už v roce 1950 začalo pokusné vysílání 
Radia Svobodná Evropa, provozované z malé krát-
kovlnné vysílačky umístěné na nákladním automobilu, 
který pojížděl podél naší západní hranice. Dne 1. května 
1951 zahájil provoz stálý vysílač Svobodné Evropy. V té 
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době už vysílaly v české a slovenské řeči Hlas Ameriky, 
BBC a dále stanice v Kanadě, Jugoslávii, Vatikánu, Mad-
ridu a Paříži.

Z těchto důvodů vypracovala ministerstva vnitra 
a národní bezpečnosti rozsáhlý systém tzv. radioobrany, 
v němž důležitou úlohu měl rozhlas7. Radioobrana se za-
měřovala především na rušení slyšitelnosti zahraničních 
vysílačů. Proti vysílání na dlouhých vlnách byl vybudo-
ván silný vysílač v Topolné s působením na celém čes-
koslovenském území. V lednu 1952 vzniklo s podporou 
sovětských expertů v Čs. rozhlase zvláštní oddělení, 
které se zabývalo rušením „nepřátelského“ vysílání. 
Zvláštní oddělení ministerstva spojů řídilo a zajišťovalo 
výstavbu devíti rušících center. Boj v éteru tedy hořel 
naplno a obě strany do něj vkládaly obrovské finanční 
prostředky.

Hrozil však také skutečný požár.

Přípravy na válku – Posilování propagandy 
– Rozhlas po drátě

V roce 1951 se v Moskvě konala tajná porada vedou-
cích představitelů komunistických stran sovětského 
bloku, na níž je Stalin seznámil s plánem dobýt během 
tří až čtyř let Evropu konvenčními zbraněmi – masovým 
útokem tankových vojsk. Všem zemím podléhajícím Sta-
linově moci bylo uloženo přidat na intenzitě válečných 
příprav.

V západní Evropě se naproti tomu v témže roce ob-
jevil zárodek budoucí Evropské unie, když dva odvěcí 
rivalové, Německo a Francie, uzavřeli dohodu o společ-
ném využívání lotrinské železné rudy a porúrského uhlí 
formou tzv. Montánní unie.

1. listopadu 1952 provedly Spojené státy v Tichomoří 
výbuch vodíkové bomby, ale za několik měsíců už ohlá-
sil její vlastnictví i Sovětský svaz.

Vážná situace měla nutně odezvu i v Českosloven-
sku a v Československém rozhlase. Vedení KSČ došlo 
k názoru, že není možné vystačit jenom s obranou proti 
pronikání cizích ideologií, ale že je třeba posílit vlastní 
propagandu. Výsledkem tohoto obratu bylo pozvání so-
větských poradců na organizační přestavbu rozhlasu ve 
velkou programovou redakci, z níž každá složka by měla 
v souboru oficiální propagandy své místo a hlas. Došlo 
k tomu v létě 1952. Mnohonásobně přibylo sovětské 
tematiky v publicistice i v uměleckých pořadech. Při 

sjezdech a zasedáních Komunistické strany Sovětského 
svazu i při konferencích a sjezdech KSČ byly bez krácení 
vysílány mnohahodinové projevy čelných představitelů 
a každé slovo směřující do vysílání kontrolovalo pode-
zřívavé oko hlavního redaktora. 

Součástí příprav na válku bylo i urychlené zavádění 
rozhlasu po drátě. „V obleženém Leningradě nešla elek-
třina, voda, plyn, svítilo se jen olejovými lampičkami, 
a to jediné, co přinášelo naději obyvatelům obleženého 
města ve sklepních úkrytech, byla mluvící bednička 
rozhlasu po drátě,“ pronášel s oblibou tehdejší ředitel 
domácího vysílání Čs. rozhlasu Jaromír Hřebík.

Ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra 
a ministerstvo spojů budovaly okresní a místní uzly RPD 
(rozhlasu po drátě) s vědomím, že vysílače je možné ne-
přátelským zásahem rychle vyřadit, ale pavoučí síť drá-
tového rozhlasu z veliké části přetrvá. Spěch způsobil, že 
namísto drátového rozhlasu s několika programovými 
kanály, jaký byl v provozu v Sovětském svazu, budoval 
se u nás RPD jednokanálový, který svým programem 
nemohl rozmanitou skladbu svých abonentů nikdy 
uspokojit. Však také jeho posláním nebylo obohatit pro-
středky šíření rozhlasového programu, ale být zálohou 
a informačním prostředkem civilní obrany8.

Smrt J. V. Stalina a K. Gottwalda
Dne 5. března 1953 začal zvrat neočekávaným úmrtím 

J. V. Stalina. Klementa Gottwalda, který se ještě účast-
nil jeho pohřbu, zastihla smrt jen o devět dnů později. 
Nástupcem Stalina v čele KSSS se na krátkou dobu stal 
Malenkov a po něm – v září 1953 – N. S. Chruščov, sice 
tvrdý stranický funkcionář a pevný zastánce politiky 
vedoucí úlohy strany, ale současně politik, který ne-
byl izolován od skutečné hospodářské situace v zemi 
a znal život ruského lidu. N. S. Chruščov proto nemohl 
přehlédnout hlubokou propast mezi současnou silou So-
větského svazu a Spojených států a z Moskvy se poprvé 
ozvala ochota k jednání. Ještě 14. května 1955 byla sice 
jako pokračování studené války podepsána Varšavská 
smlouva jako ozbrojený svazek zemí východní Evropy, 
ale tato akce zřejmě měla za úkol mj. posílit vyjednávací 
pozice Sovětského svazu při nadcházejících jednáních. 
Zakrátko se v Ženevě poprvé od války sešli představitelé 
čtyř mocností a zrodil se první výsledek: smlouva o ob-
novení nezávislého a neutrálního Rakouska. V září 1955 
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navštívil německý kancléř Konrád Adenauer Moskvu. 
Atmosféra studené války se s prvky jen velice opatrné 
důvěry přeměňovala v atmosféru ozbrojeného soužití.

Také v Československu se začalo v roce 1953 měnit 
ovzduší. Na Gottwaldovo prezidentské místo nastoupil 
Antonín Zápotocký, řízením sekretariátu ÚV KSČ byl 
pověřen Antonín Novotný. Ještě začátkem června však 
bezpečnostní složky tvrdě zasáhly proti dělníkům pro-
testujícím proti měnové reformě, která připravila o celo-
životní úspory především „drobné pracující“.

Nové vedení KSSS zastavilo v Sovětském svazu po-
kračování připravených politických procesů. Z koncen-
tračních táborů bylo propuštěno na milion politických 
vězňů. Kritika stalinských praktik byla stále otevřenější. 
Ale vedoucí představitelé KSČ jako by tentokrát velkého 
bratra neslyšeli. Snad předpokládali, že Chruščov je 
jenom „zimním králem“, který se dlouho neudrží. Vždyť 
kritika stalinského kultu byla i nástrojem mocenského 
boje uvnitř KSSS. U nás by kritika stalinské politiky 
předpokládala současně i kritiku politiky Gottwaldovy 
a s tou byli všichni bytostně spjati a nesli za ni odpověd-
nost. Proto předstírali, že se to, co se děje v Sovětském 
svazu, nás netýká. Ještě v roce 1955 byla nad Prahou 
vztyčena gigantická socha Stalina (a udržela se tam 
až do roku 1962). Přesto však nebylo možné ignorovat 
tázavé i kritické hlasy ze základních organizací. Před 
zprávami o tom, co se děje v Sovětském svazu, a o pro-
bíhající diskusi uvnitř KSSS nebylo možné uzavřít hra-
nice. Začala proto politika nadbíhání: peníze, o které se 
stát obohatil měnovou reformou, byly použity k něko-
likerému postupnému snižování cen (do roku 1956 se 
opakovalo šestkrát).

Znenáhla se začalo měnit něco i v podobě rozhlasového 
vysílání. Ještě z pohřbu Klementa Gottwalda byla ze stra-
chu před neuváženým nebo dokonce nepřátelským slovem 
reportéra připravena celá reportáž v textu, který měl – na 
znamení, že pohřební průvod dorazil na plánované stano-
viště – přečíst zvlášť prověřený hlasatel ze studia tak, jako 
kdyby byl na místě očitým svědkem pohřební slavnosti. 
Byly propočteny vzdálenosti mezi jednotlivými fiktivními 
„stanovišti reportéra“ a podle toho byl připraven časový 
plán celého vysílání. Průvod však postupoval proti před-
pokladu nečekaně pomalu a ve vysílání vznikaly neospra-
vedlnitelně dlouhé pauzy, které se nikdo neodvážil vyplnit 
textem, který by nebyl předem schválen.

Po této zkušenosti se začal postupně měnit vztah k živému 
vysílání a k významu osoby reportéra, i když, zejména při 
oficiálních událostech, museli reportéři dál předkládat 
své texty předem ke schválení. Od 1. května 1953 začala 
vysílat televize. I na tento fakt musel rozhlas nezbytně 
zareagovat.

K nejrozsáhlejším změnám došlo po prosincovém 
zasedání ÚV KSČ v roce 1953, na kterém A. Novotný kri-
tizoval tisk a rozhlas pro nedostatečnou účinnost boje 
proti nepřátelské propagandě: „Rozhlas musí dále pečo-
vat o důsledné odstraňování suchosti a stereotypnosti 
rozhlasových relací, budit u posluchačů radost z krás-
ných perspektiv našeho života. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat pořadům pro vesnici a vůbec citlivěji 
reagovat na zájmy a přání posluchačů. Jde prostě 

Z dlouhodobé uhelné brigády pracovníků rozhlasu
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o to, aby se rozhlas stal blízkým nejširším vrstvám 
lidu.“9 Zapůsobily totiž signály z místních a okresních 
organizací strany, že suchopárné a dogmatické vysílání 
přestávají lidé poslouchat. Nekonečné projevy státníků 
unavovaly a neustálé mentorování a nabádání z rozhlasu 
obracelo zájem posluchačů k vysílání zahraničních sta-
nic. Stejnou zkušenost si odnášeli i redaktoři a reportéři 
rozhlasu ze svých cest do závodů a vesnic, a protože 
už to přestávali být pouzí začátečníci, začala se u těch 
schopnějších projevovat profesionální nespokojenost 
s formou vysílání, jaká jim byla až dosud vnucována.

Neznamená to ale odklon od pojetí rozhlasu jako 
prostředku masové propagandy. Pokračují pořady Na 
pomoc stranickému školení, budovatelské výzvy, vyhla-
šování brigád a závazků, podvečerní a večerní časy jsou 
stále zaplněny propagandistickými pořady, ale začínají 
pokusy o hledání zajímavějších, stravitelnějších forem. 
Končí vysílání nekrácených projevů ze sjezdů a konfe-
rencí, vysíláním začínají probleskovat nápady.

Snad nejcharakterističtějším znakem pozměněného ovzduší 
byly přípravy a vysílání reportáží z I. celostátní spartakiády 
v červnu a červenci 1955. Spartakiáda, tato náhražka so-
kolského sletu, se měla stát obrovskou propagandistickou 
akcí, kterou chtěl režim demonstrovat před našimi občany, 
ale hlavně před zahraničím jednotu lidu pod vedením ko-
munistické strany a radostný život v naší zemi. Snad proto 
bylo na přípravu i provedení reportáží pohlíženo s velkou 
benevolencí. Organizací a školením reportérů byl pověřen 
zkušený otec MEVRA dr. Josef Kolář, který se v roce 1952 
znovu navrátil do rozhlasu. Ze všech rozhlasových pracovišť 
bez ohledu na obor byli vybráni redaktoři i hlasatelé, jejichž 
dosavadní práce ukazovala na schopnost pracovat živě 
s mikrofonem. Jako poradci doplnili tým zkušený reportér 
a režisér M. Disman a dva profesoři tělocviku jako odbor-
níci gymnastického názvosloví. Symptomem velkého prů-
lomu do dosavadních postojů byl souhlas politických míst, 
aby na školení reportérů promluvil o svých zkušenostech
ing. J. Cincibus, který musel opustit rozhlas v politických 
čistkách v roce 1950. Vysílalo se živě.

Cenzura v rozhlase
Šéfové vysílání, hlavní redaktoři i ředitel domácího 

vysílání si ostatně určité uvolnění mohli dovolit. Mnoho 
z jejich komisnosti a opatrnosti páchlo alibismem, 
strachem z odpovědnosti. Vysílání bylo pod stálým 
drobnohledem tiskového oddělení sekretariátu ÚV KSČ 

i stovek podezřívavých udavačů z okresních i místních 
organizací a budoucí kariéra rozhlasových šéfů závisela 
na jejich hodnocení. Vysílalo se tedy spíš pro spokoje-
nost funkcionářů než řadových posluchačů. 

Dne 22. dubna 1953 přijala vláda usnesení o zřízení 
Hlavní správy tiskového dohledu a uložila náměstku 
předsedy vlády K. Bacílkovi, aby od 1. července 1953 
začala plnit své úkoly.10 

Cenzura procházela v rozhlase od roku 1948 postupně třemi 
fázemi. Tou první bylo působení dvou „zástupců programo-
vého ředitele“ Z. Nováka a J. Jiránka jmenovaných ministrem 
informací a osvěty do funkcí „ředitele zpravodajství a politic-
kých programů“ a „vedoucího ideově-uměleckého úseku“. 
Když ředitel politických programů zjistil, že není v jeho silách, 
aby osobně přečetl a zkontroloval všechny texty, zřídil při 
svém sekretariátu z mladých redaktorů-komunistů skupinu 
tzv. lektorů, jejichž úkolem bylo pročíst připravené relace 
a upozornit ho na sporné nebo dokonce chybné informace 
a formulace.
S reorganizací programových redakcí podle sovětského vzoru 
v létě 1952 tato praxe skončila (byly zrušeny funkce obou „zá-
stupců programového ředitele“) a všechna odpovědnost byla 
přenesena na hlavní redaktory. Každý se s ní vyrovnával podle 
svých schopností a povahy. Od července 1953 převzala tuto 
úlohu už nepokrytě státní cenzura – tiskový dohled (HSTD). 
Zpočátku podléhal přímo předsednictvu vlády, později se stal 
jednou z hlavních správ ministerstva vnitra.

Do vysílání nesměl být zařazen žádný pořad, jehož 
text by nebyl opatřen schvalovacím razítkem pracov-
níka HSTD. Expozitura HSTD, čítající čtyři až pět pra-
covníků, měla své místnosti přímo v budově rozhlasu. 
Před vysíláním musel programový inspektor u každého 
textu ověřit, zda prošel cenzurou. Reportáže, rozhovory 
a jiné snímky natáčené na magnetofonový pás se musely 
před vysíláním přepsat na papír a v této podobě rovněž 
předložit orgánu tiskového dohledu ke schválení.11

Hlavním předmětem pozornosti tiskového dohledu 
nebyly otázky státního, hospodářského nebo služebního 
tajemství, ale především skutečnosti, které nesměly být 
uveřejňovány „v obecném zájmu“; pod tuto formulaci 
bylo možné zahrnout cokoli, všechny oprávněné kritiky 
byrokracie, zneužívání moci, satiru atd.

Cenzura, uplatňovaná Hlavní správou tiskového 
dohledu, dohlížela na činnosti tvůrčích pracovníků 
rozhlasu plných patnáct let. Zrušena byla teprve na jaře 
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1968, i když je možné říci, že od poloviny šedesátých let 
horlivost „plnomocníků“ HSTD (zvláštní pojmenování 
pro cenzory) zvolna pohasínala.12

Odhalení zločinů stalinismu
V únoru 1956 v tajném projevu (který však brzy vešel 

ve známost) obvinil N. S. Chruščov před delegáty XX. 
sjezdu KSSS Stalina z deformací socialismu, z vytvoření 
kultu osobnosti a ze zločinů proti členům strany. Ve 
všech zemích socialistického bloku, kde situace byla 
obdobná, vyvolal jeho projev silné společenské hnutí. 
V Polsku a v Maďarsku, kde byla hospodářská situace 
nejtěžší, se vzbouřili dělníci, padly vlády, zazněly po-
žadavky na odchod sovětských vojsk, která zůstávala 
v zemi ještě od konce války. V Maďarsku sáhli utisko-
vaní občané a pozůstalí po obětech policejního násilí 
sami k pronásledování a trestání příslušníků tamní tajné 
policie. Sovětská tanková vojska, která se předtím na-
krátko stáhla z maďarského území, se vrátila a utopila 
povstání v krvi. 

V Československu, kde hospodářská situace byla 
relativně lepší, mělo jednání XX. sjezdu KSSS odezvu 
především v reformátorských vrstvách uvnitř komu-
nistické strany a na ideologické frontě. Na II. sjezdu 
čs. spisovatelů v roce 1956 vystoupili František Hrubín 
a Jaroslav Seifert na obranu vězněných a pronásledo-
vaných a v rozhlase se ozvaly požadavky na vysílání 
diskusních příspěvků z tohoto sjezdu. V základních 
organizacích strany i v regionálním stranickém tisku 
(Rovnost, Nová svoboda) se objevily návrhy na revizi 
politických procesů a zejména na svolání mimořádného 
sjezdu, který by umožnil výměnu funkcionářů odpověd-
ných za tyto procesy a za dosavadní stalinskou politiku 
KSČ. Požadavky na svolání sjezdu se však konzervativ-
ním silám podařilo svést na svolání pouhé „konference“, 
kde se ovšem sešli a spolu podiskutovali jen staří kory-
fejové stalinské éry. Všechno však přece nemohlo zůstat 
při starém. Režim a bezpečnost musely opustit metodu 
nejtvrdších postihů.

Místo zákazu Literárních novin, kde se nepřestávaly 
objevovat hlasy pokračující v kritice a požadavcích, jaké 
zazněly na spisovatelském sjezdu, se ÚV KSČ pokusil 
o kontrapropagandu založením dvou nových kulturních 
časopisů – Tvorby ve vlastní edici a Kultury zastřešené 
ministerstvem školství a kultury. Nepřehlédnutelnou 

odpovědí na hlasy, kritizující naši závislost a podléza-
vost vůči Sovětskému svazu, bylo rozhodnutí politbyra 
ÚV KSČ ze 7. května 1956, které zrušilo vysílání sovět-
ské hymny (vysílala se až dosud společně s hymnou 
československou) denně po skončení rozhlasového 
programu13.

Rokem 1956 začaly být nastolovány otázky typu „Libe-
rálněji ano, ale až kam?“ nebo „Odvážně, nebo opatrně?“. 
Osvícenější funkcionáři se chtěli přizpůsobit nové svo-
bodomyslnější „chruščovovské“ vlně. Pociťovali také, 
že strana ztratila jednu ze svých bývalých významných 
opor – mládež. A tak se v tisku objevovaly i názory do té 
doby nevídané a také rozhlasu uložilo zasedání ÚV KSČ 
i stranická konference „zpestřit vysílání“.

V roce 1957 vznikla redakce Aktualit a zajímavostí. 
Poprvé po mnoha letech byla vypsána soutěž na původní 
rozhlasovou hru (která byla na začátku padesátých let 
označována za relikt formalismu a „buržoazního reži-
sérismu“). A mnoho autorů se pokoušelo ve svých po-
řadech – aspoň o kousek – posunout hranice povolené 
kritiky. Vyzráli v té době už od slepé víry, měli za sebou 
profesionální zkušenosti a měli příležitost poznat rozdíly 
mezi slovy a skutečností. Odhalení stalinských zločinů je 
zbavilo posledních šupin na očích. I v diskusích a před-
náškách vystupovali před mikrofonem odborníci, o kte-
rých se dřív mluvilo jen šeptem.

Došlo i k průlomu mezinárodní izolace. Rozhlas usi-
loval v oblasti hudby o vzájemnou výměnu nahrávek 
se západními a asijskými zeměmi (Francií, Itálií, Belgií, 
Dánskem, Finskem, Indií, Barmou, Iránem aj.).14 A od 
roku 1957 se dokonce účastnil jako nově přihlášený člen 
(první ze socialistických zemí) činnosti Mezinárodní roz-
hlasové univerzity (URI), založené francouzským rozhla-
sem, která organizovala výměnu vzdělávacích pořadů, 
případně i kooperaci přípravy celých mezinárodních 
cyklů. Dne 24. února 1957 se ve spolupráci s norským 
rozhlasem uskutečnila přímá rozhlasová reportáž z do-
pravního letadla, které přeletělo severní pól. A v březnu 
1957 byla navázána spolupráce s japonskou rozhlasovou 
a televizní společností Nippon Hoso Kyokai. Do vysílání 
se začínal dostávat jazz (prezentovaný jako „hudba ame-
rických otroků“) i modernější podoba taneční hudby.

Občas sice znovu zahřmělo, nicméně po XX. sjezdu 
KSSS už nic nemohlo být takové jako v první polovině 
padesátých let.
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Konec padesátých let
V roce 1957 oznámil Sovětský svaz, že má mezikonti-

nentální balistickou raketu. Do vesmíru se vydaly první 
vesmírné satelity Sputnik I a Sputnik II. Oba technické 
úspěchy byly samozřejmě podnětem k velké propagan-
distické akci, Spojené státy je vyhodnotily jako symptom 
vlastního zaostávání v kosmickém výzkumu15. 

V Československu 13. listopadu 1957 zemřel Antonín 
Zápotocký a funkci prezidenta převzal první tajemník 
KSČ Antonín Novotný. 28. února 1958 projednal ÚV KSČ 
novou organizaci řízení národního hospodářství. Byla to 
už několikátá reforma, která měla pomoci vyřešit eko-
nomické problémy. Ani ta však nebyla schopna vzdát se 
základního principu – státního direktivismu. 

Diskuse na I. celostátní programové konferenci Čs. rozhlasu 12. 1. 1949. Předseda ÚRO A. Zápotocký (první vlevo), vedle něj
generální ředitel rozhlasu K. Stahl, uprostřed A. Hostomská, první zprava programový ředitel M. Očadlík



242

R
O

Z
H

L
A

S
 

P
O

 
N

Á
S

T
U

P
U

 
T

O
T

A
L

I
T

Y
 

 
 

 
 

 
 

1
9

4
9

–
1

9
5

8

243

Institucionální postavení 
rozhlasu ve společnosti

„To je ta nejvýznamnější změna v činnosti našeho 
rozhlasu, že se zařídil na to, být jako státní podnik ve 
službách našeho režimu, vlády, orgánu státní moci. 
V tom tkví změna charakteru našeho rozhlasu a v tom 
je vyjádřen jeho přerod v rozhlas budoucně zcela nový, 
v rozhlas socialistický, po vzoru rozhlasu Sovětského 
svazu. Ať si kdo chce jak chce mluví o glajchšaltování, 
totalitě apod., náš rozhlas stojí dnes bezvýhradně 
a cele ve službách naší lidově demokratické moci, ve 
službách lidu, ve službách socialismu.“16 Tak charak-
terizoval Václav Kopecký na I. celostátní konferenci 
Čs. rozhlasu 12. ledna 1949 smysl všech změn, kterými 
rozhlas procházel v období 1948–1957.

KSČ viděla v rozhlase nejmasovější prostředek pů-
sobení, a proto všemožně zabezpečovala jeho vazbu 
na vládní a stranické orgány. Vliv, který se v letech 
1948–1951 uplatňoval převážně přes všemocnou zá-
vodní organizaci KSČ, bylo třeba nahradit institucio-
nální formou.

V roce 1951 přijeli do Prahy sovětští poradci k jednání 
o zásadní změně postavení a struktury Čs. rozhlasu. 
Kontrolním orgánům na ministerstvu i v sekretariátu 
ÚV KSČ se totiž zdálo, že podniková forma, uplatněná 
zákonem č. 137/1948 Sb., orientuje zájem rozhlasu příliš 
na otázky vlastního rozvoje, na techniku, a nevěnuje do-
statečnou pozornost programu. 

Nahrával tomu i systém, kdy ústřednímu řediteli (ostatně 
v té době také technikovi) podléhali v rovnocenném posta-
vení ředitel programu, ředitel techniky a správní ředitel. 
Sám ústřední ředitel byl v otázkách politických spíše jen 
poslíčkem stranických příkazů, než aby z něj vycházela 
politicko-programová iniciativa. KSČ sice byla přesvěd-
čena, že má rozhlas pevně v rukou, proto také v roce 1948 
rozhodla převést pod jeho správu všechny vysílače z minis-
terstva spojů, jež se jí zdálo méně spolehlivé. Ale i to bylo 
z hlediska pozornosti vedení vůči programu danajským 
darem, neboť právě v té době začal velký boj proti tzv. 
nepřátelskému vysílání zahraničních stanic a boj v éteru 
a rušení se staly jedním z důležitých úkolů vysílačové sítě, 
a tedy i vedení rozhlasu.

„V organizaci rozhlasu bylo velkou překážkou, že 
jeho vnitřní struktura odpovídá organizaci státního 
aparátu a že proto význam programu není dostatečně 
vyzdvižen, protože je postaven rovnocenně vedle úseků 
technických a úseků správních. (...) tato organizační 
struktura způsobovala i programovou duplicitu 
a nejednotnost v řízení programové práce, protože 
nevycházela vždy z hlediska thematiky, nýbrž spíše 
z hlediska organizačního členění na jednotlivá oddě-
lení,“17 praví se v důvodové zprávě k usnesení vlády ze 
17. června 1952, které schválilo novou organizaci Čs. 
rozhlasu. Do jeho čela byl postaven (po vzoru sovět-
ského Radiokomitetu) Československý rozhlasový 
výbor (ČSRV) za předsednictví ministra informací 
Václava Kopeckého. Při zachování právní formy zaří-
zení státní správy i názvu Československý rozhlas byl 
důraz položen na přeměnu dosavadní formy podnikové 
organizace na organizační formu redakce, rozdělené na 
několik programových redakcí.

Jmenování ministra informací předsedou Čs. roz-
hlasového výboru byla záležitost formální. Rozhlasový 
výbor podléhal nadále ministerstvu informací. Výkonná 
pravomoc připadla prvnímu náměstkovi předsedy ČSRV, 
kterým byl shodou okolností zase technik – oblastní ře-
ditel Čs. rozhlasu na Slovensku Jozef Vrabec. 

Jozef Vrabec (1909–1987)
Nastoupil roku 1933 jako technik do pražského Radio-
journalu, aby se tu zapracoval pro svou budoucí činnost 
v bratislavském studiu. V roce 1944 byl jedním z techniků 
vysílače Slovenského národního povstání v Banské Bys-
trici. V letech 1945–1949 vedoucí techniky bratislavského 
rozhlasu a předseda ZV ROH i akčního výboru (1948), 
v letech 1949–1952 oblastní ředitel Čs. rozhlasu pro Sloven-
sko, v letech 1952–1954 první výkonný náměstek předsedy 
ČSRV a oblastní ředitel pro Slovensko, v letech 1958–1959 
předseda Slovenského výboru pro rozhlas a televizi, v le-
tech 1959–1969 oblastní ředitel Čs. televize na Slovensku, 
v letech 1969–1970 ředitel Slovenské televize. Od roku 
1970 zplnomocněnec vlády SSR pro rozvoj a výstavbu 
televize na Slovensku. Od roku 1961 člen předsednictva 
Svazu protifašistických bojovníků, v letech 1966–1968 člen 
ÚV KSS, 1968–1971 kandidát ÚV KSS.

Dalšími náměstky předsedy ČSRV ovšem už byli lidé 
„programoví“: JUDr. Josef Urban, kulturní rada čs. vy-
slanectví v Moskvě, Aleš Suchý, šéfredaktor a Jaromír 
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Hřebík, zástupce hlavního redaktora, oba z českého 
vysílání moskevského rozhlasu, hudební skladatel Jiří 
Pauer a spisovatel J. V. Pleva. Členy výboru dále byli 
hudební skladatel Jan Kapr a spisovatel Václav Lacina. 
Volba a jmenování A. Suchého a J. Hřebíka měla být 
nepochybně zárukou uplatňování vysílacích metod mos-
kevského rozhlasu. Byli to spíš úředníci než žurnalisté 
a jejich nejtypičtějším rysem byl alibismus.

Na rozdíl od současně přijaté vnitřní reorganizace 
rozhlasu nevydržely postavení ČSRV a jeho vazba na mi-
nisterstvo informací dlouho. Už v roce 1953 bylo minis-
terstvo informací zrušeno a po něm Čs. rozhlasový vý-
bor. Na krátkou dobu byla pro řízení rozhlasu nalezena 
forma hlavní správy ministerstva kultury bez samostatné 
pravomoci programové, hospodářské a administrativní. 
Konečným řešením se stala od 1. dubna 1954 na období 
dalších tří let forma samostatné právnické osoby, pů-
sobící nadále jako samostatná rozpočtová organizace 
ministerstva kultury. Do jejího čela byl znovu po dvou 
letech postaven „ústřední ředitel“ se čtyřmi náměstky 
vesměs programového zaměření: ústředním ředitelem 
byl jmenován František Nečásek (v letech 1953–1954 
tajemník ÚV KSČ), prvním náměstkem se stal oblastní 
ředitel pro Slovensko Jozef Vrabec, dalšími pak Jaro-
mír Hřebík jako ředitel domácího vysílání, Aleš Suchý 
jako ředitel zahraničního vysílání a Karel Kohout, ředi-
tel televize. V roce 1955 byl ustaven ještě náměstek pro 
správu a techniku, jímž byl jmenován Miroslav Vrabec.

František Nečásek (1913–1968)
V letech 1934–1938 redaktor Rudého práva, 1941–1945 
vedoucí redaktor českého a slovenského vysílání mos-
kevského rozhlasu, 1945–1946 šéfredaktor Mladé fronty, 
1948–1953 přednosta kulturního a tiskového odboru 
Kanceláře prezidenta republiky, 1953–1954 tajemník ÚV 
KSČ, 1954–1957 ústřední ředitel Čs. rozhlasu a televize, 
1957–1959 předseda Čs. výboru pro rozhlas a televizi, 
1959–1968 ředitel nakladatelství Odeon Praha.

Jaromír Hřebík (1921–nezjištěno)
V letech 1941–1947 úředník ministerstva sociální péče, 
1947–1952 redaktor, pak zástupce vedoucího redaktora 
moskevského vysílání pro ČSR, 1952–1953 náměstek 
předsedy Čs. rozhlasového výboru (od roku 1953 náměs-
tek ústředního ředitele Čs. rozhlasu a televize) a současně 
ředitel domácího vysílání rozhlasu. 1. ledna 1958 po roz-

dělení Čs. rozhlasu a Čs. televize jmenován ústředním 
ředitelem Čs. rozhlasu, ale už 1. března 1959 odešel do Me-
zinárodní rozhlasové a televizní organizace (OIRT)18 jako 
její nově jmenovaný generální tajemník. V osmdesátých 
letech po odchodu z OIRT pracoval krátce v diplomatic-
kých službách ve Vídni.

Aleš Suchý (1922–nezjištěno)
V letech 1942–1945 vykonával různá úřednická povolání, 
1945–1946 redaktor ministerstva informací, 1946–1947 re-
daktor Rudého práva, 1947–1950 vedoucí redakce moskev-
ského vysílání pro ČSR, 1950–1951 pracovník sekretariátu 
ÚV KSČ, 1952–1955 náměstek předsedy Čs. rozhlasového 
výboru (od roku 1953 náměstek ústředního ředitele 
Čs. rozhlasu a televize) a ředitel zahraničního vysílání 
rozhlasu. Od roku 1955 zástupce generálního tajemníka 
OIR pro televizi.

Období 1953–1957 se vyznačovalo především rychlým 
rozvojem televize. Stávalo se neúnosným, aby jeden ří-
dící orgán s jedním rozpočtem spravoval s dostatečnou 
informovaností dvě mohutné organizace. Také minis-
terstvo kultury, jemuž rozhlas a televize podléhaly, obě 
instituce efektivně – zejména po stránce programové 
– řídit nedokázalo a omezovalo se jenom na úkoly hos-
podářské a administrativní. Ideová a programová čin-
nost byla sledována a řízena jedině tiskovým odborem 
sekretariátu ÚV KSČ.

Dne 29. listopadu 1957 došlo proto k další změně: 
usnesení vlády schválilo zřízení samostatného orgánu 
státní správy – Československého výboru pro roz-
hlas a televizi (ČSVRT), který řídil činnost dvou 
samostatných organizací s vlastními oddělenými roz-
počty, Československého rozhlasu a Českosloven-
ské televize. Současně bylo vládou schváleno zřízení 
Slovenského výboru pro rozhlas a televizi s obdobným 
uspořádáním.

Čs. výbor pro rozhlas a televizi ve snaze projevit své 
spojení „s lidem“ ustavil v listopadu 1958 čtyřicetičlenný 
Poradní sbor, který měl pomoci rozhlasu a televizi úspěšně 
realizovat úkoly stanovené XI. sjezdem KSČ19. Obdobné 
poradní sbory vznikly i při regionech Jihlava a České Bu-
dějovice.

Ale už 30. září 1959 došlo k další zásadní změně insti-
tucionálního postavení obou organizací. Čs. výbor pro 
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rozhlas a televizi byl znovu zrušen a Čs. rozhlas a Čs. te-
levize se zcela osamostatnily.

Organizace
Vnitřní reorganizace rozhlasu podle sovětského vzoru 

v roce 1952 znamenala největší změnu jeho organizační 
struktury v celé historii. Srovnání snese snad jen s pře-
chodem na systém programových okruhů, ale i v něm 
přežívají uvnitř jednotlivých okruhů relikty v podobě 
redakcí, které vznikly v roce 1952.

Do roku 1951 se v podstatě udržovala organizační 
struktura programu, vytvořená ještě v Radiojournalu tři-
cátých let: oddělení hudební, do něhož spadaly i smíšené 
zábavné pořady (kabarety), oddělení slovesné, které se 
časem rozdělilo na umělecké slovo (včetně rozhlasové 
hry) a na přednáškové oddělení – redakci vzdělávací. 
V roce 1936 vzniklo reportážní oddělení, za války zpra-
vodajství. A potom tu byl školský rozhlas, řízený Kurato-
riem ministerstva školství a národní osvěty.

Na tuto organizaci nezbylo než navázat i po únoru 
194820. Bylo jen třeba zajistit, aby se do vysílání nedo-
stalo nic režimu nepřátelského. Protože tiskový dohled 
ještě neexistoval, řešilo se to kádrovým výběrem. Ne-
spolehliví a ne dost důvěryhodní museli odejít. Jinak 
se dbalo, aby v každé zpravodajské směně byl alespoň 
jeden „spolehlivý“ komunista, který „učetl“ všechno. 
Těžší byla situace v uměleckých odborech, kde byli 
starší vzdělaní pánové, jejichž jména už něco znamenala; 
mnozí sice také členové KSČ, ale s méně horkou hlavou 
a větší tolerancí. Sám programový ředitel Mirko Očadlík 
se nezdál být dostatečně revolučně tvrdý. 21. června 1948 
mu proto ministr informací a osvěty přidělil zástupce 
v osobě Zdeňka Nováka, vedoucího přednáškového 
odboru a předsedy základní organizace KSČ, a zdůraznil 
jeho postavení funkcí „ředitele zpravodajství a politic-
kých programů“. 1. října 1950 dostal programový ředitel 
Očadlík ještě druhého „zástupce“, Jaroslava Jiránka jako 
„vedoucího ideově uměleckého úseku“.

Jaroslav Jiránek (1922–2001)
Absolvent pražské konzervatoře (klavír u V. Štěpána) 
a mistrovské školy (u I. Štěpánové-Kurzové), po roce 1945 

studoval na FF UK filozofii a estetiku. V letech 1948–1949 
působil jako lektor společenských věd na AMU, v roce 
1950 nastoupil do Čs. rozhlasu jako vedoucí uměleckého 
úseku (pro obor hudební a literární). Pod vlivem Z. Nováka 
se dopustil řady nešťastných personálních i programových 
zásahů. Po ustavení Čs. rozhlasového výboru v roce 1952 
se jeho funkce zrušila a J. Jiránek po ani ne dvouleté epi-
zodě z rozhlasu odešel a věnoval se vědecké práci.

Tento systém měl ovšem charakter pouze represivní. 
Strana a vláda však chtěly nejen, aby se z rozhlasu neo-
zývaly nepřátelské hlasy, ale aby se rozhlas stal silným 
nástrojem propagandy. A tomu měla sloužit vnitřní reor-
ganizace „podle sovětského vzoru“.

Nová organizace rozhlasu, řízeného od 17. června 
1952 Československým rozhlasovým výborem, pone-
chala pod přímým řízením předsedy výboru (resp. jeho 
výkonného náměstka) jen dva útvary: oddělení zahra-
ničních styků a tzv. oddělení pro zvláštní úkoly, 
které mělo na starosti bezpečnostní otázky. Všechna 
technika byla odsunuta do spojů, technické práce uvnitř 
rozhlasu podle dispozic programu řídil vedoucí technic-
kého provozu (Jan Sichler), resp. ředitel studií a zvuko-
zápisu (František Němeček). 

Odbor správy zabezpečoval běžnou administra-
tivu a hospodářskou činnost prostřednictvím účtáren, 
oddělení plánovacího, zásobovacího, kádrového (jeho 
úkolem bylo prověřovat politickou spolehlivost zaměst-
nanců i uchazečů o zaměstnání) a personálního, zajišťu-
jícího agendu pracovněprávní. Při personálním útvaru 
bylo zřízeno malé učební oddělení.

Rozhodujícím prvkem organizace byl program, který 
podléhal přímo náměstkovi předsedy Čs. rozhlasového 
výboru, řediteli domácího vysílání, resp. v zahraničním 
vysílání náměstkovi-řediteli zahraničního vysílání.

Ředitel domácího vysílání uplatňoval svou řídící 
pravomoc prostřednictvím čtyř hlavních redaktorů, 
kteří odpovídali za chod i obsah vysílání čtyř hlavních 
redakcí: Hlavní redakce politického vysílání, Hlavní 
redakce literárního a dramatického vysílání, Hlavní re-
dakce hudebního vysílání a Hlavní redakce vysílání pro 
děti a mládež.

Hlavní redakce politického vysílání (HRPV) se 
členila na redakci zpravodajství a publicistické redakce.

Redakce zpravodajství (jejíž vedoucí byl současně 
zástupcem hlavního redaktora) se skládala ze zpravo-
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dajské směny, rubriky vnitřních informací, v roce 
1953 přibylo oddělení krajských korespondentů, 
v roce 1954 reportážní oddělení.

Publicistické redakce se dělily podle tematiky, kte-
rou měly za úkol obhospodařovat, na redakci propa-
gandy marxismu-leninismu (spravovala celou oblast 
společenských věd), redakci průmyslovou, redakci 
zemědělskou, redakci mezinárodního života (zahra-
ničněpolitickou), redakci vědy a techniky (pro oblast 
přírodních věd), vysílání pro ženy, sportovní redakci. 
V roce 1957 byla do HRPV převedena z HRLD i redakce 
kulturní publicistiky – Zrcadlo kultury.

Hlavní redakce literárního a dramatického vy-
sílání (HRLD) zahrnovala redakci české a slovenské 
literatury, redakci sovětské literatury, redakci 
literatury lidově-demokratických zemí, redakci 
humoru a satiry a dramaturgii rozhlasových her. 
O tom, k jak hluboké ideologické změně došlo po roce 
1956, svědčí fakt, že redakce sovětské literatury a litera-
tury lidově-demokratických zemí se sloučily a dokonce 
tematicky rozšířily na redakci zahraničních literatur. 
V polovině padesátých let vznikla při HRLD redakce 
kulturní publicistiky (Zrcadlo kultury), v roce 1956 
redakce veřejných estrád (která měla hlavně orga-
nizačně-produkční charakter) a v roce 1957 redakce 
Aktualit a zajímavostí. Hlavnímu redaktorovi literár-
ního a dramatického vysílání podléhaly také oddělení 
režisérů a herecký soubor rozhlasu, v jejichž čele stál 
šéfrežisér (J. Bezdíček). 

Hlavní redakce hudebního vysílání (HRHV) se 
skládala z redakce hudby symfonické, vokální a ko-
morní, redakce operní, redakce hudby zábavné 
a operetní, redakce sovětské a zahraniční hudby, 
redakce písní a lidové tvořivosti. Dodatečně se vy-
tvořila redakce hudebněvzdělávací.

Významným úkolem hlavní redakce hudebního vy-
sílání byla péče o umělecké hudební soubory rozhlasu. 
V roce 1955 spravoval Čs. rozhlas osm stálých souborů:

Symfonický orchestr pražského rozhlasu (SOPR),
Pražský rozhlasový orchestr,
Symfonický orchestr brněnského rozhlasu (SOBR),
Brněnský estrádní rozhlasový orchestr (BERO),
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů 

(BROLN),

Plzeňský rozhlasový orchestr,
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu Bratislava,
Pěvecký sbor Čs. rozhlasu.
Dále pečoval o umělecký růst Dětského pěveckého 

sboru Čs. rozhlasu a čtyř amatérských souborů lidových 
písní v Praze, Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích. 
V plném angažmá měl dále klavíristku Věru Řepkovou 
a v roce 1957 připravoval přijetí Vlachova kvarteta. 
Čs. rozhlas zastával tedy postavení významné kulturní 
instituce a hudební agentury, ovšem bez oprávnění jed-
nat se zahraničím.

Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež (HRDM 
– zpočátku Hlavní redakce pro děti a dorost) navazovala 
na osvědčenou činnost školského rozhlasu, a proto jed-
nou z jejích základních organizačních složek dál byla 
redakce vysílání pro školy. Redakce pionýrská se 
zaměřovala na děti ve věku 6 až 14 let. Redakce vysí-
lání pro mládež (ve věku 15 až 30 let) řešila problémy 
mladých lidí a organizací Svazu mládeže. Významné byly 
obě umělecké redakce – literární redakce pro mlá-
dež, z jejíž dílny vycházely i pohádky a rozhlasové hry 
pro mládež, a hudební redakce pro mládež, pečující 
o hudební výchovu, o dětskou a mládežnickou píseň. Ze 
vzdělávací redakce pro mládež vznikla v polovině 
padesátých let zásluhou dr. Koláře redakce Věda a tech-
nika mládeži, jejímž pilířem byla naučná a průkopnická 
Kolářova pásma.

Pro svou specifickou tvorbu měla HRDM i své vlastní 
režisérské oddělení, vedené dlouholetým odborníkem 
v oboru dětské umělecké výchovy Miloslavem Disma-
nem, a patronovala činnost jeho rozhlasového dětského 
souboru (DRDS).

Samostatnou složkou programu, která však až do 
roku 1956 nebyla podřízena rozhlasovému vedení a roz-
hlas jí pouze poskytoval vstup do éteru, byl armádní 
rozhlas, programový útvar, založený už v roce 1945 
Hlavní správou politické výchovy ministerstva národní 
obrany. Jeho velitelé (postupně od hodnosti poručíka 
až po plukovníka) byli jmenováni touto správou a jako 
redaktoři i hlasatelé sem byli přidělováni mladí umělci 
a novináři v prezenční vojenské službě. Také budova ve 
Hviezdoslavově (nyní Dykově) ulici byla původně majet-
kem armády a přešla pod správu rozhlasu teprve s celou 
redakcí v polovině padesátých let.
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K programovým útvarům patřily ještě:
- programové ústředí, které se staralo o plánování 

a koordinaci programů podle systému, který vytvořil 
v letech 1931–1951 Oldřich Ladman (v roce 1952 byl 
touto úlohou pověřen dlouholetý hlasatel Josef Junek),

- oddělení hlasatelů a programových inspektorů, 
- útvar ústřední dokumentace a archivů, který 

spravoval i knihovnu, zatímco notový a gramofonový 
archiv patřily do hudební redakce a fonotéka byla pod 
správou technických útvarů.

Krajská studia
podléhala sice formálně přímo předsedovi Čs. roz-

hlasového výboru, programově však byla reorganizace 
zaměřena účelově na tuhou centralizaci.

„Krajským studiím bylo uloženo, aby šířily 
ústřední program, plnily programové úkoly přidělené 
jim jednotlivými hlavními redakcemi a vysílaly v ur-
čené jim době krajový program, zaměřený k podpoře 
budovatelského úsilí kraje,“ charakterizoval úkoly 
krajských studií, dané jim reorganizací ze 17. června 
1952, Miroslav Vrabec (náměstek předsedy Čs. výboru 
pro rozhlas a televizi) zpětně v roce 195821. Regionální 
vysílání (krajský program) v rozsahu 30 až 60 minut 
denně bylo připravováno podle dispozic krajských or-
gánů KSČ, které také měly rozhodující slovo při výběru 
kandidáta na ředitele, formálně jmenovaného předsedou 
Čs. rozhlasového výboru. 

Až v roce 1956 začaly být na celostátní program Praha II 
zařazovány tzv. krajské bloky, celovečerní programy 
připravované jednotlivými krajskými stanicemi. Během 
let 1952–1958 došlo v organizaci k drobným změnám. 
Krátkodobě vznikly redakční skupiny, určené k dočasným 
programovým záměrům (například redakce Besedy Roz-
hlasových novin, vyčleněná skupina reportérů a redaktorů 
zabývajících se přípravami reportáží z I. celostátní sparta-
kiády aj.), v HRPV byl jmenován druhý zástupce hlavního 
redaktora pro úsek publicistiky apod. Základní struktura 
se však nezměnila a přešla do šedesátých let, kdy prvním 
narušením hegemonie hlavních redakcí se stal zárodek bu-
doucích redakcí okruhových – redakce III. programu.

Zcela mimo schválené organizační struktury stála 
programová setkání, pro něž se vžil název programová 
rada. Nešlo o statutární orgán, ale o vžité pojmenování 
koordinačních schůzek hlavních redaktorů nebo jejich 

zástupců, kteří zprvu pod vedením šéfa programového 
ústředí, později náměstka ústředního ředitele pro pro-
gram podrobovali poslední revizi týdenní vysílací plán 
kontrolou kartáčových otisků stránek programového 
časopisu a odstraňovali případné střety a samozřejmě 
při tom řešili i jiné programové otázky.

Protože rozhlas neměl vydavatelské oprávnění, bylo titu-
lárně pověřeno vydáváním programového časopisu Náš 
rozhlas (od roku 1954 do roku 1965 Československý roz-
hlas a televize) nakladatelství Orbis. Jeho odpovědného re-
daktora ovšem jmenoval rozhlas, který odpovídal v plném 
rozsahu i za náplň časopisu22.

Technika
Téměř třicetiletou tradici měla v českém rozhlase 

soustavná péče o zdokonalování i vlastní vývoj rozhla-
sové techniky. Když na protest proti sovětské hegemoni-
zaci východní Evropy opustily rozhlasy demokratických 
zemí mezinárodní rozhlasovou organizaci OIR ovláda-
nou Sověty a založily organizaci vlastní, přerušila se celá 
dosavadní spolupráce i v oblasti techniky. A hospodář-
ská izolace Československa spolu s valutovými obtížemi 
znemožnily i dovoz moderních zařízení ze západních 
zemí, kde právě v té době procházela elektronika obdo-
bím prudkého rozvoje.

Na tuto situaci reagoval český rozhlas, v jehož čele 
stáli v té době dva odchovanci vývojových laboratoří 
ing. J. Kleinera23 – ing. Ladislav Janík jako technický 
ředitel a Kazimír Stahl dokonce jako generální ředitel 
– v duchu dávné tradice. Z vlastní laboratoře, vedené 
erudovaným odborníkem v oboru elektroakustiky 
ing. Alešem Boleslavem, vytvořili v květnu 194924 
základ Ústavu rozhlasové techniky, který byl v roce 
1951 zařazen do kategorie výzkumných ústavů jako Vý-
zkumný ústav rozhlasové techniky (VÚRT), a dali mu za 
úkol provádět výzkum a vývoj v oboru rozhlasové tech-
niky, vysílačové techniky, elektroakustiky i televize.

Dílny pro mechanickou údržbu byly vyňaty z laboratoří 
a tvořily základ dílen rozhlasu, které byly postupně rozši-
řovány tak, že v roce 1952 kryly kapacitou své výroby celou 
potřebu technických provozů Čs. rozhlasu. Vyráběly tech-
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nické, režijní i hlasatelské stoly, speciální typy zesilovačů, 
vybavení technických kontrol, hlasatelen, studií apod. Pro 
Výzkumný ústav bylo už tehdy nalezeno působiště v Praze-
-Vokovicích, dílny měly svá detašovaná pracoviště v Praze 
na Starém Městě v Dlouhé třídě.

Už v roce 1948 byla zřízena i složka Výstavba, do níž 
připadla část pracovníků ze skupiny elektrické údržby, 
patřící původně také k laboratoři. Tato skupina byla roz-
šířena o projekční složku nízké frekvence a o projekční 
složku stavební. Úkolem Výstavby bylo projekčně zajiš-
ťovat výstavbu rozhlasu a provádět montáže zařízení, 
vyrobených dílnami rozhlasu.

Před všemi těmito útvary stály nemalé úkoly. V Praze 
se stále ještě doléčovaly rány, způsobené v květnu 1945 
zásahem vzdušného torpéda. I když stavební úpravy již 
byly dokončeny, na technickém zařízení bylo stále co 
zdokonalovat. Brno potřebovalo prakticky kompletní 
nové vybavení. V roce 1949 byla brněnskému studiu dána 
k dispozici budova bývalé banky Union v Beethovenově 
ulici, kam bylo možné soustředit z detašovaných pracovišť 
všechna studia pro mluvené slovo. Bývalé kino Dukla na 
Stadionu bylo přestavěno na velké hudební studio. Také 
Ostrava potřebovala rozsáhlou renovaci. Nově převzal 
Čs. rozhlas do své péče (a začal je nově vybavovat) studia 
v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liber-
ci, Hradci Králové. V Plzni se dokonce začalo s rozsáhlou 
investicí – se stavbou nové, a vlastně první skutečné roz-
hlasové budovy. Všechny úkoly zvládaly nově zreorgani-
zované technické útvary s nadšením a s řadou původních 
technických myšlenek. 

„V tomto období, kdy celý vysílací řetěz od mikro-
fonu až po vysílače patřil Čs. rozhlasu, kdy minis-
terstvo pošt zajišťovalo pouze spojovací síť, tj. linky 
a zesilovací stanice, vytvořil si rozhlas postupně 
všechny předpoklady a podmínky k tomu, aby byl 
schopen samostatně řešit otázky technického rozvoje 
a výstavby.“25

Slibný vývoj rozhlasové techniky, jejíž výzkum a vý-
stavba se řídily bezprostředně potřebami rozhlasu, 
ukončila 17. června 1952 vládou nařízená reorganizace, 
která vedle rozsáhlých úprav podnikové struktury 
Čs. rozhlasu, zejména organizace programových redakcí 
a vzniku Čs. rozhlasového výboru, odňala z působení 
rozhlasu vysílače i veškerou techniku včetně Výzkum-

ného ústavu, dílen i projekční složky a podřídila je mi-
nisterstvu spojů. Delimitované složky přestaly postupně 
plnit požadavky rozhlasu, neboť jim byly ministerstvem 
spojů zadávány i jiné úkoly.

Od té doby byly výstavba a zdokonalování studií prová-
děny za daleko horších podmínek a začaly zaostávat za 
světovou úrovní. Rozhlas marně požadoval na delimitova-
ných složkách vývoj přenosového zesilovače, gramofonu 
s měnitelnými obrátkami, reportážních magnetofonů aj. 
K dokončení vývoje tzv. nové rozhlasové koncepce (viz 
dále) byl rozhlas dokonce nucen uvolnit do delimitova-
ného VÚRK (Výzkumný ústav radiokomunikací, jak zněl 
nový název) svého vlastního pracovníka, protože pro tento 
významný úkol přidělilo vedení Radiokomunikací jen 
jednu odbornou sílu.
Nejhorší situace vznikla v roce 1957, kdy podnik Radio-
stavby, provádějící realizaci výsledků výzkumu, byl z minis-
terstva spojů převeden pod správu ministerstva přesného 
strojírenství, kde dokonce převládl názor, že Čs. rozhlas 
nemá mít rozhodující slovo v tom, co se bude pro uspoko-
jení jeho potřeb vyrábět, ale že je povinen používat to, co 
se v podnicích přesného strojírenství vyrobí26.
Proti delimitaci technických složek vedlo v roce 1952 
tehdejší vedení Čs. rozhlasu urputný, ale marný boj. Jeho 
důsledkem bylo mj. i to, že ing. Janík i generální ředitel 
Stahl se odmítli na nové organizaci podílet a odešli spolu 
s technickými složkami z rozhlasu – ing. Janík do Výzkum-
ného ústavu, K. Stahl do Radiokomunikací. Podařilo se 
dosáhnout alespoň toho, že studioví technici, zvukaři, 
technici v natáčení, přenosoví technici a technici na od-
bavení, určení původně delimitací také k převodu do orga-
nizací ministerstva spojů, byli vráceni zpět do pravomoci 
Čs. rozhlasu27.

K oslabení rozhlasu přispěly rozsáhlé čistky i mezi 
technickými pracovníky, realizované v letech 1950–1951 
na příkaz ÚV KSČ28. Náhradou za propuštěné pracovníky 
přijal rozhlas v roce 1950 na technická pracoviště prv-
ních dvacet žen. 

Přicházely z nejrůznějších povolání, prošly psychotech-
nickými zkouškami v Ústavu práce v Praze, po krátkém 
ověření v praxi absolvovaly dvouměsíční odborné a (jak 
tehdy bylo nutné) i politické školení v internátním 
učebním středisku Čs. rozhlasu v Bílých Poličanech. 
Po překonání počáteční nedůvěry dosáhly brzy plného 
uplatnění zejména na vysílacích pracovištích a v natáčení
a po několika letech se přítomnost žen-techniček v roz-
hlase stala samozřejmostí. 
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Na postupném zaostávání rozhlasu se podílela i sku-
tečnost, že až do roku 1958 bylo nutné investovat většinu 
prostředků do výstavby televize.

I za těchto okolností, kdy se nemohli opírat o vý-
zkumné, vývojové a výrobní pracoviště, vyvíjeli zbylí 
techničtí pracovníci rozhlasu maximální úsilí o sou-
stavné zlepšování pracovních podmínek. Stál před 
nimi úkol doplnit existující síť krajských studií o nová 
pracoviště v krajích, které vznikly v roce 1949 po zru-
šení zemského zřízení. Šlo o kompletní vybavení studií 
v Karlových Varech, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci 

a Gottwaldově (bývalém Zlíně). Tento úkol byl postupně 
dokončen v roce 1956.

Když se v roce 1953 staly hlavní programovou osou 
politického působení rozhlasu diskusní pořady a Besedy 
s posluchači, bylo pro tento účel vybudováno v prvním 
patře zcela nové tzv. diskusní studio, vybavené čtver-
covým stolem a všesměrovým mikrofonem. Náročným 
úkolem bylo i vybudování reportážních stanovišť na zá-
padní i východní tribuně strahovského stadionu (1955). 
Na řízení investičních a rekonstrukčních prací se v té 
době podíleli zejména vedoucí projekce František 

Školení prvních rozhlasových techniček
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Svejkovský a hlavní inženýr Miloslav Kazda, od roku 
1956 pak Miloš Junek. 

František Svejkovský (1912-1993)
Už v roce 1931 byl jedním z technických „operátorů“ Ra-
diojournalu v Národním domě na Vinohradech. V letech 
1932–1938 pracoval na projekci technického vybavení pro 
novou budovu na Vinohradské třídě. V letech 1938–1947 
pracoval jako technik. Zabezpečoval vysílání z X. všeso-
kolského sletu, v květnu 1945 zajišťoval spolu s J. Noskem 
vysílání povstaleckého rozhlasu ze strašnického vysílače. 
V letech 1948–1958 vedl projekci a výstavbu rozhlasových 
budov i vysílačů, samostatně projektoval a řídil projekci 
rozhlasové techniky pro novou budovu v Plzni. V letech 
1958–1960 technický ředitel Čs. rozhlasu, 1960–1971 tech-
nický ředitel, později náměstek ústředního ředitele Čs. te-
levize. Po prověrkách od roku 1971 referent pro výstavbu, 
v roce 1972 odešel do důchodu.

Miloslav Kazda (1920)
Absolvent ČVUT Praha (1951), v letech 1940–1948 technik 
rozhlasu Praha, 1949–1950 vedoucí přenosového oddělení, 
1951–1952 krátce pracovník Výzkumného ústavu rozhlasu 
a televize, 1952–1970 hlavní inženýr Čs. rozhlasu. Od roku 
1972, kdy byl propuštěn pro účast na srpnovém vysílání 
1968, pracoval v investičním oddělení n. p. Tesla Karlín. 

Miloš Junek (1920–2002)
V roce 1943 absolvoval Vyšší průmyslovou školu elektro-
technickou, v letech 1943–1945 pracoval jako laborant 
radiotechnického závodu Mikrofona v Praze-Strašnicích. 
Od roku 1945 technik Čs. rozhlasu, v roce 1952 byl deli-
mitován spolu s technikou na Správu spojů, kde potom 
zastával i místo ředitele odboru Radiostavby. V roce 1956 
se vrátil do rozhlasu jako vedoucí investiční výstavby; 
v letech 1957–1958 vedoucí technického odboru a od roku 
1958 ředitel techniky, náměstek ústředního ředitele. Jeden 
ze dvou hlavních řídících pracovníků techniky (spolu
s J. Havlíčkem) při organizaci srpnového vysílání 1968; pro 
tuto činnost byl v roce 1971 z rozhlasu propuštěn a dlouho 
vyšetřován bezpečnostními orgány. V letech 1971–1980 
zastával různá povolání v Montážním podniku spojů (me-
chanik, učitel odborného učiliště, pracovník odborné ko-
ordinace výroby). V letech 1956–1966 člen vládní komise 
pro výstavbu Čs. televize, v letech 1966–1968 člen Státní 
komise pro techniku. 

Celkem bylo od roku 1953 do roku 1958 vybudováno 
nebo zrekonstruováno 45 technických pracovišť, z toho 

19 představovalo přímo rozšíření výrobní kapacity, v 26 
případech šlo o výměnu zastaralého zařízení za nové29.

Hlavní zásady technické koncepce studiového technic-
kého zařízení vypracoval ještě v letech 1948–1952 Vý-
zkumný ústav rozhlasové techniky pod správou rozhlasu. 
Byl zvolen nízkoimpedanční symetrický systém, zesilovače 
byly osazeny elektronkami EF 12oktalové řady a každý ze-
silovač měl svůj napáječ. Zesilovače byly ve stojanech, ale 
snadno vyměnitelné, připojené dvacetipólovými nožovými 
lištami. Směšovací stoly měly dřevěnou konstrukci s ovlá-
dacími prvky v kovových panelech. Poprvé se použily 
profilové kontaktové tlumiče (mixingy). Všechna zařízení 
byla vyrobena v tehdy ještě rozhlasových dílnách v Dlouhé 
třídě.

V polovině padesátých let byl ve výzkumném ústavu 
rozhlasu a televize pod vedením ing. Janíka vyvinut 
zcela nový systém pod označením NRK – Nová rozhla-
sová koncepce. V ní byly uplatněny nejnovější světové 
směry s přihlédnutím k provozním zkušenostem rozhla-
sových techniků. 

Především všechny zesilovače a potřebné jednotky byly 
umístěny v kovovém směšovacím stole a konstruovány 
byly v kazetovém systému malých rozměrů. V zesilovačích 
byly miniaturní kovové elektronky československé výroby. 
Novinkou bylo to, že modulační řetěz měl jen dva syme-
trizační transformátory, a to na vstupu a výstupu směšo-
vacího stolu, který byl uvnitř propojen nesymetricky. Tím 
se podstatně zlepšily elektrické hodnoty zařízení, snížila 
se jeho váha a rozměry. Podle tohoto systému pak byla 
postupně zařizována všechna rozhlasová pracoviště až do 
druhé poloviny šedesátých let, kdy se začala prosazovat 
tzv. SRK (Sloučená rozhlasová koncepce), na níž se vedle 
VÚRT podílel význačnou měrou i bratislavský závod Tesla 
Elektroakustika30.

Zvukový záznam byl v tomto období víceméně už 
výlučnou záležitostí magnetofonu. Do roku 1951 bylo 
ještě nutné občas použít výpomoci těžkopádných 
blattnerphonů nebo mechanicko-optického systému 
Philips–Miller. K dispozici byly tehdy jen magnetofony 
AEG z dob německé okupace a stejné, sestavené rozhla-
sovými techniky z pozůstalých součástek. Magnetofony 
AEG byly i prvním vybavením přenosových vozů. Když 
dosloužily, byl náš stát již v hospodářské izolaci a jedi-
ným možným dovozcem radiotechnických zařízení se 
pro nás stal radiotechnický průmysl Německé demo-



250

R
O

Z
H

L
A

S
 

P
O

 
N

Á
S

T
U

P
U

 
T

O
T

A
L

I
T

Y
 

 
 

 
 

 
 

1
9

4
9

–
1

9
5

8

251

kratické republiky. Po celá padesátá léta byla všechna 
rozhlasová pracoviště postupně vybavována profe-
sionálními studiovými magnetofony Sander–Janzen. 
Ty pak nacházely uplatnění i v robustních přenosových 
vozech, které byly i v druhé polovině padesátých let je-
diným vybavením reportážní a přenosové techniky. Pro 
reportážní účely (a to i v případě mobilních reportáží, 
jako byly jízda těžkotonážního vlaku nebo cyklistický 
Závod míru) sloužila vojenská auta skříňového typu 
(zpočátku válečný citroen z dodávek UNRRA, Praga 
RN, Praga RND, později Tatra 805), pro umělecké pře-
nosy a estrády autobus přebudovaný v rozhlasových 
dílnách31. Jediným skutečně mobilním prvkem zůstávaly 
krátkovlnné vysílačky, hojně využívané i při reportážích 
z velkých manifestací, z I. celostátní spartakiády aj.32

Stále sílící volání po lehkých přenosných magneto-
fonech naráželo na zaostávání techniky v zemích sovět-
ského bloku. Zpočátku se technika snažila uspokojit tyto 
potřeby nákupem několika komerčních síťových přenos-
ných magnetofonů Grundig. Když n. p. Tesla vyrobil pro 
domácí potřebu kufříkový magnetofon Sonet, pokusil se 
jej použít rozhlas i pro reportážní účely. V profesionál-
ním provozu se však běžné komerční výrobky vyznačo-
valy vysokou poruchovostí.

Rozhlas měl možnost jen náhodně odkupovat vý-
robky, které se k nám dostávaly jako vzorky do našich 
dovozních společností, a tak se tu postupně vytvořila 
směsice přenosných magnetofonů nejrůznějších typů 
po dvou nebo třech kusech. Byly tu i kuriozity – repor-
tážní magnetofony Cézar poháněné hodinovým perem 
natahovaným kličkou, magnetofony Maihak, byly tu so-
větské magnetofony Reportěr aj. Taková pestrost ovšem 
vyvolávala nedostatek náhradních dílů, a tím i malou 
životnost přístrojů.

Ideologická izolace neumožňovala srovnávání. Pra-
covníci Čs. rozhlasu se nedostávali na studijní cesty do 
zahraničí, rozhlasové soutěže a výměny programů se 
odehrávaly jen v uzavřeném kruhu mezi zeměmi sovět-
ského bloku.

 Postupné otevírání světu, ke kterému došlo po roce 1956, 
však přineslo zklamání. Politická reprezentace Českoslo-
venska, která chtěla prokazovat sílu socialistického zřízení 
naší vyspělou kulturou, podpořila poměrně široký systém 
programové výměny zejména hudebních nahrávek; ta však 
narazila na skutečnost, že řada rozhlasů snímky odmítala 

nebo je kritizovala pro špatnou technickou kvalitu33. Příči-
nou byla zejména špatná kvalita nosičů – magnetofonových 
pásků, vyráběných v Německé demokratické republice, 
která byla naším jediným dovozcem. Druhou příčinou byla 
zaostávající kvalita studií, jejichž konstrukce, vybavení 
a akustika neodpovídaly zvyšující se citlivosti mikrofonů 
i zvukozápisu. Vždyť s výjimkou Plzně byla všechna ostatní 
studia Čs. rozhlasu v celé republice budována v adaptova-
ných budovách, určených původně k jinému účelu. Naše 
největší hudební studio v Praze pocházelo z první poloviny 
třicátých let a bylo konstruováno pro orchestr o čtyřiceti 
pěti hráčích. Nyní se v něm scházelo za účasti orchestru 
a pěveckého sboru až sto účinkujících.

V druhé polovině padesátých let vznikla myšlenka 
výstavby velkého hudebního studia, které by bylo sou-
časně akusticky dokonalým koncertním sálem, přístup-
ným veřejnosti. Nasnadě bylo vybudovat nový studiový 
komplex na volném pozemku vedle budovy rozhlasu na 
Vinohradské třídě. Byly však obavy, že akustické doko-
nalosti by mohlo být na překážku sousedství hlavní třídy, 
především pak otřesy půdy při průjezdu vlaků dvěma tu-
nely, vedoucími právě pod touto lokalitou.

 

Stavba programu
Signál a vysílače

Po celou dobu své existence zápasil Čs. rozhlas s ne-
dostatečným pokrytím celého území republiky kvalitním 
signálem. Šlo i o to, aby na některých místech byl zachy-
titelný vůbec nějaký signál. Po válce se tento problém 
ještě rozrostl, když se Čs. rozhlas rozhodl dát poslucha-
čům možnost výběru na dvou programech.

Přitom síť vysílačů v Evropě nesmírně vzrostla a zvý-
šily se i jejich výkony. Rozhlasy všech zemí a společností 
se v éteru navzájem překřikovaly. Tomu měla zabránit 
kodaňská konference v roce 1948 a na ní přijaté nové 
rozdělení vln. 

Ale ukázalo se, že ani toto řešení nezajistí českým a sloven-
ským posluchačům plnou slyšitelnost. Bránil tomu jednak 
sám charakter našeho území – protáhlý tvar se soused-
stvím šesti jiných států, z nichž mnohé měly své vysílače 
umístěny v těsné blízkosti našich hranic. Také povaha naší 
krajiny, její kopcovitý terén a geologické složení kladly 
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šíření rozhlasových vln četné překážky. A navíc – začátek 
období studené války znamenal i začátek války v éteru. 
Tzv. kodaňský plán nebyl dodržován, některé rozhlasové 
společnosti „kradly“ vlny a stavěly na nich silné vysílače, 
naopak naše vláda vyhradila některé vysílače jen pro „bo-
jové“ úkoly rušení zahraničních rozhlasů.

Celé období padesátých let je proto poznamenáno 
neustálým laborováním s přestavbou a s pokusy o různé 
systémy propojování jednotlivých článků vysílačové sítě 
a se změnami jejich vlnových rozsahů.

Do začátku roku 1950 vstupoval Čs. rozhlas s těmito 
programy (a pro ně použitými vlnovými rozsahy): Praha I 
(vysílač Liblice – 470,2 m; 7. března 1949 začalo vysílání 
na dlouhé vlně 1935 m, které program Prahy I pomáhalo 
šířit), Praha II (vysílač Mělník – 269,5 m), Brno I (vysí-
lač Dobrochov – 324,4 m, dopoledne posilován Jihlavou 
– 222,6 m), Brno II (Brno-město – 282,2 m, odpoledne 
posilován Jihlavou), Ostrava (259,1 m), Plzeň (583,7 m), 
Jihočeský vysílač České Budějovice (219,6 m), Brati-
slava (298,8 m). 9. ledna 1949 zahájilo činnost studio Olo-
mouc, ale své programy vysílalo jen na programu Brna I, 
11. září 1949 se jako samostatné krajské programy poprvé 
prezentovaly stanice Liberec (na vlně 513 m) a Ústí nad 
Labem (207,2 m). Vysílání mimopražských stanic mělo 
vysloveně regionální charakter a bylo většinou krátko-
dobé (jen několik hodin denně), jen Brno I vysílalo celo-
denně34 a Brno II od 14.15 hod. do nočních hodin.

15. března 1950 vstoupilo v platnost nové rozdělení vln 
podle kodaňského plánu: Prahu I šířil jako dosud vysílač 
Liblice na střední vlně 470,2 m a od 7. března 1949 dlouhá 
vlna 1935 m, Brno vysílač Dobrochov (324,4 m). 

Nově se vytvořil programový okruh „M“. Jeho 
šíření zajišťovaly čtyři vysílače: Mělník (269,5 m), Os-
trava (259,1 m), Plzeň (573,6 m) a České Budějovice 
(219,6 m).

Samostatně vysílaly Ústí nad Labem a Liberec, obě 
na společné vlně 202,9 m. Od 4. června 1950 začalo vysí-
lání samostatného programu Ostrava – dlouhá vlna na 
délce 1102,9 m.

Přechodu na nový programový systém byla věno-
vána velká pozornost. Programový časopis i denní tisk 
uveřejňovaly návody, dokonce i nákresy, jak upravit 
stupnice přijímačů na nové vlny, opravny inzerovaly 
nabídky k úpravě přijímačů. Ale již od 15. prosince 1950 

byl například vysílač Dobrochov připojen k okruhu „M“ 
a samostatné Brno bylo zrušeno.

Přesně za rok od přechodu na kodaňský plán, 
26. března 1951, došlo k další rozsáhlé úpravě.

Program Praha spojoval simultánně vysílání z Liblic 
(470,2 m) a z Brna-Komárova (202,2 m).

Okruh „M“ tvořila stanice Praha – dlouhá vlna 
(1102,9 m), Brno-Dobrochov (314,8 m), Mělník (233,3 m) 
a Jihlava (202,9 m).

Okruh „R“ spojoval Plzeň, České Budějovice, Kar-
lovy Vary a Ostravu, všechny na vlně 197,4 m. (Tento 
okruh měl ovšem jen technický charakter, nikdy neměl 
svůj vlastní program. Po celý rok šířil programy okruhu 
„M“.)

Samostatně vysílaly své regionální programy stanice 
Ústí nad Labem, Liberec a Hradec Králové, každá na 
vlně 202,9 m.

Od června 1951 uváděla samostatně své regionální vy-
sílání také Plzeň, ale jen v době od 15.30 do 16.30 hod.

V lednu 1952 proběhly zkoušky nového dlouhovln-
ného vysílače a jejich zdar přinesl 4. února 1952 novou 
zásadní změnu: okruhy „M“ i „R“ se zrušily a do českoslo-
venského éteru vstoupily dvě nové stanice: Českoslo-
vensko na dlouhé vlně 1102,9 m a Praha, od 10. března 
1952 označovaná jako národní okruh Praha, který pojal 
do svého vysílání systémy obou okruhů „M“ i „R“.

Rok 1953 sice neprovázela žádná další úprava struk-
tury vysílání, zato dvě změny, které měly ovlivnit obsah 
i vysílací časy budoucích rozhlasových programů: 
1. května byl do první obce v Čechách pokusně zaveden 
rozhlas po drátě (RPD) – a hlavně: téhož dne zahájila 
své vysílání (zatím jen zkušebně) Československá tele-
vize35.

Spíše z propagačních důvodů byla 4. dubna 1954 pro-
vedena další úprava, tentokrát hlavně v názvech okruhů: 
národní okruh Praha se nově pojmenoval Praha I, Čes-
koslovensko se přejmenovalo na Praha II a zároveň 
vznikl program nový – Praha III pro program vysílaný 
rozhlasem po drátě a zároveň šířený od 14.00 hod. na 
velmi krátkých vlnách, zachytitelných na televizních 
přijímačích. 

Od 4. října 1954 vysílala Praha III na RPD už denně 
od 4.30 do 24.00 hod. (s malou technickou přestávkou), 
ovšem jen program sestavovaný z programů Prahy 
I a Prahy II36.
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Od roku 1956 vstupuje na rozhlasovou scénu poslech 
pomocí malých (tentokrát ovšem ještě převážně tzv. ka-
belkových) přenosných tranzistorových přijímačů, který 
v budoucnu rozhodujícím způsobem ovlivní charakter 
poslechu rozhlasového programu a vynutí si samo-
zřejmě i četné programové změny.

Pro konečný přehled a pro uzavření celého období od 
roku 1949 do roku 1958 se podívejme na konečný obraz 
vysílacího systému, platný až do roku 1958. Vedle sebe 
vysílaly své programy následující stanice:

Praha I – Liblice (470,2 m), Brno-Dobrochov 
(314,7 m), Plzeň (314,7 m),

Praha II – Mělník (233,3 m) jen do 18.00 hod., Praha 
(197,4 m) od 18.00 hod., České Budějovice (197,4 m), 
Karlovy Vary (197,4 m), dlouhá vlna 1102,9 m,

Praha III – rozhlas po drátě,
a dále krajová vysílání: 
Ostrava 197,4 m, Ústí nad Labem 202,2 m (18.00–

19.00 hod.), Liberec 427,9 m (14.30–16.00 hod., v neděli 
14.00–16.00 hod.) a Hradec Králové 427,9 m (12.30–
19.10 hod., v neděli 11.00–13.15 hod.). Dne 4. září 1956 se 
připojily Pardubice (zatím jen na RPD dvakrát týdně od 
17.00 do 18.00 hod.), od října 1956 i Jihlava, Olomouc 
a Gottwaldov, zatím také dvakrát týdně. Od 15. dubna 
1957 pak už vysílaly stanice Jihlava, Olomouc a Gott-
waldov své samostatné krajové pořady od 17.30 do 
18.00 hod. denně kromě neděle.

Přes všechno úsilí zůstávala velká část území kryta 
vždycky jen jedním programem, a proto důležité a oblí-
bené pořady bylo nutné uvádět na obou okruzích. Nejsly-
šitelnější byl program šířený Liblicemi a Dobrochovem, 
tedy Praha I. Všechny politicky významné a budovatel-
ské pořady se proto tlačily právě sem, na program, který 
byl nejvíc v pozornosti vládních a stranických míst. To 
svazovalo tvůrcům programové stavby ruce a podvazo-
valo možnost vzniku odvážnějších myšlenek.

Programová skladba
Základní síť zpravodajských pořadů se za celé 

období od roku 1949 nijak zásadně neměnila, jenom 
se občas posunuly časy o třicet minut dopředu nebo 
zpět; někdy byly stejné pořady vysílány simultánně na 
obou okruzích, jinde byl učiněn pokus dát posluchači, 
který měl k dispozici oba rozhlasové programy, možnost 
výběru tím, že na jednom okruhu byly zařazeny v celou 

hodinu, na druhém pak byly opakovány s půlhodinovým 
posunem.

Nejčetnější byly zpravodajské pořady ranní. Vysílaly se 
tradičně v 5.00 hod. (v letech 1949 a 1950 v 5.05 hod. po 
ranním „budíčku“), v 6.00 hod. a v 7.00 hod; nejbližší další 
zpravodajství bylo ve 12.30 hod. (na druhém programu 
ve 13.00 hod, v roce 1953 pak ve 12.00 a 13.00 hod.). 
Odpolední v 16.00 hod., ale v některých letech odpadly 
vůbec a nejbližší zpravodajskou relací byly až Rozhlasové 
noviny.
První noční zprávy většinou zněly ve 22.30 hod.; uvolnily 
tak plochu večerním uměleckým pořadům, hlavně koncer-
tům (v roce 1949 byly na I. programu zprávy dokonce až 
ve 23.00 hod., naproti tomu v roce 1953 na Praze ve 22.00 
hod.). Vysílání shodně končilo posledními zprávami ve 
24.00 hod.

19.00 hod. byl tradiční čas Rozhlasových novin 
a zatím ho neovlivnil ani vznik televize (ta, když se 
dopracovala k vlastním televizním Aktualitám a zají-
mavostem, je zařazovala až na 20.00 hod.). Vysílaly se 
v tak exponovaném čase, že kolem nich byly stále na-
těsnány jiné pořady, kterým se přisuzovala mimořádná 
důležitost, a tak hodinová délka Rozhlasových novin 
byla častým předmětem diskusí. Už v letech 1949–1951 
šly v šedesátiminutové podobě jenom na obou hlavních 
programech, v 19.45 hod. se od nich odpojovala krajská 
studia s vlastním regionálním zpravodajstvím37. V roce 
1954, když byly s velkým důrazem zařazeny do programu 
každý den na 20.00 hod. Besedy s posluchači, ukázal se 
dvouhodinový blok mluveného slova neúnosný. Rozhla-
sové noviny byly zkráceny na 40 minut a do vzniklého 
mezičasu bylo zařazeno dvacet minut hudby.

Na podzim 1953 se zase odehrál pokus o vzkříšení 
Besedy Rozhlasových novin (ovšem už bez Karla Pe-
cha)38 s tím, že byla zařazena třikrát týdně přímo do času 
Rozhlasových novin v 19.30 hod. Pokus však vydržel jen 
čtyři měsíce.

Předmětem úvah zůstávalo, zda mají Rozhlasové no-
viny jít na obou okruzích, nebo jen na jednom. V někte-
rých dobách přejímal druhý program jen jejich první asi 
patnáctiminutovou zpravodajskou část.

Vbrzku se ustálila a jen s drobnými změnami odolá-
vala postupným úpravám programové struktury podoba 
celého ranního úseku vysílání s tradičními, většinou 
pětiminutovými vstupy.
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V roce 1953 měl tuto podobu:

Národní okruh Praha: 5.10 List z kalendáře, 6.10 Zrcadlo 
kultury, 6.15 Čtvrthodinka ranního tělocviku (později zkrá-
cena na 10 minut), 7.10 Přehled zahraničního tisku, 7.50 
Služba lidové správě, 8.00 Hlášení školám, 9.00 Přehled do-
mácího tisku, 9.10 Zprávy pro plachtaře, 10.00 Vodní stavy, 
10.10 Rozhlas pro školy, 11.00 Půlhodinka pro ženy.

Československo: 5.10 Jazykový koutek, 6.10 Zrcadlo kul-
tury, 6.55 List z kalendáře, 7.10 Přehled zahraničního tisku. 
V některých letech byly do ranního času zařazovány také 
Hovory s rodiči.

Až do 20. dubna 1952 se udržely v 9.00 hod. na ná-
rodním okruhu Praha nedělní bohoslužby přenášené 
střídavě z chrámů a modliteben církve římskokatolické, 
českobratrské církve evangelické, československé 
církve husitské, církve řeckokatolické a církve pravo-
slavné.

Své nedotknutelné časy měla po celé období Živá 
slova v neděli nejprve v 8.00 hod., později v 8.45 hod., 
nedělní promluvy Zdeňka Nejedlého Na okraj dne, 
vysílané nepřetržitě každou neděli v 10.45 hod. již od 
r. 194639, nedělní pohádka ve 13.30 hod. a každodenní 
(mimo neděle) dopolední Půlhodinka pro ženy v 11.00 

Natáčení reportáže o dodržování grafikonu nákladní dopravy na trati Praha–Pardubice; zleva J. Merunka, řidič, V. Tučková,
v okénku vozu technik K. Koníček
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hod. I Rozhlasová univerzita se pokaždé na jaře a na 
podzim vracela do stejného času ve 20.20 hod. na prv-
ním programu – jen to byl v některých letech čtvrtek, 
v jiných pátek – a reprízu měla následující den dopo-
ledne. Pevné byly i časy školského rozhlasu (v 8.00 hod. 
a potom mezi 10.00 a 11.00 hod.), protože jejich poslech 
byl v základních školách povinný a pro malotřídky měl 
nemalý význam. K programům rozhlasového „servisu“ 
(přesný čas, počasí, vodní stavy) přibylo od prosince 
1956 v pátek odpoledne Hlášení horské služby o sněho-
vých podmínkách v lyžařských střediscích.

V letech 1949–1951 dělaly tvůrcům programu starosti 
během dne četná okénka odboru zvláštních úkolů a jeho 
Služby budovatelské práci (5.40 Našim horníkům, 6.30 
a 13.00 Zemědělský rozhlas, 6.45, 12.15 a 18.45 Odborářské 
zpravodajství, 8.05 Služba práci a lidové správě, 8.45 Hlá-
šení SNB, 21.15 Z polí a vesnic). Jejich četné vstupy vyvo-
lávaly potřebu častých desetiminutových výplní, které byly 
označovány jen jako „hudba z gramofonových desek“.
Po zásadní programové úpravě a po vytvoření specia-
lizovaných redakcí na podzim roku 1952 tato vada na 
kráse programového schématu odpadla, objevila se však 
nová – dlouhé výkladové a výchovné pořady, které spolu 
soupeřily o místo v nejposlouchanějších časech, tj. mezi 
17. a 21. hodinou.

Půlhodinové pořady průmyslové redakce Učíme se, 
Zkušenosti našich závodů, Týdeník socialistické soutěže 
(všechno v 18.00 hod.), zemědělské pořady Za novou 
vesnici (ve 20.00 hod.), ale i některé pořady z oboru 
vědy a techniky vytvářely v podvečer i večer neúnosně 
„přemluvené“ plochy, ze kterých posluchač neměl mož-
nost úniku. 

Ozvaly se kritické hlasy o „přemluvenosti“ a „upra-
covanosti“ rozhlasového programu a volání po užším 
spojení s posluchači a s jejich zájmy. I nejvyšší stranické 
orgány konstatovaly, že rozhlas ztrácí vliv na poslu-
chače. Čs. rozhlas se po celou dobu od roku 1945 pokou-
šel o primitivní metody průzkumu názorů posluchačů 
formou rozboru docházejících dopisů a dokonce i or-
ganizováním dobrovolných pracovníků průzkumu z řad 
dopisovatelů, které evidoval a občas se na ně obracel 
i s konkrétními dotazy.40 Dopisové oddělení postupně 
přebudoval na oddělení pro styk s posluchači, které 
– pod vedením Z. Kadlecové – začalo v roce 1958 do-
konce vydávat svůj informační bulletin Hlas posluchače. 

Průzkum probíhal vlastně jen mezi věrnými posluchači, 
což ovlivňovalo jeho výsledky; ale hlavně za daných 
politických tlaků a kampaní nebylo možné na výsledky 
průzkumu reagovat způsobem, který by znamenal sku-
tečnou změnu. 

A tak na volání po větším styku s posluchači odpověděl 
rozhlas v únoru 1954 vyhlášením každodenních Besed 
s posluchači, které zařadil do „nejumluvenějšího“ času na 
17.00 hod. Už v březnu ovšem jejich náplň začala vysychat, 
do programu byly zařazovány jenom třikrát týdně. V dubnu 
byly přeloženy ze 17.00 hod. na 20.00 hod. a vznikl známý 
už téměř dvouhodinový blok ve spojení s Rozhlasovými 
novinami.

Jiným problémem byl velký tlak na kvantum sovětské 
tematiky ve vysílání a později i nápor pořadů připravova-
ných pro naše vysílání přímo moskevským rozhlasem.

Programový časopis uveřejňoval už od roku 1948 pra-
videlně každý týden vysílací časy a vlnové délky, na nichž 
bylo možné slyšet pořady moskevského vysílání v čes-
kém jazyce. Od 15. září 1953 pak začal sám Čs. rozhlas vy-
sílat denně na obou okruzích současně ve 21.30 hod. půl-
hodinku Hovoří Moskva, připravovanou v české redakci 
moskevského rozhlasu. Od ledna 1954 byly půlhodinky 
(stále na obou programech) přeloženy na 18.00 hod. 
(a vytlačily odtud populárně-vědecké pořady a pořady 
o průmyslu na 17.00 hod.). Od října 1954 se pak přeložily 
znovu: na programu Praha I zůstaly v 18.00 hod., na Praze 
II byly (stále denně) od 16.30 hod. Pohled na sovětskou 
současnost mohl být zajímavým oživením programu, 
vždyť různá „okénka do světa“ se vždycky těšila veliké 
přízni, ale tyto pořady byly bohužel profesionálně slabé, 
bez dobré znalosti potřeb a zájmů českých posluchačů, 
a z velké části byly sestavovány z materiálů prefabriko-
vaných pro všechna jinojazyčná vysílání.

Pro stavitele programu za této situace nebylo lehké 
vložit do vysílání dostatek pořadů zábavných a umě-
leckých, museli bojovat o každou píď vysílacího času.

Dlouho přetrvávala slavná tradice MEVRA. Ještě celý 
rok 1949 i 1950 (kromě léta) se hlásilo k odkazu MEVRA 
každý týden celé nedělní odpoledne – zprvu dokonce už 
od 14.00 hod. až do 24.00 hod. byl připravován progra-
mový blok „ve stylu MEVRA“ a přerušovaly ho jenom 
zprávy, na podzim 1949 už to byl jen čas mezi 15.00 
a 19.00 hod.
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Žezlo obliby z MEVRA postupně přebíraly estrády. 
Zanedlouho v nich byl objeven přímo symbol lidové 
zábavy, představovaly nejtěsnější „spojení rozhlasu 
s lidem“, neboť účinkující i s rozhlasovou technikou vy-
jížděli do průmyslových závodů, na vesnici, mezi rekre-
anty. A ve vysílání se jim dostávalo hojného prostoru. 

Je nutné vážit si toho, že Čs. rozhlas udržel ve svých 
programech prostor pro uvádění rozhlasových her. 
Zasloužili se o to i posluchači, kteří zařazovali na první 
místo obliby právě dramatické umění: nedělní divadelní 
večery, „činohry“, operety, pak teprve estrády a kabarety 
a koncerty na přání. Vysokou oblibu měla i Pionýrská 
jitřenka41. 

V roce 1953 měla rozhlasová hra své místo na každém 
programu (národní okruh Praha a Československo) po 
dva večery v týdnu (na Praze v úterý a sobotu, na Čes-
koslovensku ve středu a neděli). Jednou za 14 dní byla 
další i v neděli odpoledne a jednou měsíčně ve čtvrtek 
dopoledne. 

Kromě toho se vysílaly hry pro mládež: v roce 1955 na 
Praze I v úterý a v neděli večer, na Praze II ve čtvrtek večer 
a ob týden v neděli odpoledne a v pátek dopoledne. 

Průběžně tak bylo měsíčně uváděno jen z „velké“ dra-
maturgie (mimo hry pro mládež) při dvouprogramovém 
systému ve vysílání okolo 15 her. Významným programo-
vým činem byl téměř pětiletý cyklus (1954–1958) Neděl-
ních divadelních večerů, díky nimž se přiblížila mnohým 
posluchačům i velká díla operní, která sem byla jednou 
měsíčně vkládána.

Hudba zaplňovala podle statistiky z roku 1955 cel-
kem 62 % rozhlasového programu, ale převaha hudeb-
ních pořadů zaujímala časy méně poslouchané – noční, 
polední, dopolední. Některé hudební pořady si však 
vkusem a hodnotou vydobyly trvalé místo v nejposlou-
chanějších časech. Na prvém místě to byla stálice celého 
desetiletí (od roku 1952 do roku 1962) – hudební pořad 
Anny Hostomské Co máte nejraději. Přes všechny 
tlaky bylo uchováno a opečováváno i místo pro alespoň 
jeden večerní koncert týdně. 

Uvolnění přísného centralismu v roce 1956 přineslo 
také výraznou novinku. Na okruhu Praha II byly od října 
1956 celé večerní bloky od 20.00 hod. svěřovány do péče 
a dramaturgického obsazení stanicím – Bratislavě, Brnu, 

Plzni, Budějovicím – které tu měly celkem volnou ruku 
a prostor pro reprezentaci kulturního života kraje.

Nad sestavou rozhlasového programu bdělo oko pro-
gramového ústředí. Soustřeďovalo návrhy a nabídky 
programových útvarů a sestavovalo první tvar, návrh 
možného schématu, který by co nejvíc odpovídal na-
bídce. Formovalo ho do grafu, který paralelním řazením 
všech navržených programů v předpokládaném vysíla-
cím čase umožňoval odhalit a řešit případné střety.42

Návrh byl předmětem jednání programové rady – společné 
porady hlavních redaktorů za účasti ředitele domácího 
vysílání; byl podroben četným připomínkám, mnohokrát 
přepracován a nakonec schválen kolegiem ústředního 
ředitele nebo předsedy rozhlasového výboru.
Pracovní systém programového ústředí byl dílem Oldřicha 
Ladmana, který také toto oddělení řídil od roku 1937 do 
roku 1951. Tehdy byl „odsunut“ do gramofonového archivu 
a řízení převzal dlouholetý hlasatel Čs. rozhlasu Josef 
Junek43.
Hlavní práce programového ústředí spočívala v denní 
přípravě podkladů pro vysílání, tzv. „plachet“, které obsa-
hovaly všechny údaje o denním průběhu programu a byly 
hlavním podkladem činnosti programového inspektora 
a hlasatele. Ladmanův systém se zachoval prakticky bez 
větších změn až do přechodu na dnešní počítačové zpra-
cování44.
Programovému ústředí také podléhala skupina programo-
vých inspektorů a (s výjimkou některých pokusů o jejich 
podřízení režisérskému oddělení) také početná skupina 
hlasatelů.

Vzhledem k tomu, že program domácího vysílání 
běžel v padesátých letech na dvou okruzích téměř ce-
lodenně (4.30–24.00 hod.), nastupovali hlasatelé ke své 
práci ve směnách. Hlasatelský sbor čítal stále kolem 25 
osob.

V letech 1949–1958 jako hlasatelé v Čs. rozhlase působili:
Do roku 1950: Růžena Hájková, Kamil Houba, Adolf Má-
cha, Jaromír Matoušek, Ladislav Štorkán, Josef Vosecký.
Do roku 1951: Otto Kukral, Ivan M. Malík.
Průběžně (s různými roky nástupů a odchodů): Heda 
Šimandlová-Čechová, Eva Delevová-Mastná, Margita Ho-
ráková, Jiřina Krupičková, Věra Křížková, Věra Málková, 
Ludmila Mertlíková-Kunešová, Kamila Moučková, Alena 
Pávková, Věra Pokorná-Fišerová, Věra Šafránková, Eva 
Šedová, Jaroslav Bouz, Vladimír Čech, Jaroslav Čmehil, Al-
bín Heřman, Richard Honzovič, Jiří Kadlec, Oldřich Lajčík, 
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Karel Mikyska, Vlastimil Strahl, Dalibor Stuchlý, Jaroslav 
Sýkora, Jiří Valenta, Ladislav Vít, Stanislav Vokál.

Pro hlasatele byly organizovány pravidelné schůzky 
s odborníky z Ústavu pro jazyk český ČSAV, z nichž nej-
častějším pedagogem a rádcem byl dr. František Váhala. 
Nad zdravím hlasového orgánu a kvalitou hlasového 
projevu bděl prof. dr. Miloslav Seeman, přednosta foni-
atrické kliniky FVL UK, jehož ambulance poskytovala
rozhlasovým hlasatelům i některým reportérům preven-
tivní foniatrickou péči.

 

Žurnalistika
Už v letech 1949–1951 se rozhlasová žurnalistika 

orientovala na „budovatelské“ úkoly, na pokračující ob-
novu poválečného hospodářství.

Na I. celostátní konferenci Čs. rozhlasu v Praze 
12.–15. ledna 1949 formuloval úkoly rozhlasu ministr in-
formací Václav Kopecký takto: „konkrétně to znamená, 
aby se náš rozhlas dal plně do služeb československé 
pětiletky, aby (...) popoháněl živelné budovatelské 
úsilí, aby rozněcoval pracovní nadšení, aby propago-
val způsoby zvýšení výrobnosti, produktivity práce, 
aby podporoval socialistické soutěžení, aby příkladně 
ukazoval, jak ve výrobě a hospodářství spořiti, jak zdo-
konalovati výrobní proces.“45

F. K. Zeman, vedoucí rozhlasového odboru zvláštních 
úkolů46, přešel od svého slavného poválečného dispe-
činku pro repatrianty a osídlování k organizované pod-
poře plánovaného hospodářství. Úkoly svého útvaru, 
který označoval jménem Služby budovatelské práci, vi-
děl takto: „Na rozdíl od politického zpravodajství mají 
vysílání budovatelský charakter nikoli jen zpravodaj-
ský, ale převážně kampaňový, akční a výchovný.“47

Ovšem i Rozhlasové noviny a zpravodajství, kde 
se během tří let vystřídali tři šéfredaktoři – Marie Koťát-
ková (1948–1949), Václav Kořínek (1949–1950) a Karel 
Beba (1950–1952) – se orientovaly na politickovýchovné 
a budovatelské úkoly, které hodlaly udělat stravitelněj-
šími pomocí „hudby, dialogů a scének“48.

Rozhlasové noviny byly dvojí: hlavní ve večerním 
čase v 19.00 hod. v rozsahu 60 minut (v poslední čtvrtho-

dince se krajové stanice odpojovaly s vlastními regionál-
ními zpravodajskými relacemi) a tzv. ranní Rozhlasové 
noviny pro dělníky v 5.05 hod. 

Pro obě relace bylo třeba získávat reportáže z center budo-
vatelského dění. Až do roku 1950 tu ještě působil zkušený 
reportér Josef Cincibus, k němuž se přidal mimořádně 
talentovaný a všestranný Bohuš Ujček. Z ostřílenějších 
zpravodajů ze školy Jiřího Hronka tu ještě zůstali Jaro-
slav Ondráček (který měl na starosti i parlament), Ludvík 
Aškenazy, Jaroslav Němeček a Táňa Khodlová-Machová. 
A s nimi plejáda mladých, o to však čilejších a horlivějších, 
z nichž mnohé na čas odsála vojna (většinou do služeb Ar-
mádního rozhlasu)49.
Příležitostí k zobrazení velkých přeměn na Slovensku 
bylo páté výročí Slovenského národního povstání v srpnu 
1949, kdy se do slovenských krajů rozjeli hned tři zvláštní 
zpravodajové – Jiří Ruml, Ludvík Aškenazy a Zdena Suled-
rová50.

Jinou z akcí, která měla také oživit náplň Rozhlaso-
vých novin, byl Putující mikrofon (1950). Dva reportéři 
s přenosovým vozem, řidičem a technikem projížděli 
republikou a denně sdělovali posluchačům své postřehy 
a zážitky ze závodů, vesnic i škol.

Zpravodajství a Rozhlasové noviny však byly brzy 
zahlceny i jinými zprávami a zvukovými záznamy, které 
drtily ohromené posluchače. Stranické orgány rozhodly 
vysílat záběry z nejvýznamnějších politických procesů, 
které probíhaly v letech 1950–1952. Rozhlas byl povinen 
dodat přenosovou techniku, přistavit mikrofony a jme-
novat odpovědné redaktory, kteří podle daného scénáře 
provedou konečnou úpravu pro vysílání. Po této úpravě 
se do rozhlasu dostavoval zvláštní zmocněnec (údajně 
úředník ministerstva spravedlnosti), který s protokolem 
soudního líčení v ruce záznam překontroloval a propus-
til do vysílání.

„V Ostravě byl zahájen proces s důlními techniky, kteří 
byli obviněni ze sabotáže, prostě na jejich bedrech měla 
spočinout odpovědnost za těžební neúspěchy některých 
šachet. (...) Žaloba byla jasná, vyšetřovaní se plně doznali, 
svědkové je usvědčovali a já musel zavřít oči i nad tím, že 
kdysi oslavovaný hrdina práce se v místním hotelu válí pod 
stolem zpitý do němoty. Celý den jsme u soudu natáčeli, 
ale co půjde do vysílání měl rozhodnout odpovědný činitel 
z ministerstva spravedlnosti, zvlášť sem delegovaný s pří-
slušnými instrukcemi. (...) druhou noc jsme stříhali podle 
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původního scénáře, dovezeného z Prahy, třetí noc jsme 
vystříhané pasáže vraceli zpět a vybírali jiné podle nových 
instrukcí a čtvrtou noc (...) odletěla do Prahy speciálem, 
aby se pořad mohl vysílat z centra,“ vzpomíná Jiří Ruml51.

Dodnes je v rozhlasovém archivu zachován dvou-
apůlhodinový záznam procesu s majorem Nechanským 
a osmihodinový záznam procesu s tzv. skupinou Milady 
Horákové, končící předem stanovenými rozsudky smrti. 
Denně zaznívaly z rozhlasových přijímačů hlasy proku-
rátora, soudců, obžalovaných. A nezůstalo jen u toho. 
Rozhlas denně zveřejňoval rezoluce „našich pracují-
cích“, závodních a odborových organizací, požadujících 
pro „zrádce“ nejtěžší tresty. Zvukový záznam procesu 
s bývalým generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slán-

ským v rozhlasovém archivu chybí. Musel být předán 
nejvyšším stranickým orgánům. Ale jako připomínka 
tu zůstala dvojice nedělních promluv Na okraj dne, ve 
kterých Zdeněk Nejedlý hájí oprávněnost procesu a od-
mítá nařčení Československa „západní reakcí“ z antise-
mitismu. Ve stejném duchu se nese souhlasný komentář 
Rozhlasových novin. Musíme připomenout i zprávy 
a reportáže o údajných hospodářských deliktech a trest-
ných činech kulaků, vesnických hospodářů, bránících 
své statky před združstevňováním, a o trestech, které 
je postihly.

To všechno také byl v letech 1949–1952 tehdejší roz-
hlas.

Všechno vysílání ostatně v té době podléhalo přímé 
kontrole ředitele zpravodajství a politických programů 

Reportáže inženýrů J. Hanzelky a M. Zikmunda (zleva) se vysílaly do srpna 1952
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Z. Nováka a všechny relace – včetně zpráv – namlouvali 
hlasatelé předem na magnetofonový pásek a vysílaly se 
ze záznamu. Řídké výjimky z tohoto pravidla byly hrou 
na nervy. Šlo o zprávy o zatčení významných osobností, 
které byly do poslední chvíle tak tajné, že se měly do-
stat z rukou stranických (nebo bezpečnostních) orgánů 
přímo do vysílání, aniž by se kdo předtím s nimi směl 
seznámit52. Není divu, že tísnivá atmosféra období poli-
tických procesů přispívala k politickému tříbení uvnitř 
redakce a že Chruščovova kritika stalinských metod tam 
už v roce 1953 nacházela připravenou půdu.

Budovatelská propaganda rozhlasového zpravodaj-
ství a publicistiky však zřejmě nestačila na horečnatý 
růst problémů. Rozhlas byl kritizován pro malou účin-
nost a obviňován z toho, že jeho posluchači nedosta-
tečně chápou ustavičné změny forem hospodaření53 a že 
výzvy k socialistickému soutěžení nemají dost masovou 
odezvu.

V létě 1952 proto došlo k rozsáhlé reorganizaci, k pod-
statnému zvýšení počtu programových pracovníků a k vy-
tvoření specializovaných odborných redakcí, které se při-
podobnily organizační struktuře moskevského rozhlasu.

Do čela Hlavní redakce politického vysílání 
(HRPV), jak se nový odborný útvar jmenoval, byl posta-
ven hlavní redaktor Karel Hrabal.

Karel Hrabal (1921–1998)
V letech 1941–1945 úředník investičního oddělení Čes-
komoravských strojíren v Praze-Vysočanech, v roce 
1946 krátce zaměstnán na krajském sekretariátu SČSP 
v Praze. V letech 1947–1948 redaktor zpravodajství Čs. 
rozhlasu, 1948–1950 vyslán jako zpravodaj rozhlasu do 
Varšavy. Odtud přešel do Čs. tiskové kanceláře (redakce 
zpravodajství ze zahraničí), kde získal pověst „vymetače 
sionismu“. V roce 1952 se vrátil do rozhlasu do funkce 
hlavního redaktora politického vysílání. V roce 1962 
jmenován náměstkem ústředního ředitele Čs. rozhlasu 
jako ředitel jeho zahraničního vysílání. 20. srpna 1968 
převzal od K. Hoffmanna úkol zajistit ve vysílání zprávu 
o bratrské pomoci sovětských vojsk; k jejímu odvysílání 
však nedošlo, protože mezitím bylo zveřejněno oficiální 
prohlášení čs. vlády a předsednictva ÚV KSČ, protestující 
proti vojenské okupaci země. V dubnu 1969 byl jedním 
z prvních signatářů výzvy Slovo do vlastních řad. V červnu 
1969 byl jmenován do funkce náměstka ústředního ředitele 
Čs. rozhlasu a ředitele Českého rozhlasu a zastával ji až do 
odchodu do důchodu v roce 1985.

Redakce zpravodajství 
(někdy také redakce posledních zpráv) byla nejpočet-

nějším článkem HRPV; vedoucím byl Jaroslav Bažant, 
zástupcem Jan Procházka. V redakci pracovalo na 
třicet redaktorů (později s domácí korespondentskou 
sítí to bylo až přes padesát redaktorů, zpravodajů a re-
portérů). K největšímu nárůstu došlo po ukončení roční 
internátní „dělnické školy“ v Bílých Poličanech, z jejíchž 
absolventů nastoupilo nejvíc právě do zpravodajské 
směny.

Ta byla páteří redakce, i když její úkol spočíval v té době 
hlavně v redigování materiálů ČTK, v menší míře od vlast-
ních zpravodajů. Jiné prameny nebyly k dispozici. Odpo-
vídala za rozhlasovou úpravu (zejména krácení a řazení), 
výběr materiálů a ovšem i za sestavu zpravodajských re-
lací a jejich politickou správnost, i když ta ještě podléhala 
kontrole vedoucího zpravodajství nebo jeho zástupce, ve 
vypjatějším období i hlavního redaktora. V nejzkušenější 
zpravodajce se postupně vypracovali zejména Eva Nová-
ková, Hanuš Orlický a Alois Šrubař.

Zprávy z domova si opatřovala redakce zpravodajství 
také za pomoci vlastní rubriky vnitřních informací 
a kultury a od redakcí krajského vysílání. Zvukové 
reportáže měli na starosti zejména Štěpán Klouček, Jo-
sef Merunka, Luboš Holoubek a Zdeněk Havel, do roku 
1953 i Bohuš Ujček. V roce 1954 bylo při zpravodajství 
ustaveno reportérské oddělení, jehož vedením byl 
pověřen Vladimír Brunát.

K nejrozsáhlejší organizační změně ve zpravodajství 
došlo 22. května 1953, kdy byla usnesením Čs. rozhlaso-
vého výboru vytvořena celostátní korespondentská síť 
25 zpravodajů, pokrývající téměř celé území republiky54.

I když denním chlebem byly budovatelské informace 
o dosažených úspěších, nejvíc pracnosti a nervů na sebe 
poutaly tzv. oficiality – sjezdy a konference, zasedání or-
gánů KSČ a KSSS a jiné akce, na nichž vystupovali předsta-
vitelé strany a státu. Protože se neodvažovali zasahovat do 
projevů a diskusních vystoupení funkcionářů, trvali hlavní 
redaktor K. Hrabal i ředitel domácího vysílání J. Hřebík 
v prvních dvou letech na tom, aby se vysílaly rozhlasem 
bez krácení celé dvou- i tříhodinové projevy. V takových 
dnech bylo obvyklé, že polovinu dne (i déle) vysílal jeden 
programový okruh projevy a na druhém se hrála klasická 
hudba nebo sovětské a budovatelské písně, aby se nezne-



260

R
O

Z
H

L
A

S
 

P
O

 
N

Á
S

T
U

P
U

 
T

O
T

A
L

I
T

Y
 

 
 

 
 

 
 

1
9

4
9

–
1

9
5

8

261

vážil obsah, přenášený na prvním programu. Teprve po 
roce 1954 se začala tato praxe mírnit; později byl dokonce 
hlavní redaktor nebo náměstek ústředního ředitele přizván 
do tiskové komise sjezdu, kde se na místě řešily otázky, co 
přenášet, co dávat ze záznamu a v jakém rozsahu.
Jiným druhem akcí, na které se soustřeďovala pozor-
nost celé zpravodajské redakce, byly velké manifestace. 
Největší z nich byly každoroční oslavy 1. máje, při nichž 
se pojetí reportáže rok od roku rozšiřovalo. K popisu 
hlavního pražského průvodu se postupně přidávali re-
portéři z oblastních a krajských studií se zprávami nebo 
reportážemi z Bratislavy, Brna nebo Ostravy, případně 
dalších měst. Později se dokonce popis hlavního průvodu 
prokládal vstupy zahraničních dopisovatelů s informacemi 
o oslavách nebo i demonstracích v místě jejich působení. 

Prvomájové vysílání začínalo už brzo ráno zprávami a roz-
hovory z průmyslových závodů na téma, jak se připravují 
do průvodu a jakými pracovními úspěchy se v něm chtějí 
pochlubit. Reportéři s krátkovlnnými vysílačkami se hlásili 
ze seřadišť průvodů, reportáž byla prokládána lyrickými 
poznámkami a fejetony, jejichž autorkou byla nejčastěji 
Zdena Suledrová. To všechno mělo navodit náladu k vy-
soké účasti na oslavách.55

Přes množství používaných frází na těchto reportážích 
rostla profesionální kvalita nové reportérské generace, 
která měla nahradit reportéry vypovězené z rozhlasu na 
počátku padesátých let.

Reportérská kabina v Národním shromáždění při Sjezdu obránců míru (1949). V pozadí stojí redaktor B. Ujček, vpravo technik O. Růžička
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V každé směně zpravodajské redakce byl zařazen 
redaktor specializovaný na obor zahraniční politiky. 
Pracoval anonymně, bez uvádění svého jména pod ma-
teriály, které mu procházely rukama. Proto sem někdy 
byli na čas přeřazováni odborní zahraničněpolitičtí 
komentátoři, kteří se pro nějaký svůj postoj nebo větu 
ocitli v politické nemilosti. To na čas postihlo například 
i Miloslava Pátka, Věru Šťovíčkovou-Heroldovou, Marii 
Tomanovou-Drozdovou aj. Teprve když se na jejich hřích 
zapomnělo, mohli se vrátit do své „mateřské“ zahraniční 
redakce.

Redakce mezinárodního života
Od roku 1952 do roku 1958 ji vedl Karel Šubrt. Ten byl 

také stálým autorem nejpopulárnějšího pořadu redakce 
Nedělní poznámky ke světovým událostem (vysílané 
v neděli po poledních zprávách). Druhým závažným po-
řadem, na němž se střídala celá redakce, byl sobotní Ko-
mentář týdne. Vedle těchto dvou nejzávažnějších relací 
připravovala redakce v roce 1953 ještě pořady Nad ma-
pou světa a Poznáváme SSSR a podílela se na Besedách 
s posluchači (1954) nebo Tribunách posluchačů (1958). 
Od roku 1956 přibyl nový pořad Obrázky ze světa, blízký 
pozdějšímu Zápisníku zahraničních zpravodajů. 

V padesátých letech redakce trpěla velmi omezeným 
stykem se světem. Jedině Miroslav Čapek měl za sebou 
zahraniční praxi z dvouletého zpravodajského pobytu 
v Bělehradě. Prvním zahraničním korespondentem pa-
desátých let se stal až v roce 1955 Květoslav Faix, ovšem 
jenom ve východním Berlíně. Jako další zahraniční kore-
spondent odjížděl – tentokrát do Budapešti – v roce 1956 
Ladislav Porjes a do Moskvy Jiří Brunner. Teprve v roce 
1957 byla proražena dlouholetá mezinárodní izolace, 
když hranice sovětského bloku překročili hned tři noví 
zahraniční dopisovatelé: Dušan Ruppeldt odjel do Indie, 
Jan Vinař do Číny a Ludvík Čermák do Spojených států. 
V roce 1958 se nám znovu otevřela Jugoslávie, kde začal 
pracovat Miloslav Pátek. 

Redakce mezinárodního života byla jediným praco-
vištěm, kterému se dařilo pomocí jazykových znalostí 
svých redaktorů a sledováním těžce získávaného zahra-
ničního tisku (byť to byly většinou jen tiskové orgány 
tamních komunistických stran) získávat přehled o sku-
tečné situaci ve světě. Vychovala řadu novinářů, kteří se 
později zařadili mezi žurnalistickou elitu (z padesátých 

let to byli zejména M. Čapek, M. Pátek, V. Šťovíčková-He-
roldová, Jan Petránek, z pozdějších Čestmír Suchý, Jiří 
Dienstbier, Luboš Dobrovský, Karel Jezdinský a další).

Redakce tělovýchovy a sportu,
i když byla samostatná, navazovala na činnost zpra-

vodajství. V letech 1951–1960 ji řídil Jaroslav Beneš. 
Redakce zajišťovala kompletní zpravodajský servis pro 
všechny relace včetně Rozhlasových novin. Kromě toho 
připravovala tehdy oblíbené čtvrthodinky ranního tělo-
cviku, které vedli externisté, profesoři tělocviku, nejčas-
těji prof. Fuhrmann a prof. Kubelka.

Největší zájem posluchačů byl v čase ještě nerozvi-
nuté televize soustředěn na přenosy a reportáže ze spor-
tovních utkání. Populární Josef Laufer ukončil repor-
térskou činnost v roce 1950, pracoval dál jako redaktor 
ČTK a v rozhlase občas vypomáhal se zpravodajstvím 
při sobotních a nedělních službách. V letech 1947–1951 
ještě hovořil jako reportér a dokonce krátce vedl 
sportovní redakci Otakar Procházka, který svou dráhu 
sportovního reportéra otevřel už v roce 1937. Redaktoři 
E. Koukal, M. Cikán a J. Hora nepřečkali rok 1952. 

Další bylo třeba najít konkurzem. Nestačily tu ovšem je-
nom sportovní znalosti a reportérské schopnosti – cestu 
reportéra do zahraničí schvalovala státní bezpečnost
a ÚV KSČ, a proto musel být nový uchazeč přijatelný pře-
devším jim. K cestě na olympijské hry v Helsinkách v roce 
1952 nedostal například souhlas žádný ze sportovních 
reportérů a museli tam jet dva reportéři zpravodajství 
– Bohuš Ujček a ostravský Vít Mokroš, ačkoli o sportu ne-
věděli nic. (Jejich reportáže včetně slavných Zátopkových 
vítězství se vysílaly s hodinovým zpožděním, protože se 
jednak nic nesmělo vysílat přímo, jednak bylo nutné jejich 
projevy pracně upravovat a stříhat.)

V roce 1953 se konečně objevili dva schopní adepti. 
Z rozhlasového stenografa Karla Maliny se stal spor-
tovní reportér. A ze sportovní redakce Mladé fronty 
přišel Stanislav Sigmund s rychlou kadencí slov, jakou 
dosud uchvacoval posluchače jen slovenský reportér 
Štefan Mašlonka. V letech 1949–1950 pracoval ve spor-
tovní redakci také Ota Pavel, který se však věnoval jen 
zpravodajství a reportáži psané. Účinnými pomocníky 
byli sportovní reportéři krajských studií – v Brně Lev 
Vašíček a Miloš Zouhar, v Plzni Miloslav Holman a Mi-
roslav Pražák, v Českých Budějovicích Vladimír Vácha, 
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v Ostravě externista herec Lubor Tokoš, v Hradci Krá-
lové Stanislav Zářecký.

Pro přenos z olympijských her z Melbourne v roce 1956 
bylo třeba několik týdnů předem vyzkoušet příjem austral-
ských krátkovlnných vysílačů, které zabezpečovaly zámoř-
ské spojení s ČSR (16. listopadu 1956). Jinou organizačně 
náročnou akcí bylo každoroční zpravodajství z cyklistic-
kého Závodu míru Praha–Berlín–Varšava. K technické do-
konalosti za použití letadla a krátkovlnných vysílaček byly 
však tyto reportáže přivedeny až v šedesátých letech.

Největší tělovýchovnou akcí padesátých let byla
I. celostátní spartakiáda v roce 1955. 

Vedle reportáží z masových cvičení a průvodů, které za-
jišťoval zvláštní celorozhlasový štáb pod vedením Josefa 
Koláře, vysílal Čs. rozhlas už od listopadu 1954 od úterý 
do čtvrtka nácvičné čtvrthodinky (v 17.30 hod. pro muže, 
ženy a dorost, ve 20.20 hod. pro cvičence vesnických 
jednot). Na hlavní reportáže se připravovalo 35 reportérů 
z nejrůznějších redakcí i z hlasatelského sboru. Zkušebně 
natáčeli reportáže z okresních tělovýchovných slavností 
a poté na krajských spartakiádách v Brně, Košicích a Kar-
lových Varech.

Pro hlavní reportáže bylo na hlavní tribuně strahov-
ského stadionu vybudováno pracoviště s deseti repor-
tážními kabinami, režií a studiem pro rozhovory. Druhé 
pracoviště bylo na východní tribuně nad vstupní branou 
s výhledem na stadion i na seřadiště, třetí pak v rohu sta-
dionu56. Spartakiádní reportáže a hlavně příprava na ně 
pod vedením dr. Koláře zanechaly podobně jako MEVRO 
výraznou stopu na odborném růstu řady rozhlasových 
pracovníků.

Průmyslová redakce
nesla hlavní tíži budovatelské tematiky. Od jejího 

vzniku ji vedl Jiří Ruml, od roku 1955 Rostislav Běhal. 
Hned prvním úkolem redakce v září a říjnu 1952 bylo 
propagovat „zdokonalenou soustavu proporcionálního 
rozvoje ekonomiky“ a přivézt reportáže o tom, jak ji 
u sebe uplatňují jednotlivé podniky.

Vzhledem k významu, který byl přikládán budovatel-
ské tematice, měla průmyslová redakce k vysílání přidě-
leny nejatraktivnější časy (o nichž se pak tradovalo, že 
z nich padaly na posluchače „krumpáče a lopaty“). 

Byly to: na okruhu Praha v 17.30–18.00 hod. Zkušenosti 
našich závodů, 1x týdně na Československu ve 21.30–22.30 
hodinové pásmo o některém aktuálním problému našeho 
hospodářství, v neděli odpoledne na Československu 
v 16.00–16.30 hod. seriál reportáží z velkých staveb a pro-
jektů Naše vlast bude krásná a bohatá a v úterý a pátek 
večer v 19.00–20.20 hod. pořad Hrajeme nejlepším pracov-
níkům za plnění plánu, po němž následoval desetiminutový 
hospodářský komentář. 
Přehled témat z října 1952: Nové metody práce ve staveb-
nictví (2x), Mechanizace v ostravských dolech, Učíme se 
bolševické metodě plánování, Technicko-hospodářské 
normy, ve večerním hodinovém čase Rychle a bezpečně 
na železnici.
K uvedeným pořadům přibyl postupně ještě Týdeník so-
cialistické soutěže a od 30. března 1953 rozhlasový kurz 
Učíme se chozrasčotu (každé pondělí od 18.00 hod.).

Hledáním zajímavých forem si redakce postupně 
nacházela cestu k posluchačům, které tato tematika 
zajímala. Do diskusních a instruktážních pořadů k eko-
nomickým otázkám byli zváni odborníci se znalostí 
praxe a s výhradami k byrokratickým a dogmatickým 
metodám funkcionářského aparátu (zásluhu o to měla 
zejména Věra Tučková) a také výzvy k socialistickému 
soutěžení neměly proklamativní ráz, ale velmi praktický 
charakter.

Úspěšné byly zejména dva seriály podporující zlepšovatel-
ské hnutí a rychlé rozšíření důvtipných metod a nápadů za 
hranice závodů, ve kterých vznikly: v letech 1955 a 1956 
seriál Nápady, které vám pomohou a v letech 1957–1958 
Velká rozhlasová soutěž vynálezců a zlepšovatelů. Jenom 
za první rok bylo v prvním seriálu odvysíláno tři sta ná-
mětů a zájemce mohl od redakce dostat na vyžádání popis 
nápadu, o který měl zájem, nebo aspoň radu, kde získat 
informaci a pomoc. Druhý seriál se poučil z nedostatku 
prvního, kdy se pozornost rozptylovala i na hospodářsky 
nevýznamná témata, a proto sám zadal k řešení 27 tech-
nických problémů, z nichž 21 skutečně našlo své řešitele. 
Zvítězil návrh na obnovu železničního svršku bezstyko-
vými kolejnicemi.

Tyto akce neřešily, ale jen záplatovaly nedostatky, 
způsobené postupným technickým zaostáváním čs. prů-
myslu a mezinárodní izolací. Rozhlas jimi také jen zastu-
poval instituce, které takové otázky měly mít na starosti. 
V dané době ovšem měly svou platnost a v bezvýchod-
nosti situace pomáhaly udržovat iniciativu a naději.
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Zemědělská redakce,
kterou řídil Slavomír Vosecký, se musela vedle 

otázek ryze zemědělských (například uskladnění úrody, 
ošetřování hospodářských zvířat, význam mechanizace, 
vznik strojních a traktorových stanic) zabývat především 
psychologickými a sociálními otázkami, které vznikaly 
na vesnici jako důsledek kolektivizace a způsobů jejího 
provádění. Od původní propagace se začalo přecházet 
ke skutečné publicistice, začaly se hledat a objevovat 
příčiny obtíží a střetů, ke kterým na vesnici docházelo.57

Otázkám organizace, technologie, pokrokovým zku-
šenostem byly vyhrazeny tradiční polední časy země-

dělského vysílání (okolo 12.30 hod.), v nichž se redakce 
dokonce v roce 1953 vrátila k formě dialogů „sousedů 
Rákose a Brázdy“ (rozpravy vzdělaného a pokrokového 
zemědělce s konzervativním), jak je uvedli v život už 
ve dvacátých letech v zemědělském rozhlase J. Prokop
a B. Horák. V roce 1954 byl v poledním čase vysílán 
kurz Na pomoc družstevním školám práce, kde v závěru 
každé lekce byly kladeny kontrolní otázky a správné od-
povědi byly odměňovány knihou.

Symptomem nové doby se staly v roce 1958 Tribuny 
naší vesnice. V nich se už do značné míry otevřeně vy-
jadřovali lidé z družstev k problémům lidských vztahů, 

Reportáž z JZD Volevčice, redaktor B. Ujček (1950)
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poměru ke společnému vlastnictví, organizaci práce, 
hospodárnosti ap. Od Tribun vedla už přímá cesta k tzv. 
problémovým pořadům šedesátých let. V otevřených 
rozhovorech z reportáží dominovali zemědělskému 
vysílání zejména Otta Beránková-Bednářová a Čeněk 
Pražák.

Vysílání pro ženy
přešlo – kromě několika málo personálních doplnění 

nebo přesunů do Hlavní redakce politického vysílání 
– do nové organizace z roku 1952 v tradiční podobě z let 
1945–1951 i v tradičním vysílacím čase (denně kromě 
neděle v 11.00–11.30 hod.). Jeho vedoucí zůstala Olga 
Vojáčková.

I když základní obsah půlhodinek zůstal stejný 
(výchova dětí, lékařské a sociální otázky, vedení do-
mácnosti ap.), přesto byla i tato redakce vtahována do 
budovatelské a politické tematiky. 

V lednu 1951 zahájila redakce cyklus o výchově nejmen-
ších dětí Živá výchova, o dva týdny později si dala celá 
redakce závazek získat pro svou půlhodinku co nejvíce 
dělnických a zemědělských dopisovatelek. V únoru 1952 
začal podvečerní  cyklus Rodinné právo (18.00–18.15 hod.), 
ale dopolední půlhodinky obsahovaly jiná témata: Význam 
manželství v sovětské společnosti, Rozprava o kosmopo-
litismu, Naše asfaltérky, Překonávání obtíží při nástupu 
žen do zaměstnání. Seznámení s novými odbornicemi 
v oboru zootechničky, O hygieně mytí nádobí ve společ-
ných stravovnách, O práci zdravotnické hlídky v závodu 
PAS, O práci produktivní a neproduktivní, Neplýtvejte 
léky, kurz Připraven k zdravotnické obraně, anketa Co se 
změnilo v mém životě od roku 1945.
Redakce vysílání pro ženy musela reagovat na zvyšující se 
zaměstnanost žen a odliv části posluchaček od dopoled-
ních časů: už na jaře 1952 byla půlhodinka pro ženy také 
v sobotu v 17.30 hod. 

Podobně jako u zemědělské redakce se od října 1958 
na Praze II ve 20.00 hod. (v pondělí) vysílala Tribuna za-
městnaných žen, kde se stále víc ozývaly otázky vztahu 
člověka a společnosti. Vysílání pro ženy také úzce spolu-
pracovalo s krajskými studii, kde jejich autorkami byly 
hlavně Jarmila Kobělková (v Ostravě) a trojice Alena 
Tučková, Irena Večeřová a Anděla Zemková (v Brně). 
Základ pražského kádru tvořily Růžena Fischerová (do 
roku 1951), Zdena Navarová, Květa Pincová, Marie Vo-

secká a Jarmila Votavová, k nimž postupně přicházely 
další. Velmi platným přínosem pro redakci zemědělskou 
i vysílání pro ženy byla reportérská aktivita a žurnalis-
tické schopnosti Libuše Šnekové.

Zrcadlo kultury
Redakce pod tímto názvem vznikla v roce 1955 

v Hlavní redakci literární a dramatické (HRLD) jako re-
dakce kulturní publicistiky a v roce 1957 byla převedena 
pod Hlavní redakci politického vysílání. 

Ovšem už v letech 1945–1950 byla kulturní publicistika ná-
plní Rozhlasových novin i Kulturní hlídky, kterou s velikým 
přehledem a erudicí vedl dr. Jan Wenig. Ve zpravodajství 
a Rozhlasových novinách po roce 1952 se oblastí kultury 
zabývala rubrika vnitřních informací a kultury, v ní pak ze-
jména Dagmar Hubená, později také Marta Bekerusová.

Kulturní publicistika, jak ji zavedla HRLD (a pak 
v podstatě beze změny převzala HRPV), připravovala 
zejména nedělní recenzi Kniha týdne na okruhu Praha II 
(od roku 1954) a o něco později Nedělní knihovničku 
(přehled knižních novinek týdne na Praze I). Každodenní 
ranní kulturní informace nesla název shodný s pojmeno-
váním redakce – Zrcadlo kultury. V roce 1956 přibylo 
Filmové okénko a Okénko do zahraniční kultury.

Redakci řídila Zdenka Silanová. Výraznou osobností 
v oboru divadelní a literární recenze byl Jiří Pober, re-
cenzentkou literatury a výtvarného umění byla Ilona 
Borská-Štuková.

Vzdělávání
Rozhlas – nástroj převýchovy

Rozhlas byl bez jakékoli pochyby považován za vý-
znamný prostředek masového šíření osvěty, vzdělávání 
a výchovy. Teď ovšem byl postaven před úkol stát se ma-
sovým nástrojem převýchovy. Bylo třeba vyvrátit mnohé 
z toho, čemu učilo předválečné české školství, dát nový 
výklad dějinám, přírodním vědám, světové filozofii, 
náboženství, vštípit nový světový názor. Bylo třeba vy-
chovat, nebo – jak se mluvilo a psalo – „vytvořit“ nového 
socialistického člověka. Šíře tohoto úkolu neměla téměř 
hranice. Sahala od přednášek, vysvětlujících význam 
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„táborů nucené práce“ (10. ledna 1949) nebo varujících 
před cizími agenty (Jak pracují nepřátelské rozvědky 
– 11. a 12. dubna 1950), až po rozhlasový nácvik lidových 
tanců, určený účastníkům májových manifestací58. Vzdě-
lávací oddělení mělo pro tento úkol v letech 1949–1952 
k dispozici prakticky denně večerní časy v rozsahu 
15–20 minut a druhý „přednáškový“ čas v poledne ve 
13.30 hod. Významná byla nedělní Živá slova (na jejichž 
přípravě se podílely i kraje, zejména Brno) a nedělní pro-
mluvy Zdeňka Nejedlého Na okraj dne.

Pro charakteristiku uvádíme průřez jedním lednovým týd-
nem roku 1950:
Večer:  pondělí:    O akci proti pohlavním chorobám 

(okruh Praha),

    Osvobození Maďarska Rudou armádou 
(okruh „M“),

 úterý:   Rok stranické výchovy: Rozvoj socialis-
tického průmyslu,

 středa: Košický vládní program,
 čtvrtek:    Kniha, která mne poučila (Erenburg: 

Bouře),
 úterý (okruh Praha) a čtvrtek (okruh „M“):  
  cyklus Obrazy z českých dějin.
Poledne:     O sovětských vyznamenáních, O sovět-

ské filmové technice ad.

Na deset patnáctiminutových přednášek cyklu Obrazy 
z českých dějin vysílaného od ledna do března 1950 na-
vazoval v létě cyklus Obrazy světových dějin. V roce 1950 
proběhl (v čase od 22.25 hod.) na okruhu „M“ také cyklus 

Rozhlasová čítanka; zleva J. Šrámek, prof. A. Pražák, V. Růt, J. Drmlová (1950)
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dvacetiminutových přednášek Dějiny filozofie, pojatý 
samozřejmě zcela z marxistického hlediska (charakteris-
tické bylo předposlední přednáškové téma: Tvůrce nového 
myšlení – Stalin). V roce 1951 běžel rovněž ve večerních 
časech od června cyklus dvaceti čtyř přednášek na téma 
Poznáváme SSSR a každou neděli večer hodinová montáž 
Putujeme po táboru míru, pojednávající o mírovém hnutí 
v různých státech světa.

Rozhlasová univerzita
Zásadní obsahová změna, ke které došlo ve vzdělá-

vací činnosti rozhlasu zejména od roku 1950, se odráží 
nejlépe na osudech nejvýznamnějšího vzdělávacího po-
řadu – Rozhlasové univerzity. Otcem této myšlenky byl 
vedoucí redaktor přednáškového oddělení brněnského 
rozhlasu Živan Vodseďálek.

Živan Vodseďálek (1903–1975)
V letech 1922–1927 absolvoval FF UK, v letech 1936–1939 
pracoval v ČsRo Praha, v letech 1939–1950 v přednáš-
kovém oddělení ČsRo Brno. Autor pásem o Galileovi 
(A přece se točí – 1941), Keplerovi (Vesmír je zákon 
– 1941), S mikrofonem mezi atomy (1942) ad. Po roce 1945 
uvedl v brněnském vysílání Volné tribuny – živě vysílané 
diskuse odborníků na téma, které jim bylo předloženo 
teprve na začátku pořadu. Po roce 1948 bylo vysílání po-
řadu zastaveno.

V roce 1947 přišel Ž. Vodseďálek s myšlenkou, jejímž 
cílem bylo obnovit povědomí o vývoji světové vědy, 
přerušené šestiletou okupací. Rozhlasová univerzita 
měla půlhodinové lekce, jichž se vedle přednášejícího 
účastnilo i několik „žáků“, kteří oživili výklad otázkami, 
připomínkami a opakováním. Na závěr lekce dostávali 
rozhlasoví posluchači kontrolní otázku a k odpovědi 
mohli připojit své vlastní dotazy nebo připomínky. Po 
skončení celého cyklu obdrželi osvědčení o poslechu. 
Akce měla překvapivý ohlas, na první lekci došlo na 
1700 odpovědí. (Ještě v roce 1970 ukazoval průzkum, že 
Rozhlasová univerzita má pětiprocentní sledovanost.59)

Prvním Vodseďálkovým cyklem Rozhlasové univer-
zity z roku 1947 byl Vývoj země a tvorstva. V roce 1948 
následovaly Dějiny lidstva a Dějiny lidského myšlení. 
Ale už v roce 1949 se úspěšné myšlenky zmocnilo vzdě-
lávací oddělení pražského rozhlasu, aby v rozmezí ledna 
až dubna uvedlo vlastní cyklus Dějiny socialismu. Po 

něm následovalo od září Budování socialismu připra-
vené ostravským studiem.

Také na Živana Vodseďálka byl vyvíjen tlak, aby dal své 
zkušenosti do služeb nové politické orientaci. Šlo o te-
matiku zemědělskou, ztíženou navíc bojem proti zatraco-
vaným „buržoazním“ vědeckým metodám, například tzv. 
mendelismu-morganismu. Další cyklus v lednu až dubnu 
1950 pod názvem Rozhlasová zemědělská univerzita při-
pravila znovu Praha; Ž. Vodseďálek nakonec pod silným 
nátlakem odvedl v dubnu až červnu 1950 svou poslední 
rozhlasovou práci, Základy mičurinství, kterou však odmítl 
uvést pod jménem svého „dítka“ – Rozhlasové univerzity 
– a dal jí název Rozhlasová technika. Nato znechucen 
sám odešel z rozhlasu – podobně jako v Praze M. Očadlík
a J. Kolář – a věnoval se pedagogické práci na brněnské 
lékařské fakultě, kde přednášel úvod do přírodních věd. 
Před svým odchodem stačil ještě ovšem vychovat brněn-
skému rozhlasu výborného pokračovatele v osobě Vladi-
míra Simanova.

Na podzim 1950 pokračovala Rozhlasová univerzita 
cyklem Z dějin lidu Československa, připraveným praž-
skou redakcí, v březnu následovalo ostravské téma Uhlí, 
základ civilizace, které mělo na jaře 1952 pokračování 
v tématu Víte, co je železo? Mezitím ještě stačila Praha 
v září 1951 navázat na svůj předchozí cyklus tématem 
Kapitoly z dějin předmnichovské republiky a od konce 
března 1952 uvést poslední cyklus Rozhlasové univerzity 
pod hlavičkou vzdělávacího odboru O výchově ve škole, 
v rodině i v životě. V polovině roku 1952 došlo totiž k re-
organizaci rozhlasu a na místě bývalého vzdělávacího 
odboru vznikly redakce dvě: redakce propagandy 
marxismu-leninismu (do jejíž činnosti spadala oblast 
společenských věd) a redakce vědy a techniky (pro 
obor přírodních věd), obě jako součásti Hlavní redakce 
politického vysílání.

Někteří pamětníci želí zániku samostatného vzdělávacího 
odboru a vidí příčinu dalších obtíží v podřízenosti poli-
tickému vysílání60. Ale objektivní zpětný pohled ukazuje, 
že to vzdělávací činnost, alespoň v oboru přírodních věd, 
vlastně zachránilo, i když samozřejmě nezůstala uchrá-
něna politických tlaků a nesměla vybočovat (hlavně ne 
v první polovině padesátých let) z přísně střeženého rámce 
státní ideologie. Tomu by se však nevyhnula ani při zacho-
vání samostatnosti.
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Nesporným kladem bylo, že propaganda marxismu-leni-
nismu dostala se svou vlastní redakcí také své – programo-
vým schématem přesně vymezené – proporce ve vysílání 
a přesně se také vymezil čas pro popularizaci přírodních 
věd a techniky. Vždyť pohled na březnové vysílání vzdě-
lávacího odboru z roku 1952 ukazuje, že politická témata 
zabírala už většinu vysílacího času: Na pomoc Roku 
stranického školení – Marxisticko-leninské učení o soci-
ální revoluci, O významu Svazarmu, Možnosti mírového 
soužití dvou hospodářských systémů, O životě Matyase 
Rákosziho, Jak se připravovala zrada na albánském lidu 
(dokumentární pásmo) aj.

Redakce vědy a techniky
Následující cykly Rozhlasové univerzity už připravi-

la redakce vědy a techniky:
1953:   Vývoj života a vznik člověka;

Jak věda rozřešila tajemství duševního života;
1954:   Věda v boji o zdraví člověka;

Věda pomáhá zemědělské praxi;
1955:  O hmotě a energii;
1956:    Poznáváme živou hmotu;

Psychologie v našem denním životě;
1957:    O mezinárodním geofyzikálním roce;

K otázkám výchovy dospívající mládeže;
1958: Do blízkého i vzdáleného vesmíru.61

Redakce vědy a techniky vysílala kromě Rozhlasové uni-
verzity i řadu dalších samostatných pořadů a seriálů. Tak 
například v roce 1953 na okruhu Československo pondělní 
populárně-vědecké nebo technické besedy, v pátek v 18.30 
hod. pásma o vědeckých osobnostech střídaná Měsíč-
níkem novinek z vědy a techniky, jednou týdně okénko 
Z díla laureátů státních cen, v úterý dopoledne lékařské 
a přírodovědecké přednášky. V roce 1954 seriál Pozná-
váme tajemství přírody, Úspěchy vědy a techniky, Hovoří 
k vám lékař, Technická knihovnička.

Právě na Rozhlasové univerzitě se ukazuje, že sou-
středění ryze ideologických témat do samostatné re-
dakce přineslo už v této těžké době možnost vracet se 
postupně k původnímu záměru – aby rozhlas udržoval 
pravidelnými cykly vzdělanostní úroveň nejširších vrs-
tev na současné úrovni vědy. Redakce vědy a techniky 
hledala ve snaze naplnit tento cíl vlastní cesty a dost 
úspěšně kličkovala mezi stranickými příkazy a zákazy, 
zejména když v jejím čele stál člověk tak cílevědomý, 

vzdělaný, vnitřně poctivý a někdy až urputně bojující za 
své přesvědčení, jako byl Josef Branžovský. V redakci 
spolu s ním pracovali vzdělaní filozofové Věra Horká 
a Alois Holas, dále Tomislav Neklan a Oldřich Jendrůlek 
a od roku 1955 Ivo Budil, později přední popularizátor 
v oboru astronomie a kosmického bádání.

Josef Branžovský (1909–1992)
Původně pedagog měšťanských škol na Ostravsku. V le-
tech 1943–1945 vězněn v Buchenwaldu, v roce 1960 ab-
solvoval FF UK, v roce 1962 získal titul CSc. Jako učitel 
spolupracoval na popularizátorských pořadech ostrav-
ského rozhlasu s J. Kolářem a L. Tetensem. Od roku 1945 
redaktor, pak vedoucí přednáškového odboru ostravského 
rozhlasu. V letech 1952–1963 vedoucí redakce vědy a tech-
niky v Praze, od roku 1963 zástupce vedoucího studijního 
oddělení ČsRo. Pracoval také v oboru literární (zejména 
na díle Karla Čapka) a filmové kritiky, nedokončen zůstal 
rukopis Úvod do filozofie.

Aby obraz popularizátorské činnosti redakce vědy 
a techniky byl úplný, nesmíme zapomenout na to, že 
v letech 1952–1958 uvedla i šestnáct pásem vynikajícího 
popularizátora v oboru historie a přírodních věd, jakým 
se stal – po zákazu reportérské činnosti a po nemoci, 
která mu přivodila částečné znehybnění – redaktor 
František Gel.

„Gelova pásma jsou vyprávěním v hlasech (vypra-
věč, komentátor, kronikář, reportér atd.), jádrem však 
stále zůstává vyprávění neobyčejné, poučné a přitom 
plastické, kořeněné ironií a humorem. Košatosti mu 
dodávají četné digrese, odbočky od hlavního proudu 
vyprávění, a dále používání různých stylových rovin, 
od hymničnosti a patosu až k pohledu na historii v ne-
dbalkách. Zřídka využívá Gel specifických rozhlaso-
vých prostředků, jeho vypravěčství se bez nich obejde, 
není zásadního rozdílu mezi tím, co psal pro rozhlas 
a pro tisk.“62

Prvním Gelovým pásmem z historie63 byla slavná 
a snad i nejlepší Marseillaisa, kterou uvedl ještě vzdělá-
vací odbor 30. října 1949. V roce 1950 následoval Galileo 
Galilei a Internacionála; pro vzdělávací odbor ještě Gel 
zpracoval v roce 1951 téma o vzniku kalendáře pod ná-
zvem Proč je dnes 27. prosince a v roce 1952 Dr. Jan Jan-
ský – Kryštof Kolumbus lékařské vědy a S.O.S. – Pásmo 
o zkáze lodi Titanic.
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Nová redakce vědy a techniky zařadila do vysílání v letech 
1953–1958 tato Gelova pásma:
1953: Egypt – země pyramid; 
1954: Hmotu nelze stvořit ani zničit (M. V. Lomonosov); 
O vynálezci ruchadla; Blíž k poslední záhadě člověka; 
1955: Elektrické oči lidstva (akad. J. Heyrovský); O slávě 
českého rybníkářství; Město vidím veliké; Rychlejší než 
zvuk (K. E. Ciolkovskij); Inženýr Pasteur;
1956: Jiří Agricola; Muž, jenž poznal veliké tajemství země 
(akad. F. Pošepný); Narozeniny krásného průmyslu;
1957: Minulost naší budoucnosti; Paprsky X; O železe v té 
české zemi; Příběh zkratky „L“.
Kromě tvorby uvedené vzdělávacím odborem a pak redakcí 
vědy a techniky napsal ovšem F. Gel v letech 1949–1958 
řadu pásem pro mládež, pro redakci Zrcadla kultury a od 
roku 1956 hojně i pro nově založenou redakci A-Zet, která 
vládla skvělými vysílacími časy v nedělním podvečeru. 
Celkem uvedl Čs. rozhlas v uvedené době 36 pásem Fran-
tiška Gela a 16 dalších v letech 1959–1963. Každé z nich je 
příkladem skvělé práce s faktem, hlubokého humanismu, 
autorovy charakteristické skromnosti a umění pointy64.

Vedle Františka Gela se na vzdělávací činnosti do-
spělých posluchačů v letech 1949–1953 podílel něko-
lika charakteristickými pásmy také Josef Kolář. Jeho 
doménou ovšem byla práce pro mládež, ponechejme si 
proto tuto výraznou osobnost do další kapitoly.

Brněnská škola Živana Vodseďálka a Vladimíra 
Simanova dala vyrůst dalšímu výraznému autorovi 
vzdělávacích pořadů a současně reportérovi, mladému 
Přemyslu Matulovi (1926), který se uvedl 24. listopadu 
1954 odvážnou reportáží Operace srdce, kde hlavním 
dramatickým prvkem byl tlukot srdce – nemocný, přerý-
vavý, pak dokonce úplně ztichlý, až nakonec vítězný po 
zdařilé operaci. Své reportérské umění dal Přemysl Ma-
tula do služeb popularizátorské práci v oboru medicíny, 
archeologie i techniky. 

Spolupráce mezi pražskou redakcí a krajskými studii 
v Brně a Ostravě byla ostatně velmi blízká a častými 
hosty ve vysílání byli i kmenoví členové odborného týmu 
Živana Vodseďálka, zejména prof. dr. Ferdinand Herčík 
a prof. dr. Jiří Štefl.

Redakce propagandy marxismu-leninismu
Druhé odnoži bývalého vzdělávacího odboru, redakci 

propagandy marxismu-leninismu, není třeba věnovat 
tolik pozornosti. Stabilně se tu opakují pořady Na po-
moc posluchačům Roku stranického školení, besedy 

pro účastníky základních kurzů a kroužků marxismu-
-leninismu, besedy o spisech V. I. Lenina, J. V. Stalina
a K. Gottwalda, ranní historizující poznámka List z ka-
lendáře. Smysl její práce charakterizuje poznámka o bu-
doucích úkolech redakce v prvním čísle programového 
časopisu Náš rozhlas v roce 1953: „(…) chce pomáhat 
především těm, kdo se účastní Roku stranického ško-
lení, členům strany i nestraníkům.“ Živá slova v péči 
redakce občas degenerovala na pouhé vystoupení vyni-
kajícího horníka, hutníka nebo traktoristy, kteří vyprá-
věli o své práci, vztahu ke straně a současnosti.

Ideový vývoj, kterým procházela doba, redakce i rozhlas, 
charakterizují některá témata pořadů Živá slova: Velké 
štěstí je žít ve stalinské epoše (duben 1952); Dokumenty 
o protinárodní a protilidové politice T. G. Masaryka (kvě-
ten 1953); V čem spočívá škodlivost kultu osobnosti (du-
ben 1956); O tvůrčím charakteru stranické práce a O posi-
lování lidové zákonnosti (červenec 1956).

Redakce propagandy vykazovala značnou fluktuaci 
pracovníků. Nikomu se nechtělo zůstávat u tak rutinní 
práce. Od roku 1952 do roku 1958 se tu vystřídali tři ve-
doucí. Ani řadoví redaktoři tu nezůstali déle jak dva až 
tři roky. Nejdéle – sedm let – tu pracoval pozdější tvrdý 
normalizátor Josef Skála (1953–1960), ze vzdělávacího 
oddělení sem přešla historička Helena Vávrová-Šlei-
sová, která se spolu s Janou Neumannovou (manželkou 
básníka Stanislava Neumanna) velmi agilně podílela na 
ideovém zvratu redakce v polovině šedesátých let.

Vysílání pro děti a mládež
Jeho podobu formovaly tři významné rozhlasové 

osobnosti: Dr. Jindřich Heller, metodik celého systému 
školského rozhlasu, v jehož čele stál od roku 1936. Řídil 
skupinu vysílání pro mládež až do roku 1953. Dr. Josef 
Kolář, pedagog, graduovaný přírodovědec a především 
popularizátor srdcem i duší. A nadto významný rozhla-
sový autor, jeden z tvůrců rozhlasového pásma, který 
se na jeho vývoji začal podílet už jako externista v po-
lovině třicátých let. A konečně Miloslav Disman, opět 
pedagog a jemný estét, který svůj život zasvětil myšlence 
výchovy dětí uměním.
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Výhodou byla skutečnost, že tento rozhlasový odbor 
poměrně málo zasáhla vlna čistek a personálních výměn. 
Zachovala se tu značná kontinuita. Josef Kolář se sice 
v roce 1950 rozhodl vrátit zpět za středoškolskou ka-
tedru, ale po reorganizaci rozhlasového programu v roce 
1952 se vrátil jako všeobecně uznávaná osobnost.

Na uprázdněné místo po J. Kolářovi nastoupil další 
středoškolský profesor, tentokrát češtinář Vladimír Ko-
vářík. Po Kolářově návratu pracovali ve stejné redakci 
oba ve vzájemné shodě.

Vladimír Kovářík (1913–1982)
V roce 1938 absolvoval FF UK, v roce 1965 docent. Od roku 
1946 externě spolupracoval s rozhlasem pro školy, v letech 
1950–1955 zástupce hlavního redaktora vysílání pro děti 
a mládež. V letech 1955–1964 náměstek ředitele Čs. tele-
vize a její programový ředitel. V letech 1966–1969 pedagog, 
později proděkan fakulty sociálních věd a publicistiky UK.

A konečně v roce 1954 přichází pátý pedagog 
– dr. Ferdinand Smrčka.

Ferdinand Smrčka (1904–1988)
V roce 1927 absolvoval FF UK, profesor gymnázií v Táboře, 
v Praze, ve Slaném, profesor a od roku 1945 ředitel gymná-
zia v Praze na Žižkově. V roce 1954 nastoupil do rozhlasové 
redakce pro mládež, už v příštím roce se stal zástupcem 
hlavního redaktora a v roce 1959 hlavním redaktorem. 
V roce 1960 byl předsedou rehabilitační komise, která 
řešila případy nespravedlivých a politicky motivovaných 
výpovědí z let 1948–1952. V roce 1970 odešel do důchodu.

Přítomnost zkušených pedagogů ve vedení útvaru se 
odrážela nejen v cílevědomé programové náplni a v me-
todice působení na dětské (a vůbec na „mladé“) poslu-
chače, ale i v celkové atmosféře v redakčním kolektivu, 
v jeho soudržnosti i v rychlém růstu mladých adeptů.

Programová práce nacházela silnou oporu i v kraj-
ských studiích, mezi něž bylo možné rozložit řadu úkolů; 
některé pořady se pak staly přímo jejich doménou (br-
něnský Paprsek). Vedoucím vysílání pro mládež v Brně 
byl Vladimír Simanov. V Ostravě vedl vysílání pro mládež 
Liboslav Tetens. V Plzni spolupracovala zejména Libuše 
Metličková, v Českých Budějovicích Zdeněk Pražák.

Rozhlas pro školy
navazoval samozřejmě na dvacetiletou tradici a ani 

nový politický režim se ho nehodlal zříci. Dne 18. srpna 
1949 vydalo ministerstvo školství, věd a umění výnos 
č. 73 198/49 o relativně povinném poslechu školského 
rozhlasu na školách I. a II. stupně. V srpnu 1951 vyšla 
nová ministerská směrnice o poslechu rozhlasu pro 
školy na školní rok 1951/1952, podle níž se „na školách 
mateřských a národních zavádí do rozvrhu hodin 
povinný poslech rozhlasu pro školy. Středním školám 
se doporučuje výběrový poslech rozhlasu pro školy. 
Ředitel školy na poradě učitelského sboru sestaví plán 
relací, které nejlépe poslouží k prohloubení učiva a za-
jistí jejich poslech vhodnou úpravou rozvrhu.65

Vysílací časy rozhlasu pro školy se za celé sledované 
období v podstatě neměnily. Hlavní čas určený na pomoc 
výuce připadal na dobu mezi 10.00–11.00 hod. Ráno kolem 
8.00 hod. (v 8.05 hod., později v 8.00 hod., nakonec v 7.50 
hod.) připadalo na Hlášení školám, později na pořad Děti 
vám zpívají, případně na kurzy ruštiny.
Ve školním roce 1950/1951 bylo odvysíláno na 232 hodin 
školských programů (z toho 12 hodin pořadů s krátkou 
stopáží pro mateřské školy, 58 hodin pro národní a 71 
pro střední školy, 58 hodin pro gymnázia, školy odborné 
a zemědělské a cca 33 hodin společných pořadů a ranních 
hlášení).
Ve školním roce 1951/1952 bylo odvysíláno celkem 217 ho-
din (pro mateřské školy 14, národní 62, střední 90, odborné 
24, společné pořady a hlášení 27 – nižší rozsah pořadů pro 
odborné školy byl způsoben tím, že z odborných škol zů-
staly v péči rozhlasu pro školy jen školy zemědělské).
Protože vysílací časy zůstávaly stejné, neměnil se rozsah 
školského vysílání příliš ani v letech 1953–1958.

Většina pořadů měla charakter rozhovorů, scének 
a pásem. A právě mezi nimi dominovala nauková a vý-
chovná pásma Josefa Koláře.

Za třicet let výchovné práce připravil J. Kolář pro 
rozhlas 245 pořadů, z toho na 200 pásem, z nichž tři-
cet připadá na období, o kterém mluvíme, tedy na léta 
1949–1958.

„Psal především pásma pro děti a využíval v nich 
často personifikace přírodního světa (,Jdeme spát‘ 
– o zimním spánku; ,Jdeme do světa‘ – o šíření semen; 
,Soud jedovatých rostlin‘ – škodlivost i prospěšnost 
rostlinných jedů). Personifikace byla tehdy jednak 
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účinným nástrojem popularizace, jednak byla ob-
líbena pro zábavnou formu blízkou světu pohádek 
a dětskému vnímání. (...) jeho rozhlasová pásma byla 
nejen výrazem snahy hovořit populárně a názorně, ale 
sledoval i záměr naučit. Proto používal při výkladu 
názorných demonstrací (nejdůkladněji v pásmu ,Co 
víte o svém srdci?‘, kde demonstroval už na začátku 
třicátých let tlukot srdce a tlukot po námaze). (...) Jeho 
osobitou metodou byla dále důsledná indukce prostřed-
nictvím sokratovského dialogu, ,babické metody‘, kde 
se docházelo k správnému poznání postupně v dialogu 
starého a mladého hlasu.“66

Z jeho pásem (vytvářených většinou pro středoškolský 
rozhlas) jmenujme na ukázku:
1949: V zemi sopek a ledovců (vyprávění o přírodovědecké 
výpravě na Island);
1951: Malé příčiny a velké následky (o původcích spavé 
nemoci, malárie apod.); Tvůrce rostlin (o Mičurinovi); 
1952: Vývoj života; Krev – dárce života;
1953: Užitečný hmyz; Dávný život.
Pedagogické práce Josefa Koláře se ovšem obracely ne-
jenom k dětem, ale i k dospělým. Proto byl významným 
podílníkem na programech vzdělávací redakce, a to 
i v krátkém období, kdy v rozhlase nepracoval. Volba 
tématu a výklad byly ovšem v té době poplatné společen-
ské objednávce, kterou si vynucovala vzdělávací redakce, 
a také přechodnému nekritickému obdivu k úspěchům 
sovětské vědy.67

Umělecké a výchovné pořady pro děti a mládež
Program školského rozhlasu pro nižší i vyšší stupeň 

středních škol už naznačoval přímý vztah k té části vy-
sílání pro děti a mládež, která nebyla vázána školskými 
osnovami. V oblasti tematiky „život dětí a mládeže“ úzce 
spolupracoval s pionýrskou organizací, propagoval a do-
konce metodicky ovlivňoval činnost pionýrských skupin 
na školách, byl v blízkém vztahu k Čs. svazu mládeže 
a podporoval, někdy i spoluorganizoval jeho akce.

Redakcí školského rozhlasu prošli (a nasbírali tu zku-
šenosti) mnozí kmenoví pracovníci pozdějších odbor-
ných redakcí (Václav Čtvrtek, Josef Malý, Dagmar Ma-
xová, Kamil Horák a další). Výrazná byla i péče o čistotu 
jazyka, které věnovali pozornost vedoucí pedagogové.

V roce 1948 převládala v pořadech pro mládež metoda 
MEVRO, proto do roku 1949 přešly mládežnickým ME-

VREM založené zájmové skupiny Rozhlasového klubu 
mladých (čtenářský, přírodovědecký aj.). V prosinci 1949 
nahradily pořady MEVRA Rozhlasové estrády mladých, vy-
sílané každé úterý rozhlasem pro mládež z Vinohradského 
divadla v Praze. Zájmové kroužky Rozhlasového klubu 
mladých doplnil od září 1950 nový pořad Kultura mladýma 
očima – ostatně na tradici těchto kroužků navázaly v roce 
1952 nově založené rozhlasové kroužky mladých biologů, 
zeměpisců, čtenářů a techniků.

Nové pořady Pohledy do světa seznamovaly s životem 
mládeže v různých zemích. Byla to už součást přípravy 
velké centrální akce – III. mezinárodního festivalu de-
mokratické mládeže 1951 v Berlíně. K jeho propagaci 
přispěl i seriál informací a písní Píseň přátelství ať zpívá, 
kdo je mlád, vysílaný od poloviny června 1951.

Nejzávažnější akcí roku 1951 bylo vyhlášení sou-
těže na původní rozhlasovou pohádku, na rozhlasovou 
dramatizaci lidové nebo umělé pohádky a konečně na 
původní rozhlasovou „realistickou“ hru pro mládež 
s uzávěrkou do 15. září 1952.

V soutěži sice nebyla udělena první cena, nicméně vzešly 
z ní úspěšné pohádky – Františka Pavlíčka Tři volavčí pera 
a Oldřicha Kryštofka O dvanácti havranech a bílé holubici 
(dramatizace polského příběhu), hra Libuše Blažejové 
Kytička hrdinům a konečně „realistická“ hra Františka 
Pavlíčka Leonidas žije (v režii Miroslava Kalného) vysílaná 
se značným ohlasem 1. prosince 1952.

Od ledna 1952 připravila hudební redakce pro mládež 
na každou středu od 17.00 hod. Koncerty pro mládež se 
záměrem vzbudit v mládeži lásku k českým a ruským 
klasikům.

V té době se ovšem vysílání pro mládež už také pod 
tlakem mládežnických organizací výrazně politizovalo.

Ke každotýdenním Pionýrským besedám přibylo jednou 
měsíčně pásmo Sovětští pionýři naším příkladem, končící 
heslem: „Tak tomu je, protože o naše děti pečuje největší 
člověk na zemi – Stalin.“ V březnu 1952 se dětské vysílání 
připojilo k velké kampani, která ovládla všechny školy 
a pionýrské organizace. Pod vlastní znělkou a heslem „Ne-
dovolíme, aby americké bakterie vraždily korejské děti“ 
byly zveřejňovány protestní dopisy a akce dětských orga-
nizací proti tehdy šířené zprávě, že Spojené státy použily 
údajně ve válce proti severní Koreji infikovaný hmyz.68
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Hlavní redakce pro děti a dorost
Druhá polovina roku 1952 přinesla také oblasti dět-

ského vysílání zásadní organizační změnu. Podle mos-
kevského vzoru se odbor pro mládež přeměnil v Hlavní 
redakci pro děti a dorost69. Dohledem nad ní byl po 
dobu trvání Čs. rozhlasového výboru (1952–1953) pově-
řen náměstek předsedy ČSRV, spisovatel Josef Věromír 
Pleva, hlavním redaktorem byl jmenován Josef Kolář. 
Hlavní redakce se rozčlenila na dílčí redakce: redakci 
pro školy (z tradice nazývanou i rozhlas pro školy), 
redakci literární, hudební, vzdělávací a pionýrskou. Poz-
ději přibyla redakce pro mládež.

V čele redakce pro školy stanul na krátkou dobu 
Václav Čtvrtek. Redakce pro školy později zanikla, 
zůstal jen administrativní útvar, který koordinoval čin-
nost odborných redakcí na přípravě pořadů pro školy 
podle přijatého plánu a připravoval metodické listy pro 
učitele.

Literární redakce vedená Libuší Blažejovou vedle 
povinných zadání pro školský rozhlas připravovala na 
každé nedělní odpoledne tradiční „velkou“ pohádku a na 
sobotní (někdy i na pondělní) odpoledne hru pro mládež 
(většinou dobrodružnou), dále pohádky pro nejmenší, 
dětský magazín Kohoutek, literární besídky, četbu na po-
kračování a informativní měsíčník Knihy – naši přátelé. 
Dramaturgická práce se tu opírala zejména o výborné 
dramaturgy Alenu Břízovou, Jiřího Kafku a Jaroslava 
Poura. 

Hudební redakci převzala v roce 1951 po skladateli 
Karlu Hábovi Helena Karásková. Vlajkovým pořadem 
redakce byly nesporně Koncerty pro mládež, ale cílevě-
domá výchovná práce se soustřeďovala na odpolední 
hudební besídky pro děti a na pořad Toulky s písničkou, 
které dávaly zejména starším dětem příležitost k vlast-
nímu zpěvu. Členem hudební redakce byl i skladatel 
Viktor Kalabis, hýčkaným dítětem pak Dětský rozhla-
sový sbor Čs. rozhlasu, založený Karlem Hábou a vedený 
Bohumilem Kulínským.

Vzdělávací redakci (později tzv. „malou vědu a tech-
niku“) převzal do své péče po zrušení samostatné re-
dakce školského rozhlasu Václav Čtvrtek. Tato redakce 
nejvíce přispívala do pravidelné sítě vysílání pro školy. 

Vedle toho připravovala i dva svébytné půlhodinové 
pořady z oboru vědy a techniky – jeden pro děti, druhý 
pro starší mládež, ze kterých vzešel nejprve výborný 

Paprsek a po něm oblíbený, i staršími posluchači sledo-
vaný Meteor. V redakci vyrůstal pod dozorem Václava 
Čtvrtka a za stálé pomoci a rad nestora rozhlasových 
popularizátorů dr. Koláře mladý a nadějný Josef Kleibl. 
A když Smrčka v roce 1960 svěřil svůj pořad Hovoříme 
s rodiči do péče mladého učitele Kamila Horáka, přešlo 
i toto vysílání pod střechu redakce vědy a techniky.

Počátky pořadu Hovoříme s rodiči (od 4. ledna 1955) 
jsou nerozlučně spjaty s osobností Ferdinanda Smrčky. 
On mu dal tvář, své letité kantorské zkušenosti, svou lid-
skost i pochopení pro lidské slabosti, moudrost a uváž-
livý pedagogický záměr. Vysílaly se v rozsahu 25 minut 
večer po 20.00 hod. a reprizovaly se s velkou odezvou 
v sobotu dopoledne.

Pionýrská redakce, vedená dr. Josefem Malým, 
byla redakcí aktuální publicistiky z dětského prostředí. 
Její redaktoři-reportéři jako například Eva Kopecká, 
Vladimír Branislav, Hana Vrbická ovládali umění získat 
od dětí autentický, přirozený projev i názor (bez nauče-
ných pionýrských frází), a protože děti ve svých proje-
vech neznají faleš, dovídali se často věci, které nebyly 
právě v rámci strážené politické linie. Tak se Pionýrská 
jitřenka, jak se od roku 1953 pořady pionýrské redakce 
nazývaly, stávala průkopníkem „reportáže-pravdy“, s níž 
vstupoval rozhlas do začátku šedesátých let.

Redakce pro mládež vznikla jako poslední ze spe-
cializovaných skupin s úkolem působit publicistickými 
pořady na mládež od 15 do 25 let. Její vedoucí byla 
Dagmar Maxová a vedla ji s úspěchem až do roku 1964, 
kdy byla pověřena řízením první okruhové redakce –
III. programu. Redakce pro mládež byla zprvu úzce 
spjata s aktivitami Svazu mládeže a také názvy hlavních 
pořadů odpovídaly tehdejší frazeologii: Mládí republiky 
a Mladé směně. Ale postup redakce výborně vystihla 
vzpomínka Kamila Horáka: „Byla to taková praxe, že 
jsme museli vypracovávat plány. Ty plány kdyby ně-
kdo vzal dnes, vstávaly by mu vlasy na hlavě, protože 
tam byly formulace, které byly opsány ze stranických 
směrnic, jak působit na mládež. Ty plány to přesně 
kopírovaly. Ovšem vysílání samo se od toho dost od-
lišovalo.“70

Ostatně sám Svaz mládeže musel revidovat svou strnulou 
praxi svazáckých schůzí, brigád a recitačních souborů 
a pokoušel se získávat mládež napodobováním skautských 
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táborů a her, a tak se už v červenci 1954 posluchači setkali 
s pořadem U táborového ohně („Chvilka písní, které si 
mladí rádi zazpívají“) a rozhlas rozesílal rozmnožené Písně 
k táborovému ohni každému, kdo o ně požádal.
První pořady Mládí republiky uváděli mladí herci Jana 
Dítětová a Josef Vinklář. V redakci pracoval před svým 
odjezdem do Spojených států v roli zahraničního zpravo-
daje aktivní účastník MEVRA Ludvík Čermák a snažil se 
s mladými posluchači sdílet svůj vztah k moderní jazzové 
(„černošské“) hudbě. I z New Yorku neopomněl občas 
zásobit vysílání pro mládež novými nahrávkami. Pracovali 
tu Dita Skálová, Mojmír Chalupa, Milan Rykl. Svazácké 
nadšení postupně ustupovalo kritickým sondám do života 
mládeže a připravovalo cestu k živému vysílání Mikrofóra 
například pořadem Mikrofon mladých (od roku 1958). 
Také Podvečer s písničkou byl už náznakem doby, která 
teprve měla přijít.

Vysílání pro děti a mládež mělo už za dob školského 
rozhlasu vlastní skupinu režisérů, specializovanou na 
dětské pořady, na práci s dětskými herci a pro dětské 
posluchače. Vedl ji Miloslav Disman, režisér dětských 
pořadů s dvacetiletou zkušeností. V roce 1955 přešel do 
Prahy režisér Josef Svátek, který se už v Brně blýskl režií 
mnoha pohádek. Čtveřici doplňovali Věra Frühaufová-
-Kovaříčková a Karel Weinlich.

Redakce armádního rozhlasu
zřízená v roce 1945 jako článek Hlavní politické 

správy ministerstva národní obrany byla 1. října 1956 
přičleněna k Hlavní redakci vysílání pro děti a mládež. 
Náčelníkem armádní redakce byl v době jejího připo-
jení k HRDM Slavomil Vondrášek, jeho předchůdcem 
v letech 1948–1954 Antonín Šeda71. V letech 1956–1958 
se v redakci sešli jako redaktoři publicista Jiří Šebánek, 
básník Karel Šiktanc a žurnalisté ing. Josef Valchař a Mi-
loslav Volf. Bylo již řečeno, že redakcí procházela celá 
plejáda herců, spisovatelů, básníků i žurnalistů, kteří 
si tu odbývali vojenskou prezenční službu (mimo dříve 
jmenované například i Vladimír Dvořák, Ivo Fischer, 
Pavel Kohout, Harry Macourek, Miloš Vavruška a další). 
Přestože Hlavní politická správa dál zadávala redakci 
úkoly, nemohly talenty a nápaditost zdejších redaktorů 
nevybočit ze strohé vojenské linie. Redakce natáčela 
scénky, reportáže, pásma. Nedělní Polní pošta měla vy-
sokou poslechovost. Slavomil Vondrášek za podpory re-
dakce pro mládež postupně otevíral schopným autorům 

vysílací časy pro iniciativu, která v šedesátých letech 
přerostla hranice armádního vysílání a stala se svébyt-
nou součástí rozhlasového uměleckého programu.

Umělecké slovo a zábava
Podpora původní tvorby 

Literární a dramatický program Čs. rozhlasu se 
v poválečném období vyznačoval snahou navázat na 
slibný rozvoj slovesné tvorby, zejména na výboje, jež se 
ve třicátých letech odvíjely v pražském, ale především 
v brněnském rozhlasovém studiu. Společenský zlom, 
který se odehrál v únoru 1948, však dolehl svými ideo-
logickými limity i na rozhlasovou literárně-dramatickou 
tvorbu.

V roce 1950 byla v pražském rozhlase ustavena centrální 
dramaturgie, která měla rozhodující slovo v přípravě 
dramatických pořadů i v krajských studiích. Brnu, které 
mělo za sebou slavnou etapu významných výbojů, zejména 
ovšem v předválečných letech, byla svěřena péče o hry pro 
děti a mládež.

Po jistou dobu shledáváme v rozhlasovém programu 
i v tvůrčích záměrech ještě do jisté míry liberálnější rysy, 
které jakousi setrvačností přetrvávaly z předchozího ob-
dobí. Ještě na počátku roku 1949 deklarovalo rozhlasové 
vedení snahu obeslat dvěma pořady (jedním hudebně-
-literárním a jedním hudebním) nově založenou mezi-
národní soutěž Prix Italia72. K tomu však už nedošlo. 
Mezitím totiž se ideová omezení rozrůstají a zahraniční 
produkce začíná být přijímána s nedůvěrou a odporem. 
Rozhlas se postupně – věren vládnoucí ideologii – zba-
vuje zahraničních vlivů s výjimkou jediného, a to je vliv 
sovětský. Ten však prozatím do našich krajů nedolehl 
se vší silou boje proti „formalismu a režisérismu“, který 
o několik let později téměř zcela zlikvidoval českou pů-
vodní rozhlasovou hru. Prozatím – a to až do roku 1952 – 
rozhlas vehementně o původní tvorbu usiluje a vypisuje 
jednu soutěž za druhou: na rozhlasové hry, humoristické 
hry, povídky, či pouze na náměty. 

Soutěže byly zpravidla úzce orientovány na budovatelská 
témata a motivovány snahou přimět k tvůrčím pokusům 
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i amatéry. Jedna z nich byla vypsána na samém počátku 
roku 1948. „Chceme dát nejen spisovatelům, ale i všem po-
sluchačům příležitost, aby spolutvořili rozhlasový program 
a pomohli nám jej obohatit novými zdroji. Do této soutěže 
přijímáme náměty napsané ve formě prostého vyprávění 
nebo povídky, a není podmínkou, aby byly napsány na 
stroji. (...) Tentokrát dáváme výslovně přednost příběhům, 
které mají vztah k budovatelské obnově republiky a k je-
jímu lidově demokratickému duchu.“73

Podobnou cestou postupovala při získávání nových autorů 
z řad pracujících i literární redakce.
„Už delší dobou vysílá literární oddělení v rubrice ,Pros-
tým perem‘ verše a povídky od lidových spisovatelů. (…) 
I když ovšem práce vykazují různé nedostatky, i když jsou 
tu chyby v pojetí či v uměleckém zpracování, přece často 
přinášejí tyto pokusy klady, které ani spisovatel vytvořit 

nemůže: nová, dosud neznámá prostředí, zvláštní zážitky, 
úzký vztah člověka k jeho práci a lidí v práci navzájem. (...) 
Nedávno se skončila velká soutěž, pořádaná Svazem čs. 
spisovatelů, nazvaná ,Pracující do literatury‘. Čs. rozhlas 
se nyní připojuje k této akci, která jistě potrvá dál.“74 
Příliv her a námětů z tzv. pracovního prostředí a snaha 
přilákat k rozhlasové tvorbě nejširší masy se ovšem neza-
stavily u zástupců dělníků, horníků a rolníků. „Příslušníci 
SNB píší i rozhlasové hry. Začali psát na výzvu ministerstva 
vnitra k soutěži na rozhlasovou hru ze života a práce SNB. 
(…) Z her zaslaných do soutěže připravil dramaturg praž-
ského rozhlasu dr. Fr. Kožík poutavé a zajímavé pásmo, 
které bylo vysíláno stanicí Praha II ve čtvrtek 29. září 
ve 21.00. Pásmo je zajímavé tím, že s rozhlasovými herci 
v něm účinkují sami členové SNB, kteří hrají sebe samy 
jako představitele hlavních úloh příslušníků SNB.“75

Z natáčení rozhlasové hry Přelom, u mikrofonu režisér J. Horčička (1952)
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Při hodnocení účinnosti těchto předem k nezdaru 
odsouzených pokusů o rozšiřování autorského zázemí 
byli redaktoři málokdy tak otevření jako Anna Hostom-
ská, když psala o již zmíněné soutěži z roku 1948, jejímiž 
vítězi byli Vratislav Blažek a Harry Macourek: „Celkem 
došlo do soutěže 110 prací, z nichž pouze 32 vůbec 
přišlo v úvahu pro provedení, když ne cenu. (…) Devět 
z deseti prvních her je od autorů, kteří už pro rozhlas 
pracovali dříve. Tedy ani nové talenty se vlastně neob-
jevily, zato si však rozhlas v anonymní soutěži ověřil, 
že jeho spolupracovníci jsou skutečně i v anonymní 
soutěži nejlepší ze všech ostatních účastníků.“76

Návrat ke klasice
Přihlédneme-li k celkově nevalné úrovni textů, které 

se z takto získané tvůrčí žně vysíláním šířily, není snad 
ani s podivem, že v dramaturgii začaly převažovat hlasy 
o důležitosti reproduktivní funkce rozhlasu, v jejímž 
rámci je nutno posluchači zprostředkovat kontakt s pro-
věřenou uměleckou kvalitou. 

K této tendenci přispěly i některé projevy, jež zazněly na 
celostátní konferenci Čs. rozhlasu v lednu roku 1949 z úst 
vedoucích pracovníků rozhlasu a kulturních institucí a jež 
zdůrazňovaly ideologicky podmíněný akcent na tradice 
národní kultury: 
„Jedním z nejdůležitějších úkolů kulturního programu je 
začlenění děl klasiků do celé programové soustavy. (…) 
My máme podstatně jiný postoj k národním klasikům než 
národy jiné, zejména sousední. U nás je celá řada osob-
ností minulosti, které za živé klasiky právem už můžeme 
pokládat. (…) U nás platí totéž co v poměrech sovětských, 
že totiž velký klasický umělecký zjev se stává majetkem 
všeho lidu, předmětem zájmu nejdůležitějších skupin 
a vrstev národa.“77

„Nikdo nemůže tvrdit, že se v rozhlase na kulturním poli 
nic neděje. Také zde se pracuje. A toho nejlepším důkazem 
je například propagace našich zemřelých klasiků. (…) 
V otázkách kulturních je správná jedině ta linie, která je 
odhodlána vésti a nedat se vésti. Zdá se mi, že v otázkách 
kulturních ještě stále činíme velké koncese špatnému prů-
měru, nebo lépe řečeno podprůměru.“78

Všechny tyto okolnosti přispěly k tomu, že v literárně-dra-
matickém repertoáru začaly převažovat tendence k před-
nostnímu uvádění děl klasického repertoáru nad původní 
tvorbou ještě před rokem 1952, tedy před rokem zásadní 
reorganizace rozhlasového organismu.

Systematicky se v programu začaly objevovat adap-
tace divadelních her. V roce 1949 se například usku-
tečnil cyklus sovětských divadelních her (uvedeny byly 
hry Pogodinovy, Kornejčuka a dalších představitelů tzv. 
sovětské klasiky). Nastudována a uvedena byla ve stejné 
době mj. i tato dramatizovaná či pro rozhlas upravená 
díla: M. Majerová: Nejkrásnější svět, A. Branald: Laza-
retní vlak, V. Káňa: Parta brusiče Karhana, J. Wenig: 
Malíř svého lidu, F. Kožík: Kníže kacířů, A. Langr: Dvojí 
lidé, V. Cach: Duchcovský viadukt.

Literární redakce (byla v té době členěna do redakce 
sovětských literatur a redakce české a slovenské litera-
tury) připravovala rozsáhlé četby na pokračování. Ne-
spornou převahu měl výběr titulů ze sovětské, popřípadě 
české budovatelské prózy. Ve vztahu ke klasickému od-
kazu byla však současně natáčena díla prověřených kva-
lit a mnohdy ve špičkové interpretaci. A tak se literární 
redakce – vzdor rozsáhlé produkci dobově poplatných 
titulů – může už od počátku padesátých let chlubit tituly, 
které se v průběhu doby zařadily do zlatého fondu roz-
hlasu, například Babička Boženy Němcové v přednesu 
Růženy Naskové (1952). 

Rok 1951 byl v rámci sílícího důrazu na uvádění ná-
rodní klasiky označen jako Jiráskův rok. Kromě řady 
četeb z Jiráskových próz se do akce zapojila i drama-
tická redakce, která jednou měsíčně nabídla dramatizaci 
některého Jiráskova díla (cyklus začínal dramatickými 
úryvky z F. L. Věka v režii Přemysla Pražského). 

Ve stejném roce přišla redakce rozhlasových her na pomoc 
těm posluchačům, kteří se rozhodli zapojit do soutěže 
o Fučíkův odznak. Od ledna byly postupně vysílány drama-
tizace všech románů, které měli adepti odznaku důvěrně 
znát – jako první byla uvedena dramatizace Fadějevovy 
Mladé gardy.

Divadlo před mikrofonem 
Boj proti formalismu, který byl pod heslem „Pryč 

s teorií rozhlasovosti – pryč s režisérismem“ vyhlášen 
rovněž v roce 1951, nabyl na skutečné intenzitě o rok 
později. Reforma vnitřní organizace rozhlasu, vyhlášená 
pod přímým sovětským vlivem, přinesla jednak nové 
uspořádání redakcí (vznikl model redakcí, který se v ne-
změněné podobě uchoval až do začátku sedmdesátých 
let – o tom viz pasáž v oddíle Organizace), jednak dolehla 
v nemenší míře i na podobu programu. Z dramatické 
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produkce téměř důsledně zmizely původní rozhlasové 
hry, které byly označeny ve shodě se sovětským vzorem 
za slepou uličku vývoje. Programu začala v různých po-
dobách dominovat divadelní dramatika. Po jistou dobu 
byla praktikována metoda záznamů divadelních předsta-
vení, snímaných přímo v divadle s doprovodným slovem 
hlasatele, který diváky zasvěcoval do situací, jež nebyly 
v auditivní podobě srozumitelné. Tato forma tzv. divadla 
před mikrofonem (dramaturgicky měl přípravu této řady 
na starosti povětšinou Jaroslav Janovský) však byla 
poměrně brzy opuštěna a dramaturgie dala přednost 
rozhlasovým úpravám her a jejich natáčení ve studiu, 
a to buď při zachování hereckého obsazení té které kon-
krétní inscenace, či stále častěji v obsazení vlastním. 

Výběr titulů takto nastudovaných her je poměrně pestrý. 
Nacházíme tu v hojné míře především sovětskou drama-
tiku – V. Ivanov, A. Arbuzov, V. Višněvskij, A. Kornejčuk, 
V. Gusev, J. Burjakovskij ad. Vedle toho byla natočena 
četná díla české i světové klasické dramatiky – J. K. Tyla, 
V. K. Klicpery, L. Stroupežnického, A. Jiráska, K. Čapka, 
F. Šrámka, M. Gorkého, W. Shakespeara, F. Schillera, Mo-
lièra, J. N. Nestroye. Některé nahrávky z té doby (například 
Ostrovského Výnosné místo z roku 1952) zachycují vynika-
jící herecké výkony (v tomto případě herců Národního di-
vadla) a staly se trvalou součástí rozhlasového repertoáru. 
Zásluhu na natočení divadelních inscenací v rozhlasové 
úpravě měli v největší míře Dalibor Chalupa a Josef Bez-
díček. Soustředění na téměř výhradní realizaci divadelního 
dramatického repertoáru vedlo k založení tradice Neděl-
ních divadelních večerů, pořadu, v němž se na stanici 
Praha I neděli co neděli ve 20 hodin vysílaly adaptace 
divadelních her (s tím, že jednou do měsíce byla do tohoto 
času zařazována opera). Počínaje 3. říjnem 1954 se Nedělní 
divadelní večery vysílaly nepřetržitě do konce padesátých 
let, přičemž i později (po několika přestávkách) zůstal 
tento čas tradičně věnován divadelní dramatice.
Na realizaci textů velkého množství adaptovaných divadel-
ních her se režijně podílela především trojice generace za-
kladatelů naší moderní rozhlasové režie – Josef Bezdíček, 
Přemysl Pražský a Miloslav Jareš. V jejich nastudování 
vznikl nejpodstatnější díl rozhlasového fondu klasického 
repertoáru (například adaptací Shakespearových her), 
který byl v následujících letech sice doplňován a rozšiřo-
ván, v případě mnohých titulů je však dodnes živou a vy-
užívanou součástí repertoáru.

Režisérský sbor, který se podílel na přípravě drama-
tické a literární produkce, byl však (kromě jmenované 

režisérské trojice) v průběhu padesátých let mnohem 
širší. Tvořili ho dále Jiří Vasmut (v rozhlase od roku 
1939 až do své smrti v roce 1958), Oldřich Hoblík (od 
roku 1947), Jiří Horčička (od roku 1948), Jiří Hesoun 
(od roku 1951), Ludvík Pompe (od roku 1952), Jiří 
Roll (od roku 1954), Olga Valentová (od roku 1952), 
v druhé polovině padesátých let se režijní práci začíná 
věnovat Josef Červinka (1958) a Alena Adamcová 
(1959). V některých krajských studiích působili režiséři, 
kteří do Prahy přešli na začátku šedesátých let (napří-
klad Petr Adler a Jana Bezdíčková z Brna).

Výraznými osobnostmi, které se zasloužily o mimo-
řádně dobrou kvalitu zvukové složky slovesné produkce, 
byli tzv. ruchaři, tedy profese, jež byla ve zmíněném ob-
dobí označována jako „mistr hudebních a zvukových 
efektů“ nebo také „gramomixér“. Mimořádnou kvalitu 
v tomto oboru představoval Karel Tieftrunk, jeden 
z oddaných rozhlasových pracovníků, který v této pro-
fesi prožil celý svůj aktivní život (v rozhlase byl zaměst-
nán v letech 1938–1976). Vysokou hudebností proslul 
Bedřich Marek. V roce 1952 v této profesi (v pouhých 
šestnácti letech) začínal pozdější skvělý zvukový mistr 
a dlouholetý spolupracovník režiséra Jiřího Horčičky 
Radislav Nikodém. K dalším představitelům této své-
bytné rozhlasové profese patřili ve sledovaném období 
Antonín Jouja, Josef Kos a Aloisie Šebková.

Personální rekapitulaci je třeba rozšířit o jména 
osobností, které tvořily vedení slovesného odboru, od 
reorganizace v roce 1952 Hlavní redakce literárně-
-dramatického vysílání (HRLD).

V poválečných letech byl vedoucím tohoto útvaru 
Dalibor Chalupa (v letech 1945–1951, zástupcem byl 
František Branislav). Po něm se jím stal Karel Gissübel 
(1952–1953, zástupce Jan Zelenka), v rychlém sledu se 
pak na tomto postu střídali Valter Feldstein (1953–
1954), Václav Lacina (1954–1955, zástupce V. Brtěk) 
a Vlastimil Brtěk (1955–1968, zástupce v letech 1958–
1969 Miroslav Stuchl).

V roli vedoucího redakce rozhlasových her se v průběhu 
padesátých let vystřídaly dvě osobnosti: divadelní odbor-
ník Vladimír Procházka (v letech 1950–1955) a zkušený 
rozhlasový dramaturg a redaktor Karel Gissübel (v roce 
1953 byl odvolán z funkce šéfredaktora HRLD pro obvinění 
z politických chyb při působení v plzeňském rozhlase v po-
válečném období, v letech 1954–1956 vedl redakci české 
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a slovenské literatury, v letech 1956–1962 pak dramaturgii 
rozhlasových her).
Na místech dramaturgů rozhlasových her se prolínali pra-
covníci starší generace, kteří byli spjati s předválečnými 
dramatickými výboji zejména v tzv. brněnské éře – Dalibor 
Chalupa, František Kožík (odešel z rozhlasu v roce 1951), 
Karel Gissübel – s mladými a začínajícími dramaturgy, kteří 
měli vesměs čerstvě dokončené divadelněvědné vzdělání. 
K nim patřil již zmíněný Vladimír Procházka, který se 
později věnoval výhradně divadlu, dále Ivo Urban, Jan 
Otčenášek, později Vladimír Horáček, ale především Ja-
roslava Strejčková (do rozhlasu nastoupila v roce 1954), 
Jaromír Ptáček (1952) a Josef Hlavnička (1954). Hlavně 
se jmény posledních tří jmenovaných dramaturgů je spjato 
tvůrčí hledání a neobyčejné oživení v oblasti dramatizací 
a původní dramatické tvorby, které nastalo – do značné míry 
v souvislosti s celospolečenským uvolněním nejtužších pro-
jevů stalinismu – v druhé polovině padesátých let. 

Návrat k rozhlasovosti
V naší společnosti setrvávaly dozvuky tzv. stalinské 

éry a projevy loajality vůči Sovětskému svazu ještě 
dlouho poté, kdy byl odhalen a svržen Stalinův kult. 
A tak ani striktní doktrína vtěsnávající působení roz-
hlasové dramaturgie do sféry adaptací divadelních látek 
nebyla oficiálně nikdy odvolána. Avšak řada uměleckých 
osobností (a to nejen v rozhlase, ale ve všech sférách 
umění) se cestou postupných kroků snažila posouvat 
a překračovat dosud velmi striktně vymezené hranice 
realistických metod a budovatelských témat. 

V literárně-dramatickém programu rozhlasu sice na-
dále převažovalo vysílání adaptací divadelní dramatiky 
a dramatizací literárních předloh, ale nová generace 
dramaturgů a režisérů dobře cítila, že postupy opřené 
výhradně o realistickou metodu a vycházející z převza-
tých principů divadelní poetiky, nikoli ze specifických 
možností, které nabízí rozhlasové médium, jsou už 
vyčerpané. Postupně se začínají objevovat pokusy adap-
tovat literární předlohy odvážnějším způsobem. Dochází 
k mnohem podstatnějším zásahům do původní struktury 
předlohy, dramaturgové připravují texty, které jsou 
mnohdy jen volnou variací na motivy výchozího díla, 
začínají volněji nakládat s dramatickým časem, chápou 
se metody montáže, možností paralelně probíhajících 
dějů, nového řazení scén, ostrých střihů. Ruku v ruce se 
snahou dramaturgů rozšířit tvarové možnosti rozhlasově 
dramatického vyjádření jde úsilí režisérů. 

Zejména pak práce Jiřího Horčičky se vyznačovala no-
vátorstvím ve všech složkách (práce s hercem, nápadité 
využití zvukové a hudební složky, metody střihu). Byl to 
právě Jiří Horčička, který sám dramatizoval a realizoval už 
v roce 1954 četbu z Poláčkových Mužů v ofsajdu, ve které 
výrazně posunul úlohu a postavení vypravěče. Ze stejného 
roku pochází rovněž Horčičkovo dramatické zpracování 
Bassovy Klapzubovy jedenáctky (v obou inscenacích vy-
stupuje v roli vypravěče Karel Höger, v Bassově díle pak 
v roli reportéra Josef Laufer, ale také Rudolf Deyl ml., 
Oldřich Musil a další). Obě inscenace vznikly v redakci 
humoru a satiry, stejně tak jako slavná nahrávka četby 
z Poláčkova románu Bylo nás pět v nezapomenutelné 
interpretaci F. Filipovského (1953). Jde o díla, která patří 
dodnes ke skvostům rozhlasové slovesné tvorby.

Za skutečný přelom ve využití ryze rozhlasových pro-
středků v dramatické tvorbě bývá označována dramati-
zace Čapkovy Války s mloky, kterou textově připra-
vila Jaroslava Strejčková a režíroval Jiří Horčička 
(1958). Odvážně pojatá kompozice příběhu, nápadité 
využití vypravěče a především originální zvuková po-
doba (technická spolupráce Zdeněk Škopán) učinily 
z této inscenace rozhlasovědramatickou událost roku 
1958. Jak se posléze ukázalo, nastudování dramatizace 
Války s mloky se stalo pro českou dramatickou tvorbu 
mezníkem, od něhož se začaly odvíjet pokusy a výboje 
(zejména pak v původní dramatické tvorbě), které vedly 
k vrcholným úspěchům, jež česká rozhlasová hra docí-
lila v šedesátých letech.

„(Horčička) zašel dokonce na neprobádané pole elek-
trofonie. Chtěl vyjádřit nelidský mločí imperialismus 
a stádnost zvukovým projevem, který by se lišil od hlasu 
člověka. Měl to být hlas bez timbru a rezonance, naprosto 
bezpohlavní, nepřirozený, uměle vytvořený. Podařilo se mu 
to složitým technickým postupem, který byl komplikován 
zvláště ve scénách, kdy uměle vytvořený hlas mloka se 
setkává s normálním lidským hlasem. Stejně složité bylo 
nahrávání mločí hudby, jež má svůj hudební řád, ale bizarní 
instrumentaci a nijak se nepodobá lidské hudebnosti. Na 
několika metrech zvukového pásku provedl 132 střihů 
a výsledkem vyčerpávající, úmorné práce režiséra, herců 
a rozhlasových techniků byla nejrozhlasovější relace 
roku.“79

Podněty z takto ryze rozhlasově uchopených dramati-
zací začaly přecházet do původní tvorby. Ještě předtím, 
v únoru roku 1957, vyhlásil Čs. rozhlas „ve snaze podní-
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tit literární tvorbu pro rozhlas a také ve snaze navázat 
na tradici rozhlasových her, které patřily k nejoblí-
benějším a neposlouchanějším programům“80 soutěž 
na původní rozhlasovou hru. Soutěž byla neanonymní 
a v jejím zadání nebyla stanovena žádná tematická ori-
entace.  V konkurenci 442 her (!) nebyla první cena udě-
lena, druhá a třetí cena byly sloučeny a získaly je dva ti-
tuly (Miloš Rejnuš: Kapitánovy bomby, Vladimír Halada: 
Případ pro reportáž), mimořádné odměny dostali Miloš 
Šrámek za hru Nad Ruzyní mlha, František Tomíšek za 
hru Archa Noemova a Jiří Vilímek za text Tuhle partii 
jste prohrál, generále!81 

V Miloši Rejnušovi a v Jiřím Vilímkovi získal posléze 
rozhlas velmi nadané dramatiky, jejichž talent se rozvinul 
v následujícím desetiletí (v Rejnušově případě byl tento 
rozvoj pohříchu přerušen předčasnou smrtí). Vilímkova 
hra Neodvratný skon maratónského běžce (1968) získala 
v roce 1969 nejvyšší ocenění na festivalu Prix Italia. To byl 
jen jeden z vrcholů, jichž česká rozhlasová hra v následu-
jícím desetiletí dosáhla a k nimž byl v druhé polovině let 
padesátých postupně vytvářen základ. 

Úspěch řady rozhlasových her, skutečnost, že tvar 
rozhlasového dramatu začal lákat přední české drama-
tiky, jejichž tvorba byla do té doby orientována výhradně 
na divadlo, případně film, tkví především v systema-
tické práci mladší generace rozhlasových dramaturgů. 
J. Strejčková, J. Ptáček, J. Hlavnička spolu s režisérem 
J. Horčičkou podstoupili mnoho pokusů při hledání 
specifických výrazových prostředků, jež rozhlas nabízí, 
a dokázali řadu kvalitních autorů přesvědčit o tom, 
že výlučně akustický projev, který se mnohdy zdál 
jako omezení výrazových prostředků, nabízí současně 
ohromné možnosti. Padesátá léta představují období, 
kdy se s rozhlasovou dramatikou seznamoval například 
Ludvík Aškenazy, v Brně přišel do rozhlasu čerstvý 
absolvent brněnské filozofické fakulty Antonín Přidal, 
ale především zde už od roku 1957 působil a v těsné 
spolupráci s pražskou dramaturgií tvořil dramaturg 
Karel Tachovský, který rovněž sehrál důležitou roli 
při obrození původní rozhlasové hry. K prvním rozhlaso-
vědramatickým pracím se chystali osvědčení divadelní 
dramatici (Oldřich Daněk, Miloslav Stehlík) či autoři, 
kteří za sebou právě měli slibné divadelní začátky (Josef 
Topol, Ivan Vyskočil, Milan Uhde a řada dalších). 

Literární redakce
prošla v průběhu padesátých let několika organizač-

ními změnami. V té podobě, v jaké vstoupila do šedesá-
tých let, vznikla v roce 1957 sloučením redakcí ruských 
a sovětských literatur, literatur zahraničních (což ovšem 
ve skutečnosti znamenalo literatury socialistických 
zemí) a redakce literatury české a slovenské. Původní 
redakci ruských a sovětských literatur vedla v první 
polovině 50. let Zdena Silanová (1951–1952), později 
Lýdie Vernerová. V úloze redaktorů v ní působili Ivo 
Emr, Václav Daněk a Alena Parkmanová-Daňková. 
Redakci zahraničních literatur tvořili Alena Maxová 
(vedoucí redaktorka), Ivo Fischer, Miroslav Kratochvíl, 
Anna Adamská, Jarmila Minaříková. Redakci české 
a slovenské literatury vedl po větší část tohoto období 
Zdeněk Jirotka, členy redakce byli Antonín Langr, Eva 
Bernardinová, Donát Šajner, Jiří Hadrbolec, později 
Milena Hübschmannová a Miroslav Florian. Na přelomu 
padesátých a šedesátých let sem přešla z redakce Zr-
cadla kultury Dagmar Hubená. Ještě do roku 1952 v ní 
pracoval už vážně nemocný Václav Růt. 

Šéfem sloučené literární redakce se v roce 1957 stal 
Josef Štefánek. 

Od literární redakce se v roce 1957 odčlenila tzv. re-
dakce A-Zet (aktualit a zajímavostí), kterou vedla 
Alena Maxová a do které přešly výrazné osobnosti jako 
Ivo Fischer, Zdeněk Jirotka a Antonín Langr, z redakce 
pro děti a mládež sem přešla Dita Skálová. Tato redakce 
vydala své nejlepší plody (v podobě poutavých a poslu-
chačsky oblíbených pořadů, jakými byly například Ko-
lotoč, Piš a slyš, Rada moudrých) rovněž až v průběhu 
následujícího desetiletí.

Produkce literární redakce se zejména na počátku 
padesátých let orientovala výhradně na četby, zpravidla 
mnohadílné jednohlasé čtení z děl autorů, kteří repre-
zentovali socialistický realismus (například Řezáčova 
Bitva). Zařazována byla velmi často pásma z literatur 
Sovětského svazu. Podobně jako v oblasti rozhlasových 
her, i literární redakce přišla svým výběrem titulů na po-
moc posluchačům soutěžícím o Fučíkův odznak. 

Od poloviny padesátých let se začínají objevovat 
snahy koncipovat cykly výkladové, provádějící poslu-
chače určitými etapami české i světové literární historie. 
Od října 1954 byly vždy v neděli v podvečer (17.00–18.00 
hod.) vysílány Černé hodinky, do nichž byly zpočátku 



278

R
O

Z
H

L
A

S
 

P
O

 
N

Á
S

T
U

P
U

 
T

O
T

A
L

I
T

Y
 

 
 

 
 

 
 

1
9

4
9

–
1

9
5

8

279

zařazovány jen četby, ale později se zde objevily složitěji 
koncipované typy literárních pořadů (například Obrázky 
z cest s podtitulem Putujeme s našimi autory cizinou, 
Obrazy z dějin české literatury – od října 1956 s přestáv-
kami až do roku 1958). V roce 1958 vznikl cyklus Spi-
sovatelé u mikrofonu, založený na rozhovorech s tvůrci 
a na ukázkách z jejich nejnovějších prací. Redakce rov-
něž sama podněcovala původní tvorbu povídkovou.

Rozhlasová zábava
V dusné atmosféře počátku padesátých let bylo pa-

trně nejméně vděčným úkolem věnovat se rozhlasové 
zábavě. Diktát doby velel připravovat zábavu na jedné 
straně tzv. lidovou, přístupnou nejširším vrstvám, na 
druhé straně nastolil požadavek satiry, která by svým 
ostřím mířila na ideologické protivníky, tepala „zločin-

nosti a nešvary“ kapitalismu. Sílící studená válka počát-
kem padesátých let akcent na takto orientovanou satiru 
zesilovala. 

Redakce humoru a satiry (tzv. HUMSAT) postupně 
přistupovala k natáčení velkých estrádních pořadů – ve 
shodě s heslem doby „Umění masám“ se značný počet 
estrád natáčel přímo v továrnách nebo v zemědělských 
družstvech. 

V únoru 1952 se v kladenské Poldině huti natáčela estráda 
k sedmdesátým narozeninám Marie Majerové. V březnu té-
hož roku byla vysílána estráda Jaro na naší vesnici. Od října 
1953 navázala redakce humoru a satiry přímou spolupráci 
s redakcí průmyslovou a rozjel se celý cyklus estrád reali-
zovaných například pro zaměstnance dolu Jan Šverma v Er-
věnicích, pro zaměstnance Státních drah (natáčeno v Kla-
tovech), pro děčínské lodníky, pro zaměstnance ZPS Líšeň. 
Naopak estráda s příznačným názvem Jitrnice má dva 
konce (1956) byla zasazena do zemědělského prostředí. 
Od roku 1955 se organizovaly estrády mezinárodní, pocho-
pitelně výhradně ve spolupráci s rozhlasy „spřátelených“ 
zemí. 
Popularita estrád se rozvinula do té míry, že v polovině 
padesátých let byly ve vysílání dvě až tři estrády týdně. 
Členily se do Večerů na vsi a Večerů v závodním klubu. 
Estrády se realizovaly rovněž v průběhu letní sezony 
v rekreačních oblastech (v roce 1956 například v Hamru 
na Jezeře). V roce 1956 byla dokonce založena redakce 
veřejných estrád. 

Úroveň estrád byla přirozeně nevyrovnaná. Vedle 
pokleslých a podbízivých vystoupení, vedle nepřesvěd-
čivých pokusů o satiru na poměry západního světa se 
současně objevovaly kreace řady profesionálních „ba-
vičů“ i herců předních scén.

Herecké historky interpretované například členy Národ-
ního divadla, vystoupení brněnských komiků Vladimíra 
Konupky a Karla Kosiny (vytvořili dvojici s názvem Ko-Ko), 
konferenciérský šarm Jiřího Štuchala (který naprostou vět-
šinu veřejně natáčených estrád sám připravoval a uváděl), 
ostravského Josefa Kobra a mnoha dalších tvořily nepomi-
nutelnou kvalitu, která poutala zájem posluchačů. 
Oblíbenou součástí estrád byla vystoupení tzv. lidových 
vypravěčů, kteří svůj humor těžili ze svérázu jistých oblastí 
a zejména využitím nářečních prvků – například Milan 
Mastný v Brně rozprávěl ve slováckém nářečí. V Ostravě 
působil Jaroslav Wolf, který se s využitím ostravského dia-
lektu stylizoval do postavy havíře Slivky. 

M. Horníček a J. Štuchal v zábavném pořadu
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V druhé polovině padesátých let došlo i ve sféře 
rozhlasové zábavy k jistému uvolnění. Satira zaměřila 
své ostří na nejrůznější nešvary domácího života; činila 
tak zatím velmi krotce, v jakémsi „komunálním rámci“, 
který nesměl překročit hranice kritiky vyšších politic-
kých míst nebo snad dokonce podstaty režimu. Vznikla 
velká řada rozhlasových satirických kabaretů, na jejichž 
tvorbě se podíleli zkušení autoři. Stále výrazněji se 
v oblasti zábavy začínala prosazovat brněnská literární 
redakce, kde se vůdčí osobností stal Vlastimil Pantůček 
(redaktor a autor řady satirických scének i textů k pís-
ním, které zpíval spolu s Vladimírem Fuxem).

Stěžejním úkolem redakce humoru a satiry byl každoročně 
silvestrovský program, na jehož přípravě se pracovalo 
zpravidla od jara. Natočení rozsáhlé plochy a různých typů 
zábavných pořadů pro silvestrovské vysílání provázely 
četné peripetie a schvalovací procedury. Výsledný program 
býval s přibývajícími lety (vzdor vší cenzorské bdělosti 
HSTD) vždy o jistý stupeň odvážnější. Na jeho přípravě se 
podíleli přední herci. Jen namátkou vyjmenujme několik 
osobností, jejichž hlasy zazněly v silvestrovském programu 
roku 1956: v pořadu Není nad rodinný Silvestr, který nato-
čil režisér Hesoun a který se vysílal v podvečer, vystoupili 
Vlasta Burian, Stella Zázvorková, Vladimír Hrubý, Jaromír 
Spal, hlavní večerní kabaret uváděli Miroslav Horníček 
a Lubomír Lipský.

 Na začátku padesátých let vedl redakci zábavy Václav 
Vaněk, poté (v letech 1953–1956) Zdeněk Jirotka, po 
něm Jan Kuneš a od roku 1959 Vladimír Rohlena, který 
redakci řídil až do roku 1971 a přivedl ji (přirozeně pře-
devším zásluhou práce kvalitního redakčního kolektivu) 
k největším úspěchům a posluchačské popularitě, jichž 
se redakce dočkala (podobně jako tomu bylo u ostatních 
dílčích redakcí HRLD) v průběhu šedesátých let. 

Redakční kolektiv v průběhu padesátých let tvořili 
Jiří Melíšek, Ilja Kučera, Jiří Štuchal, Milan Směták, 
Jaroslav Matoušek (oba v redakci veřejných estrád), 
Ivana Pietraszková, na konci padesátých let přišli Václav 
Jelínek a Bedřich Zelenka.

Jiří Štuchal (1912–1979)
Kabaretiér a konferenciér, spisovatel humoristických pří-
běhů. Rozhlasovou dráhu započal roku 1944 v Brně, kde 
působil jako zpravodaj, v letech 1945–1954 jako referent 
a konferenciér zábavních pořadů. V letech 1954–1956 
a 1960–1972 působil v redakci humoru a satiry HRLD 

Praha jako redaktor a konferenciér veřejných estrád a dal-
ších zábavných pořadů. Autor mnoha set humoristických 
příběhů a anekdot, moderátor desítky silvestrovských pro-
gramů. Velké popularitě se těšil jeho zábavní a informativní 
pořad pro motoristy Šťastnou cestu. Jeden z posluchačsky 
nejoblíbenějších rozhlasových autorů a interpretů, vynikal 
invencí i pracovitostí.

V samém závěru padesátých let dolehl do sféry roz-
hlasové zábavy osvěžující proud podnětů, které začaly 
nabízet houfně se vynořující aktivity malých divadelních 
scén – zejména dění kolem Reduty, Divadla Na zábradlí 
a Semaforu. 

Neprosazovaly se do programu snadno, vedení rozhlasu 
je často přijímalo s nedůvěrou („Naši lidé si chtějí prostě 
zazpívat, vyjádřit v písni radost i smutek, prostý i upřímný 
cit. Nevěřím, že by si družstevník na poli měl chuť zazpí-
vat dejme tomu jednu z nejnovějších písní naší soudobé 
tvorby, která začíná slovy: ,Život je pro mne obnošená ve-
sta…‘ a končí neobyčejně optimistickým závěrem: ,Musím 
si vstříknout pár kapek jedu do žil, abych trochu ožil.‘“82), 
ale jejich čas a hojné uplatnění v rozhlasovém programu 
měly teprve přijít v dalším desetiletí. Nedůvěřivé hlasy 
vůči novým jevům české kultury zaznívaly sice dál, zůstaly 
ještě dlouho běžnou součástí uvědomělé „schůzovnické“ 
frazeologie, ale na skutečnou podobu programu a snažení 
redaktorů měly stále menší vliv.

Hudba v rozhlase
Klasická hudba

Silný akcent na národní tradice, který v poúnorové 
době prolínal hudebním i slovesným programem, umož-
nil nabízet posluchačům v oblasti vážné hudby kvalitní 
repertoár, který se soustředěním na osvědčené klasické 
hodnoty příliš nelišil od charakteru, jaký měl v prvních 
poválečných letech. Programy navazovaly na předchozí 
období jak v oblasti dramaturgické, tak i tvůrčí a inter-
pretační. Dělo se tak ostatně dál (do roku 1950) pod vel-
korysou patronací programového ředitele a hudebního 
vědce dr. Mirko Očadlíka, v čele hudebního odboru 
stál – už od roku 1945 – dál hudební skladatel Karel 
Šrom, jehož jen krátce (v roce 1951) – těsně před velkou 
reorganizací – vystřídal prof. Jaroslav Zich.
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Programová skladba se v duchu dobových požadavků 
podřizovala především rytmům výročí autorských osob-
ností, která se stávala příležitostí k soubornému provedení 
díla nebo jeho podstatné části. Například k devadesátým 
narozeninám Josefa Bohuslava Foerstera na sklonku roku 
1949 odvysílal rozhlas celou řadu jeho děl. V počátku 
padesátých let zaujímalo v programu hudebního vysílání 
dominantní postavení dílo Bedřicha Smetany. Jeho velkým 
příznivcem a propagátorem byl tehdejší ministr školství 
Zdeněk Nejedlý, který nepřiměřenou adorací Smetany způ-
sobil jistý, byť jen dočasný, odklon zájmu o díla ostatních 
českých skladatelů. 

Už v letech 1945–1952 se mohl hudební odbor opírat 
o špičkovou kvalitu stálých uměleckých těles v Praze, 
Brně, Plzni i Bratislavě; za jejich pomoci uskutečňoval 
i náročné dramaturgické plány. S rozhlasem spolupra-
covalo už tehdy Vlachovo kvarteto (do pevného svazku 
vstoupilo teprve roku 1957), Pražský komorní orchestr 
a sólistka Věra Řepková, jež se cílevědomě zaměřovala 
na interpretaci celého klavírního díla B. Smetany.

Od samého vzniku mezinárodního hudebního festi-
valu Pražské jaro se Čs. rozhlas aktivně podílel přenosy 
a záznamy všech koncertů na jeho domácí i zahraniční 
propagaci.83 Čs. rozhlas se na Pražském jaru podílel také 
interpretačně – v roce 1952 například zahajovaly festi-
val tradiční Mou vlastí spojené orchestry Čs. rozhlasu 
(SOPR a PRO) pod taktovkou Aloise Klímy.

Kromě koncertů Pražského jara rozhlas pravidelně 
přebíral koncerty České filharmonie, Slovenské fil-
harmonie a později i Státní filharmonie Brno (která se 
ostatně zrodila na půdě brněnského rozhlasu).

V roce 1949 se v rámci Týdne československo-polského 
přátelství uskutečnil zájezd SOPR do Polska. V roce 1952 
při návštěvě Klementa Gottwalda v Berlíně byl vysílán 
první společný pořad s rozhlasem NDR, slavnostní koncert 
české a německé klasické hudby. Tím skončilo období 
poválečného ignorování německé kultury. Další společné 
vysílání se uskutečnilo 26. března 1952, kdy Čs. rozhlas vy-
sílal přímý přenos slavnostního koncertu z berlínské Státní 
opery, věnovaný 125. výroční úmrtí Ludwiga van Beetho-
vena. Na programu byla jeho Devátá symfonie.

Reorganizace v roce 1952, která postihla všechny 
programové útvary, zasáhla samozřejmě i do podoby 
a činnosti hudebního odboru. Dohledem nad hudebním 

vysíláním rozhlasu byl pověřen hudební skladatel Jiří 
Pauer, jeden z náměstků předsedy nově ustaveného 
Čs. rozhlasového výboru. Jaroslav Zich odešel a do čela 
Hlavní redakce hudebního vysílání (HRHV) byl jako 
hlavní redaktor povolán z Ostravy Vlastimil Musil. Jen 
nakrátko ho ještě zastoupil Mojmír Klánský.

Vlastimil Musil (1905–nezjištěno)
Roku 1927 absolvoval FF UK (filologie, hudební věda), 
v letech 1923–1926 studoval hudební teorii a skladbu. 
V letech 1937–1938 dirigent rozhlasového orchestru 
v Košicích, 1938–1952 vedoucí hudebního vysílání studia 
Ostrava, 1952–1959 hlavní redaktor HRHV v Praze. Činný 
i jako klavírista, autor skladeb vokální, orchestrální i scé-
nické hudby.

V Hlavní redakci hudebního vysílání vznikly:
Redakce hudby symfonické, vokální a komorní 

(SVK) – vedl ji zprvu Jiří Berkovec, od roku 1954 
dr. Jiří Hlaváček. Mezi její nejvýraznější pracovníky 
patřili dále Václav Břešťák, Elena Dušková a Jan Frýda.

Redakce operní hudby s Annou Hostomskou
a dr. J. Štilcem st. se brzy rozplynula zčásti do SVK, zčásti 
do nově založené (1954) redakce hudebního vzdělá-
vání. Řídil ji dr. Jiří Štilec za účinné pomoci zejména 
Miroslava Hršela, dr. Miloslava Nedbala a J. Stránského. 
Významným externím autorem hudebněvzdělávacích 
pořadů byl prof. Miroslav Barvík.

Původně samostatné byly i jednak redakce hudby 
ruské a sovětské a vedle ní redakce hudby zahra-
niční (podobně tomu bylo i v redakci uměleckého 
slova). Obě redakce však brzy splynuly. Redakci pak 
řídil Pavel Nykles (obor sovětské hudby), expertkou 
programové spolupráce s „ostatním“ zahraničím byla 
prof. Marie Grünfeldová. 

Redakci hudby zábavné a operetní (někdy též „re-
dakci malých hudebních žánrů“) řídil Karel Harry Ma-
courek za pomoci hudebních specialistů: obor operetní 
tu zastupoval výborný textař Jiří Aplt, písňovou a šanso-
novou tvorbu Dalibor Basler, lidovou a dechovou hudbu 
Jožka Smítal, taneční Mojmír Smékal.84 

Veliký význam byl přikládán redakci písní a lidové 
tvořivosti. Založil ji a do roku 1954 vedl prof. Albert 
Pek. Obor české, moravské a slovenské písně tu spravo-
valy Libuše Laštovková a Milena Suhradová, zahraniční 
folklor Jana Merhautová.
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Ještě během padesátých let, po založení a rychlém růstu 
kvality i významu BROLNu (Brněnského rozhlasového 
orchestru lidových nástrojů), došlo k dohodě, podle níž 
převaha dramaturgie a koncepční přípravy pořadů v oboru 
naší lidové písně připadla Brnu. 

Autoři četných úspěšných skladeb (vážného i lehkého 
žánru) pocházeli ze skupiny hudebních režisérů, vedené 
Zdeňkem Jonákem. 

Brzy po provedené reorganizaci měla redakce SVK 
příležitost vymanit se ze „smetanovského zajetí“, když 
byl rok 1954 vyhlášen Rokem české hudby. Vedle sou-
borného provedení díla B. Smetany bylo třeba věnovat 

pozornost i dalším významným osobnostem. V roce 1954 
uplynulo padesát let od úmrtí hudebního skladatele An-
tonína Dvořáka a sto let od narození Leoše Janáčka.

Roku české hudby byly věnovány zvláštní pořady i celý 
cyklus, vysílaný každou neděli v 11.00 hod. na stanici 
Československo. Obsahoval nejen jednotlivé skladby, 
ale mimo jiné i souborné provedení všech Dvořákových 
symfonií. Pořady uváděla znělka převzatá z úvodních taktů 
Smetanovy České písně. Úvodní slovo o významu Roku 
české hudby pronesl Mirko Očadlík.

Jakkoli se to zdá být dnes neuvěřitelné, zvláštní po-
zornosti posluchačů se těšila opera.

Vlachovo kvarteto
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12. února 1955, v den třicátého výročí prvního roz-
hlasového přenosu opery z Národního divadla v Praze, 
zazněly jako tehdy z rozhlasových přijímačů tóny Smeta-
novy opery Dvě vdovy, realizované tentokrát do rozhla-
sové budovy bezdrátovým přenosem. V polovině pade-
sátých let vysílal Čs. rozhlas jednou měsíčně (v pondělí 
večer) devadesátiminutový sestřih opery a dvakrát mě-
síčně (ve středu v 18.00 hod.) pořad Velikáni oper stří-
davě z našich operních divadel. Největší význam ovšem 
mělo zařazení celého operního představení jednou mě-
síčně do pětiletého cyklu Nedělních divadelních večerů. 
Rozhlasová dramaturgie těchto let předvedla poslucha-
čům repertoár evropských divadel za celá desetiletí.

Mimořádné zásluhy o popularizaci opery měly ze-
jména pořady Anny Hostomské Co máte nejraději.

Anna Hostomská, provd. Očadlíková (1907–1995)
V letech 1927–1928 studovala na Université Lyon, v letech 
1945–1948 absolvovala FF UK (hudební věda, sociologie). 
V letech 1929–1938 tajemnice, v letech 1938–1962 redak-
torka hudebního oddělení pražského rozhlasu. Autorka 
rozhlasových cyklů Hudba, kterou mám rád a Co máte nej-
raději. Ve středu 17. září 1952 ve 20.00 hod. se na národním 
okruhu Praha ozval ve vysílání poprvé její pořad Operní 
výňatky podle přání našich posluchačů, ale už 15. října 
našel definitivní podobu pod názvem Co máte nejraději, se 
kterým potom vydržel takřka deset let.

Problémem v sestavování dramaturgických plánů 
bylo zejména do poloviny padesátých let faktické od-
říznutí od programové výměny se západním světem; 
poměrně řídké a ideologickým sítem ředěné bylo i účin-
kování umělců ze Západu na festivalu Pražské jaro. 
Naštěstí tu byla velká skupina vynikajících ruských 
hudebních umělců, které Sovětský svaz rád vysílal jako 
svou kulturní reprezentaci za hranice země.  

Hudebněvzdělávací pořady, které připravovala re-
dakce hudebního vzdělávání, se těšily po celé období 
1949–1958 velkému zájmu hudbymilovné veřejnosti. 
Už od září 1949 byla vysílána tzv. Hudební beseda. Od 
4. října 1954 se novinkou v hudebních programech sta-
nice Praha stala Lidová konzervatoř, která populární 
formou seznamovala posluchače se základními otáz-
kami hudebního umění. Od října 1955 byl v jejím rámci 
vysílán cyklus Obrazy z dějin české hudby, mapující ve 
dvaceti částech vývoj české hudby od doby předhusit-

ské po hudbu našich dnů. V roce 1956 cyklus pokračoval 
jednotlivými částmi věnovanými například B. Smeta-
novi, Národnímu divadlu, A. Dvořákovi, Z. Fibichovi, 
L. Janáčkovi, O. Ostrčilovi a dalším. Od podzimu 1957 
začal nový hudebněvzdělávací cyklus O hudbě před mik-
rofonem, zaměřený na současnou hudební kulturu u nás 
i ve světě. 

Hudební redakce jako celek se však nesoustředila 
pouze na interpretaci ověřených děl, ale usilovala také 
o podněcování nové původní tvorby. Vždyť i mezi pra-
covníky rozhlasu byla celá řada významných soudobých 
skladatelů: Jaroslav Doubrava, Jiří Jaroch, Zdeněk 
Jonák, Miloslav Kabeláč, Viktor Kalabis, Zdeněk Petr, 
František Vrána a další. Nahrávky nových děl soudo-
bých domácích skladatelů získával Čs. rozhlas v dalších 
letech na přehlídkách nové tvorby. Záběry z koncertů 
vysílal buď přímo, nebo je zaznamenával a postupně 
zařazoval do vysílání. Například cyklus koncertů Hudba 
našich dnů (1958) seznamoval posluchače s nejzávažněj-
šími díly českých a slovenských skladatelů, vytvořenými 
v posledním desetiletí.85 

Lidová hudba
Součástí ideologických požadavků na podobu hudeb-

ního programu byl i velký důraz na prezentaci pokroko-
vých tradic lidového umění. V hudebním odboru proto 
vzniklo (zásluhou Alberta Peka) národopisné oddělení, 
které se zabývalo vyhledáváním a shromažďováním 
lidových písní a popularizací folkloru. Po reorganizaci 
v roce 1952 se redakce písní a lidové tvořivosti stala 
jednou z dílčích redakcí velké hudební redakce. K jejím 
úkolům patřila propagace folklorních souborů, pomoc 
při vyhledávání zpěváků lidových písní a organizace 
soutěží. Lidová hudba dostávala ve vysílání stále víc 
prostoru. V Praze, Ostravě,  Plzni a Českých Budějovi-
cích se zakládaly při redakcích lidových písní amatérské 
pěvecké soubory. Dne 10. května 1952 se na stanici Čes-
koslovensko poprvé vysílala lidová hudba v provedení 
nově vytvořeného Brněnského rozhlasového orchestru 
lidových nástrojů (BROLN) s uměleckým vedoucím 
Jaroslavem Juráškem. Brno představilo posluchačům 
dvě nové pěvecké hvězdy – Jožku Severina a Boženu 
Šebetovskou, Ostrava Jarmilu Šulákovou. Českou li-
dovou píseň reprezentoval hlavně pořad Hrají a zpívají 
Plzeňáci plzeňského redaktora, dudáka a folkloristy 
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Zdeňka Bláhy, v Českých Budějovicích úspěšně půso-
bili etnograf Lubomír Soukup a zpěvačka-folkloristka 
Slávka Bulánová.

Koncem roku 1952 začala redakce plnit i funkci osvě-
tovou – zahájila cyklus školení pro soubory lidových 
písní a tanců. Kromě přednášek a diskusí, v nichž vy-
stoupili odborníci především z Ústředí lidové tvořivosti, 
obsahoval cyklus i velké množství hudebních ukázek. 
Souborům lidové umělecké tvořivosti (LUT) byl určen 
i pravidelný třicetiminutový pondělní pořad na stanici 
Praha nazvaný Co je nového v LUT. Charakter pořadu 
byl informační, kromě novinek a ukázek z akcí pořá-
daných LUT se věnoval i dopisům posluchačů.86 V roce 
1955 vysílal rozhlas přenosy z prvního celostátního 
festivalu lidové umělecké tvořivosti, který se konal jako 
součást spartakiády. Od října 1955 se začal vysílat nový 
pravidelný pořad Země zpívá; posluchači v něm měli 
možnost slyšet nejvzácnější snímky českého a sloven-
ského lidového umění, jaké Čs. rozhlas natočil.

 
Populární a zábavná hudba

Od počátku padesátých let byla tato oblast pozname-
nána přísným vymýcením veškerých vlivů západní hudby, 
v jehož důsledku byly odmítnuty nejen novější vývojové 
proudy, ale dokonce i jakékoli náznaky jazzu. Selekcí 
prošla rovněž písničková tvorba domácí. Nespokojenost 
s textovou složkou u starší produkce vedla k diskusi 
již na programové konferenci ve Zlíně v červenci 1948. 
Otázkou bylo, jak postupovat u starších snímků zábavné 
hudby, kde často dílo kvalitní po stránce hudební je dopl-
něno „nežádoucím“ textem. Bylo rozhodnuto „hrát dobré 
práce se špatnými texty prostě beze zpěvu“.87 

Velké posluchačské oblibě se těšila dechovka, kterou 
rozhlas vysílal denně na stanici Praha i Československo, 
zpravidla střídavě na obou okruzích v ranních, poledních 
a večerních časech. Nejčastějšími interprety dechovko-
vých skladeb byly závodní kapely88, Švitorka (dirigent 
rozhlasový redaktor Vladimír Adamský), Hudba Hradní 
stráže, Ústřední hudba Čs. armády a Dechový orchestr 
Gramofonových závodů. I v této oblasti pořádal rozhlas 
soutěže (v roce 1958 například uspořádal soutěž decho-
vých hudeb). 

Optimismus „nové doby“ se promítal do snahy podní-
tit vznik tzv. budovatelských písní. Podobně jako tomu 
bylo v oblasti slovesného umění, i zde rozhlas vypsal 

řadu soutěží, jimiž se snažil vznik podobné tvorby sti-
mulovat.

V červenci 1950 vyhlásil Čs. rozhlas spolu se Svazem 
čs. skladatelů soutěž na nové písně. Na počátku dalšího 
roku byly vyhlášeny ceny, jejichž přehled nám připomene 
řadu známých jmen. V kategorii Mládežnická píseň získal 
1. cenu Alois Palouček za píseň Slunečný den, 2. cenu 
Ludvík Podéšť za písně Všichni jsme mladí a Jde Frantík 
kolem zahrádky (tento později dlouho hraný „hit“ opatřil 
textem Jaroslav Dietl) a 3. cenu Jaromír Karel Fürst za pí-
seň Chceme žít. V kategorii Zemědělská píseň zvítězil Karel 
Reiner (Hej, poslyšte), druhé ceny obdrželi Jan Kapr (Kluci 
úderníci) a Ludvík Podéšť (Písnička o rozoraných mezích), 
třetí cenu získal E. F. Burian (Rudý traktorista). V kategorii 
Budovatelská píseň první cena nebyla udělena, druhou 
získal F. A. Tichý za Pochod hutníků, třetí Karel Reiner za 
píseň Pojďme jenom vesele a Miloš Říha za Bráníme mír. 
Poslední kategorií byly lyrické písně. První ani druhá cena 
nebyla udělena, třetí dostali Alois Hába (Jarní země) a Jan 
Kapr (Tolik lásky).89

Pochopitelně velký objem ve vysílání představovala 
sovětská písňová tvorba. O její zařazování pečovala 
zvláštní redakce sovětské a zahraniční hudby. 

V roce 1952 Čs. rozhlas připravil nácvik nejoblíbeněj-
ších českých, slovenských a sovětských prvomájových 
písní. Nácvik byl zahájen již v březnu v pořadu S písní 
na 1. máj, vysílaném na stanici Československo vždy 
v pondělí v 18.40 hod. Písně nacvičované pomocí roz-
hlasu zněly na všech závodech, z městských a místních 
rozhlasů, otiskoval je denní tisk i časopisy.

Úsilí o podporu angažované tvorby rozhlas neopustil 
po celá padesátá léta. Vedle toho se však v druhé polo-
vině dekády začal do vysílání prosazovat už liberálnější 
přístup k populární hudbě. Svědčila o tom nejen velmi 
pozvolná proměna vysílané hudby, ale i zájem, který 
o rozšiřování žánrové pestrosti projevovala sama hu-
dební redakce. V závěru roku 1956 uspořádala HRHV 
seminář o jazzu a taneční hudbě, který měl redaktory 
„seznámit s vývojem, styly a konkrétními formami 
novější taneční hudby a jazzu. Bez podrobné znalosti 
této problematiky se při neustálém rozšiřování spolu-
práce se zahraničními rozhlasy v oboru taneční hudby 
nemohou ve své programové práci obejít.“90 Nový zvuk 
do oblasti zábavné hudby vnášel spolu s jinými tělesy 
i Brněnský estrádní rozhlasový orchestr (BERO), za-
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ložený již v roce 1951, jehož repertoár tvořily estrádní 
písně a instrumentální skladby brněnských autorů.

Pozvolna se do programu prosazovaly prvky jazzu 
a moderní taneční hudby, objevila se nová domácí tvorba 
spjatá se vznikem malých divadelních scén (například 
Semaforu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra). Do sféry popu-
lární hudby tak postupně pronikal proud nové poetiky, 
vtipných textů a jazzem inspirované hudby, který se 
v rozhlasových pořadech prosadil v daleko širší míře 
však až v letech šedesátých.

„Tání“ v oblasti populární hudby dokumentuje například 
účast Čs. rozhlasu v mezinárodní soutěži o nejlepší šanson 
a taneční píseň pořádané rozhlasem NDR. Čs. rozhlas zor-
ganizoval národní kolo soutěže, jehož závěrečný koncert 
se konal poslední únorový den roku 1957 v Lucerně. Me-
zinárodní finále soutěže vysílal Čs. rozhlas (i Čs. televize) 
v přímém přenosu z Berlína. 

Ve dnech 24.–29. října 1958 se pod záštitou Mezi-
národní rozhlasové organizace OIR konala v Praze 
mezinárodní rozhlasová konference o zábavné hudbě 
a souběžně s ní festival zábavné hudby, na kterém se 
Čs. rozhlas představil orchestrem, pro jehož sestavení 
a řízení angažoval – zatím jen jako externistu – Karla 
Krautgartnera. Nad repertoárem i zvukem orchestru 
ještě delegáti z NDR a SSSR, odsuzující západní „úpad-
kovou“ hudbu, pohoršeně kroutili hlavou. Ale orchestr 
začal udávat tón zábavné hudbě v Čs. rozhlase. Celý 
rozhlas vstupoval do nové doby.

Závěrem
Desetiletí, které začalo politickými procesy, cen-

zurou, zákazy živého slova, funkcionářskou tupostí, 
zarovnávající každou iniciativu do přesně vymezené 
linie, končilo jako východ z tunelu se stále silnější 
vidinou světla. Desítky výpovědí z rozhlasu na jeho 
začátku znamenaly ztráty hodnot profesionálních 
i lidských. Mládí, které je mělo nahradit, muselo teprve 
získávat zkušenosti rozhlasové, ale především životní.

Přesto nebylo všechno jen zatraceníhodné. Znovuob-
jevení lidové písně, úcta ke klasikům, pětiletý projekt 
s uvedením sto padesáti dramat a oper v Nedělních 

divadelních večerech, obliba četby na pokračování 
a její láskyplné podání vynikajícími českými herci, 
objevení hudby, která potěší i pohladí, v pořadech 
Anny Hostomské…

Rozhlas ušel za těch deset let dlouhou cestu. Od 
mentorování k Tribunám s posluchači. Od zatracení 
„buržoazního režisérismu“ a glorifikace „divadla před 
mikrofonem“ k znovuobjevení původní rozhlasové hry. 
Od posluhování populárně-vědeckých pořadů časovým 
kampaním po cílevědomé šíření vědeckých poznatků 
a lidové vzdělávání.

Školení reportérů na I. spartakiádu a denní setká-
vání s „těmi, kteří zbyli“ – Josefem Kolářem, Dalibo-
rem Chalupou, Josefem Bezdíčkem, Františkem Gelem 
– poskytlo mladým adeptům příležitost k nové profe-
sionalizaci. A školení životem při odhalování spole-
čenských střetů na cestách za reportáží je učilo odvaze 
v odkrývání pravdy. Odhalení zločinů stalinismu je 
zbavilo falešné víry, zůstaly ideály. 

Semínka rozhlasové renesance, která měla vzejít 
v příštím desetiletí, začala klíčit už v druhé polovině 
padesátých let.

Poznámky:

1  Kaplan, Karel: Československo v letech 1948–1953, 2. část. SPN, 
Praha 1991, s. 82–93.

2  Jako interbrigadisté se označovali veteráni španělské občan-
ské války, kteří v třicátých letech jako dobrovolníci bojovali ve 
Španělsku v řadách mezinárodní komunistické brigády proti 
povstání generála Franka. Po Frankově vítězství většinou utekli 
do Francie, kde však na dlouhou dobu uvízli v internačních 
táborech.

3  Jiří Lederer později o tom napsal: „Pro tuto generaci se mi jeví 
charakteristické, že na začátku bylo víc víry než touhy po pravdě. 
Do všeho se vrhala střemhlav, aby už rychle dosáhla ráje na 
zemi.“ (Lederer, Jiří: České rozhovory. Čs. spisovatel, Praha 1991, 
s. 55.)

4  Rozhlas sice po vzoru ostatních ústředních institucí (minister-
stev, podniků zahraničního obchodu aj.) zorganizoval v rámci 
kádrové politiky KSČ také dvouroční internátní kurzy, tzv. 
dělnickou školu v Bílých Poličanech, která měla vychovat nové 
rozhlasové pracovníky z řad vzorných dělníků a dělnic, ale její 
absolventi budoucí programový vývoj v podstatě nijak neovliv-
nili. Vedoucí místo obsadil jen jediný (v redakci zábavy), ostatní 
se rozplynuli v redakcích, nejčastěji ve zpravodajské směně. 
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Někteří s uměleckými sklony, například se zájmem o hudbu, 
využili příležitost a pak ještě poctivě doháněli při svém zaměst-
nání odborné znalosti na vysokých školách, jiní se vrátili nějakou 
cestou k původnímu druhu povolání (například jako osvětlovači 
v televizi ap.).

5  Nečásek, František: Zahajovací slovo. In: Protokol Celostátní 
konference pracovníků Čs. rozhlasu a televize 20.–21. 1. 1958. 
ČSVRT, Praha 1958, s. 46.

6  Pátek, Miloslav: Rozhlasáci. Čs. rozhlas, edice Rozhlasové práce, 
Praha 1991, s. 62.

7  Z rozhodnutí vlády z 13. dubna 1948 podléhala až do roku 1952 
Čs. rozhlasu většina vysílačů.

8  První průzkumné vysílání rozhlasu po drátě zažila 1. 5. 1953 
nevelká obec Unhošť (okres Kladno). V roce 1958 připadalo již 
na 1000 obyvatel ČSR 19 koncesí drátového rozhlasu a 31 zapoje-
ných reproduktorů. Viz Hraše, Jiří: VKV, RPD a Čs. rozhlas.
Svět rozhlasu, 1999, č. 5, s. 40.

9  Citace A. Novotného převzata ze zahajovacího projevu
F. Nečáska na Celostátní konferenci pracovníků Čs. rozhlasu 
a televize. In: Protokol..., c. d., s. 16.

10  Statut HSTD mj. ukládal „zajišťovat, aby nebyly jakýmkoliv 
způsobem a prostředkem zveřejňovány a šířeny údaje a sku-
tečnosti, jež obsahují státní, hospodářské a služební tajem-
ství ve smyslu zákonných ustanovení, nebo které obsahují 
skutečnosti, jež podle vládního usnesení ze dne 15. července 
1952, vládního usnesení ze dne 4. března 1953 a podle dalších 
předpisů nesmějí být v obecném zájmu zveřejňovány; zvyšovat 
ochranu státního tajemství a odpovědnost za jeho zachování 
a tím přispívat k obranyschopnosti a bezpečnosti naší repub-
liky a její socialistické výstavby.“ (SÚA, fond 19/7, a.j. 4.31,
in: Kaplan, Karel: O cenzuře v Československu v letech 
1945–1956. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, 
sv. 22, 1994, s. 112.)

11  Pro tento účel byly v písárně zpravodajství instalovány mag-
netofony s nožním zastavováním a spouštěním, aby písařky 
se sluchátky na uších mohly rychleji a pohodlněji přepisovat 
mluvené texty na zvukových pásech. K ochraně vysílání před 
politicky nebezpečnými výroky pak bylo vyvinuto ještě jedno 
zajímavé technické zařízení. Byl to magnetofon s tzv. zpožděným 
vysíláním. „Přímý přenos“ s možným choulostivým obsahem ne-
šel z mikrofonu do vysílání přímo, ale natáčel se na magnetofon, 
jehož pásek mezi snímací hlavou (záznamem) a reprodukční 
hlavou (vysíláním) probíhal složitou smyčkou, která vytvářela 
mezi příjmem a vysíláním několikavteřinové zpoždění. Kdyby 
kontrolní orgán, sledující projev z bezprostředního příjmu, usly-
šel něco, co by se nemělo dostat do veřejnosti, měl pár vteřin na 
to, aby dal příkaz k odmlce („technické poruše na vysílání“).

12  Činností HSTD a příklady jejich zásahů se zabývá studie
D. Tomáška Pozor, cenzurováno, VN MV, Praha 1994.

13  SÚA–A ÚV KSČ, fond 02/2, str. 100, arch. j. 117. Schůze PB 
2. května 1956, bod 6 – Zrušení vysílání hymny SSSR po vysílání 
programu Čs. rozhlasu.

14  V roce 1956 bylo v rámci programové výměny odesláno zahra-
ničním rozhlasům celkem 520 hodin nahrávek české a sloven-
ské hudby všech žánrů. Čs. rozhlas na oplátku obdržel v rámci 
výměny od třiceti rozhlasů hudební snímky v rozsahu 333 hodin. 
Největší zájem byl o nahrávky koncertů hudebního festivalu 
Pražské jaro (viz Čs. rozhlas a televize, 1957, č. 7).

15  První americká družice EXPLORER byla vypuštěna až 1. února 
1958.

16  Náš rozhlas, 1949, č. 5, s. 5.
17 Diskusní vystoupení M. Vrabce. In: Protokol..., c. d., s. 131.
18  Mezinárodní rozhlasová organizace (OIR) se v roce 1959 změnila 

na Mezinárodní rozhlasovou a televizní organizaci (OIRT).
19  Úplný seznam členů Poradního sboru ČSVRT viz Čs. rozhlas 

a televize, 1958, č. 46, s. 3.
20  Pro jednotlivá oddělení se dokonce udržoval předválečný 

název „odbor“ (tedy odbor hudební, slovesný apod.) nebo také 
„programová skupina“. Poválečnou novinkou byl Zemanův tzv. 
odbor zvláštních úkolů, později nazývaný také Služba budova-
telské práci. 

21  Vrabec, Miroslav: Diskusní vystoupení. In: Protokol..., c. d.,
s. 132.

22  V roce 1952 je v tiráži časopisu uváděn jako vedoucí redaktor 
František Feigel. Sem odsunul rozhlas geniálního reportéra 
a autora rozhlasových pásem, když jako bývalý příslušník
čs. zahraničních jednotek v Británii se režimu nejevil dostatečně 
spolehlivým novinářem. Ale nezůstalo ani při tom. Musel to být 
velký tlak na jeho odvolání i z této „publicistické činnosti“, když 
2. 1. 1953 se na místě odpovědného redaktora časopisu objevuje 
jméno Karla Hrabala, tehdy už hlavního redaktora politického 
vysílání. Teprve v únoru 1953 se za F. Gela podařilo nalézt 
náhradu v podobě Jana Ulčáka, absolventa dělnické literární 
přípravky a pracovníka oddělení pro zvláštní úkoly.

23  Jaroslav Kleiner (1904–1943), šéf zkušebny Čs. rozhlasu, 
autor několika vynálezů v oboru rozhlasové techniky. Mj. autor 
technického i akustického vybavení několika rozhlasových stu-
dií a koncertních sálů. Účastník protifašistického odboje v Čs. 
rozhlase, popraven v koncentračním táboře v Mauthausenu.

24  „V Praze byl v těchto dnech podle harmonogramu rozhlasové 
pětiletky založen ,Ústav rozhlasové techniky v oboru přenášení 
zvuku, televise a celé sféry technických otázek novodobého 
vysílání‘. Činnost ústavu je zaměřena výhradně na rozhlasovou 
techniku a sleduje vedle praktických námětů technických i cíle 
vědecké.“ Náš rozhlas, 1949, č. 21, s. 16.

25  Vrabec, Miroslav: Diskusní vystoupení. In: Protokol..., c. d.,
s. 131.

26  Junek, Miloš: Diskusní vystoupení. Tamtéž, s. 113.
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27  Na rozdíl od rozhlasu zůstala v Čs. televizi delimitace studiových 
techniků do podniků řízených ministerstvem spojů až do roku 
1958 v platnosti. 

28  Ze zprávy vypracované Gustavem Barešem pro K. Gottwalda 
o závadách v Čs. rozhlase z 5. června 1951: „Rozhlasový odbor 
sekretariátu ÚV KSČ se zabývá od prosince 1950 závadami 
a provokacemi ve vysílání Čs. rozhlasu . (…) Šlo o případy, 
kdy byl ve španělské relaci vysílán jugoslávský pásek, v ital-
ské německý, případně napřed konec relace, pak začátek; 
v technice pak byl omylem vypnut stroj, takže se nevysílalo, 
nebo byl omylem vypnut i vysílač. Mezi těmito poruchami byly 
i některé vyslovené provokace: místo písně ,Padlým hrdinům‘ 
byla vysílána píseň ,Až já půjdu do nebe‘; ,Píseň o Stalinovi‘ byla 
vysílána pozpátku, slavnost velikonočního míru byla rozbita 
tím, že několik minut před 12. hod. byla vysílána a nedokončena 
pohádka místo básně ,Miliony holubiček‘ a podobně. To, že 
tyto provokace se opakovaly při slavnostních příležitostech: 
k 7. listopadu, k zasedání ÚV, k velikonočnímu míru, k 6. květnu, 
a že byly způsobeny i přes učiněná opatření, svědčí o tom, že jde 
o záměrné zásahy reakčních živlů. Provedená prověrka techniků 
a zaměstnanců provozu ukázala, že je nutno vyměnit 22 % 
zaměstnanců. Jde o lidi, kteří byli v rozhlase za první republiky, 
kteří před únorem vyslovovali svůj nesouhlas s lidově demokra-
tickým zřízením a vidí i dnes svůj vzor v soukromém podnikání 
nebo v západních státech. Na vysílačích je situace ještě tíživější. 
(…) Technické kádry jsou nejužším profilem rozhlasu; je třeba 
vyměnit 106 technických sil a nahradit je spolehlivými soudruhy 
ze závodů. Ty je třeba rozmístit tak, aby byli v každém úseku 
provozu a v každé směně vysílače.“ (SÚA, fond 100/24, sv. 66, 
a.j. 965, 37– 40. In: Kaplan, Karel: O cenzuře v Československu 
v letech 1945–1956. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny Akademie 
věd ČR, sv. 22, 1994, s. 67.)

29  Junek, Miloš: Diskusní vystoupení. In: Protokol..., c. d., s. 113.
30  Kazda, Miloslav: Jak vznikl Československý rozhlas. Rozpravy 

č. 160, Dějiny vědy a techniky 6. Národní technické muzeum, 
Praha 1999.

31  Pro sledování cesty těžkotonážního vlaku byl přenosový vůz 
naložen na plošinový vagon za lokomotivou.

32  Mobilní vysílačky na VKV s frekvenční modulací byly poprvé 
použity ve dnech 15.–26. února 1950 při reportážích z lyžařského 
mistrovství republiky (Tatranský pohár). Dne 1. května 1954 při 
oslavách 1. máje byla pomocí těchto vysílaček poprvé přená-
šena reportáž z letadla kroužícího nad shromaždišti a průvody 
v Praze, v Ostravě a v Bratislavě.

33  Šok utrpěla delegace vedoucích představitelů Čs. výboru pro 
rozhlas a televizi, když se s touto kritikou setkala i při své ofi-
ciální návštěvě rozhlasové organizace v Libanonu. (Viz Nečásek, 
František: Úvodní slovo. In: Protokol..., c. d., s. 42.)

34  Ovšem i na obou brněnských stanicích připravovalo brněnské 
studio jen tři až čtyři vlastní pořady denně, v ostatních časech 
šířily jejich vysílače programy Prahy I nebo Prahy II.

35  Od 25. února 1954 přešla televize od zkušebního vysílání k pravi-
delnému. Zajímavou symbiózu obou médií zachytil týdeník
Čs. rozhlas a televize (1954, č. 9, s. 9): „Pro rychlejší propa-
gaci televise bude pro televisní přijímače Tesla na odpolední 
a večerní hodiny, kdy televise nevysílá, připravován zvláštní 
rozhlasový program na velmi krátkých vlnách.“

36  Praha III (program Rozhlasu po drátě) dostala od 25. března 
1956 svou hudební znělku – úvodní takty lidové písně Bílá ho-
luběnka od malenovického muzikanta Františka Mrlíka.
Viz Čs. rozhlas a televize, 1956, č. 8, s. 1.

37  Regionální zpravodajské pořady z roku 1949 nesly názvy Hlas 
Moravy, Deníček ostravského rozhlasu, Západočeské rozhlasové 
noviny a Jihočeské rozhlasové noviny.

38  Slavné Besedy Rozhlasových novin autora, interpreta a režiséra 
Karla Pecha skončily 24. dubna 1949 se slibem, že se na podzim 
obnoví. K tomu však už nedošlo.

39  Zdeněk Nejedlý, ministr školství, věd a umění, předseda Čs. aka-
demie věd a předseda Svazu čs.-sovětského přátelství, poklá-
dal tento vysílací čas natolik za svůj, že žárlivě střežil i obsah 
náhradního hudebního programu, zařazovaného ve dnech, kdy 
pro zdravotní indispozici (od poloviny padesátých let stále čas-
tější) nemohl v rozhlase promluvit. Vyžadoval jen smetanovskou 
hudbu nebo četbu ze svých děl; o jiné náplni, zejména o náhrad-
ním komentátorovi, nemohlo být řeči.

40 Viz Náš rozhlas, 1949, č. 2, s. 3.
41 Viz Čs. rozhlas a televize, 1956, č. 19, s. 3.
42  Článek v programovém časopise z roku 1954 ukazuje, že tu 

byly pokusy o jistou diferenciaci programů, ovšem ne v tom, že 
by se od sebe navzájem lišily, ale v tom, že se některé pořady 
budou po týdnu střídat, a to tak, aby proti vážnému programu 
na jednom okruhu byl vždy na druhém program zábavný. Viz 
Čs. rozhlas a televize, 1954, č. 41, s. 5.

43  Oldřich Ladman (1897–1959), absolvent střední knihovnické 
školy a FF UK (hudební věda, historie), soukromý žák hudební 
teorie u J. Křičky a V. Štěpána, začal v rozhlase v letech 1927–
1932 v hudebním oddělení, v roce 1932 přešel jako tajemník do 
programového ústředí a roku 1937 se stal jeho vedoucím. 
Josef Junek (1912–nezjištěno), původním jménem Jung. Byl 
přijat jako technik do pražského rozhlasu v roce 1931, ale už 
v příštím roce byl přeložen do rozhlasového studia v Košicích. 
Rychle se naučil slovensky a už v roce 1935 vyhrál v košickém 
rozhlase konkurz na hlasatele. V roce 1938 se vrátil do Prahy 
jako český a slovenský hlasatel. V roce 1951 byl pověřen říze-
ním programového ústředí. Byl jedním z hlasatelů bojujícího 
rozhlasu v květnu 1945 a v roce 1946 četl do vysílání každodenní 
reportáže F. Gela z norimberského procesu.

44  V roce 1953 se pokusil tehdejší ředitel domácího vysílání Jaro-
mír Hřebík nahradit dosavadní systém systémem tzv. „papek“, 
které se používaly v moskevském rozhlase. („Papky“ byly tuhé 
obálky obsahující kompletní text pořadu. Obálky, na nichž byly 
uvedeny základní provozní údaje, putovaly s pořady od výroby 
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přes vysílání až po archivaci. Jejich nevýhodou bylo, že při 
vysílání neposkytovaly přehled o návaznosti na ostatní pořady.) 
Bratislava „papky“ přijala, Praha zůstala věrna „plachtám“.

45 Náš rozhlas, 1949, č. 5, s. 6.
46  Nezaměňovat s tzv. oddělením zvláštních úkolů, jaká byla 

zakládána po roce 1952 ve všech hospodářských organizacích 
i v orgánech státní správy a plnila úlohu bezpečnostních útvarů, 
resp. prodloužené ruky bezpečnosti; uchovávala tajné materiály, 
vedla evidenci branců a záložníků armády, podávala zprávy 
podle požadavků bezpečnosti apod.

47  Služba budovatelské práci. Náš rozhlas, 1949, č. 15, s. 12.
48  Od dvouletého k pětiletému plánu. Záznam programové porady 

Čs. rozhlasu ve Zlíně 13.–17. července 1948. Čs. rozhlas, Praha 
1948, s. 89.

49  J. Ruml, S. Vosecký, B. Ujček, K. Kyncl.
50  Z. Suledrová vytěžila z této cesty materiál i pro knížku reportáží 

Ohně na horách (Mír–Družstevní práce, Praha 1952).
51  Ruml, Jiří: Daň z blbosti. ČTK–Pressfoto, Praha 1990, s. 92–93.
52  V osobním spise Josefa Voseckého je založeno poděkování, 

kterého se dostalo 3. června 1950 hlasatelům A. Heřmanovi
a J. Voseckému za to, „že jste oba četli dodaný text bez přípravy. 
Prokázali jste tím neobyčejnou pohotovost i opravdovou jistotu, 
kterou nelze přehlédnout.“ Navzdory tomuto ocenění byl 22. září 
1950 Josef Vosecký z rozhlasu vypovězen.

53  Už na jaře 1949 vysílala brněnská rozhlasová stanice Kurs soci-
alistického hospodaření, ve kterém vystupovali jako vyučující 
pracovníci n. p. SVIT Gottwaldov.

54  Pro některé kraje byli jmenováni dokonce až čtyři korespon-
denti, každý se speciálním úkolem. Tak v Ostravě měl například 
jeden zpravodaj na starosti jen doly, druhý Novou huť Klementa 
Gottwalda, třetí Vítkovické železárny, čtvrtý oblasti Třinec–Tě-
šín. V Brně jeden samotné město, druhý brněnský průmysl, 
třetí a čtvrtý brněnský kraj – jeden jih a druhý sever. Pražští 
korespondenti byli vysláni i do Bratislavy a Žiliny. V usne-
sení č. 3 ČSRV se o úkolech krajských korespondentů praví: 
„Korespondent je povinen znát vše hlavní a důležité, co se děje 
v politickém, hospodářském, kulturním a vědeckém životě jeho 
oblasti, zajímat se o život průmyslových podniků, stavenišť, jed-
notných zemědělských družstev, STS, o nové knihy, které vyjdou 
v místních nakladatelstvích, o nová divadelní představení v jeho 
oblasti atd. Korespondent musí mít úzký styk se životem oblasti, 
s jejími lidmi. Korespondent si musí vytvořit desítky dopisova-
telů na továrnách, závodech a JZD, STS, MNV, aby tak dosáhl co 
největšího spojení s nejširšími masami.“ AČRo, nezařazeno.

55  Podobným způsobem, samozřejmě s méně početným reportér-
ským nasazením, se uskutečňovaly i mezinárodní přenosy z me-
zinárodních festivalů demokratické mládeže z Varšavy, Moskvy, 
Vídně (a dokonce i Pekingu, kde reportérem byl Pavel Kohout).

56 Čs. rozhlas a televize, 1955, č. 23.

57  Pořad L. Šnekové JZD Bulhary byl v Rozhlasové žatvě roku 1958 
odměněn II. cenou (viz Rozhlasová žatva 1957–1963 I. Publicis-
tické pořady. Studijní oddělení Čs. rozhlasu, Praha 1965).

58  Pod titulky Roztančíme První máj a Pojďte se s námi radovat 
proběhly v dubnu a červnu 1952 dva rozhlasové „taneční kurzy“, 
při nichž se učili posluchači tančit lidové tance křižák, chodské 
kolečko, trnku, mazurku a dupavý valčík. Pro zvýšení atraktiv-
nosti byl vyučujícím oblíbený humorista Jiří Štuchal.

59  Branžovský, Josef: Tradice rozhlasových vzdělávacích pořadů. 
Rozhlasová práce 1993, č. 2, s. 7.

60  Tamtéž, s. 8.
61  Od roku 1955 začínají také znovu vycházet cykly Rozhlasové 

univerzity tiskem, nejprve v nakladatelství Naše vojsko, poslední 
(z roku 1958) v nakladatelství Orbis, Praha 1960.

62  Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Studijní oddělení 
Čs. rozhlasu, Praha 1965, s. 57.

63  Branžovský, Josef: „a) současnost je pro něj politicky ne-
přístupná; b) honba za fakty je mu fyzicky znemožněna, ale 
studium ne.“ In: Sborník rozhlasových pásem Františka Gela. 
Studijní oddělení Čs. rozhlasu, Praha 1965, s. 75.

64 Úplný seznam a kritické zhodnocení Gelových pásem viz tamtéž.
65 Náš rozhlas, 1951, č. 35, s. 15.
66  Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Studijní oddělení 

Čs. rozhlasu, Praha 1990, s. 40.
67  Úplnou bibliografii rozhlasových dramatických prací Josefa 

Koláře (sestavenou Myslenou Lomskou) obsahuje sborník Cesta 
s člověkem. Studijní oddělení ČsRo, Praha 1966.

68  Podobně v říjnu 1953 podpořily pionýrské vysílání a školský 
rozhlas výzvu žáků střední školy ze Suchdola u Prahy našetřit 
sběrem odpadových surovin a brigádami peníze na nákup bagru 
pro válkou zničenou severní Koreu. Rozhlasem vydatně podpo-
rovaná akce Bagr pro Koreu umožnila nákup hned pěti bagrů.

69  V první fázi byl učiněn pokus přičlenit tematiku zaměřenou na 
mládež od patnácti let do Hlavní redakce politického vysílání. 
Redakce připravovala pořady především pro učňovskou mládež. 
V pondělí, středu a pátek na národním okruhu Praha od 16.30 
do 17.00 hod. to byly pořady Mistři příštích pětiletek, věnované 
mládeži v závodech, v STS nebo na stavbách (středa patřila 
žákům odborných učilišť), dalším pořadem byla Mládež světa.

70  Horák, Kamil: O tradici vzdělávacích pořadů, o vazbách rozhlasu 
na školy a o osobnostech, které v 50. a 60. letech se podílely 
na výchovných pořadech. Zvukový záznam rozhovoru s Janem 
Fuchsem, AČRo.

71  Antonín Šeda (1924–1992), plukovník Čs. armády. V letech 
1948–1954 náčelník redakce armádního rozhlasu. Po roce 1954 
pracoval v deníku Obrana lidu, v nakladatelství Magnet a ve Vo-
jenském zpravodajství MNO. Po srpnové okupaci 1968 vyloučen 
z armády. V letech 1971–1984 redaktor tisku Svazu protifašistic-
kých bojovníků.
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Slavomil Vondrášek (1927–1992), v letech 1948–1950 studoval 
pedagogickou fakultu UK (nedokončil), plukovník Čs. armády. 
Od roku 1952 redaktor, v letech 1954–1969 náčelník redakce 
armádního rozhlasu. Od roku 1964 vedoucí redaktor Mikrofóra. 
Od 22. srpna 1968 byl vedoucím jednoho z detašovaných vysí-
lacích pracovišť Čs. rozhlasu. V roce 1971 propuštěn z armády, 
v letech 1971–1987 provozní pracovník Pražské stavební obnovy.

72 Viz Náš rozhlas, 1949, č. 5.
73 Náš rozhlas, 1948, č. 12, s. 3.
74 Náš rozhlas, 1949, č. 52.
75 Náš rozhlas, 1949, č. 40, s. 16.
76 Náš rozhlas, 1948, č. 7, s. 6.
77  Očadlík, Mirko: z projevu na celostátní konferenci Čs. rozhlasu, 

14. 1. 1949.
78  Olbracht, Ivan, přednosta rozhlasového odboru ministerstva 

kultury: z projevu na téže konferenci.
79 Rozhlasová práce, 1959, č. 3, s. 24.
80 Československý rozhlas a televize, 1957, č. 6, s. 1.
81 Československý rozhlas a televize, 1958, č. 11.
82  Feldstein, Valter: z referátu na zasedání Poradního sboru

Čs. výboru pro rozhlas a televizi. Rozhlasová práce, 1959, č. 6, 
s. 1.

83  Ani tato ojedinělá kulturní akce se zcela nevyhnula zpolitizování 
– například v roce 1951 převzaly nad jednotlivými koncerty festi-
valu patronáty různé hospodářské podniky a továrny.

84  Zajímavý a pro tuto dobu příznačný byl růst Jaroslava Navrá-
tila. Tento mladý vyučený strojní zámečník absolvoval jako tzv. 
dělnický kádr rozhlasovou roční přípravku v Bílých Poličanech. 
Jako amatérský zájemce o hudbu se dostal jako elév do hudební 
redakce mezi profesionální muzikanty a komponisty. Nevzdal 
se, přihlásil se k mimořádnému studiu hudební vědy na UK 
a skladby na konzervatoři. V šedesátých letech byl pak už hlav-
ním expertem v oboru folkové hudby, která jeho předchůdcům 
nebyla tak blízká.

85  Rozhlas plnil rovněž roli propagátora české hudby ve vztahu 
k zahraničí. Zahraniční vysílání mělo vlastní hudební redakci, 
která přinášela posluchačům ve světě informace o českém 
hudebním životě, doplněné četnými ukázkami.

86  Ani oblast lidové umělecké tvořivosti ovšem neunikla nejrůzněj-
ším omezením a zákazům. Dokládá to stížnost Anežky Hodi-
nové-Spurné z podzimu 1954, adresovaná tehdejšímu řediteli 
F. Nečáskovi. Upozornila na nevhodnost textu tří lidových písní 
z Brněnska v provedení BROLNU. Nelibost zmíněné poslankyně 
vzbudily písně obsahující slova „Pánbůh“ a „Bože“. Ačkoli se 
vedení hudební redakce na rozdíl od pisatelky nedomnívalo, že 
písně mohou u posluchačů vzbudit dojem, „že rozhlas chce šířit 
víru v boha a propagovat pasivitu“, přislíbilo věnovat „textům 
lidových písní ještě větší pozornost“. (AČRo, korespondence 
hudební redakce, nezařazeno.)

87  Protokol Programové konference Zlín 1948. Čs. rozhlas, Praha 
1948, s. 219.

88  Privátní („profesionální“) kapely jako součást „soukromého 
podnikání“ nesměly existovat. Každá kapela musela mít své 
zastřešení v nějaké organizaci, která se představovala jako její 
zřizovatel. Nejčastějším patronem lidových a dechových hudeb 
byly odborové organizace a závodní kluby.

89 Náš rozhlas, 1951, č. 24, s. 15.
90 Jiří Hlaváček, zástupce hlavního redaktora HRHV, říjen 1956.



Milan Rykl

Renesance rozhlasu
1959–1968

R
ozhlas se stává samostatnou ústřední organizací pod přímým říze-
ním ÚV KSČ. Hlavní správa tiskového dohledu stále cenzuruje, ale 
klesá počet zakázaných témat a přestupky se řeší mírnějšími postihy. 
Začíná se uplatňovat nový styl reportážních rozhovorů. Přirozenější 
způsob projevu a nezávislejší pohled na skutečnost činí rozhlas při-

tažlivějším a vlivnějším. Sílí snahy zcivilnit vysílání a zajistit větší pohotovost 
i otevřenost rozhlasového programu. Hledají se nové metody v přípravě pořadů, 
podporované rozvíjejícími se technickými možnostmi. Nastupuje éra komplexní 
přestavby vysílacích okruhů a programového schématu. Vznikají nové typy „pro-
blémových“ pořadů i relací naukových a zábavných. Konstituuje se III. program 
na VKV. Zmnožují se styky se zahraničními zdroji informací. Sílí kritický tón ve 
zpravodajství a publicistice. Umělecké redakce zdařile uplatňují dříve tabuizované 
osobnosti, díla a žánry. Uvolňují se i tvůrčí potence dramaturgie a režie. Literární 
a hudební tvorba je oceňována mezinárodními poctami. Živé vysílání se postupně 
rozšiřuje. Vzniká teoretické rozhlasové pracoviště, které rozvíjí vlastní ediční čin-
nost. Upevňují se týmy pohotových žurnalistů a komentátorů; události „pražského 
jara“ dovršují renesanci rozhlasové publicistiky. Po zrušení cenzury v polovině 
roku 1968 je rozhlas – po dlouhé době a na nedlouhou dobu – svobodnou tribunou.
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Celková situace

Mezinárodní politika
Období tzv. studené války vrcholilo a „železná opona“ 

se zpevňovala. Valné shromáždění OSN přijalo deklaraci 
o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům 
(1960), což vyvolalo do té doby nejmohutnější změny ve 
státoprávním uspořádání především v zemích Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky. Africké koloniální státy se 
osamostatňovaly, což zavdávalo důvod k četným inter-
vencím. Vítězství revoluce na Kubě (Fidel Castro, 1959) 
znamenalo průnik socialistického vlivu do teritoria ame-
rických zájmů. To se stalo příčinou ostrého konfliktu 
mezi Spojenými státy a Sovětským svazem (tzv. karibská 
krize, 1962), během něhož byl svět vážně ohrožen nuk-
leární válkou. Vypukl válečný konflikt v Indočíně, který 
zasahující americká armáda vedla na straně Vietnamské 
republiky proti Vietnamské demokratické republice 
(1961–1973). Čínská lidová republika anektovala Tibet 
(1959) a dále prosazovala ve své zemi politiku tzv. vel-
kého skoku (1958–1961). Převážně arabské státy Střed-
ního východu, disponující rozsáhlými ropnými nalezišti, 
založily organizaci OPEC. Založením OOP (Organizace 
za osvobození Palestiny, 1964) se přiostřily už tak na-
pjaté poměry mezi Izraelem a arabskými státy. První 
pokusný výbuch čínské jaderné zbraně (1964) torpé-
doval ujednání tří velmocí (USA, SSSR a Velké Británie 
– Francie se nepřipojila) o zákazu zkoušek jaderných 
zbraní (Moskva, 1963). Tzv. šestidenní válka Izraele 
s arabskými sousedy (1967) měla za následek odvetné 
opatření Egypta, který zablokoval Suezský průplav.

Ve Spojených státech byl v roce 1960 zvolen preziden-
tem J. F. Kennedy, který se rok nato prvně setkal ve Vídni 
s nejvyšším sovětským představitelem N. S. Chruščovem 
k předběžným jednáním o zmírnění mezinárodního na-
pětí. Příslib navazovaných přátelských jednání se utvrdil 
zřízením „horké linky“ mezi Washingtonem a Moskvou 
(1963). Na druhé straně se zkomplikoval narychlo vy-
budovanou berlínskou zdí, oddělující hlavní město NDR 
(sovětskou zónu) od městských sektorů pod správou zá-
padních mocností (1963). Nejmladší americký prezident 
zahynul při atentátu v Dallasu v roce 1963.

V Evropě se bipolarita zostřila především citelným 
nárůstem levicových nálad v západních zemích, které 

mnohdy vyústily v bouřlivé studentské protivládní de-
monstrace a revolty (například Francie, Itálie, 1968), 
ale také reminiscencemi stalinské politiky v Sovětském 
svazu. Po vnitrostranickém puči (1963) zde za Chruš-
čova nastoupil „jestřáb“ L. I. Brežněv. V Řecku došlo 
k „puči plukovníků“ (1967), který nastolil vojenskou 
diktaturu a zrušil demokratické svobody (až do roku 
1973). Sovětský svaz zaznamenal úspěch v kosmickém 
programu (první člověk ve vesmíru, 1961).

Domácí situace
Československo, stát pevně ukotvený v bloku lido-

vědemokratických a socialistických zemí, bylo stále 
spolehlivým vazalem Sovětského svazu. Zčásti sice po-
minuly depresivní pocity z někdejších politických pro-
cesů a brutálních zásahů proti nespokojeným občanům 
(zejména v Maďarsku roku 1956), ale nálada obyvatel 
byla nadále skeptická. Na ideologické frontě začal sílit 
boj o myšlení lidí. Tuto doménu si vyhradil ÚV KSČ již 
tím, že do nové ústavy vtělil článek o vedoucí roli ko-
munistické strany ve státě. Jednostranným aktem bylo 
prohlášení Československa socialistickou republikou 
(1960), jež bylo propagandisticky využito na II. celo-
státní spartakiádě v létě 1960. Všechna média podléhala 
usnesením ÚV KSČ a rozhodnutím sjezdů KSČ.

Uvolňující se společenská atmosféra šedesátých let se 
projevila i ve vývoji mediální struktury. Média se s různou 
mírou úspěšnosti pokoušela vymanit z přísného stranic-
kého řízení. K posunu v naladění společnosti nepochybně 
přispěla kritika Stalinova politického systému, s níž přišel 
tehdejší předseda Nejvyššího sovětu SSSR N. S. Chruščov, 
ale značný vliv sehrála i neutěšená ekonomická situace 
Československa (v letech 1960–1964 soustavně klesal 
národní důchod).
Do druhé poloviny šedesátých let vstupovala česká spo-
lečnost s vnitřně rozštěpeným vedením. Ekonomická 
koncepce Antonína Novotného a jeho stoupenců byla ne-
úspěšná a v ÚV KSČ nabírala na síle vnitřní krize, která se 
projevovala i na veřejnosti. Taková situace přece jen o po-
znání více přála tomu, aby se média mohla stát fórem pro 
střetávání odlišných názorů. V časopisech se objevovaly 
ostré polemiky o nejrůznějších – často velmi zásadních 
– společenských a politických otázkách.

Prvně po válce se více rozvinulo zahraniční cestování, 
byť převážně prostřednictvím několika málo cestovních 
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kanceláří a takřka výhradně do zemí východního bloku. 
Domácí turistika se soustřeďovala výrazně do rekreač-
ních středisek ROH, případně jednotné mládežnické 
organizace – ČSM.

Koncem padesátých a začátkem šedesátých let vzni-
kaly dosud málo vídané aktivity v divadelnictví – malé 
scény s avantgardním repertoárem: v Praze Divadlo 
Na zábradlí, Laterna magika, Semafor, v Brně Studio X, 
v Liberci Studio Y a další. Podníceny italskou filmovou 
vlnou neorealismu, objevily se dodnes úspěšné celo-
večerní filmy. Vznikaly nové hudební skupiny. Zvláště 
mezi mladými lidmi byla populární čtenářská anketa 
Zlatý slavík, z produkce zahraničních gramofonových 
společností se do Československa stále více dostávaly 
nahrávky předních interpretů populární hudby. Začaly 
vycházet nové časopisy a periodika. V roce 1961 to bylo 
více než 1200 titulů novin a časopisů s celkovým jedno-
rázovým nákladem přes 17 miliónů výtisků (mezi ně pa-
třilo 22 deníků, 637 časopisů, 108 okresních novin a 443 
závodních časopisů).1 Impulsem k obnovení hrdosti na 
pokrok ve vědě bylo udělení Nobelovy ceny akademiku 
Jaroslavu Heyrovskému v roce 1959. To však bylo stále 
ve stínu sjezdů KSČ a nejrůznějších společenských or-
ganizací, které se odehrávaly s nudnou periodicitou a za 
nevalného zájmu veřejnosti. 

Velký zájem veřejnosti probudil teprve odvážný hlas 
IV. sjezdu svazu spisovatelů v roce 1967. Kriticky pojme-
noval neutěšené poměry nejen v oblasti literatury. Ta-
jemníkům ÚV KSČ dalo dosti námahy jeho vliv postupně 
paralyzovat.

V té době začalo krystalizovat i v samotném ÚV KSČ 
tzv. křídlo progresivistů (pozdějších „mužů ledna“). 
Přispěla k tomu nejen horšící se ekonomická situace, 
ale i stále sílící volání po demokratizaci života a po ná-
pravách chyb a nedostatků v politickém i občanském 
životě. Pokusy o novou ekonomickou reformu ztros-
kotávaly na dogmatickém chápání výrobních vztahů 
a procesů. Racionální pokusy o nápravu (ekonom Ota 
Šik, 1967) byly apriorně smeteny se stolu (obsahovaly 
prvky tržního hospodářství, což bylo neslučitelné s di-
rektivním plánovacím systémem státu).

 Nespokojenost s vývojem společnosti a s ortodoxními 
postuláty politické reprezentace se projevovala radika-
lizací studentského hnutí. To vyústilo v tzv. strahovské 

události v roce 1967 a bylo – s už zmíněným IV. sjezdem 
svazu spisovatelů – vážným motivem pro progresivní kří-
dlo ÚV KSČ k zamýšlené změně na vrcholných postech ve 
straně i ve vládě.

Počátkem roku 1968 byl po odstoupení Antonína 
Novotného z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ zvolen 
do jejího čela Alexander Dubček, v březnu byl zvolen 
nový prezident ČSSR Ludvík Svoboda a 8. dubna 1968 
byla ustavena nová vláda ČSSR. V té už na některé posty 
zasedli představitelé obrodných proudů v zemi.

Přehnané obavy o osud socialismu v ČSSR vedly 
k ostrým výpadům politiků ze „spřátelených“ zemí 
vůči Akčnímu programu vyhlášenému v květnu 1968. 
Příslovečným přilitím oleje do ohně byla v posledních 
dnech června petice nazvaná Dva tisíce slov (provolání 
a požadavky reforem, sestavené Ludvíkem Vaculíkem 
a podepsané stovkami občanů všech vrstev a sociál-
ního složení). Z iniciativy zdola se rozpadaly do té doby 
jednotné organizace mládeže, odborů, zemědělců aj. 
a tvořily se nové. Pod heslem „socialismus s lidskou 
tváří“ se radikalizovalo hnutí proti dogmatům předchá-
zejících desetiletí. Rozvíjel se demokratizační proces ve 
společnosti a obyvatelům svitla naděje na lepší poměry 
a život.

Naděje a plány byly násilně zrušeny „vstupem vojsk“ 
pěti armád Varšavské smlouvy do Československa 
v noci z 20. na 21. srpna 1968.

Situace rozhlasu
jako instituce

Vládním usnesením č. 807 ze 30. září 1959 O změnách 
v organizaci rozhlasu a televize byl zrušen Českosloven-
ský výbor pro rozhlas a televizi (ČVRT) a obdobně i Slo-
venský výbor pre rozhlas a televíziu. Československý 
rozhlas (ČsRo) i Československá televize (ČsT) se staly 
samostatnými ústředními organizacemi a rozpočtovými 
jednotkami. Právní úprava Čs. rozhlasu byla stanovena 
nařízením vlády č. 63/1959 Sb.

Od tohoto opatření podléhal rozhlas přímému řízení, 
vlivu a kontrole Ústředního výboru KSČ.
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Vedoucí úloha strany a princip stranického řízení spočí-
valy v přímém úkolování ústředního ředitele Čs. rozhlasu, 
zavazovaného plnit pokyny orgánů UV KSČ, především 
jeho ideologického oddělení. Vliv strany se uplatňoval 
také prostřednictvím základních organizací KSČ v roz-
hlase. Za samozřejmé – a v mnohých případech povinné 
– se považovaly konzultace zejména odborných redakcí 
s jednotlivými odděleními ÚV KSČ (například zemědělská 
redakce se zemědělským oddělením, průmyslová s prů-
myslovým atp.).

Ústředním ředitelem Čs. rozhlasu se stal 1. února 1959 
Karel Hoffmann (předtím vedoucí tiskového oddělení 
sekretariátu ÚV KSČ), jehož na návrh ÚV KSČ jmenoval 
předseda vlády (tehdy Viliam Široký). Jeho nástupcem 
byl Miloš Marko (od 25. ledna 1967), po jeho odvolání 
25. července 1968 Zdeněk Hejzlar, který setrval v čele 
této instituce do 30. září 1968.

Karel Hoffmann (1924)
Ústřední ředitel Čs. rozhlasu, politický pracovník, v ideo-
vých otázkách poslušný nástroj aparátu ÚV KSČ (člen ÚV 
v letech 1966–1968, 1969–1989). Zevrubná znalost rozhlaso-
vých specifik mu umožnila uplatnit některé modernizační 
prvky v organizaci a vysílání rozhlasu, zejména aktualizaci 
zpravodajství. Přes svou politickou spolehlivost byl občas 
ochoten uvolnit iniciativu programových pracovníků, ale 
meze jeho tolerance vyjadřoval výrok „Mýlit se, soudruzi, 
můžeme jenom se stranou!“ V prostředí, které uznával 
za intelektuální, užíval sofistikovanější formulace: „Naše 
poznání je limitováno poznáním ústředního výboru naší 
strany…“ Po odchodu z rozhlasu byl ministrem kultury 
a informací (1967–1968), v roce 1968 jako ředitel Ústřední 
správy spojů dal 21. srpna příkaz k vypnutí vysílačů, roz-
šiřujících odmítavé stanovisko k okupaci. V dalších letech 
působil ve vysokých stranických a státních funkcích, po 
listopadu 1989 odešel z politického života. V posledních 
letech soudně stíhán za velezradu.

Ústřední ředitel Čs. rozhlasu svou pravomoc vykoná-
val přímo, nebo prostřednictvím svých náměstků. Kromě 
oblastního ředitele na Slovensku, který byl zároveň jeho 
náměstkem, byli dalšími náměstky2:

-  náměstek pro program domácího vysílání – Josef 
Kolář (od roku 1962 Rostislav Běhal),

-   náměstek pro zahraniční vysílání – Bohumil Švec 

(od roku 1962 Karel Hrabal),
-   náměstek pro techniku – Miloš Junek, 

-   náměstek pro ekonomiku a správu – Karel Zavadil 
(od roku 1961 Josef Janoušek).

Politické vysílání 
a zpravodajství

zaujímalo nejrozsáhlejší prostor ve vysílání. Oblast 
propagandy, publicistiky a aktuálního domácího i za-
hraničního zpravodajství se soustředila v Hlavní redakci 
politického vysílání (HRPV). Hlavním redaktorem byl 
zprvu Karel Hrabal (do roku 1962, kdy se stal náměst-
kem pro zahraniční vysílání Čs. rozhlasu).

Změny v organizaci a ve vedení redakcí politického vy-
sílání i jinde, které nastaly roku 1962 a v následujících 
letech, byly důsledkem jednání kokořínské konference, 
která uvolnila cestu modernizačním, ale i demokratizač-
ním trendům v koncepci vysílání. 

HRPV se od 1. července 1962 reorganizovala a vznikly 
dva útvary: Hlavní redakce zpravodajství (HRZ) – hlavní 
redaktor Jiří Kmoch (zástupce Hanuš Orlický) 
– a Hlavní redakce politického vysílání (HRPV) – hlavní 
redaktor Jiří Ruml (zástupce Slavomír Vosecký), od 
roku 1964 František Hon (zástupce Jaroslav Jindra).

„K této organizační změně vedl rozsah úkolů soustředě-
ných do bývalé Hlavní redakce politického vysílání, vý-
razné odlišení dvou základních metod práce v této redakci 
i potřeba zkvalitňovat a prohlubovat právě oba odlišné 
a zcela specifické způsoby práce: pohotové zpravodajství 
na jedné straně a na druhé dlouhodobě připravované pro-
pagandistické práce, opřené o hluboce specializovanou od-
bornost. Změna byla také umožněna zcela novým pojetím 
Rozhlasových novin, které se rozčlenily na dva samostatné 
úseky: zpravodajský a propagandistický...“3

HRPV měla tyto dílčí redakce (a jejich vedoucí):
-  průmyslová – Jiří Svejkovský, od roku 1968 Věra 
Tučková,

-  zemědělská – Slavomír Vosecký, od roku 1962 
Vladimír Hončík,

-  vědy a techniky – Josef Branžovský, od roku 1963 
Ivo Budil,
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-  vnitropolitická – Jarmila Votavová, od roku 1965 
Libuše Šneková,

-  kultury – Zdenka Silanová, od roku 1964 Oldřich 
Kryštofek,

-  propagandy marxismu-leninismu – Jiřina Kotr-
čová, od roku 1962 Jan Procházka, od roku 1963 
Vilém Fuchs, od roku 1964 Věra Horká (redakce 
se v roce 1968 přejmenovala na redakci společen-
ských věd).

HRZ měla tyto dílčí rubriky (a jejich vedoucí):
-  vnitropolitická – Alois Šrubař, od roku 1968 Karel 
Lánský,

-  mezinárodního života – Igor Kratochvíl, od roku 
1963 Milan Weiner,

-  sportovní – postupně Jaroslav Beneš, František 
Valach, Josef Malý,

-  ústředních zpravodajů – Eva Nováková-Šande-
rová.

V HRZ měla práce vysloveně operativní charakter, 
rozložený téměř po celý den, zatímco v HRPV šlo o rozší-
ření praxe „problémových (analytických) pořadů“, které 
dosud připravovalo jen několik jedinců, na celý základní 
kádr hlavní redakce. Byla to široká problematika – od 
otázek občanského soužití přes ekonomické problémy 
v průmyslu nebo zemědělství až k vrcholům českoslo-
venské vědy a kultury. 

Redakce nesly největší tíhu propagandistické práce ve 
vysílání. Především sem se soustředily dlouhodobé i ak-
tuální požadavky ideově-politického působení na poslu-
chače, tady bylo nejvíce vyhraněných pořadů s výrobní 
tematikou, tady se odbývaly politické diskuse a před-
nášky, dispečinky a prezentace všech význačných spo-
lečenskopolitických jevů, událostí, výročí, oslav apod. 
z tuzemska i zahraničí. Na počátku dekády byly v prog-
ramech všech stanic výrazně zastoupeny ekonomicko-
-politické materiály. Kampaň o ateismu a pravidelné 
přednášky či kurzy marxismu-leninismu byly nedílnou 
součástí ideově-tematických plánů HRPV.

Vlajkovou lodí HRZ byly Rozhlasové noviny, které 
v první části obsahovaly aktuální zpravodajství (eko-
nomické, kulturní, zahraničněpolitické, sportovní), ve 
druhé pak obsáhlejší příspěvky ve formě črt, poznámek, 
fejetonů, což se mělo posléze proměnit v pravidelný vni-
tropolitický komentář (ten se dlouho nedařilo vytvářet, 

neboť na rozdíl od zahraničněpolitických komentářů 
– například v pořadech Svět dnes večer – chyběli erudo-
vaní autoři).

Zpravodajské pořady (Rozhlasové noviny a krátké 
zprávy) byly přes den rozloženy do obou hlavních vy-
sílacích okruhů (národní okruhy Praha a Bratislava 
a celostátní okruh Československo I) tak, aby je bylo 
možno poslouchat každou celou hodinu. Na zpravodaj-
ství, propagandistickou, výchovnou a organizátorskou 
činnost bylo vyhrazeno na národním okruhu cca 2800 
minut týdně (přes 30 % vysílacího času), na Česko-
slovensku I cca 2600 minut týdně (19 %). V té době vy-
sílal Čs. rozhlas přibližně 60 % vlastních zpráv (zbývající 
byly z ČTK a jiných agentur). Bylo to umožněno i tím, že 
ve všech českých krajích měl své vlastní zpravodaje, ze 
Slovenska dodávala zprávy do pražského ústředí brati-
slavská zpravodajská redakce. 

Rubrika mezinárodního života (RMŽ) 
čerpala ze stále se rozvětvující a zkvalitňující skupiny 

zahraničních korespondentů, kteří působili ve všech nej-
důležitějších teritoriích světa.

Z více než dvacítky zahraničních korespondentů 
Čs. rozhlasu se přičinili o nezaujaté pohledy na dění 
v cizině Jiří Dienstbier, Jan Petránek, Luboš Dobrovský, 
Karel Jezdinský, Věra Šťovíčková-Heroldová, Dušan 
Ruppeldt, Miloslav Pátek, Laco Porjes, Karel Kyncl, Jiří 
Ruml, Vilém Fuchs, Jiří Frodl, Ludvík Čermák a další. Ši-
roký rozhled, osobní statečnost a znalost rozhlasového 
řemesla způsobily, že posluchači věřili jejich slovům 
více než projevům z úst československých politiků. Byli 
to především oni, kdo pod vedením neúnavného organi-
zátora Milana Weinera pozvedli úroveň komentátorské 
činnosti ve zpravodajství a publicistice. 

Milan Weiner (1924–1969)
Komentátor a od roku 1963 vedoucí redakce mezinárod-
ního života. Stmelil tým zajímavých individualit, prosadil 
do vysílání „Jedenadvacítku“ (komentované zpravodajství 
o událostech v zahraničí, doma i ve sportu) a zejména 
občansky angažované Písničky s telefonem (od 8. února 
1968). Patřil k předním novinářským exponentům roku 
1968 spolu se Slávou Volným, Jeronýmem Janíčkem, 
Bedřichem Utitzem, Jiřím Ledererem, Rudolfem Zemanem 
a dalšími. 
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Redakci ve druhé polovině šedesátých let posílili 
komentátoři Čestmír Suchý, Jaroslav Jírů, Táňa 
Hoffmannová-Štěpánková a elév Ondřej Neff. Právě 
v tomto kolektivu se začaly uplatňovat závěry kokořín-
ské konference (1961), zdůrazňující především větší 
pohotovost, aktuálnost a nové formy rozhlasových za-
hraničněpolitických komentářů a zpravodajství. 

Vnitrorozhlasovou „vzpourou“ bylo získání nezávislosti na 
zprávách a informacích do té doby dodávaných z jediných 
zdrojů – ČTK a TASS. Redaktorský tým RMŽ si vymohl 

přístup i k jiným agenturám (AFP, Reuters) a dařilo se mu 
tak objektivizovat informace. Byl to nevídaný průlom do 
monopolního zdroje informací. Citace ze západních agen-
tur výrazným způsobem ovlivnily liberalizaci zpravodajství 
rozhlasu.

Dominantní roli měli zahraniční korespondenti v po-
řadu Svět dnes večer (od roku 1955), v němž přinášeli 
komentované zpravodajství o událostech v cizině. Byli 
to oni, kteří „táhli“ tým komentátorů událostí „pražského 
jara“ a rehabilitovali publicistický a propagandistický 

Redakční rada „Na Strašilově“ u V. Šťovíčkové; zleva L. Dobrovský, sekretářka, hostitelka, M. Weiner, J. Kmoch, M. Pátek, Č. Suchý
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žánr (s nimi se na Písničkách s telefonem podíleli také 
Jindra Klímová-Sobíšková, Sláva Volný, Čeněk Pražák, 
Jeroným Janíček, Rudolf Zeman, Otta Bednářová, reži-
sér Jan Fuchs a další z jiných dílčích redakcí HRPV).

Sportovní rubrika HRZ 
Kromě každodenních zpráv z domácích i mezinárod-

ních sportovních soutěží byly obsahem sportovního zpra-
vodajství i sportovních magazínů (nedělní Sport a hudba, 
víkendové S mikrofonem za... atd.) informace z oblasti 
masové tělovýchovy a sportu. Tomuto úkolu sloužily 
kromě zpravodajského servisu ranní tělovýchovné 
čtvrthodinky (jejichž vysílací doba se často měnila, což 

naráželo na odpor zájemců) a jednou za pět let (1960, 
1965) organizační a metodická pomoc při nácviku na ce-
lostátní spartakiády. V těchto dobách se celospolečensky 
propagovala „hodina tělocviku denně“. Tento trend, který 
společně prosazovaly sportovní rubriky HRZ a HRDM, 
se odrážel jak v již zmíněných ranních rozhlasových 
tělocvičných relacích, tak v reportážích ve Sportovním 
týdeníku mládeže a občas ve Sportovním měsíčníku HRZ. 
Zdařile se v roce 1961 rozjela lehkoatletická soutěž mlá-
deže o Pohár Československého rozhlasu. Rozhlas ji kaž-
doročně vyhlašoval, organizoval a sledoval; pomáhal tak 
při vyhledávání talentů a popularizaci sportu mezi mlá-
deží. Besed o soutěži se účastnili naši sportovní mistři.

Přenos z II. celostátní spartakiády 1960; zleva I. Veselý, M. Kazda
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Sportovní reportéři, jakkoli nekonfliktní v tématech, byli 
často kritizování vedením (přílišné fandění, nedostatky 
v mluvním projevu) i posluchači (některým reportérům 
byla vytýkána příliš zjevná příchylnost k některému spor-
tovnímu týmu).

Miláčky publika se stávala nová generace sportov-
ních reportérů – Stanislav Sigmund, Karel Malina, Lu-
děk Brábník, Oldřich Červinka, Vladimír Vácha, Václav 
Svoboda, Karel Tejkal, Oskar Mana, Rudolf Gallo, Gabo 
Zelenay a také vůbec první československá sportovní 
reportérka Mária Lukačovičová-Zavarská. K pestrosti 
sportovních přenosů přispěli kolegové z krajských studií 
Miroslav Pražák, Stanislav Zářecký, Miloš Zouhar, Mirko 
Bohuš, Vít Mokroš a další. V dobách tuhého politického 
dirigismu umně vkomponovali do reportáží lidský prvek 
hrdosti a fair-play našich sportovců a v obecné euforii 
z úspěchů se občas podařilo do jejich hlášení vpašovat 
i mnohou jízlivost na adresu režimu.

Zpravodajství a publicistika
Aby bylo možno vyhovět vzrůstající posluchačské 

poptávce po různorodých informacích, bylo třeba v HRZ 
reorganizovat směnu zpravodajství do pěti čtyřčlenných 
týmů (se zastoupením odborných rubrik). Tento systém 
se vžil na další desetiletí jako účelný a funkční. Přesto do-
cházelo k výkyvům, především v Rozhlasových novinách.

„Zpravodajství bylo často nepohotové, domácí velmi slabé. 
Objevilo se mnoho věcných chyb. Málo naléhavé a mobi-
lizační byly pořady ke žním a k prověrkám efektivnosti 
v průmyslu. Také soutěžní pořady Rozhlasových novin 
byly neúčinné. Stále se postrádá vnitropolitický komen-
tář. Objevovaly se nerozhlasově zpracované příspěvky, 
současně bylo někdy rozhlasovosti zneužíváno, chyběly 
informace o dění v krajích. Stále malá pozornost se věnuje 
soutěžení BSP a závazkovému hnutí na počest XII. sjezdu 
KSČ. Chybí ,živá‘ propaganda marxismu-leninismu, po-
pularizace příkladů a obětavých činů, aktivní ateistická 
propaganda.“4

Předsednictvo kolegia Čs. rozhlasu vyslovilo nespo-
kojenost s programovou stagnací, zvláště „s nedostateč-
ným plněním úkolů, daných Sjezdy KSČ, s plněním 
aktuálních úkolů, spojených s ekonomickými a poli-
tickými problémy.“5 Nabízelo se řešení: přestat vedoucí 
pracovníky odvádět od soustavné programové činnosti 

neustálými diskusemi o kádrových změnách a stranic-
kých a rozhlasových opatřeních, což ve svých důsled-
cích činnost rozhlasu ochromovalo. To se dlouhá léta 
nedařilo, protože podřízenost zpravodajství pokynům 
ÚV KSČ neumožňovala zřetelnější změny ve zpracování 
zpráv. Přesto zpravodajství několikrát osvědčilo svou 
pohotovost a obstálo v měření s jinými médii.

Příkladem byla aktuální informace o prvním kosmickém 
letu J. A. Gagarina do vesmíru: první zprávu časně ráno 
12. dubna 1961 přečetli hlasatelé Věra Pokorná a Stanislav 
Vokál, z dálnopisu z Moskvy ji převzala Jiřina Vosmeková 
v písárně směny zpravodajství.
Obdobně pohotově si počínal zahraniční korespondent 
Čs. rozhlasu ve Spojených státech Karel Kyncl, jehož 
prostřednictvím se posluchači u nás dovídali nejčerstvější 
zprávy a dojmy o atentátu na prezidenta Kennedyho (1963).
V dobách před „pražským jarem“ a v jeho průběhu bylo 
rozhlasové zpravodajství vůbec nejrychlejší a nejobsáh-
lejší: každá relace přinášela udivující množství aktuálních 
zpráv z celé republiky. 

Pracovníci HRPV díky stále početnější skupině eru-
dovaných a profesně zdatných jedinců vpašovávali do 
pořadů přesně to, co se chtělo („přiblížit rozhlas lidu“), 
ale způsobem a výběrem témat značně konfliktním. 
Pořady HRPV se postupně začaly zabývat skutečnými 
problémy lidí té doby, zejména si všímaly příčin negativ-
ních jevů. S tím, jak zpočátku sporadicky a opatrně, ale 
v polovině šedesátých let už stále častěji vyplouvaly na 
povrch nedostatky a chyby tehdejšího režimu, vznikaly 
tzv. problémové pořady. 

Průmyslová redakce HRPV 
soustavně sledovala problémy v průmyslu a staveb-

nictví (například výstavbu Východoslovenských železá-
ren v Košicích, stavbu ropovodu Družba ad.) v cyklech 
Mikrofon odpovídá na telefon či Jeden den pětiletky. 
Vůči oslavným relacím o hrdinech socialistické práce, 
údernících či přeplňování plánů pětiletek, vyšperkova-
ným hrdými hlášeními kolektivů BSP, a rádobyvědec-
kým poučkám v pořadech typu Socialisticky pracovat 
– socialisticky žít! se objevovaly časté výtky od těch, 
jimž byl program určen.

Nedostatkové zboží na tehdejším trhu bylo podnětem 
k rozsáhlé anketě na téma Jaké zboží jste nedostali a už 
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jste ho někde sháněli? Resumé se nespokojilo s kon-
statováním liknavosti distribuce či výrobců (což bylo 
nabíledni), ale vyplývala z něj kritika plánovaného hospo-
dářství a neschopného aparátu. Reportér Štěpán Klouček 
podobná témata rád vyhledával a publikoval, a také si za 
ně leccos vytrpěl. 
K dokreslení podmínek, v nichž redaktoři pracovali, 
poslouží následující příklad. V době zavádění tzv. nové 
ekonomické soustavy řízení (1965) se redaktoři pořadu 
Lidé–život–doba (kriticky zaměřeného cyklu, na němž 
participovaly i další redakce HRPV) ostře vyjadřovali k ne-
úměrným cenám dámských punčochových kalhot. Ozvali 
se výrobci, stranické orgány a vedení rozhlasu, které 
schválilo k tomuto pořadu následující stanovisko:

„a/ Vytknout autorovi pořadu a vedení HRPV nedodržení 
zásad platných pro přípravu a schvalování kritických 
a rozborových pořadů.
b/ Svolat mimořádnou pracovní schůzi v HRPV a projednat 
na ní nedostatky pořadu a nutnost dodržování platných 
zásad.
c/ Připomenout všem programovým pracovníkům platnost 
zmíněných zásad pro přípravu a schvalování kritických 
pořadů a nutnost jejich důsledného dodržování.
d/ Projednat s vedením všech hlavních redakcí a krajských 
studií zaměření, tematiku a zabezpečení závažných kritic-
kých a rozborových pořadů, připravovaných na nejbližší 
období. Jejich plán předložit ideologickému oddělení 
ÚV KSČ ke konzultaci.“6

Průmyslová redakce; zleva J. Tomeš, Z. Havel, F. Hejný, J. Svejkovský, V. Tučková, Z. Šrámková, F. Peroutka, L. Holoubek, L. Lehký, M. Vidlař
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Kritika v pořadu o drahých punčocháčích měla neoče-
kávaný dopad: po různých „rozjasňovačkách“, setkáních 
a jednáních nakonec k jejich zlevnění došlo. 
Na vysvětlení: „Rozjasňovačka“ = nepravidelně svolávané 
porady, kde se specifikoval případ a přijímala se opatření. 
Tehdejší rozhlasová mluva hýřila podobnými novotvary: 
„letučka“ = krátké operativní informační schůzky odpo-
vědných činitelů, „komandirovka“ = vyslání pracovníka na 
zahraniční služební cestu, „zvučka“ = znělka atp.

Cyklus s tematikou úspor, hospodárnosti a novátor-
ských postupů Záleží jenom na nás, který se vysílal jako 
příprava na XII. sjezd KSČ, záhy začal přinášet na svou 
dobu odvážná témata v novátorském zpracování. 

Například notorický nepořádek v nákladní železniční do-
pravě vyvolal záměr věnovat se této problematice hlouběji. 
Pohnuté osudy jednoho nákladního vagonu při expediční 
cestě z Čierné nad Tisou do Mostu sledovali reportéři 
Štěpán Klouček a Emil Peroutka. Rozhlasová kompozice 
z roku 1962 Pozor u třetí koleje! patřila mezi nejsmělejší 
a nejobjevnější pořady té doby. Personifikace věcí pohád-
kovými postavami spojila rozhovory a reportážní vstupy 
v posluchačsky přitažlivý a zajímavý celek. Meziredakční 
spolupráce (Ivo Fischer z HRLD psal spojovací text) se 
stala příkladem pro mnohé další redakce. Železniční te-
matice se dále věnoval Emil Peroutka v pořadech „Vagony 
musí jezdit“ s takovou vervou a vehemencí, že ho potrefení 
raději přemluvili, aby se stal zaměstnancem rezortního ča-
sopisu ministerstva dopravy...

Zkušenost z pořadů Záleží jenom na nás byla už na 
podzim 1962 přenesena jako trvalá metoda práce pře-
devším do pravidelného cyklu Lidé–život–doba. Byl to 
nový typ dvacetiminutového analytického pořadu před 
Rozhlasovými novinami, zaměřený na nejrůznější jevy 
v hospodářském životě země, ve vztazích lidí i v kultuře. 
Třebaže se ekonomické pořady měly výrazněji zaměřo-
vat na zobrazení hrdinství a obětavosti pracujících ve 
výrobě, výsledky bývaly sporadické. Spíš se tu zvolna 
začal uplatňovat kritický, na svou dobu odvážný tón.

Dobově progresivní formou pořadů byly besedy ne-
zřídka řazené do cyklů (například Přemýšlejte s námi 
nebo Co chcete vědět – zde odborníci objasňovali pojmy 
i problémy nastávající kampaně vědeckého řízení spo-
lečnosti a ekonomiky). Putující tribuna průmyslu (1966) 
bylo přímé vysílání z různých podniků, jehož cílem bylo 
vysvětlování podmínek hospodaření v nové soustavě 

řízení. Ekonomický komentář obsahoval výklad nových 
ekonomických kategorií, vztahy mezi výrobou a vnitřním 
trhem atp. Pořad Člověk–práce–paragrafy konfrontoval 
dopisy posluchačů se stanovisky Ústřední rady odborů, 
Státní arbitráže a dalších úřadů.

Řada relací na sebe strhla pozornost nejen proto, že 
byly zpracovány živou publicistickou formou, ale také 
odhalovaly závažné společenské problémy. Stranická 
kritika na sebe nenechala dlouho čekat.

„Průběžný rozbor ukázal, že účinnost těchto pořadů, zabý-
vajících se ostře kriticky závažnými nedostatky, které se 
projevují v nesprávném vztahu k lidem, není dostatečně 
vyrovnávána stejně účinnými pořady, které by vyzdviho-
valy pracovní hrdinství a pomáhaly strhovat další a další 
k objevování a využívání pokrokových metod práce a které 
by také metody i příkladný vztah k lidem, k životu i k práci 
popularizovaly. Soustavněji musíme také usilovat o to, aby 
všemi našimi pořady pronikala myšlenka, že je to naše 
strana, která stojí v čele boje za prosazení principů našeho 
socialistického humanismu, za prohlubování socialistické 
demokracie v našem životě...“7

Zemědělská redakce HRPV 
Cykly Na pomoc..., Kdo dřív – kdo líp, Rok dobrých 

hospodářů ad. se zabývaly plněním plánů osevů, sklizní, 
agrotechnickými lhůtami, podněcovaly k vyšším výno-
sům a úsporám, k zavádění nových metod v rostlinné 
i živočišné výrobě apod. Úspěšným družstvům se za 
odměnu hrálo, s jinými se vedly rozsáhlé polemiky uza-
vřené doporučeními a radami odborníků, ale i politiků. 
Protože zemědělství bylo v popředí politického zájmu, 
zúčastňovaly se příprav pořadů i jiné redakce.

Některé relace s těžištěm v zemědělské tematice se 
staly základem celého nového směru v rozhlasové práci 
a školou rozhlasových forem. Šlo o pořady mimořádně 
složité, mnohdy je celá skupina redaktorů z žurnalistic-
kých i uměleckých útvarů připravovala řadu týdnů.

Tak třeba na pásmech Krev a mléko šumperského okresu 
spolupracovala Dita Skálová z HRLD s redaktory země-
dělské redakce HRPV Slavomírem Voseckým a Čeňkem 
Pražákem a speciální písně k tomu složili Josef Vobruba 
s textaři Karlem Bradáčem a Ivo Fischerem. D. Skálová 
také participovala na pořadu To nechce klid (podtitul: Do-
dejte nám brambory), jindy zase Ludvík Vaculík z HRDM 
s Čeňkem Pražákem sondovali podmínky pro mládež 
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v JZD (Eva se chová arogantně, 1963) a společně pak nesli 
následky: „(...) vytknout oběma nesprávný postoj a přístup, 
udělit písemnou důtku a úkolovat základní organizace KSČ 
v HRDM a HRPV, aby projednaly chyby a vyvodily poučení 
pro ostatní redaktory, jak zpracovávat problémové po-
řady.“ Rozhlasová kompozice Farma Radejčín zpracovaná 
na motivy dvou kritických dopisů si vysloužila v připo-
mínkovém řízení značné úpravy: „Záleží jenom na nás 
– Farma Radejčín – pořad přepracovat z hlediska určení 
odpovědnosti za kritizované nedostatky, v závěru zařadit 
část vystoupení tajemníka OV KSČ a vypustit citát z dopisů 
posluchačky. (...) Provést střihy některých pasáží, které 
činí pořad nepřehledným a vedou kritiku nesprávným 
směrem.“8 Protože pořady byly připravovány v rámci kam-
paně ke XII. sjezdu KSČ, bylo na pováženou, že zaznívaly 
kritické hlasy, nesvědčící stranické politice. 

Změny ve vedení HRPV 
„Ideové prohřešky“ nakonec vedly k odvolání hlav-

ního redaktora HRPV Jiřího Rumla  a jeho zástupce 
Slavomíra Voseckého. Od 1. listopadu 1963 vedl HRPV 
František Hon.

František Hon (1922–nezjištěno)
Novinář, který poskytl plnou podporu společenskokritické 
orientaci rozhlasové publicistiky a tvorbě pro ni typických 
„problémových“ pořadů. Když K. Hoffmann dosadil místo 
J. Rumla kádrově perspektivnějšího F. Hona, příliš si nepo-
mohl. Hon vedl redakci ve stejném duchu a názorové klima 
se už nedalo zvrátit. Pro veřejný nesouhlas se sovětskou 
okupací byl F. Hon s nástupem normalizace v roce 1970 
propuštěn. Rehabilitace se nedožil.

V této době, kdy se v mnohých pořadech stále častěji 
vyskytovala otevřená kritická polemika (a nejen v rela-
cích HRPV), zasazoval se ústřední ředitel Čs. rozhlasu 
Karel Hoffmann o znovupotvrzení role KSČ a její poli-
tiky v působení rozhlasu:

„Rozhlas je nástroj strany, hlas strany – v zahraničním vy-
sílání i vlády, ne nástroj a hlas jednotlivých skupin lidí a je-
jich názorů. (...) Není možné, aby si každý říkal ve vysílání, 
co chce, co je nebo by mohlo být odůvodněně chápáno 
v rozporu s politikou strany. O různých názorech je možné 
a správné diskutovat, ale názory odlišné od stanoviska 
strany nepatří do vysílání. Subjektivismus nelze připustit 
ani v případě hodnocení pořadů. Neplatí jen v tom, jaká 
stanoviska v určitých otázkách zastávat, ale i v tom, jaké 
otázky v určité době nastolovat, zda je správné v určitém 

období se soustřeďovat na určité problémy. Ani to ne-
může být věcí úvahy, názoru jednotlivců, ale výsledkem 
kolektivní úvahy v rozhlase nebo dokonce konzultace se 
stranickými orgány...“9

Schizofrenní situace – na jedné straně striktní plnění 
pokynů a hesel podle ÚV KSČ, na druhé požadavek ote-
vřené kritiky nešvarů – nedávala redaktorům mnoho 
možností, jak z ní vykličkovat. Právě tehdy se zdálo, že 
živá aktuální publicistika bude znovu sešněrována do 
ortodoxních pout jednostrannosti a dogmat.

Redakce vědy a techniky HRPV 
V roce 1959 probíhal už 25. cyklus Rozhlasové uni-

verzity, dominantního pořadu redakce vědy a techniky. 
Společenské zadání preferovalo aktuální témata – v té 
době přednášky na téma Náboženství v životě jednot-
livce a společnosti. Následovaly cykly o biologii, dialek-
tickém materialismu, historickém materialismu a fyzice 
(1960), Dějiny lidstva jsou dějinami třídních bojů (1961), 
O kosmonautice a astronautice (1962), Myšlenky do příš-
tích let, O vědě dneška a zítřka (1963), Ekonomika země-
dělství, O vědeckém řízení společnosti (1964), Současná 
marxistická filozofie, Současná psychologie (1967–1968). 
Rozhlasové univerzity byly populárně-vzdělávacími 
pořady a jejich obliba (na počátku šedesátých let ideo-
logicky ovlivňovaná a posluchačsky odmítaná) postupně 
stoupala, když docházelo na žhavá společenská témata.

Zatímco debaty v Rozhlasových univerzitách na téma ate-
istické propagandy se hluboce dotkly nábožensky založe-
ných posluchačů, v letech pozdějších, s tím, jak se otvíral 
prostor tolerantnějšímu myšlení, zaznamenávaly spontánní 
ohlas: kladný u posluchačů, negativní u funkcionářů. To se 
týkalo například cyklu brněnských autorů Ivo Plaňavy 
a Ivo Možného o současné psychologii nebo Jarmily Lako-
silové a Slavomila Vencla o čs. dějinách (obojí 1968).

Poslání Rozhlasové univerzity viděl vedoucí redakce 
Josef Branžovský v podchycení zájmu o společenské 
a přírodní jevy a v probuzení touhy dovídat se o před-
mětu výkladu víc i z jiných zdrojů: „Nedělali bychom 
dobrou práci, kdybychom v posluchačích Rozhlasové 
univerzity budili iluzi, že jsme jim dali univerzitní 
znalosti, nebo v posluchačích cyklu o kybernetice do-
jem, že by obstáli v diskusi s odborníky...“10
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Vyhledávanými pořady byla rovněž početná kom-
ponovaná populárně-vědecká pásma (podle „Gelova 
vzoru“) jako například lékařský cyklus Abychom žili 
zdravěji, besedy Co chcete vědět o..., Jazykový koutek, 
Technika dneška a zítřka, Besedy o vesmíru, Hygiena 
duševního života. Velký posluchačský zájem a oblibu zís-
kala reportážní pásma založená na případech záchrany 
lidského života, jež v brněnské redakci připravoval Pře-
mysl Matula. 

Vysílání pro ženy HRPV 
se zabývalo tematikou velmi blízkou posluchačské 

obci: hodnotila se snaha informovat, radit, poučit. 
A tak témata o správné výživě, zdravotnictví, oblékání 
a bydlení, manželství a vztazích mezi generacemi, ale 
také připomínky k distribuci, ke společnému stravování, 
pedagogické a sociální otázky atp. se v pravidelných půl-
hodinových relacích prolínala s anketami a analytickými 
sondami do problémů týkajících se nejen žen.

V redakci působily osobnosti, jimž „nic lidského ne-
bylo cizí“, a tak navzdory nabádání a výtkám „zabydlo-
valy terén“ všednodenních problémů stále odvážnějšími 
komentáři a otevřenější kritikou. 

V roce 1962 zpracovala Libuše Šneková (vedoucí re-
dakce) závažnou společenskou otázku té doby – nedo-
statek mladých lidí v zemědělství. V pořadu Liduška Ju-
rásková postihla příčiny nezájmu mladých a pokusila se 
najít motivaci ke zlepšení stavu. To přineslo nejen četný 
dopisový ohlas, ale také konkrétní výsledky – nápravu 
problémů a zvýšený zájem o práci na vesnici.

Přestože stále chyběl pravidelný vnitropolitický ko-
mentář, začala se právě tady rýsovat nadějná perspek-
tiva v samostatných úvahách a postřezích, například 
Otty Bednářové, Jindry Klímové, Jarmily Lakosilové, 
Boženy Kubínové, Jiřiny Hrábkové-Rumlové či Jarmily 
Votavové, což se posléze zúročilo v už naprosto liberál-
ním pojetí otevřených debat v roce 1968.

Redakce propagandy marxismu-leninismu HRPV 
byla páteří ideově-politického působení Čs. rozhlasu 

až do druhé poloviny šedesátých let. Vytvářela pořady 
jako například Na pomoc studujícím marxismu-leni-
nismu, Živá slova, Úvahy do všedního dne, seriál be-
sed o vědeckém komunismu, pásma o historii strany 

a desítky příspěvků do Rozhlasových novin (nebo 
i samostatně vysílaných) na ekonomická, politická 
a společenská témata. Všechna měla jediný cíl: agitaci. 
Programovým úkolem redakce bylo objasňovat, vysvět-
lovat a šířit politiku KSČ a komunistických stran „zemí 
tábora míru“, napomáhat plnění úkolů pětiletek a rozši-
řovat ekonomické znalosti posluchačů. A také „být ná-
pomocni boji proti přežitkům ve vědomí lidí a za nové 
vztahy mezi lidmi (kontrapropaganda vůči buržoaz-
nímu vlivu, proti maloměšťáctví, militarismu Západu 
a za vyzdvižení předností socialistické soustavy nad 
kapitalistickou …)“11.

Profesionální úroveň pořadů rubriky nebyla dostaču-
jící – používalo se zastaralých málo účinných forem, vy-
sílání bylo nepřitažlivé. Redakce stále zápolila s lektor-
ským způsobem podání a mentorováním. Chtěla se tomu 
bránit především novými, živějšími způsoby výkladu. 
Tady však narážela na tradičně úzký okruh externích 
autorů: lektoři (odborníci z oboru filozofie, ekonomie) 
lpěli velmi úzkostlivě na určitých stabilních formulacích 
z obavy, aby nebyli nařčeni z vulgarizace.

Pro pořad Živá slova se redakce snažila získat autory ze 
spisovatelských kruhů, kde byl předpoklad větší invence 
a erudice. Nevedlo se to příliš: nízké honoráře nelákaly... 
Ve stranickém týdeníku Kultura se v rozhovoru s Janem 
Drdou a Alexejem Kusákem dokonce doporučovalo Živá 
slova zrušit, když nelze dát větší honorář.

Posluchači rozhlasu byli v průběhu šedesátých let už 
přesyceni politickými traktáty a bylo jen otázkou času, 
kdy si měnící se poměry ve společnosti vynutí i změnu 
zaměření propagandy. Obrat nastal vznikem redakce 
společenských věd v roce 1963 – už s jiným týmem 
redaktorů, externích autorů a s aktuálnějšími tématy. 
Právě v tomto útvaru se projevil pokrok v prezentaci 
filozofických, politologických a sociologických témat.

Koncem roku 1966 vznikl projekt nazvaný Klub anga-
žovaného myšlení – KAM.12 Byl spontánním sdružením 
posluchačů, kteří se písemně přihlašovali, odebírali 
rozmnožované texty relací a čas od času pořádali se-
tkání. Poprvé se stejnojmenný pořad vysílal 30. ledna 
1967 v 19.45 hod. na výběrovém VKV okruhu Česko-
slovensko II. Dřívější snahu redakce udržovat živý 
kontakt s posluchači především formou dopisů, anket 
a soutěží povýšil KAM do roviny aktuálně teoretické, 
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filozofické s cílem povzbudit občana k myšlenkové ak-
tivitě.

„Bylo to období, v němž se přes všechna dobová omezení 
ocitla žurnalistika ve své přirozenější podobě. Začínala 
nesměle kolem roku 1960, nejprve jen v okrajových 
oblastech života. Postupně odrážela a stále více předsti-
hovala obecný politický pohyb. Latentně, ale naléhavě se 
prosazovaly představy o pluralismu, o svobodě jedince, 
o toleranci k jiným názorům, k náboženství, k jiným po-
litickým směrům, o vztahu naší země ke světu. V pozadí 
těchto myšlenkových přesunů byl odpor k unitárnímu 
řízení společnosti z jednoho centra s jedinou ideologií. To 
vše bylo nevysloveně obsaženo v našich diskusích. Snad 
se dnes dá vytýkat, že to ovšem byla politika možného, že 
se nepřekračoval daný rámec výraznými útoky, ale postup-
ným podrýváním – jak ostatně protivník správně chápal 
(a uvedl proto KAM i v sovětské Černé knize13). Nakonec 
se ukázalo, že i to ,možné’ bylo vlastně nemožným pro 
ty, kdo něco takového nemohli potřebovat a měli sílu to 
znemožnit.“14

Výběr z témat roku 1967 podává představu o šíři zá-
běru: Co je angažovanost, Odvaha a statečnost, O hod-
notách, O ctižádosti, Člověk a instituce, Jak být a nebýt 
sám, O postavení muže v rodině, Prostor pro jednotlivce, 
O možnostech a mezích politiky, Jak se člověk rozho-
duje, Pokoj lidem dobré vůle. Pro posluchače, zvláště ty 
mladší, to muselo být po dvaceti letech tréninku „v jed-
notě názorů“ něco zcela objevného.

„(…) pokoušet se uplatňovat vlastní postoje a myšlenky, 
vyprovokované podnětnými úvahami špičkových autorů 
tehdejší doby. Rozhlasová setkání nepodávala nic hoto-
vého, uváděla se alternativní řešení, subjektivní postoje. 
Z posluchačských řad přicházely i krajní reakce, v bese-
dách a dispečincích se objevovaly další a další iniciativy. 
(…) Jádrem byla vždy snaha povzbudit myšlení vlastní 
hlavou bez předsudků a předem daných schémat.“15

Dalším programovým počinem byl přednáškový cyk-
lus pro náročné posluchače Čas živé účasti (každé úterý 
v 19.45 hod na Československu II – VKV). Redakce ho 
uvedla v dubnu 1968, tedy v době obrodného procesu 
„pražského jara“. Renomovaní autoři z intelektuálních 
kruhů tu prvně publikovali své názory přispívající 
k vytváření atmosféry otevřeného dialogu a kritického 
myšlení.

„Dlouhá doba politického voluntarismu zavedla socia-
lismus na scestí, pokřivila a deformovala téměř všechny 
oblasti společnosti, vzala mnohým iniciativu, neboť prak-
ticky zrušila prostor, v němž by se lidé mohli pohybovat 
jako skuteční občané. (…) Bude nejprve nutno vyčistit 
předpolí. Politiku bude třeba postavit na vědecké základy 
- cesta k tomu je rehabilitace demokracie. (…) Jen de-
mokracie, která není náboženstvím, ale diskusí, otevírá 
prostor času živé účasti pro všechny, kterým v této zemi 
o něco jde...“16

V redakci společenských věd HRPV (do roku 1968 
redakci propagandy marxismu-leninismu) došlo k nejvý-
raznějšímu programovému posunu od dob dogmatismu 
a politického diktátu. Posluchači reagovali vděčným 
spontánním zájmem a z textů si pořizovali knihovničky. 
To se dělo za vedení Věry Horké, s týmem nekonform-
ních redaktorů tvořeným Borisem Rieglerem, Janem 
Skálou, Helenou Šleisovou-Vávrovou a dalšími.

Zrcadlo kultury
Tato redakce se ve stínu ekonomiky a politiky sou-

střeďovala na tuzemskou kulturní produkci a na tvorbu 
ze socialistických zemí. Výraznější podíl měla v oblasti 
venkovské osvěty a lidové tvořivosti. Informace o vý-
znamných kulturních událostech uplatňovala ve zpra-
vodajských relacích Rozhlasových novin. Hlavní relací 
byl Magazín Zrcadla kultury a Sobotní magazín Zrcadla 
kultury. Oblíbené byly pořady Kniha týdne a ranní 
pětiminutovky Zrcadla kultury (denně kromě sobot 
a nedělí) stejně jako Nedělní knihovnička. Krátké relace 
měly jen informativní a propagační charakter, magazíny 
pak obsahovaly i recenze.

Po IV. sjezdu Svazu čs. spisovatelů (červen 1967), 
jehož převažující kritický tón diskusních příspěvků 
byl opětovně napadán ideology ÚV KSČ, narůstal tlak 
i na redakci Zrcadla kultury. Požadovalo se důslednější 
plnění rezolucí XIII. sjezdu KSČ, usnesení ze zasedání 
ÚV KSČ v únoru 1967 k ideologickým otázkám a usne-
sení ÚV KSČ ke sjezdu spisovatelů. Směrnice všech 
těchto orgánů znovu zdůraznily stranickost v posuzo-
vání a prezentaci kulturních děl v rozhlase. To vše se 
pochopitelně odrazilo i v požadavcích na všechny publi-
cistické redakce rozhlasu. Především v těchto útvarech 
se totiž stranická kázeň uvolnila a doporučení i příkazy 
se různě obcházely a plnily se jen naoko. Redakční týmy 
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využívaly politicko-společenského uvolnění i rozporů 
a rozbrojů uvnitř stranického aparátu k šíření volnějších 
a demokratičtějších názorů.

Literárně-dramatické 
vysílání

Počátkem šedesátých let se i v Hlavní redakci literár-
ně-dramatické (HRLD) do značné míry stále odrážela 
myšlenková strnulost dogmatických padesátých let. 
Plány HRLD musely obsahovat náměty na umělecké 
ztvárnění různých politických kampaní. Pořady malých 
literárních forem i větší dramatické celky prostupovala 
výrobní tematika. Muselo se dbát na přísný výběr her 
i četeb, v nichž se preferovala díla ideově nezávadná 
a neodporující stranické linii. Bylo těžké nacházet je 
v tuzemské i zahraniční tvorbě. Redakce se stále potý-
kala s nedostatkem externích autorů, kteří by se specia-
lizovali na rozhlasovou tvorbu.

Nejrozsáhlejším počinem k 15. výročí osvobození 
Československa se stala akce nazvaná Poznejme nové 
Československo, jejímž garantem se stala HRLD. Roz-
hlas vysílal v jejím rámci až padesát pořadů týdně! 
Podílely se na nich všechny hlavní redakce ústředního 
vysílání, Slovensko i krajská studia. Ambiciózní úkol 
chtěl postihnout celou šíři života naší země v průběhu 
uplynulých patnácti let. 

Rozporná interní hodnocení této akce na jedné straně vy-
zdvihovala prospěšnost a jistou úspěšnost snah, na druhé 
pak poukazovala na setrvale se opakující nedostatky 
v rozhlasové práci: „Pořady srovnávaly příliš mechanicky 
současnost s minulostí, z čehož se stávalo omšelé schéma, 
průhledné a odrazující. Většinou se tvůrci uchylovali k frá-
zovitosti, pozérství, nabubřelosti a falešnému patosu na 
úkor věcnosti, zajímavosti a autorské zasvěcenosti. Místy 
se podléhalo ,lakování na růžovo‘, chyběla analýza a kri-
tický pohled. Nové jevy (např. Brigády socialistické práce 
– BSP) se prezentovaly obvyklým klišé a tím se nepodařilo 
u posluchačů probudit citový vztah k nim. Zklamala sna-
živá aktivizace hnutí závazků k 15. výročí osvobození a ne-
podařilo se ukázat živě a zajímavě úlohu strany. Neúměrně 
malé množství bylo také pořadů, které měly humorný nebo 
aspoň úsměvný charakter.“17

Akce Poznejme nové Československo dala vzniknout 
novým typům pořadů (například Tribuna posluchačů, 
Kalendář naší vesnice, posluchačská anketa Taková 
bude naše vlast). Její páteř tvořily bloky krajských stu-
dií, obsahující strukturované pohledy na život a na his-
torii jednotlivých regionů. „Měly spíš ráz experimentů 
než vizitky jednotlivých krajů, trpěly nedostatkem 
vynalézavého literárního zpracování a vtipnosti, byly 
proklamativní, plné patosu, přemluvené, nepřehledné, 
nebyl jasný poměr slova a hudby, ani jasná funkce 
hudby.“18 Stručně shrnuto – byla to programová událost, 
jež mnohdy více slibovala než splnila.

Kolektiv HRLD byl poměrně stabilizovaný a soustře-
dil v jednotlivých redakcích mnoho tvůrčích a kultivo-
vaných osobností, náročných na rozhlasovou tvorbu 
a nespokojených s dosavadním zaměřením literárně-
-dramatického vysílání.

Dílčí redakce HRLD byly: 
- dramaturgie rozhlasových her,
- literární redakce,
- redakce aktualit a zajímavostí (A-Zet),
- redakce humoru a satiry (HUMSAT).
V čele HRLD byl Vlastimil Brtěk, jeho zástupcem se 

v roce 1962 stal Miroslav Stuchl, který jej v průběhu 
„pražského jara“ 27. května 1968 nahradil – ne však 
nadlouho: již počátkem roku 1970 jej normalizátoři zba-
vili funkce a o dva roky později propustili.

Miroslav Stuchl (1927)
Redaktor a dramaturg HRLD. Od roku 1953 pracoval 
v Zrcadle kultury HRPV, v letech 1958–1967 byl zástupcem 
hlavního redaktora HRLD, v roce 1968 šéfredaktorem 
HRLD. V letech 1970–1972 pracoval jako dramaturg roz-
hlasových her, pak byl z politických důvodů propuštěn. Po 
roce 1989 se do rozhlasu vrátil: do roku 1992 působil jako 
vedoucí oddělení dramaturgie her a zástupce šéfredaktora 
HRLDV. V šedesátých letech přispěl k vytvoření ovzduší 
duchovního a tvůrčího uvolnění a ke zvýšení náročnosti 
na uměleckou úroveň pořadů. Kreativní teoretik i praktik 
s nedocenitelnou znalostí běhu událostí v „renesančním“ 
období šedesátých let.19

V roce 1962 se konstituuje útvar dramaturgie (vedoucí 
Jaromír Ptáček). Nastal nejprudší rozvoj a nejplod-
nější období v činnosti HRLD: značně posílila myšlen-
ková závažnost, bohatost a pestrost pořadů. Výrazně se 
rozvíjely programové žánry a formy, vysílání se otevřelo 
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dílům z celého světa, což bylo vzhledem k obsahové zá-
važnosti i novým formálním impulsům velmi podnětné. 
Také rozhlasová režie nalézala nové realizační přístupy. 
A co bylo nejpodstatnější: pro rozhlasovou dramatickou 
a literární tvorbu se dařilo získávat více autorů. Otevíral 
se i prostor domácím i zahraničním tvůrcům režimem 
dříve potlačovaným nebo zamlčovaným.

Dramaturgie rozhlasových her
(od roku 1963 vedoucí Dalibor Chalupa)

Po desetiletích stagnace charakterizované mj. velkým 
počtem přejímaných divadelních inscenací našlo svůj 
nový, vpravdě současný a zpracováním tématu skutečně 
specificky rozhlasový výraz rozhlasové drama. Rene-
sance původní české rozhlasové hry se naplno projevila 
po roce 1963. Polevily výhrady vůči „formalistickému 
scestí“ původních her a upevňovalo se vědomí úspěš-
nosti nových titulů nejen u domácího publika (nápaditě 
a rozhlasově fundovaně zpracované nové hry, reagující 
na naléhavé otázky současnosti), ale také stále častěji 
v zahraničních rozhlasech, zejména západoevropských.

V roce 1964 obnovil Čs. rozhlas svou účast v tehdy 
největší mezinárodní soutěži rozhlasové tvorby Prix 
Italia20 a hned první z přihlášených her – Bylo to na váš 
účet Ludvíka Aškenazyho – získala druhou cenu své 
kategorie, Cenu Italského rozhlasu a televize. O dva 
roky později pak mezinárodní porota přiřkla nejvyšší 
ocenění, Cenu Prix Italia, hře Miloslava Stehlíka Linka 
důvěry.21 Obě inscenace vznikly v dramaturgii Jaroslavy 
Strejčkové a nastudoval je Jiří Horčička.

Účast Čs. rozhlasu na prestižní soutěži Prix Italia 
znamenala kromě jiného také získání všech textů zasla-
ných do soutěže a následné inscenace některých z nich 
v domácím vysílání. To bylo podnětem k soutěžním pře-
hlídkám nejkvalitnějších zahraničních her, často realizo-
vaných zahraničními režiséry. 

„V průběhu šedesátých let se tak dostávají do vysílání 
ČsRo prakticky všechny poetiky, pěstované v zahraničních 
rozhlasech. Vedle her základní realisticko-dramatické fak-
tury také hry dramatického dialogu, hry soudní, telefonní, 
lyrické, nereálných hlasů, absurdní poetiky, nadreálných 
postupů, hry reportážní a s různým funkčním včleněním 
prvků epických a úlohy vypravěče do dramatického pole. 
Česká rozhlasová hra se postupně intelektualizuje, všímá 
si častěji existenciálních otázek života jednotlivce proti 

dřívějšímu vřazování individua do kolektivu, zesiluje se 
její společensko-kritická nota. Zde mají zvláštní postavení 
hry, zbudované na půdě absurdní poetiky, např. ,Výběrčí‘ 
Milana Uhdeho nebo ,Anděl strážný‘ Václava Havla. Na 
rozdíl od západoevropské situace, kde absurdní dramata 
vyjadřují absurditu života jednotlivce, česká absurdní 
rozhlasová hra odkrývá rozpornost současných společen-
ských poměrů a vztahů, jež zdravý životní projev individua 
oklešťují nebo znemožňují.“22

To, že dramatická tvorba v rozpuku šedesátých let jen 
málokdy narážela na omezení ze strany cenzury (HSTD), 
lze snad přičítat jen neotesanosti a chabé schopnosti 
jiného uvažování než prvoplánového, přímočarého. Cen-
zoři se v textech prostě nevyznali a zmohli se na zásah 
jen tehdy, když v podtextu inscenace zaznělo cosi jim 
důvěrně známého a průkazného.

To se stalo osudné například pokusu Pavla Hanuše dra-
maticky zpracovat politické procesy z padesátých let 
(Přiznání), který adresně a nemetaforicky poskytoval 
společensko-kritický výklad. Na podnět tiskového dohledu 
zakázal ústřední ředitel Hoffmann pořad vysílat.

Čeští dramatičtí autoři brzy postřehli v této oblasti 
poměrně značnou svobodu co do témat i co do způsobu 
jejich ztvárnění a počet „rozhlasových autorů“ rychle na-
růstal. Některá jména už byla pojmem, jiná se jím rychle 
stávala. Zásluhu na přílivu nových jmen měli především 
dramaturgové Jaroslava Strejčková, Jaromír Ptáček a Jo-
sef Hlavnička a v Brně Karel Tachovský. Mnohé české 
rozhlasové hry z té doby byly předmětem prestižního sou-
peření, která západoevropská stanice je uvede dříve (do-
konce ještě před její premiérou u nás!). Vítězná Stehlíkova 
Linka důvěry oběhla doslova celý svět, Urhamlet Miloše 
Rejnuše z Brna byl už v roce 1967 vysílán v německém 
překladu v Kolíně nad Rýnem (o dva roky později ve 
Švýcarsku a v Holandsku) – česky hru natočil Josef Melč 
v roce 1969, ale vysílána byla až po listopadu 1989…23

V roce 1967 byla založena mezinárodní rozhlasová soutěž 
o nejprogresivnější původní hru zemí socialistického tá-
bora Praha–Záhřeb–Varšava. Z národních soutěžních kol 
tří rozhlasů se do mezinárodního klání dostala hra Ivana 
Vyskočila Cesta do Úbic a jako vítězná měla být vysílána 
ve všech rozhlasech zúčastněných zemí. Tehdy to varšav-
ský porotce pro tamní rozhlas odmítl, protože nabízela ak-
tualizační společensko-kritické výklady a v té době došlo 
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v polské společnosti i kultuře k výraznému regresivnímu 
pohybu a mj. také k antisemitským čistkám.24

Redakce rozhlasových her měla přes nesporné 
úspěšné výboje dvě manka: nerealizovala se myšlenka 
založit trvalý dramatický seriál (například rodinného 
typu) a navíc se nepodařilo prosadit některé náročné hry 
výlučně na III. okruh (VKV), tedy Československo II. Ar-
gumentovalo se technickými podmínkami, dosud malou 
slyšitelností tohoto okruhu, a tedy neúměrnou finanční 
náročností na výrobu takto výlučných děl.

Literární redakce HRLD (vedoucí Josef Štefánek)
poskytovala posluchačům v šedesátých letech pře-

vážně ukázky z naší i zahraniční literatury, přejímané 
– až na výjimky – z knižních nebo časopiseckých 
zdrojů, ovšem autorsky komentované nebo rozhlasově 
tvarované: od sólových poledních veršů a prosté četby 
výňatku z prózy přes nejrůzněji komponované sestavy 
a pásma k tvarům polodramatizovaným a dramatizova-
ným. Různé podoby zpracování měla tradiční Četba na 
pokračování. Osu vysílání tvořily tematické cykly Mistři 
krátké prózy, Schůzky s literaturou, Panorama zahraniční 
poezie, Stránky na dobrou noc, Pohlednice z domova.

Nad dosud převažujícím podílem klasické literatury 
nabírala vrch literatura současná. S postupující demo-
kratizací v kultuře a v rámci celkově se uvolňující atmo-
sféry ve společnosti dostávali v pořadech prostor autoři 
dříve zamlčovaní či nežádoucí. Mohli se představit noví 
tvůrci, nové myšlenkové proudy šedesátých let a také 
básníci a prozaici ruští a sovětští, po řadu let držení na 
indexu zakázaných či nepohodlných.

Redakce aktualit a zajímavostí (A-Zet)
(vedoucí Alena Maxová)

soustřeďovala už od roku 1957 profesionálně vyzrálé 
osobnosti, a to nejen z Čs. rozhlasu v Praze, ale také 
z krajských studií (hlavně brněnského). Tematicky 
i formálně se vymykala sférám zájmu ostatních dílčích 
redakcí HRLD. Byla to svým způsobem literárněpublicis-
tická redakce, která v pořadech spojovala prvky naučné, 
propagandistické i zábavné. 

Alena Maxová (1920)
Překladatelka a publicistka, absolventka FF UK v Praze. Od 

roku 1948 působila v zahraničním, pak učebním oddělení 
Čs. rozhlasu, v letech 1956–1970 redaktorka, resp. vedoucí 
redakce A-Zet v HRLD. Ve svém týmu soustředila osobnosti 
připravující populární pořady (Kolotoč, Černá hodinka, 
Piš a slyš, Čí jste dítě, Rada moudrých ad.). V šedesátých 
letech byla oporou reformních snah, pro nesouhlas s nor-
malizačním režimem byla v roce 1970 propuštěna. V letech 
1990–1992 se do rozhlasu vrátila jako vedoucí redakce umě-
leckého dokumentu. Stále aktivní překladatelka a externí 
spolupracovnice Českého rozhlasu.25 

Literární ambice měly v redakci A-Zet fejetony, 
adresnou podobu si udržovaly dlouhodobé cykly 
Představte se sám a Čí jste dítě?, v nichž bez vstupu 
redaktora vyjevovaly různé osobnosti svým projevem 
subjektivní osudy a charaktery. Smíšenou formu s re-
portážemi i psanými příspěvky měl brněnský Kalendář 
naší vesnice, kaleidoskopickou podobu měl po pět dnů 
v týdnu vysílaný Kolotoč (vznikl v roce 1963 po vzoru 
z britského vysílání). V Sedmilhářích vyprávěla zábavné 
historky téměř stabilní skupina známých spisovatelů 
a scenáristů, mezi něž patřili Z. Jirotka, D. Skálová, 
J. Smetanová, J. Otčenášek, F. Vlček, I. Osvald. V dalším 
populárním pořadu, Radě moudrých (byly to fiktivní roz-
hovory nad problémy současnosti, sestavené z myšlenek 
slavných světových myslitelů), vystupovali známí herci 
(Nedbal, Větrovec, Adamíra, Dítě, Le Breux, Smolík, 
Deyl ml.), režisér Červinka aj. Vysokou literární hodnotu 
měl zábavný měsíčník Piš a slyš!, ve kterém jeho autor 
a tvůrce Ivo Fischer vtipně a hravě reagoval na zprvu 
autentické, později fiktivní dotazy posluchačů. I. Fischer 
také byl autorem nápaditě psaných Nedělních hodinek.

Redakce vysílala též dokumentární pásma, v nichž 
stanovené téma neslo pečeť individuálního vypravěč-
ského a kompozičního stylu svého tvůrce a reportážní 
prvky byly spojovány s literárními nebo i dramatickými. 
(Byl to už předobraz pozdějších rozhlasových kompozic, 
označovaných jako feature – „fíčr“.)

Podíl krajských studií byl nejzřetelněji zastoupen mo-
zaikovitým týdeníkem Nashledanou v sobotu!, redigova-
ným Vlastimilem Pantůčkem a Miroslavem Skálou 
z Brna. Příspěvky jmenovaných a dále Jana Skácela, 
Antonína Přidala, Karla Tachovského a dalších brněn-
ských externistů patřily k tomu nejlepšímu, co v žánru 
fejetonistiky a drobné literární publicistiky v rozhlase 
vzniklo.
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Redakce humoru a satiry (HUM-SAT)
(vedoucí Vladimír Rohlena)

připravovala nejrůznější formy pořadů od satirických 
vstupů do Rozhlasových novin přes fejetony, sólová 
i cyklická pásma až po veřejně natáčené programy, 
estrády, kabarety. Podklady získávali redaktoři jednak 
v dostupné humoristické literatuře, jednak (a to větši-
nou) vytvářeli humoristické programy sami. 

Natáčela se různá satirická pásma (většinou na ploše 
jedné až dvou hodin), v nichž se určitý morální defekt 
prezentoval ve výstupech, skečích, scénkách, písních 
apod. Existoval cyklus nově psaných soudniček, nauč-
ně-zábavný cyklus dějin světového humoru a satiry atd.

Inteligentním humorem se vyznačoval oblíbený tý-
deník pro automobilisty Šťastnou cestu, jehož dlouho-
letý průvodce Jiří Štuchal byl s brněnským Milanem 
Mastným také zasvěceným konferenciérem veřejných 
nahrávek kabaretů a estrád. Ty se uplatňovaly jako zdroj 
scének, hříček a humorných skečů pro největší akci roku 
– mnohahodinové silvestrovské večery (například Směr 
Silvestr, 1960, Cirkus Silvestr, 1961, Jeho Excelence Sil-
vestr, 1962, První pražská pouť ke sv. Silvestru, 1963). To 
byla každoroční „můra“ této redakce. Vždy už od jara se 
chystalo další vydání Silvestra a bylo třeba počítat s tím, 
že celovečerní program, mimořádně pracovně náročný, 
bude několik týdnů před vysíláním podroben především 
zkoumavému sluchu kolegia Čs. rozhlasu, přizvaných 
zástupců sekretariátu ÚV KSČ a tiskového dohledu 
(HSTD). Namnoze byli autoři donuceni k vypuštění 
největších prostořekostí či dokonce k přetáčení celých 
pasáží nevyhovujících momentální politické situaci.

Režisérské oddělení HRLD
(vedoucí režisér Oldřich Hoblík)

mohlo úspěšně navázat na tradiční režisérskou školu 
osobností, které dokázaly vymanit rozhlasový režijní 
a herecký interpretační výraz ze strnulého divadelního 
sevření. Šedesátá léta přinesla mnoho nového v hle-
dání režijních přístupů a prostředků nejen při realizaci 
literárních a dramatických pořadů, ale i v programech 
publicistických. 

V té době působili v profesi režiséra slovesných po-
řadů vedle sebe představitelé několika generací. Ze slav-
ného trojlístku odešel sice do důchodu na konci předcho-
zího období (v roce 1959) Josef Bezdíček, ale zbývající 

dva režiséři zakladatelské generace, jakkoli měli vrchol 
svého působení za sebou, přinesli počátkem šedesátých 
let ještě několik podnětných prací. Přemysl Pražský 
(zemřel v roce 1964) natočil ve vlastní rozhlasové úpravě 
Mussetova Lorenzaccia (1960) a dramatizaci románu 
Turbína od K. M. Čapka-Choda (1963). Miloslav Jareš, 
který byl ve svazku s rozhlasem do roku 1967 (externě 
však působil ještě v průběhu sedmdesátých let), se sou-
středil na realizace rozhlasových adaptací velkých děl 
světové dramatické literatury (Hugo: Ruy Blas, 1961, Ra-
cine: Berenika, 1962). Ve stejném roce využil atmosféry 
a zvukového ozvláštnění prostoru historických chrámů 
v Kutné Hoře při realizaci Racinovy Faidry a Theerova 
Faethóna. V dalších letech realizoval mimo jiné Shake-
spearova Macbetha, Kvapilovu Princeznu Pampelišku 
a Fischerovu historickou hru Karlštejn.

Od počátku šedesátých let se však stále výrazněji 
prosazovali režiséři mladší generace. Z nich zejména 
Jiří Horčička, jehož objevitelství ve vztahu k výrazo-
vým možnostem rozhlasových inscenací se projevilo už 
v průběhu padesátých let, dosáhl významných úspěchů 
(Karel Cop: Hodiny, Miloslav Stehlík: Intonace aneb 
Ptačí zob, Ilja Hurník: Moli, Peter Karvaš: Sedm svědků, 
Arnošt Lustig: Člověk velikosti poštovní známky, Milan 
Uhde: Výběrčí, Ivan Vyskočil: Cesta do Úbic, Karol Si-
don: Dvojí zákon, Oldřich Daněk: Přepadení národní 
banky, Ivan Klíma: Ženich pro Marcelu). 

Jiří Horčička (1927)
Režisér a šéfrežisér Čs. rozhlasu. Začínal v Dismanově 
rozhlasovém dětském souboru, v roce 1948 byl přijat do 
Čs. rozhlasu. Jedna z nejvýznamnějších uměleckých osob-
ností rozhlasu. Představuje rozhodující obrat k novému 
autentickému výrazu moderní rozhlasové tvorby. Jeho 
režie získaly řadu ocenění (mj. Prix Italia – Aškenazy: Bylo 
to na váš účet, 1964, Stehlík: Linka důvěry, 1966 ad.). Řada 
jeho režií rozhlasových her, dramatizací a četeb byla oce-
něna v domácích i zahraničních soutěžích, takřka všechny 
nahrávky jsou zachovány v tzv. rozhlasovém zlatém fondu. 
Pohostinsky režíroval ve všech německých rozhlasech, 
v Lublani, Záhřebu, Budapešti, Moskvě a Helsinkách, zís-
kal cenu Akademie umění ve Franfurktu nad Mohanem 
(1968). Neúnavně prosazoval nový styl ve vývoji moderní 
rozhlasové inscenace a ve využití stereofonie.

Neméně výraznou režisérskou osobností se v průběhu 
šedesátých let stal Josef Henke (po externím působení 



306

R
E

N
E

S
A

N
C

E
 

R
O

Z
H

L
A

S
U

 
 

 
 

 
 

 
1

9
5

9
–

1
9

6
8

307

v padesátých letech od roku 1964 do roku 1971, kdy byl 
z politických důvodů z rozhlasu propuštěn). Ve srovnání 
s Horčičkovým expresivním režijním pojetím, založe-
ným na dynamice střihů a zvukové pestrosti, dominuje 
v Henkeho režijních pracích hluboký smysl pro odhalo-
vání významových podtextů, detailní a jemné rozkrývání 
skrytých vrstev postav a příběhů, jemně cizelovaná 
práce s hereckým výrazem. Z Henkeho režií, jež vznikly 
v průběhu šedesátých let, jmenujme alespoň několik her 
a kompozic: M. Krleža: V táboře, K. Čapek–F. Pavlíček: 
Život a dílo skladatele Foltýna, K. H. Mácha–E. F. Bu-
rian: Kat, W. Borchert: Venku přede dveřmi, V. Dyk–

E. F. Burian: Krysař, hra na motivy lidových loutkářů Jo-
han doktor Faust, I. Bergman: Malba na dřevě, A. Přidal: 
Sudičky, F. Kafka–J. Henke: Proměna, F. X. Šalda: Zástu-
pové, S. Beckett: Krappova poslední nahrávka.

Od roku 1962 se datuje začátek působení další mi-
mořádné režisérské osobnosti – Josefa Melče. Brzy 
se zařadil mezi špičkové režiséry dramatických a lite-
rárních pořadů. Z jeho režijních prací, jež natočil v prů-
běhu šedesátých let, uveďme Vančurovo Rozmarné léto, 
Grochowiakovu Partitu pro dřevěný nástroj, Madáchovu 
Tragédii člověka, Havlova Anděla strážného, Anouilhovu 
Antigonu, Rejnušova Urhamleta.

Z natáčení rozhlasové hry Pražské křižovatky; zleva M. Tomášová, O. Korbelář, režisér J. Horčička, M. Vášová, F. Le Breux (1965) 
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Pestrost a mnohotvárnost režijních stylů, které v prů-
běhu šedesátých let přinesly žeň inscenací, jež se staly 
(pokud nebyly v následujícím období normalizace sma-
zány) trvalou součástí rozhlasového archivu, dotvářely 
další osobnosti: Alena Adamcová (z jejích realizací 
z šedesátých let uveďme například Plautova Lišáka 
Pseudola, Jarišovu Malou zajížďku, Uhdeho Partu, Blo-
kovu hru Růže a kříž), Petr Adler (Přidal: Všechny moje 
hlasy, Čapek–Tachovský: Země mnoha jmen), Jana 
Bezdíčková (Aškenazy: Servítek, Benešová: Šerloček), 
Josef Červinka, vl. jménem Schwarz (mj. Aškenazy: 
Piškot, Shakespeare: Richard III., Vilímek: Nic lidského 
mi není cizí, Uhde: Ten, který přichází, Saroyan: Trochu 

poezie, trochu hudby), Jan Fuchs (režisér prvního čes-
kého a patrně i středoevropského slovesného stereofon-
ního díla ve spolupráci s autorem Zdeňkem Svěrákem 
Krápník a Františka z roku 1965, dále například Svěrák: 
To jeli dva ve vlaku, řada pohádek), Viktor Dusil, Jiří 
Hesoun, Oldřich Hoblík, Ludvík Pompe, Jiří Roll, 
Olga Valentová.

V krajských studiích působili například Olga Zezu-
lová, Jan Tůma, Vladimír Vozák (Brno), Otakar Bílek, 
Miroslav Mráz, Ludvík Mühlstein (České Budějovice), 
František Juřička, Vladimír Semrád a Vladimír Tomeš 
(Plzeň), Věra Pražáková-Drozdová, Alois Kachel, Libor 
Kondělka, Drahomíra Šípová (Ostrava).

Z natáčení hry Takový drzý civilista; vpravo režisér J. Červinka (1964)
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Hlavní redakce hudebního 
vysílání (HRHV)

se v šedesátých letech skládala z těchto dílčích re-
dakcí a útvarů:

-  redakce symfonické, vokální a komorní hudby 
– vedoucí Jiří Hlaváček (do roku 1961), Jiří Ber-
kovec,

-  redakce malých hudebních žánrů (REMAHUŽA) 
– vedoucí Harry (Karel) Macourek (do roku 
1961), Dalibor Basler,

-  redakce lidových písní – vedoucí Vladimír Klusák,
-  hudebněvzdělávací redakce – vedoucí Miloslav 
Nedbal,

-  redakce mezinárodní hudební výměny – vedoucí 
Marie Grünfeldová,

-  útvary hudebních dramaturgů a hudebních režisérů
– vedoucí Zdeněk Jonák,

-  oddělení hudební výroby – vedoucí Vlastislav 
Antonín Vipler.

V zajetí dogmat
Hudební vysílání Čs. rozhlasu těžilo z určité poslu-

chačské přízně v oblasti hudebněvzdělávací (dominantní 
byly pořady vážné hudby), popularizační (přenosy kon-
certů, uvádění nových děl atp.) a rekreativní (hudba 
k poslechu a tanci, soutěžní pořady, koncem šedesátých 
let „hitparády“, přehlídky módních i moderních skladeb 
a písní, to vše soustředěno v redakci malých hudebních 
žánrů).

Hudba v rozhlase na počátku šedesátých let zaujímala 
přibližně 65 % vysílacího času, na jednotlivých okruzích 
ovšem rozdílně (zatímco na národních okruzích Praha 
a Bratislava byl podíl nižší, na celostátním okruhu Čes-
koslovensko I a od roku 1963 i na VKV okruhu Českoslo-
vensko II bylo hudebních pořadů více).

Stále se projevovala obecná nespokojenost s hu-
dební složkou rozhlasového schématu, ať už v žánrové 
skladbě programu, nebo v časovém umístění. Zejména 
na začátku období ještě dozníval požadavek posky-
tovat posluchači – kromě samozřejmého dílu hudby 
vážné – hudbu a písně s tzv. budovatelskou tematikou. 
Teprve od roku 1960 se pod vlivem hudebních proudů, 

importovaných západními vysílači, začal prosazovat jiný 
hudební žánr, do té doby takřka zcela opomíjený, a sice 
jazz a moderní taneční hudba.

Místo a uplatnění hudby v rozhlase bylo spatřováno 
především v jejím výchovném poslání, ostatní funkce 
zůstávaly dlouho stranou. V diskusích se o tomto úkolu 
rozhlasu vedly stálé pře mezi dogmatiky a „osvíceněj-
šími“ tvůrci hudebních programů. 

Jakýmsi kánonem marxistické hudební estetiky se stala 
kniha sovětského muzikologa V. Gorodinského Hudba 
duševní bídy. Česky vyšla v roce 1952, dva roky po ruském 
vydání. Autor se v ní zabýval především vývojem hudby 
od posledních desetiletí 19. století do poloviny 20. století. 
„Přinesl mnoho postřehů a snesl kvantum průkazného 
materiálu – především v negativním smyslu průkazného. 
(…) Dochází však k velmi zjednodušeným a schematic-
kým soudům: že veškerá hudba tohoto období je do té 
míry narušena dekadencí, že ji nelze než zavrhnout. Podle 
těchto (…) hledisek se kladný vývoj hudby zastavil někde 
u velkých zjevů 19. století, jakými byli např. v Rusku Čaj-
kovskij nebo Rimskij-Korsakov a jakými byli analogicky 
u nás Smetana, Dvořák a dokonce Fibich. Není proto divu, 
že schematickým sítem Gorodinského kritiky propadla 
díla autorů problematických, jakými jsou Stravinskij, 
Schönberg, Hindemith, ale i dílo Richarda Strausse nebo 
Debussyho. A tak se pod vlivem těchto názorů vytvářela 
paradoxní situace, že řada skladeb, které jsou standard-
ními čísly repertoárů všech orchestrů západního světa, 
(...) byla s etiketou formalismu, dekadence ap. vyřazena 
z provádění v Sovětském svazu, v lidových demokraciích 
a také u nás.“26

Teprve odsouzením pozůstatků rozhodování z dob 
„kultu osobnosti“ a objektivnějším pohledem na hod-
notu hudby a její místo v životě lidí se situace začala 
zvolna měnit.

Po létech znovu zazněla z rozhlasového vysílání hudba 
už dlouho neslyšená a mladší generaci vlastně takřka 
neznámá: ukázky z tvorby Stravinského, Honeggera, 
Hindemitha, Schönberga, ale i zčásti už rehabilitovaného 
Bohuslava Martinů a dalších. I nadále však z děl „problé-
mových“ autorů byla vybírána a zařazována jen ta nekon-
fliktní a bezproblémová. „Pochybné“ tvůrčí směry byly 
i nadále na indexu.

Pořadům vážné hudby byly v rozhlase vyhrazeny 
většinou vysílací časy málo vhodné pro poslech – časná 
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dopoledne, polední a hlavně pozdně večerní hodiny. 
V ostatních časech se měla – podle mínění politiků a ide-
ologů (méně už hudebních teoretiků a znalců) – vysílat 
hudba „stravitelná“ a „srozumitelná“ pracujícím lidem. 
Tuto funkci měla zastávat tzv. lehká hudba. Obsahovala 
kromě nezbytných dechovek a lidovek také folklor, ale 
i masové, dělnické a revoluční písně, opatřované nepří-
liš kvalitními texty s budovatelskou tematikou.

Zásobárnou hudebních nahrávek byly velmi často ama-
térské soubory lidové umělecké tvořivosti, které stihly 
v krátké době nastudovat a nahrát aktuální popěvky 
(častušky) a oslavné ódy na stranu a její vůdce, případně 
adorovat úspěchy tábora míru v ekonomice, vojenství či 
životní úrovni.

Zápas o pop-music
Počátkem roku 1960 ustavil ústřední ředitel Čs. roz-

hlasu speciální komisi, která měla zkoumat programo-
vou linii hudebního vysílání, vyvodit ze závěrů podklady 
pro ideově-tematické plány na další léta a přispět k vy-
tváření nové programové koncepce rozhlasu na tomto 
úseku. Za hlavní úkol označila komise všestrannou hu-
dební výchovu pracujícího lidu. Rozhlas byl dosud nej-
častějším zdrojem hudby a kromě škol měl největší vliv 
na lidový hudební vkus. Neměl proto ponechávat nic ži-
velnosti, naopak měl hudební politiku řídit i ovlivňovat. 
Cílem bylo, aby si posluchač vybral „zdravou, vkusnou 
a všestranně rozmanitou hudbu“ pro zábavu a tanec, 
resp. aby vyhledával poslech tzv. vážné hudby.

Všeobecná hudebnost českého národa byla bezpo-
chyby vysoká. Nebyla rozvinuta u všech vrstev stejně: 
u zemědělského venkova se projevovala značná odtr-
ženost od tzv. umělé hudby, u mládeže byl zase patrný 
sklon k modernějším i módnějším trendům v hudební 
a písňové tvorbě. A právě tyto trendy, importované sem 
a žádostivě přijímané mladou generací prostřednictvím 
poslechu západních rozhlasů či pokoutně dovážených 
desek, byly už od poloviny padesátých let impulsem 
nové vlny, která začala viditelně otřásat dosavadním 
pojetím úlohy hudby v životě lidí.

Renesance populární hudby se projevovala nejprve vně 
rozhlasu. Vznikem nových hudebních skupin, malých di-
vadelních scén, objevem nových zpěváků a zpěvaček se 
stalo, že rozhlas – který propásl velkou příležitost oživit 

vysílání písničkami třeba z Reduty, Semaforu, Divadla 
Na zábradlí či z hudební kavárny Vltava – kvůli osobnímu 
nepochopení a nezájmu programových pracovníků o no-
vou tvorbu začal běžně vysílat nové písničky jako „trvalky“ 
až tehdy, kdy se staly mezi mladou generací šlágry, kdy je 
už kdekdo zpíval a znal.

Popularitě rozvoje nekonformně pojatých písniček 
a jejich interpretaci významně přispěly ankety a soutěže 
oblíbenosti, uváděné například v časopisech Mladý svět, 
Melodie či v deníku Mladá fronta. Anketa Zlatý slavík ve 
svém prvním ročníku (1962) měla velký ohlas. Plejáda 
nových a dosud neznámých jmen interpretů čile na-
hrazovala dosavadní popularizované pěvce a pěvkyně 
„uhlazeného přednesu, poklidného rytmu, nevzruši-
vých textů“27. 

„Když jsem viděl big beat v Lucerně, jenom jsem zíral. Mělo 
to sice moře chyb, ale ta volnost a nezávislost, s jakou se 
ti kluci předváděli, byla ohromná. Když si vzpomenu, co 
jsem já jako zpěvák v padesátých letech všechno nesměl, 
(...) ani zazpívat jednu písničku italsky. Kdybych tenkrát 
udělal třeba jen dva takty scatem, asi by mě ukamenovali. 
Upřímně těm klukům závidím, oč to mají snadnější.“28

Rozhlas se jen váhavě přizpůsoboval požadavkům 
především mladých posluchačů, jejich touze po nových 
rytmech a melodiích i civilněji pojaté písňové poezii. 
Pouze z donucení konkurence (legendární Radio Lu-
xembourg ad.) začal hledat cesty, jak do vysílání integro-
vat žánry lehké a zábavné hudby a také jazz.

V rozhodování, kterým směrem se vydat, hrály roli 
neustále omílané obavy z neideového pojetí a zanášení 
cizorodých prvků či dekadence do tvorby a interpretace 
populární hudby (pojem pop-music se nesměl užívat, 
příliš zaváněl „zápaďáctvím“). Na počátku šedesátých let 
se vedení HRHV (do roku 1962 byl hlavním redaktorem 
Vlastimil Musil, po něm nastoupil na příštích deset let 
Jiří Štilec st.) „infiltraci západních vzorů“ snažilo brz-
dit a činilo pro to mnohá opatření a zásahy.

Při II. celostátní spartakiádě na Strahově (1960) „odvysílal“ 
z povelového stanoviště do lokálních amplionů seřadiště 
cvičenců rozhlasový technik ing. Josef Dašek několik me-
lodií západní provenience. Následovaly personální sankce 
a zpřísněná opatření vedoucí k likvidaci všech soukromých 
snímků a nahrávek v rozhlase. To mělo do budoucna zabrá-
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nit podobným činům. Současně se provedla další prověrka 
snímků již natočených, valná část jich byla smazána.

Produkce nové tvorby populárních písní byla značně 
omezená. Potřeby vysílání nebyly dostatečně pokryty 
výrobou v Gramofonových závodech a už vůbec ne v sa-
motném rozhlase. Jednou z prvních šťastných iniciativ 
bylo, že Čs. rozhlas založil v roce 1960 své hudební tě-
leso, Taneční orchestr Čs. rozhlasu (TOČR). Jeho zákla-
dem se stala legendární externí skupina Studio 5 a cha-
rismatická osobnost prvního uměleckého šéfa s velkou 
přirozenou autoritou Karla Krautgartnera. 

Mladý orchestr soustředil i nezbytné dramaturgické zá-
zemí – okruh skladatelů, aranžérů a textařů. TOČR záhy 
získal věhlas ve sféře pop-music (střední proud) i v ná-
ročných jazzových kompozicích. Udával tón celé scéně 
a vrcholoví zpěváci té doby si pokládali za čest s ním 
natáčet. Nahrávky TOČRu byly tak kvalitní a překvapující 
svou novostí, že byla škoda jich nevyužít i jinak, a tak ve 
spolupráci s televizí vznikl zábavný seriál Vysílá Studio A.

Koncem roku 1962 došlo k rozdělení TOČRu na dvě 
tělesa – TOČR a JOČR (Jazzový orchestr Čs. rozhlasu). 
TOČR získal po Krautgartnerovi za dirigenta Josefa
Vobrubu, JOČR řídil skladatel a aranžér Kamil Hála.

K. Krautgartner
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V letech 1963–1964 se také zásluhou obou těchto roz-
hlasových orchestrů značně rozšířila domácí produkce 
taneční i jazzové hudby a v jejich aranžmá převládly styly 
světově známých a proslavených orchestrů, big-bandů, 
comb i sólistů. Jazz už nebyl popelkou v pořadech (za-
svěcený výklad a informace o novinkách v jazzu z celého 
světa podávali hudební publicisté Lubomír Dorůžka, 
Stanislav Titzl, Antonín Matzner a další) a pop-music 
ovládala hudební programy na všech rozhlasových okru-
zích. Potenciál se znásobil zavedením hudebních rozhla-
sových Mikrofór v roce 1965 a rozvojem vysílání na VKV, 
na tzv. III. programu (Československo II). Zejména ste-
reofonní provedení nahrávek, které se uplatnilo hlavně 
v hudebních snímcích po roce 1962, zvýšilo posluchač-
skou přitažlivost a úspěšnost tzv. populární hudby i coby 
vývozního artiklu (na mezinárodní jazzové festivaly 
a přehlídky, při výměnných akcích rozhlasů apod.).

Průlom do nevšedního zájmu o naši i světovou pop-
-music způsobily ve druhé polovině šedesátých let spe-
ciální formy pořadů, do té doby v rozhlase tabuizované: 
hitparády neboli žebříčky oblíbenosti skladeb a inter-
pretů. Pořad 12 na houpačce (později 13 na houpačce) 
na Československu II – VKV (autory byli Mirka a Jiří 
Černí) nebo v Mikrofóru uváděné Desky na černo od-
startovaly nejvýraznější etapu proměny populární hudby 
v Čs. rozhlase. 

Klasická hudba
Vysílání symfonické, vokální a komorní hudby od 

oper přes symfonické koncerty až po populárně zamě-
řené pořady z drobných skladeb zaujímalo v celkovém 
objemu hudebního vysílání 29 %.

Doznívala éra posluchačsky vděčně přijímaných cyklů po-
řadů Anny Hostomské Hudba, kterou mám rád či Co máte 
nejraději – ukázky a výňatky operních a jiných klasických 
skladeb spojované zasvěceným výkladem. Občasné snahy 
o přesunutí do jiných vysílacích časů či o jejich zkrácení 
(ba i zrušení) narážely na posluchačský nesouhlas, a proto 
zůstávaly zachovány v původním vysílacím schématu, 
třebaže po odchodu A. Hostomské do důchodu v jiné 
podobě.

Symfonická hudba, uváděná v pořadech typu Vr-
choly reprodukčního umění nebo v seriálech a cyklech 

Slavné… (orchestry, symfonie, dirigenti) byla vyspělej-
ším posluchačům nabízena formou speciálních symfo-
nických koncertů ve večerních hodinách nebo v neděl-
ním dopoledním matiné. Zvlášť atraktivní byly přímé 
přenosy z koncertních síní, mezi nimiž dominovaly ty 
z každoročního Mezinárodního hudebního festivalu 
Pražské jaro.

„Dne 8. května 1960 vysílal Čs. rozhlas přímým přenosem 
z Vladislavského sálu Pražského hradu Smetanovu operu 
Libuše. Předem se předpokládalo, že akustické podmínky 
budou tak obtížné, že mohou zmařit realizaci přenosu 
a vynutí si náhradu ze záznamu. Zkušený hudební režisér 
HRHV Zdeněk Jonák za pomoci přenosových techniků ří-
dil přenos v místě provedení a hudební režisér Bohumil Či-
pera akusticky přenos dotvářel pomocí přípojných zařízení 
v budově rozhlasu. I přes nepříznivé objektivní podmínky 
se přenos uskutečnil a posluchačům poskytl vjem přímé 
osobní účasti na koncertu.“29

Při prezentaci vokální a komorní hudby, vůči níž pře-
žívaly předsudky o její výlučnosti, nesrozumitelnosti či 
dokonce přežilosti, nešlo o pouhé mechanické rozšíření 
počtu pořadů, ale o vhodnou taktiku ve vytváření pořadů 
smíšeného charakteru (symfonická, komorní a vokální 
tvorba). Tehdy se uplatnil cyklus Václava Holzknechta, 
který v besedách seznamoval posluchače s elitními tě-
lesy naší i zahraniční komorní a vokální hudby.

Překvapivě spontánní ohlas vyvolaly rozsáhlé hu-
debněnaučné cykly Lidová konzervatoř, Večerní hovory 
o hudbě, Slavná minulost české hudby a Kapitoly z dějin 
(německé, ruské aj.) hudby. Potěšitelné bylo posluchač-
ské přijetí i náročného žánru v cyklu Nebojte se mo-
derní hudby. Podání názornou a poutavou rozhlasovou 
formou, nedidakticky a srozumitelně, udělalo své. Cykly 
dokonce vyšly knižně.

V průběhu šedesátých let procházelo hudební vysílání 
v Čs. rozhlase pronikavými změnami. Souborná prove-
dení děl našich i světových klasiků, přenosy a snímky 
ze zahraničních festivalů vážné hudby umožňovaly po-
rovnání úrovně interpretace i tvůrčí invence u nás a v ci-
zině. Tento žánr hudby opravdu neznal hranic a jeho 
prezentace už nebyla tak striktně vymezována jako 
před několika lety. Kultivace hudebního vkusu, rozhledu 
a přehledu slavila triumf.
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Vysílání pro děti a mládež

Hlavní redakce pro děti a mládež (HRDM) vznikla po-
čátkem padesátých let z dřívějšího školského rozhlasu, 
skupiny „PRSK“ (programová skupina pro mládež, 
vedená Vladimírem Kováříkem) a z několika členů 
někdejší mládežnické redakce při politickém zpravo-
dajství.

Vedoucím vysílání HRDM (hlavním redaktorem, šéf-
redaktorem) byl zprvu Josef Kolář, v roce 1959 po jeho 
jmenování náměstkem ústředního ředitele pro program 
domácího vysílání a uměleckým šéfem Čs. rozhlasu se 
stal vedoucím vysílání (hlavním redaktorem) Ferdi-
nand Smrčka a jeho zástupcem Milan Maralík.

HRDM tvořily tyto dílčí redakce a útvary:
-  literární redakce pro děti a mládež – odpovědná 

vedoucí Libuše Blažejová,
-  hudební redakce pro děti a mládež se skupinou 

hudebních režisérů – odpovědná vedoucí Helena 
Karásková, 

-  redakce vědy a techniky pro mládež – odpovědný 
vedoucí Václav Čtvrtek, posléze Josef Kleibl, 

-  redakce Pionýrské jitřenky – odpovědná vedoucí 
Iva Vrbická, od roku 1959 Olga Spalová,

-  redakce pro mládež – odpovědná vedoucí Dagmar 
Maxová (od roku 1965 Jan Ryska, od roku 1967 
Slavomil Vondrášek),

-  armádní rozhlas – odpovědný vedoucí Slavomil 
Vondrášek,

-  režisérské oddělení HRDM – vedoucí režisér Milo-
slav Disman. 

Hlavní redakce pro děti a mládež měla rozsáhlou 
a pestrou skladbu programu: od her a pohádek pro děti 
a mládež přes hudebně- a literárněvzdělávací pořady pro 
děti, školské vysílání, Hovory s rodiči, pořady věnované 
vědě a technice, vysílání pro vojáky až po publicistiku 
v redakci pro mládež a v Pionýrské jitřence. Tematicky 
jednotlivé vysílací prvky prolínaly všemi rubrikami 
HRDM (to se týkalo všech požadavků ideově-politického 
působení na děti a mládež, výročí, významných celostát-
ních akcí, například osvětových kampaní, spartakiád, 
výrobních hnutí, naukových pořadů apod.). 

Publicistické redakce HRDM – redakce pro mládež 
a Pionýrská jitřenka

Právě tady se už na počátku šedesátých let začala 
zdařile vyvíjet rozhlasová publicistika. Především v de-
batních pořadech Mládí republiky (poprvé v roce 1954, 
o pět let později se vysílal už 200. pořad), v roce 1962 
nahrazených obdobnými diskusními relacemi Včera mi 
bylo patnáct..., se ke žhavým tématům ze života mládeže 
vyjadřovali zkušení pedagogové, vědci, umělci a spiso-
vatelé.

Vůdčími typy redaktorů v těchto pořadech byli Dita 
Skálová, od roku 1959 Ludvík Vaculík, Helena Baue-
rová a Ivo Možný. Ti také připravovali i jiné pořady 
redakce pro mládež, z nichž Mikrofon mladých (týdenní 
dvacetiminutový monotematický pořad) se stal nejvý-
raznější tribunou názorů a problémů tehdejší mladé ge-
nerace. Otevřené, málo „učesané“ rozhovory se netýkaly 
už jen celospolečenských a ideologických témat, ale vě-
domě zobrazovaly pocity a myšlení mladých, jejich mo-
mentální životní situaci a umožňovaly jim nekonformně 
se vyjadřovat k dosud nedotknutelným tématům, přít se 
a nesouhlasit.

„Začátek změn ve prospěch přirozeného projevu v rozho-
vorech a reportážích můžeme hledat nejprve v dětském 
vysílání (i politikové byli k dětem a mládeži shovívavější 
– byla to přece generace vyrůstající už za socialismu).“30

Přetrvávala snaha politických kruhů (vně i uvnitř 
rozhlasu) vtěsnat výboje „mládežníků“ do ustálených 
mantinelů vysílacích schémat a ideově-tematických 
plánů tak, aby požadovaná poslechová úspěšnost byla 
vždy vyvažována striktním naplňováním tezí a pokynů 
ÚV KSČ. Schizoidní situace v tvorbě programu se 
projevovala například v tom, že bylo nutno věnovat 
se problematice vztahu k práci a ke společnosti, a tím 
plnit jeden z bodů stranických usnesení. Zároveň se 
však měly prosadit nové a neotřelé přístupy k dětskému 
a mladému posluchači, zobjektivnit a zefektivnit témata 
tak, aby celek tvořil hodnotnou jednotu. Četné pořady 
z té doby dokumentují, jak si jejich tvůrci počínali při 
zpracovávání nezáživných a publicisticky nepřitažlivých 
témat (například o politickém školení, o mladých v JZD, 
o socialistickém soutěžení, o členství v ČSM apod.), jak 
je (když už nebylo zbytí) podat posluchačům tak, aby 
se k nim mohli vyjádřit, aby dostali prostor k samostat-
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nému uvažování a přemýšlení. Redakční tým HRDM měl 
štěstí na chápavé a moudré vedoucí pracovníky, mnohdy 
zaštiťující vahou své osobnosti kaceřované provinilce, 
když se na ně snesla kritika ať už ze strany dozorujícího 
orgánu HSTD, části vedení rozhlasu, stranických orgánů 
nebo konzervativních posluchačů. Stávalo se, že kromě 
ocenění a pochval za obsahově i formálně úspěšné 
pořady šly ruku v ruce sankce a faktické důtky za ne-
poslušnost, nepoučenost, netřídní pohled, nejednotná 
stanoviska a závěry apod. To se pak stávalo předmětem 
dalších opatření, z nichž předělávka pořadů byla tím 
nejmírnějším postihem. Zmíněný Ludvík Vaculík tak 
například v jednom momentě přebíral z rukou ústřed-
ního ředitele Čs. rozhlasu Karla Hoffmanna rozhlasové 
vyznamenání a současně i důtku za jakési programové 
ideově-politické provinění.31

Ukázka z pořadu Barbora zasahuje v programové řadě Mi-
krofon mladých – autor Ludvík Vaculík (1963):
„Říkalo se asi toto: ve škole si učitel myslí, že Svaz mládeže 
je jeho pomůcka k udržování kázně. Funkcionáři na závodě 
zas předpokládají, že kluci a děvčata šli do ČSM proto, aby 
měli v rámci čeho plnit výkonové normy atd. Když už se 
takto zvrtlo, měli by si mladí lidé patrně založit ještě jednu 
organizaci, svou, kde by mohli s trochou samostatnosti dě-
lat to hlavní: myslet a své myšlenky si navzájem ověřovat, 
hledat delší než kvartální smysl života, formulovat po svém 
problémy světa a hledat po svém způsoby jejich řešení. 
Ano, je tu druhá cesta, vlastně ta by měla být v pořadí 
první: vrátit do organizací mládeže mládí, vyhnat aparát-
nické zvyky. Ujímat se svých členů v denních trampotách 
a získat zpátky jejich prošustrovanou důvěru. A na tomto 
místě debaty začala Barbora, dílenská plánovačka, vyprá-
vět, jak se jejich výbor zastal učně, kterého vedoucí učiliště 
za trest nepustil na Sokolovský závod branné zdatnosti.“32

I v HRDM se začal projevovat myšlenkový posun brzy 
poté, co si rozhlasoví tvůrci uvědomili, že společen-
skému pohybu už neodpovídají opatrnická a nemyslící 
prostřednost a nekonfliktní přístup k jevům a udá-
lostem. Ujasnit si funkci aktivní publicistiky se stalo 
na počátku šedesátých let smyslem práce především 
v redakci pro mládež a v Pionýrské jitřence. Shodně se 
dospělo k názoru, že k dětem a mládeži musí rozhlas 
promlouvat jinak než dosud: nestavět je před hotové 
věci, nepřemýšlet za ně, ale spolu s nimi a být v každém 
případě věrohodní.

Redaktoři Pionýrské jitřenky se na jedné ze svých 
porad slavnostně zavázali, že už nikdy nebudou do dětí 
ládovat politické poučky a že budou vysílat pro všechny 
děti, nejen pro pionýry, a to nedidakticky, nepřipomínat 
školu a přikázaná dogmata. Námětů pro pořady se vyro-
jilo mnoho, v této věkové kategorii je vlastně zajímavé 
úplně všechno, jen jde o to, jak to podat. V té době měla 
redakce ve svých řadách obratné a obětavé reportéry 
(Eva Kopecká, Pavel Tumlíř, Vladimír Branislav, 
Karel Mastný, Vlado Príkazský), kteří byli ochotní 
vytěžit z dětí to, co opravdu hýbalo jejich světem a oč 
měly hluboký a upřímný zájem.

Stěžejním pořadem se stala relace Vysílejte s námi! 
s charakteristickou znělkou, v níž po špitaných tématech 
následovalo odhodlané „Jú, to se řekne!“ a navazující 
rezolutní „... a řekneme to nahlas!“. Probírala se zde ze-
vrubně různá témata (nejprve byl označen problém, ná-
sledovala anketa dětí ilustrovaná příklady a závěr tvořilo 
kolektivní posouzení s odborníkem a námětem na sta-
novisko). Již názvy některých pořadů ilustrují změněný 
vztah k dětskému posluchači: O frázích, Kdo je hrdina, 
Ze života pankráckých výtržníků, O vkusu a nevkusu, 
Čemu se smějeme, Proč se učíme cizím jazykům, „Zve-
dací holčičky“ (to byly ty, které asistovaly politikům při 
různých oslavách), O žákovských knížkách. Podstatné 
bylo „nelakovat nic na růžovo“, uchránit posluchače na-
bubřelostí a frází, takže i takové téma, jakým bylo kulaté 
výročí Pionýrské organizace (1964), se stalo kompilátem 
užitečných informací, poučení i zábavy nejen pro děti.

„Na ten den (24. dubna 1964) se povedlo získat HRDM 
mimořádné celodenní vysílání (od 7.00 do 22.00 hod.), na-
zvané Dětská vlna. S živým komentářem se vzájemně prolí-
naly jednotlivé rubriky: v čase vysílání pro ženy vyprávěly 
o manželství a rodičovství děti z mateřské školy, pak spor-
tovci odpovídali na dotazy malých posluchačů, odpoledne 
se v hudebním okénku hrály dětské skladby Mozarta, Hin-
demitha, Offenbacha. Miloš Kopecký vystoupil v pořadu 
Herec mládeži přístupný a následovala pohádka Zdeňka 
Svěráka Tiché šlapací království. A v závěru dne se dospělí 
přiznávali k prohřeškům z mládí, které na ně dosud ne-
praskly: Ivan Vyskočil, Miroslav Holub, Miroslav Horníček, 
Jiří Trnka, akademik Ctibor Blattný ad. (,Pánbůh‘, který jim 
to ,odpustil‘, byl Jan Werich...)“33

Novým prvkem se staly v roce 1960 tzv. problémové 
pořady. Spolu s obdobnými relacemi jiných hlavních 
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redakcí poznamenaly výrazně vývoj rozhlasové pu-
blicistiky. Projevila se potřeba vytvořit pro mládež 
specifický programový blok, ve kterém by se na větší 
ploše uplatnily jak prvky publicistické, tak umělecké 
(hudba, poezie, zájmová činnost, literární formy apod.). 
V roce 1960 vznikl „komponovaný pestrák“ – devadesá-
timinutová kompozice psaných příspěvků, reportážních 
rozhovorů, drobných literárních útvarů a scének, hudby 
a písní, spojovaných autorským textem průvodce. Podle 
umístění ve vysílacím schématu dostal název Večer po 
neděli. Prakticky až do konce desetiletí se stal výstav-

ním okénkem tvorby „mládežníků“ a jednotliví redaktoři 
s početným týmem externích autorů mu vtiskli nepře-
hlédnutelný charakter osobitých přístupů. Nejčastěji se 
přípravě pořadů podílela autorská dvojice Jaroslav Pa-
covský a Miluše Tikalová. Originalita jejich tehdejších 
objevů byla srovnatelná snad jen se snahami redakce 
literárně-dramatické (HRLD). 

„Problémové pořady“ rozšiřovaly svůj akční rádius 
o stále závažnější otázky a problémy mladých lidí. Už 
nestačilo jen konstatování nepravostí, křivd a jiných 
kritizovaných jevů, ale stále častěji se pátralo po jejich 

Mikrofórum, HRDM; zleva J. Straková, J. Vančurová, M. Rykl, K. Mastný, I. Štědrý, J. Ende, J. Kroupová (1966)
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příčinách. Ty zjevně tkvěly ve společenském uspořádání 
a v mocenském ovládání média stranickým aparátem. 
Stále častěji se objevoval ve vysílání HRDM kritický tón 
prosazovaný samotnými mladými aktéry dějů a událostí. 
Ventilování problematických vztahů mladých lidí a spo-
lečnosti (například v cyklu Mikrofon mladých) vedlo ke 
sporům vně i uvnitř rozhlasu, k osočování z radikalismu 
a subjektivismu. Občas ale přineslo i pozitivní plody 
v podobě většího zájmu státních i stranických orgánů. 
K radikální nápravě to samozřejmě nestačilo, ale v nově 
se formující progresivní frakci v samotném aparátu 
ÚV KSČ (i v ČSM) nacházely pořady „mládežnické re-
dakce“ stále příznivější ohlas a porozumění.

Mikrofórum a další (nejen „mládežnické“) pořady
Evidentní byla snaha přetáhnout mládež od poslechu 

zahraničních hudebních stanic, a tak v roce 1965 na po-
kyn stranických ideologů vznikl v redakci pro mládež 
nový pořad – Mikrofórum. 

Mikrofórum (neústrojná složenina z „mikro“ – ve dvojím 
smyslu: malý nebo mikrofon – a „fórum“, tedy veřejné 
místo k hlásání názorů) obsahovalo mozaiku krátkých 
příspěvků o zájmech mladých lidí, o mezilidských vzta-
zích apod. „Výrobní“ či propagandistická témata se v něm 
nevyskytovala, zato množství hudby už nejen tuzemské 
produkce, ale i zahraničních módních směrů. Nesledovala 
se tolik proporční vyváženost jako u jiných hudebních po-
řadů, takže například i znělkou Mikrofóra se stala melodie 
Billa Haleyho Raunchy z filmu Rock Around the Clock. 
Zpočátku se předem stáčelo na pás, časem se začalo vysílat 
živě. Jeden den v týdnu byl vyhrazen jen hudbě (připravo-
vala HRHV – redakce malých hudebních žánrů).

První „stočený“ pořad se vysílal 12. července 1965 
a jeho redaktorem a průvodcem byl Milan Rykl. Mikro-
fórum nebyla jen atraktivní hudba. V rozhlase se poprvé 
objevil pořad, který ideálním způsobem spojil zábavu 
s vážnými otázkami dne a který dokázal reagovat na 
vše, co dráždilo mladé lidi (ve volnějším tvaru a formě, 
na větší ploše). Každý pořad měl svého hosta, který 
v závěru odpovídal na všetečné telefonické dotazy a při-
pomínky. Bylo to paradoxní: z původně zamýšleného 
„antiprogramu“ namířeného vůči vlivu západních stanic 
se vyklubalo něco jiného: obrat „dovnitř“, kde to jiskřilo 
starostmi všech generací. Denní dvouhodinové živé – ně-

kdy úplně improvizované – vysílání učinilo průlom do 
rozhlasové šedi a strnulosti. Redaktoři se zcela záměrně 
vyhýbali tzv. svazácké tematice a předkládali všem mla-
dým posluchačům to, co považovali za užitečné a po-
třebné. Přivábili k mikrofonu výrazné osobnosti politiky, 
kultury, vědy a sportu.

„V lednu 1968 byl ve vysílání spisovatel Jan Procházka. (…) 
Zdánlivě běžný rozhovor o literární tvorbě. Až na konci 
otázka: Kterého politika v naší historii považuje za politika 
s čistým štítem? Odpověď: Tomáše G. Masaryka...! To bylo 
poprvé, co se ve vysílání projevil tak ,strašlivý‘ názor. (…) 
Byla bouře – volali straničtí tajemníci ne do rozhlasu, ale 
přímo na ÚV KSČ. A ústřední ředitel Miloš Marko svolal 
inkviziční poradu, sepisoval se protokol a vydalo se tvrdé 
poučení redaktorům, kdože to Masaryk byl…“34

Počátkem roku 1968 se konala velká shromáždění, 
tzv. tribuny otevřenosti, kterých se zúčastňovali pře-
devším mladí lidé. Mikrofórum bylo u toho a vysílalo 
záběry z mnohahodinových manifestací. To už se skoro 
ve všech rozhlasových pořadech ozývala ostrá kritika 
a vášnivé polemiky. „Pražské jaro“ překypovalo udá-
lostmi a jimi byl nabit i program Mikrofóra – chvílemi se 
zdálo, že by bylo záhodno odlehčit té přemíře informací, 
ale společenský vývoj to nedovolil. 

Dne 9. května 1968 se u mikrofonu sešli západní i východní 
účastníci odboje, z nichž byla řada v padesátých letech 
perzekvována. „Během besedy se objevil dotaz, trochu 
odtažitý od tématu: Je možné vyvěsit kromě sovětských 
a československých vlajek také americkou, resp. dalších 
západních spojenců? Odpověď: Samozřejmě, patří to k vý-
ročí a zasluhují si stejnou poctu...“35 Opět se zvedl kritický 
ohlas a snaha sankcionovat aktéry besedy. Podobně se 
dělo po vysílání Mikrofóra z Českých Budějovic, kde byl 
dán průchod studentským požadavkům, aby se preziden-
tem po abdikaci Antonína Novotného stal tehdejší tajem-
ník ÚV KSČ a muž „pražského jara“ Čestmír Císař.36

Jiný písničkový pořad redakce pro mládež si svůj 
název Podvečer s písničkou držel už z druhé poloviny 
padesátých let: jeho zakladatel (a původně také redaktor 
této redakce, posléze zahraniční zpravodaj Čs. rozhlasu 
v Paříži a v New Yorku) Ludvík Čermák s dalšími au-
tory v něm každotýdenně prezentovali nejzajímavější 
lehčí hudební žánry z celého světa. 
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Výhodou pro posluchače bylo, že některé písně, uváděné 
v Podvečeru, mohli získat v textu a notách nebo aspoň 
s kytarovými akordy. Tisíce vyřízených žádostí tak po-
mohly zpopulárnět melodie amerických, anglických, 
francouzských, španělských, ale i polských, ruských ad. 
interpretů mezi mladou generací u nás a dodnes jsou na 
repertoáru mnoha skupin či zpěváků. 

S postupujícím uvolněním turistických cest na Západ, 
podnikaných především prostřednictvím skupinových 
zájezdů s CKM (Cestovní kancelář mládeže), se dostalo 
mladým lidem možnosti poznávat tyto země nezpro-
středkovaně. Zprvu sporadická vyprávění účastníků 
zájezdů ve vysílání pro mládež se okolo roku 1966 stala 
podnětem k založení měsíčníku Večera po neděli s podti-
tulem CKM – Cestujeme, kam můžeme.

Večery po neděli s příchodem redakčních posil Jo-
sefa Podaného (1964) a Markéty Vítkové-Černé 
(1966) získaly vyšší intelektuální úroveň. Do popředí se 
dostávaly prvky výstižně zobrazující skutečné potřeby, 
touhy a přání mladé generace. Stále častěji se pořady za-
bývaly uměleckou tvorbou a výchovou k estetice a etice. 
Externí autor Petr Skoumal úspěšně popularizoval hu-
dební díla klasiků v pravidelné rubrice Večerů Máte rádi 
Brahmse?, Josef Podaný vnesl do pořadů prvek literární 
tvořivosti v tzv. text-appealech, inspirovaných produkcí 
divadel malých forem. K nim se postupně připojovali 
i redaktoři z krajských studií (ti navíc úspěšně partici-
povali na obdobném typu pořadu, jako byl Mikrofon 
mladých – Mladé minuty).

S redakcí pro mládež vytvářeli její pořady především 
režiséři HRDM Karel Weinlich, Jan Fuchs, Věra 
Frühaufová-Kovaříčková a namnoze vtiskli jejich po-
době nezaměnitelný ráz. K. Weinlich se kromě své hlavní 
domény, tedy pohádek, soustředil na složitější tvary 
večerních bloků, J. Fuchs se spoluautorsky podílel na 
specifickém bloku pro mládež Fronta na písničku (red. 
M. Vítková-Černá), což bylo pásmo amatérské poezie, 
s rostoucími trendy vzdoru v závěrečné fázi dekády vět-
šinou silně angažované.

Před „pražským jarem“ se do značné míry smazávaly 
hranice mezi redakcemi. Na závažných materiálech 
(například tzv. strahovské události, přímé přenosy 
z festivalů mládeže, ze Soutěží tvořivosti mládeže a „dis-
pečinky“ z aktuálních událostí doby) spolupracovali 
redaktoři takřka všech dílčích redakcí HRDM.

Z koncepce mládežnické redakce se poněkud vymy-
kaly jazykové kurzy. Počátkem šedesátých let to byly 
kurzy ruštiny pro základní školy, od roku 1962 našly své 
místo ve schématu jazykové kurzy španělštiny Habla 
usted español? a na Slovensku kurzy francouzštiny (od 
roku 1963).

Zavedení kurzů španělštiny ukládaly HRDM závěry z koko-
řínského zasedání (1961): španělština byla ze současných 
světových jazyků „úzkoprofilová“, nebyla u nás tradice vý-
uky, chyběly učitelské kádry, a přitom bylo třeba uspokojit 
velký zájem a potřebu, která se ve styku se zeměmi Latin-
ské Ameriky a Kubou otvírala. (V době zahájení vysílání 
kurzů povolilo ministerstvo školství vydat pomocné texty 
v brožuře o nákladu 50 000 výtisků vlastním nákladem 
Čs. rozhlasu. Jednalo se také s Gramofonovými závody 
o převedení lekcí na desky, s deníkem Mladá fronta a časo-
pisem Čs. rozhlas a televize o přetiskování textů.)

Ještě před lednovým plénem ÚV KSČ nastával horký 
podzim 1967 zvláště ve studentském hnutí. Volání po 
větších akademických svobodách, lepších studijních 
podmínkách a nespokojenost se zlořády na vysoko-
školských kolejích vyústily v masivní protesty, známé 
pod pojmem „strahovské události“. Tentokrát už svorně 
vystupovali nejen sami vysokoškoláci se svými poža-
davky, ale stavěla se za ně i kolejní rada a svazácká orga-
nizace. Po četných diskusích a dohadech – za nabádavě 
zdviženého prstu některých konzervativních straníků 
v rozhlase – bylo tolerantně umožněno natočit besedu 
s účastníky protestních akcí a vysílat její sestřih v Mik-
rofonu mladých (21. prosince 1967).

„Význam a hodnota pořadu je posunuta do aktuálnosti 
a politické závažnosti fakt a sdělení. Poprvé od událostí, 
kolem nichž vzniklo mnoho zkreslených a nepravdivých 
informací, měli studenti příležitost vyslovit své stanovisko, 
hovořit o tom, co je v té době nejvíc trápilo. I když takové 
sdělení (objektivní informace) se mělo objevit dříve, 
přesto zařazení tohoto pořadu považuje redakce za propa-
gandistický čin. Oceňuje klidný a věcný tón, bez podtextů, 
narážek, případné snahy neobjektivně kritizovat druhou 
stranu. Také analýza příčin strahovských událostí byla 
vyslovena takto poprvé.“37

Vysílání se silně zpolitizovalo a zvlášť po zrušení cen-
zury (v červnu 1968) už nebylo třeba brát ohledy na nic. 
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„Před bratislavským jednáním, v dramaticky vypjaté si-
tuaci přišel za námi ústřední ředitel Zdeněk Hejzlar (po 
odvolaném Miloši Markovi) s prosbou, abychom nedráždili 
sovětskou stranu kritikou nebo příspěvky, které by zesilo-
valy napětí. Přiznám se, že, ač Hejzlar byl férový ředitel, 
nebylo nám to vůbec po chuti, a také jsme to tak vyjádřili. 
V tomto případě jsme ani nemuseli sáhnout po kompro-
misu – štvavě jsme nevysílali a podávat skutečnost prav-
divě, otevřeně a nezáludně jsme měli jako své krédo.“38

Zvláštní bylo Mikrofórum 20. srpna 1968. Neuvě-
řitelně poklidné. Jako by odráželo falešné mýty po 
„shodě“ v Bratislavě (a předtím v Čierné nad Tisou). Do 
vysílání se řadily ohlasy na události a citace z četných 
dopisů posluchačů, dost se hrálo. Ten den jako by se 
zastavil čas – všichni se ubezpečovali, že teď snad bude 
na chvíli klid.

Bohužel vydržel jen několik hodin.
Po obsazení hlavní budovy Čs. rozhlasu na Vinohrad-

ské třídě sovětskými vojsky se zhroutily nejen naděje, 
ale i vysílací schéma.

Armádní rozhlas
(vedoucí redaktor a náčelník Slavomil Vondrášek)

byl ve svých počátcích v roce 1945 na periferii zájmu 
posluchačů. Svým způsobem představoval světovou 
raritu, protože něco podobného v jiných rozhlasech 
neexistovalo. Vysílání stálo na příbězích vzorných vo-
jáků, lidové tvořivosti, občasných dopisech, rozličné 
četbě s válečnou tematikou. Nesmělo se ale dotknout 
problémů vojáků a jejich rodin či blízkých. Stálé zdůraz-
ňování třídního pohledu a vedoucí role strany se začalo 
zajídat i průkopníkům spontánnějšího druhu vysílání 
pro vojáky a od počátku šedesátých let začal tým ar-
mádní redakce své záměry uskutečňovat. „Vojenský dril“ 
se z obsahu i forem jejich pořadů rychle vytrácel. Mezi 
ty, kteří předznamenali výjimečnou popularitu pořadů 
armádní redakce v šedesátých letech, patřili v předchozí 
dekádě Karel Kyncl a Karel Šiktanc. 

Mimořádný posluchačský zájem vzbudil pořad ar-
mádní redakce Vojenský večerník, redigovaný Karlem 
Kynclem. Vysílal se jednou za týden na národním 
okruhu Praha v podvečer a měl stálé rubriky: zprávy 
z vojenského prostředí, rozhovory s vojáky a jejich 
příbuznými, odpovědi na dopisy, četbu z literárních no-
vinek, ale také drby, satiru a vtipné drobničky. Vojenský 

večerník provokoval nejen jiné rozhlasové pořady, ale 
často drásal nervy i vojenských hnidopichů a cenzorů.

„Stalo se, že K. Kyncl natočil v tehdejším Divadle
čs. armády (dnešní Vinohradské divadlo) už skoro rehabi-
litovaného generála Ludvíka Svobodu, který hercům volně 
vykládal o své bojové cestě. Bylo to silně osobní, impro-
vizované a dostatečně epické i dramatické líčení. Po se-
střihu docela přijatelný ,trhák‘, který snesl vysílání na šest 
pokračování. (...) Ale doslechli se o tom v aparátu ÚV KSČ 
a vynesli rigorózní ortel: Takhle se to vysílat nedá – vůbec 
se tam nehovoří o vedoucí úloze strany! Kyncl vzplanul: 
Vždyť tam tenkrát byla strana v ilegalitě! Straničtí chrobáci 
si vedli svou (...) a přes odpor armádní redakce zařídil teh-
dejší šéf politické správy gen. Prchlík – na příkaz ÚV –, že 
L. Svoboda ideologicky ,napravil‘ údajný nedostatek. (...) 
Dělali jsme si naději, že to frontový voják musí odmítnout, 
ale podrobil se a souhlasil i s namluvením v plenéru, aby 
nebylo cítit studio (když předtím se točilo v neakustické 
místnosti). Zklamal nás a bylo nám z toho smutno...“39

Karel Šiktanc (už zkušený v rozhlasové praxi z pů-
sobení v programové skupině pro mládež PRSK) se 
v armádním rozhlase brzy zorientoval. Přišel s tím, že 
nabubřelá redakce (měla skoro čtyřicet lidí) vyžaduje 
pořádný chirurgický řez a novou tvář pořadů. Zejména 
se zaměřil na nedělní pořad, který trpěl nezáživností: 
postupně se na svět klubaly nové formy, signalizující 
změnu již svými názvy: Pohov, volno!, V neděli se nevelí, 
Sedmý den je neděle, Vojenský kinematograf.

Karel Šiktanc v rozhlasovém výrazu nezapřel, že je 
básník. Slova nebyla šedivá, nedopouštěl se stylistických 
klišé, pořady měly „barvu a vůni“. Přitáhl k mikrofonu 
spisovatele, básníky, mladé herce a neustále „dopoval“ 
redakci, aby dělala dobrý program. Posluchači to vítali, 
armádní papaláši se rozčilovali a hrozili.

„Rozhovor důstojníka západního odboje o jeho čerstvých 
zážitcích z vojenského cvičení u nás a o poklusech k obědu 
vyvolal takové rozhořčení, že se uvažovalo o odvolání od-
povědného vedoucího z funkce. (...) Vladimír Diviš (člen 
ÚV KSČ a pozdější „normalizátor“ v Čs. televizi, pozn. aut.) 
se několikrát nechal slyšet: Kdo je to ten Šiktanc a cože si 
to dovoluje?!“40

Stav armádní redakce (tehdy už početně mnohem 
menší) doplnil v roce 1961 učitel z Knína Miloň Če-
pelka. Brzy se otrkal a zvlášť se prosadil v Polní poště. 
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To nebyly jenom písničky za dopisy, ale také zasvěcené 
reakce na podněty v nich, komentáře, ankety, rozhovory, 
četba. Miloň Čepelka za nějaký čas armádnímu rozhla-
sovému týmu doporučil kamaráda, kantora ze Žatce 
Zdeňka Svěráka. Ten počáteční nezkušenost s mikro-
fonem nahradil osobitým humorem v drobném pořadu 
o knihách – ranní pětiminutovce. Udělal z ní neobvyklý, 
nápady sršící pořad, o němž se brzo všude mluvilo.

Někdy v této době začalo klíčit odhodlání postavit 
rozhlasový program pro vojáky na základě absurdity 
a virtuality. Tento nápad vykrystalizoval v pořad Vi-

nárna U pavouka (poprvé se vysílal 29. října 1966). 
„Stvořiteli“ populární smyšlené postavy Járy Cimrmana 
byli Jiří Šebánek a Zdeněk Svěrák. Hudbu vybíral 
Ivan Štědrý, brilantní mystifikaci režírovala Helena 
Phillippová.

Jiří Šebánek připravoval ještě vojenský seriál Peri-
skop. Právě tady se dostávaly ve známost zahraniční 
vojenskopolitické materiály v podobě dialogu Miloše 
Kopeckého a Lubomíra Lipského. Zvěsti, které by jinak 
zanikly v šedi zpravodajských šotů, vděčně přijímali i ti, 
jimž taková tematika nebyla právě po chuti. Šebánek 

Armádní vysílání; v civilu uprostřed S. Vondrášek, vpravo Z. Svěrák (1967)
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uměl připravit tak strhující vyprávění o osudech našeho 
západního letce, že – bez jediného průvodního vstupu, 
jen s krátkými hudebními předěly – uneslo plochu tak-
řka dvou hodin vysílání!

„Měl jsem jít na návštěvu. Sedím na židli, náhodně zapnu 
rádio a oblékám si ponožky. (...) Poslouchám – a za chvíli 
nevnímám čas. Pořad skončil, sedím a zjišťuju, že druhou 
ponožku jsem si nenatáh´. (...) A tak bylo po návštěvě. To 
se mi ještě při poslechu rozhlasu nestalo!“41

Sídlo armádního rozhlasu ve vile v Hviezdoslavově 
(nyní Dykově) ulici na Vinohradech mělo v sobě „genia 
loci“, a proto v tamním studiu a přilehlých prostorách 
(i na zahradě) rádi natáčeli své pořady i ostatní redakce 
HRDM. Přispěl k tomu mimořádně zdatný a dělný ko-
lektiv „armádníků“, jejichž odvaha k experimentům, ale 
i osobní odvaha byla záviděníhodná.

Když přesně rok od vstupu vojsk do republiky byl degrado-
ván a propuštěn vedoucí redaktor armádního vysílání Sla-
vomil Vondrášek, odmítli zbylí „tři mušketýři“ – Šebánek, 
Svěrák a Čepelka – sloužit pod dosazeným normalizátorem 
pplk. Bohuslavem Kysilkou a podali sami výpověď z roz-
hlasových služeb...

Literárně-dramatická redakce pro děti
byla v HRDM tichou oázou vlídnosti a porozumění. 

Její odpovědné vedoucí redaktorce Libuši Blažejové 
se za celou dobu existence tohoto specifického útvaru 
produkujícího pohádky, hry, četby pro děti i pro mládež, 
ale také naukové pořady (například Na dobré chvilce či 
Putování po hradech a zámcích) podařilo stmelit tým 
erudovaných a zanícených pracovníků. 

Punc kvality si tato dílčí redakce udržela především 
v pravidelných nedělních pohádkách (svého času nejpo-
slouchanějším pořadu stanice Praha, a to nejen dětmi, 
ale také dospělými). Většina jich vešla do rozhlasového 
zlatého fondu a neznámější se staly pojmem navždy, 
také díky tomu, že v nich vesměs úspěšně účinkovali 
tehdejší naši nejlepší herci a herečky.

Cestu za moderní pohádkou zkrátil vstup podvečerní 
desetiminutové pohádky do vysílání v roce 1960; pořad 
Dobrou noc, děti! s ústřední figurkou skřítka Hajaji 
se zařadil k nejúspěšnějším rozhlasovým programům 
(i když v rozhlase časem došlo k rozkolísání původního 
programového typu a k ztrátě Vlastimila Brodského, 

s jehož hlasem byl „Hajaja“ zpočátku neodmyslitelně 
spojen).

Roční produkce pohádek byla značná – například v roce 
1963 bylo vyrobeno na 220 pohádek podvečerního cyklu 
Dobrou noc, děti, napsaných převážně pro rozhlas, 25 ne-
dělních dramatizovaných pohádek a desítky monologic-
kých patnácti- až třicetiminutových vyprávění (na soboty 
a pondělí), původních i upravených, zčásti i z rukopisů.

Redakce usilovala o vytvoření nového stylu nedělní 
odpolední pohádky. Příliš volné tempo, až unylé ladění, 
stereotyp a nadměrná délka neodpovídaly charakteru 
současného života a psychice dětí. Místo toho tedy na-
stoupil jistý švih, uvolněnější fantazie, vtip, sevřenost. 
Předpokladem úspěchu zůstávaly poetické bohatství 
a čistota jazyka, citové okouzlování, úsměvnost i pro-
stota a odolávání sklonům některých autorů k suché 
intelektuálské konstrukci nebo náběhům k recesi. Nově 
se vytvářející styl v moderních látkách ovlivňoval i kom-
poziční, režijní a interpretační pojetí látek klasických. 

V estetické výchově měl výrazné místo cyklus literár-
ních pásem a reportáží k stému výročí položení základ-
ního kamene Národního divadla a také cyklus Jak se co 
dělá, v němž o své práci hovořili především umělci.

Z dílny HRDM v koordinaci s dramaturgií HRLD se ve 
večerních časech uplatňovaly hry s mládežnickou pro-
blematikou, které zajímaly i dospělé. Problémem však 
byla nepříliš přesvědčivá interpretace rolí současných 
mladých lidí.

Redakce vědy a techniky pro mládež
(vedoucí redaktor Josef Kleibl) 

Dominantním pořadem redakce se v roce 1962 stal 
Meteor. Tento pořad navazoval na týdeník Stop magazín, 
který se vysílal ve druhé polovině padesátých let a tvo-
řily ho dvě programové řady – Cestujeme na vlně 470 
metrů a medailony osobností ze světa vědy – jež se po 
týdnu střídaly.

Šťastným počinem byl výběr prvního redaktora Me-
teoru Oldřicha Ungra, jenž založil tradici vědců – vý-
borných popularizátorů. Dost rychle tak vznikl okruh 
víceméně stálých aktérů. 

„Nešlo jen o studiové rozhovory. Byly to víceméně struktu-
rované reportážní pořady z terénu, z akce, například Cesty 
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přírodou s naším nejlepším fytopatologem prof. Blattným, 
básníkem, akademikem a celkově výraznou osobností. 
S mladým astrofyzikem Jiřím Grygarem natáčel O. Unger 
(později Bohumil Kolář) takřka výhradně na ondřejovské 
hvězdárně, s Hanzákem, Černým aj. v přírodních rezer-
vacích, s Veselovským v zoo apod. Nově založený pořad 
hledal svou osobitou tvář, a tak vedle gelovské inspirace 
étosu vědecké práce a Pechovy autenticity tu byl další pr-
vek záměrně trvale kultivovaný: nikoli vědecká přednáška, 
ale bezprostřední, poutavý projev vědce, který má co říci 
a umí to říci.“42

V této redakci vznikla unikátní sbírka, součást sou-
stavně budovaného zvukového archivu Meteoru – Hlas 
pro tento den.43

Meteor byl určen mládeži a zároveň byl typem ro-
dinného pořadu. Zabýval se zejména ekologií, třebaže 
tento termín v té době nebyl příliš frekventovaný. Hlavní 
slovo v něm měli mladí, stal se propagátorem a spolu-
organizátorem počátků Hnutí Brontosaurus. Pozornost 
přitahovaly přírodovědné soutěže středoškoláků Natura 
semper viva či programové řady První kroky (o pozoru-
hodných diplomových pracích) apod. 

Specifickou součástí pořadu se stala prázdninová 
vysílání Meteor na stezce dobrodružství, pozitivně naru-
šující praxi vysílání repríz o prázdninách. Posluchačská 
přízeň tomuto typu vysílání se zvýšila s rozmachem po-
slechu tranzistorových přijímačů. 

Školský rozhlas HRDM 
Na přípravě pořadů určených převážně ke spo-

lečnému poslechu v různých typech škol se podílely 
redakční týmy literárně-dramatické redakce, hudební 
redakce a redakce vědy a techniky HRDM (ale například 
relace o volbě školy či povolání realizovala také redakce 
pro mládež či Pionýrská jitřenka). 

Nejmenším dětem byly určeny zejména patnácti- až 
dvacetiminutové pořady Pro mateřské školy, Besídka 
pro nejmenší, Děti vám zpívají (a hrají), Tělovýchovné 
chvilky a pětiminutové Rozcvičky, všechny vysílané 
v dopoledních či ranních hodinách. K nim se přiřazovaly 
odpolední pořady pro děti a mládež Na dobré chvilce, 
Kohoutek, Literární besídka, Knihy – naši přátelé a Pod-
večerní chvilka pro děti. 

Čs. rozhlas ještě v druhé polovině padesátých let vy-
sílal naukové pořady nejen pro národní (základní) školy, 

ale i pro všechny ročníky středních škol. Měly však malé 
uplatnění, protože v odborném vyučování byl rozvrh tzv. 
rozhlasu pro školy často v rozporu s rozvrhem školním. 
Proto se v letech 1961–1962 vysílání zredukovalo jen na 
relace pro prvních pět ročníků I. stupně. Náročné nau-
kové pořady byly přesunuty do odpoledních hodin. S po-
stupující vybaveností magnetofony a tranzistorovými 
přijímači začal Čs. rozhlas v květnu 1963 vysílat zvláštní 
cyklus určený pro 6.–9. ročník ZDŠ Vysíláme pro školní 
fonotéky. Pozdější cyklus Historia magistra vitae se stal 
exemplární pomůckou při vzdělávání dětí i dospělých. 

Vzdělávací cykly zařadily do svého vysílání všechny 
dětské redakce HRDM. Zvláště příznivý ohlas nalezly 
u mladších i starších posluchačů poutavé besedy
s V. V. Štechem o stavebním a architektonickém vývoji 
Prahy, seriál M. V. Kratochvíla o životním a uměleckém 
slohu jednotlivých historických epoch, Hudební abeceda 
o základních hudebních pojmech, formách a nástrojích 
a také podnětný cyklus o původu a smyslu starých rčení 
Co to je, když se řekne..., který připravovala Pionýrská 
jitřenka. V návaznosti na vzdělání získávané ve škole 
byly koncipovány pořady Co nenajdete v učebnicích. Zá-
jem o hudební tvořivost dětí a mládeže posilovalo vysí-
lání nahrávek z lidových škol umění a snímků dětských 
pěveckých sborů ze všech krajů republiky. 

Mentorský tón, didaktizování a strohé přednášky 
neuspěly. Nejlepších výchovných výsledků dosahovaly 
pořady, které své výchovné úmysly dokázaly „utajit“. 
Mezi takové pořady patřily Hovory s rodiči, věnované 
otázkám výchovy mládeže, o které byl všeobecný zájem. 
Besedy ve studiu, ale i reportážní rozhovory Kamila Ho-
ráka měly už svou dávnou tradici a místo v rozhlasovém 
vysílání. V šedesátých letech se staly nadmíru aktuální. 
Soustředění se na běžné, „všední“ problémy rodičů, 
pedagogů apod. tak nenápadně vylučovalo z procesu 
výchovy schematické ovlivňování. 

„Jestliže mluvíme tak často o jednotě rodiny a školy, je to 
proto, že k jejich jednotě máme ještě dost daleko. Rozpor 
mezi rodinou a školou nevzniká však jen tehdy, když rodiny 
a škola vedou děti k něčemu jinému. Příčinou neshod (...) 
bývají často jen prosté nedostatky – nedostatek vzájem-
ného pochopení, taktu, a neschopnost přiznat, že alespoň 
část nezdaru výchovy spočívá i na nich samých. (...) proto 
i naše vysílání musí i v otázkách výchovy být kritické.“44
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Významným doplňkem vzdělávacích pořadů bylo 
propagování nových typů pořadů pro školy v pedagogic-
kých časopisech, ale také hospitační činnost redaktorů 
rubriky přímo na školách (alespoň čtyřikrát ročně). 
Souběžně s tím rozhlas vydával pravidelné měsíční pře-
hledy s programy vysílání pro děti a mládež a metodické 
publikace.

Pokud šlo o formu, ze vzdělávacích pořadů – jak pro 
školy, tak pro dospělé – se vesměs vytrácelo povrchní 
lyrizování a nevhodná stylizace. Byly komponovány 
přehledněji, s jasnými závěry, vynalézavě, třebaže v ně-
kterých typech dosud přetrvávalo neústrojné využívání 
kulisové hudby, případně jiná rozhlasová klišé.

Hudební redakce pro děti 
s vedoucí redaktorkou Helenou Karáskovou produ-

kovala především pořady naukové a vzdělávací. Kromě 
těch, které patřily k vysílání pro školy, to byly Hudební 
besídka pro nejmenší, Hudební besídka pro starší děti 
a Hudební pořad pro mládež. Díky soustavnému sledo-
vání a metodické pomoci amatérským dětským tělesům 
v různých soutěžích se jejich nahrávky uplatňovaly 
v aktuálních hudebních pořadech. Uváděly se také pra-
videlné Koncerty pro mládež se zasvěceným výkladem 
odborníků, v nichž často měl své místo Dětský pěvecký 
sbor, řízený Bohumilem Kulínským. Veškeré hudební 
nahrávky sólistů i sborů zajišťovali hudební režiséři Vik-
tor Kalabis a Ferdinand Pohlreich.

Historický zlom v tvorbě této malé redakce přinesl 
v roce 1965 nápad uspořádat mezinárodní interpretační 
soutěž. Vznikla ojedinělá každoroční akce, festival mla-
dých interpretů Concertino Praga.

V prvním ročníku pořádaném roku 1966 se výsledky 
soutěžních klání reprodukovaly ze záznamu, v dalších 
ročnících – za stále početnější účasti zahraničních hostí 
– už nastoupily přímé přenosy koncertů vítězů a akce 
získávala na věhlasu. Concertino prorazilo do zahranič-
ních rozhlasů mimo jiné i proto, že právě v této soutěži 
se představovali mnozí pozdější mistři interpretačního 
umění. Byl to zřetelný průlom v navazování styků s ji-
nými než „spřátelenými“ rozhlasy: ideologické bariéry 
na obou stranách se snáze překonávaly řečí hudby. 
Nezastupitelnost tohoto počinu přetrvala i pozdější léta 
normalizace a účinně působí dodnes.

Diferenciace
a programová přestavba

Strukturální změny ve společnosti, podstatný vze-
stup životní úrovně u nás, změny v časovém režimu 
dne (zkracování pracovní doby, nejprve dvě a v závěru 
dekády všechny volné soboty), politicko-společenský 
pohyb na celém světě a také – sice povlovný, leč patrný 
– rozvoj radiokomunikačních technologií (zavedení vy-
sílání na velmi krátkých vlnách, vybavenost domácností 
magnetofony, a především tranzistorovými přenosnými 
přijímači umožňujícími nezávislost na dodávce elek-
trické energie ze sítě) nutně vyvolaly odezvu i v progra-
mové praxi Čs. rozhlasu.

Po stabilizaci organizační a personální struktury 
došlo k obměně prakticky všech vedoucích pracovníků 
v programových útvarech, byl zaveden komplexní sys-
tém hodnocení programu a jeho tvůrců atp. Do popředí 
vystoupil požadavek na diferenciaci a programovou 
přestavbu vysílacího schématu všech okruhů. Úvahy 
a diskuse se týkaly optimálního naplnění základních 
funkcí rozhlasu: informativní, vzdělávací, zábavné a or-
ganizační. Už nestačilo, aby rozhlas byl „agitátorem, 
organizátorem a mobilizátorem“ ve všech oblastech lid-
ského konání, ale měl hrát významnou roli mezi médii té 
doby (včetně stále více rostoucího vlivu televize).

Kokořínská programová konference
Základní impulsy v tomto směru dala programová 

konference (někdy nazývaná též tvůrčí aktiv) rozhlaso-
vých pracovníků v hotelu Dolina na Kokoříně ve dnech 
27.–30. listopadu 1961.

Po rozsáhlém jednání a otevřených diskusích byly 
přijaty závěry, které se na dlouhou dobu staly závaznými 
směrnicemi pro veškerou programovou činnost Čs. roz-
hlasu. Krátkodobé se týkaly aktuálních úkolů a projevily 
se ve strukturálních úpravách rozhlasového schématu, 
umístění jednotlivých pořadů, dlouhodobé pak směřo-
valy k důslednému diferencování vysílacích okruhů a je-
jich směrování k rozdílným posluchačským vrstvám.

Při programové přestavbě bylo nutné přihlížet k cha-
rakteru ČSSR jako státu dvou rovnoprávných národů, 
k počtu vlnových rozsahů, které měl Čs. rozhlas k dis-
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pozici, k slyšitelnosti jednotlivých vysílačů na různých 
územích, dále k ekonomické různorodosti jednotlivých 
oblastí, k etnickým otázkám, k rozdílné kulturní vyspě-
losti u jednotlivých společenských skupin, k zájmům 
různých generačních vrstev atd. Po zhodnocení všech 
těchto kritérií bylo rozhodnuto vytvořit v Českosloven-
sku systém samostatných ústředních programů, z nichž 
dva měly územně omezený charakter a byly proto i vzá-
jemnou obsahovou paralelou.

Oba výběrové programy (Praha + Bratislava a Čes-
koslovensko II) byly složeny z klasických rozhlasových 
forem (hra, pásmo – feature, naučný pořad, reportáž, 
povídka, fejeton, specializované hudební pořady, relace 
magazínového typu apod.)

II. program byl složen převážně z velkých progra-
mových ploch (tzv. bloků), v nichž hudba zaujímala asi 
dvoutřetinový prostor a slovesné příspěvky byly zpra-
covány v časovém limitu od dvou do deseti minut. Mezi 
tyto bloky se pak záměrně vkládaly programové domi-
nanty (například půlhodinový literární pořad, třiceti- až 
padesátiminutový koncert, hry, dramatizace apod.).

Osu celého vysílání I. a II. programu tvořila síť zpra-
vodajských relací. Ty jako základní kámen informativní 
funkce rozhlasu prolínaly rovnoměrně veškerým vysílá-
ním. Od ranního začátku vysílání do 8.00 hod. se vysílaly 
v půlhodinových intervalech, po osmé hodině pak byly 
k dispozici každou hodinu, a to střídavě na prvním nebo 
druhém programu. V 19.00 hod. se na národních okru-
zích Praha a Bratislava vysílal hlavní třicetiminutový 

zpravodajský magazín Rozhlasové noviny, po něm byla 
až do 21.00 hod. zpravodajská pauza.

Stavba národních programů Praha a Bratislava
Oba programy počítaly se soustředěným poslechem, 

s pořady orientovanými na specifické (ovšem velmi po-
četné) skupiny posluchačů. Absolutní jazyková přístup-
nost (každý program byl vysílán v jediném národním 
jazyce) umožňovala využívat toto vysílání i k výkladu 
závažnějších odborných témat. V něm se také soustře-
ďovalo hlavní ideově-politické působení rozhlasu.

Zpravodajské pořady na obou národních programech 
se vysílaly ráno každou půlhodinu (v celou hodinu 
relace desetiminutové, v půli dvou- až tříminutové pře-
hledy). Od 9.00 až do 19.00 hod. se jednotlivé zpravodaj-
ské relace vysílaly v každou lichou hodinu (v sudou byly 
na okruhu Československo I). Ke zprávám se připojoval 
například přehled tisku (9.00 hod.), rady domácnostem, 
vědecké zajímavosti, přírodní kuriozity apod. (11.00 
hod.). První noční zprávy se vysílaly ve 22.00 hod., poz-
ději nejpopulárnější zpravodajská relace Svět dnes večer 
byla doménou tří komentátorů, kteří seznamovali poslu-
chače s aktualitami ze zahraničí, z domova a ze sportu 
a informace komentovali ze svých osobních hledisek.

Na národních okruzích byla soustředěna politická 
a ekonomická propaganda.

Na Praze měla místo především ve třech systematických 
řadách: po zpravodajské relaci v 9.00 hod. to bylo vysílání 

I. program (národní)
Praha, Bratislava

II. program (celostátní)
Československo I

III. program (celostátní)
Československo II

Charakter Základní publicistický a vý-
chovný program pro široký sou-
středěný poslech, orientovaný 
spíše na starší posluchače.

Lehčí program, určený spíše 
k poslechu při jiné činnosti, 
orientovaný na mladší populaci.

Program spíše pro náročné po-
sluchače s úzce specializovanými 
zájmy.

Skladba Sestaven z jednotlivých pořadů, 
určených k výběru.

Převážně vysílání v blocích. Sestaven z jednotlivých pořadů 
k výběru.

Technické vysí-
lací prostředky

Střední vlny a rozhlas po drátě. Dlouhá vlna (po celém území 
republiky), dodatkově VKV.

VKV na celém území – zatím nedo-
budováno.

Vysílací doba 4.30–2.00 4.30–24.00 9.00–24.0045



322

R
E

N
E

S
A

N
C

E
 

R
O

Z
H

L
A

S
U

 
 

 
 

 
 

 
1

9
5

9
–

1
9

6
8

323

pro závody (počítalo se i s organizovaným poslechem 
v podnicích), ve 12.30 hod. pro zemědělce a po 18.00 hod. 
byl čas rezervován na problémy se širokou obecnou plat-
ností (vztahy v pracovním poměru, styk lidí s institucemi 
a zájmovými organizacemi atd.). 

Náročnější naučné pořady se vysílaly na Praze denně 
ve 21.15 hod., přičemž každý den byl vyhrazen jinému 
obsahovému okruhu (beseda zahraničněpolitických 
odborníků, pořad z oblasti společenských věd, pořad 
s přírodovědnou tematikou, uměnovědní tematika – zde 
se střídal v několikaměsíčních cyklech literárněnaučný 
seriál s cyklem hudebněvědným, a konečně Rozhlasová 
univerzita s ideově-politickými, ekonomickými, kultur-
něpolitickými a společenskými tématy dle aktuálních 
potřeb a úkolů).

Na národních programech se také vysílaly pořady pro 
děti – pro mateřské školy, školní kluby, pionýrskou orga-
nizaci, dětské zábavné magazíny apod.

Hlavní večerní dominanty ve všedních dnech byly roz-
děleny mezi estetické a oddechové zájmy posluchačů: 
dvakrát týdně se vysílala rozhlasová hra či dramatizace 
(z toho jedna z klasického repertoáru, druhá „moderněj-
šího“ typu). Jeden večer obsahoval jako programovou 
dominantu velký publicistický feature, jednou týdně byl 
koncert, jednou kvizový zábavný pořad. Sobotní večery 
byly vyhrazeny oddechovým žánrům (kabaretům, estrá-
dám, veřejným nahrávkám apod.) spojeným s humoris-
tickou četbou na pokračování. Nedělním a svátečním 
večerům dominovaly pořady literárně-hudebního typu.

Hudba na obou národních programech měla pře-
vážně relaxační charakter, přičemž se uplatnila jak 
hudba dechová či folklor, tak taneční hudba, šansony, 
ale i symfonický populár. Až po 22.00 hod. se uplatnily 
hudební cykly nebo noční koncerty náročnějšího obsahu 
a zaměření.

Pro oba národní programy bylo charakteristické, 
že celý program se odvíjel v pravidelně se opakujících 
řadách.

Například denně po 9.00 hod. měly své místo ekonomické 
pořady, po 10.00 hod. vysílání pro školy, po 11.00 hod. 
vysílání pro ženy, ve 12.30 hod. vysílání pro zemědělce, ve 
14.30 hod. vysílání pro školní kluby, po 15.00 hod. hudební 
pořady, po 16.00 hod. pionýrský magazín, v 16.45 hod. po-

řady z oblasti vědy a techniky, naučné kurzy (i jazykové), 
v 17.30 hod. literární pořady atd.

Struktura celostátního programu Československo I
se opírala o rozsáhlé devadesáti- až stodvacetimi-

nutové plochy v časech mezi 10.00–12.00 hod., mezi 
15.00–17.00 hod. a mezi 17.30–19.00 hod., večer mezi 
21.00–23.00 hod. Celkový charakter programu byl 
dynamičtější: počítalo se s méně soustředěným posle-
chem mladší věkové generace vybavené přenosnými 
tranzistorovými přijímači, a proto i hudební složka měla 
modernější zvuk.

Zpravodajství na tomto okruhu tvořily stručné, ale 
na počet zpráv bohaté přehledy, z nichž některé byly 
přímou součástí komponovaného bloku.

Obsah a zaměření jednotlivých „bloků“ okruhu Českoslo-
vensko I :
10.00–12.00 hod. – reprízy večerních zábavných programů 
z obou prvních národních programů (určené těm, kteří 
z jakýchkoli důvodů večer nemohli poslouchat),
15.00–17.00 hod. – ve všední dny Mikrofórum, v sobotu 
a v neděli Koncert (popř. Defilé) Mikrofóra,
17.30–19.00 hod. – po půlhodinovém literárním pořadu tra-
diční typ pro „usedlejšího“ posluchače – Kolotoč,
po 21.00 hod. – až z 90 % hudba lehčích žánrů jen s ojedině-
lými vstupy literární povahy nebo komentáři či úvahami.

Vedle toho obsahoval program Československa I po-
řady magazínového typu sestávající z několika struč-
ných slovesných příspěvků informativního a naučného 
charakteru, proložených hudbou. 

Například denní (do 1. září 1966 jen 3x týdně) pořad pro 
motoristy Pozor, zákruta! po 13.00 hod., večerní až sedm-
desátiminutové magazíny pro „koníčkáře“ nebo zajíma-
vosti z různých krajů aj.

Každý z bloků měl kromě rekreativní složky také 
složku informativní, výchovnou nebo přímo naučnou. 
Dynamičtější způsob poslechu tohoto okruhu předur-
čoval jeho využití také pro sportovní pořady a přenosy 
všeho druhu.

Vysílací schéma Československa I zařazovalo také své 
dominanty (v podvečerních a večerních časech), jimiž 
byly například jednou týdně přenosy veřejných koncertů 
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symfonických těles (pořad Krásy mistrů), četba soudobé 
beletrie (z literatury faktu apod.), rozhlasová hra ad.

Program Československo II (VKV)
Od začátku svého vzniku (od 3. července 1961 pra-

videlné celodenní vysílání 9.00–24.00 hod.; stereofonně 
– v kombinaci s televizí jako druhým reproduktorem 
vytvářejícím stereoefekt – od roku 1962) byl především 
pro své technologické parametry (vyšší kvalita zvuku) 
koncipován jako program pro náročného posluchače 
s úzce specializovanými zájmy. Princip pravidelných 
denních vysílacích řad nebyl uplatňován striktně, ale 
některé vybrané pořady jej dodržovaly. Zpočátku vysí-
lala stanice samostatný program ve všední dny od 18.00 
do 22.30 hod. (v sobotu od 17.00 hod., v neděli od 16.30 
hod.), jinak přebírala program národního okruhu Praha.

Počátkem šedesátých let měla možnost příjmu na 
VKV zhruba jen sedmina posluchačů (stolních přijímačů 
s tímto pásmem bylo vinou opožděné orientace tuzem-
ských podniků, liknavostí politických orgánů a hlavně 
pro jejich vysokou cenu stále málo), a proto se Čs. roz-
hlas snažil agitovat za rychlejší obměnu zastaralých 
radiopřijímačů za typy s rozsahem VKV (zprvu jen v tzv. 
východní normě OIRT, teprve po letech se uplatnila 
norma CCIR). Na samotném okruhu Československo II 
k tomu přispívaly později odpolední programy „intelek-
tuální zábavy“ (tedy takové, která náročnější posluchače 
neodpuzovala, byla vytříbenější, neprvoplánová). To 
bylo v době mezi 16.00–19.00 hod., kdy nastával přelom 
v charakteru programu řadou jazykových a jiných nauč-
ných kurzů a pak – až do skončení vysílání – následovaly 
špičkové koncertní, literární a publicistické pořady.

  
Programová přestavba v Čs. rozhlase

Široká škála forem, kterými rozhlas plní své funkce, 
jejich vzájemná závislost a propojenost ukazují, že roz-
hodující nejsou jen jednotlivé pořady, ale také celková 
stavba rozhlasového programu. Závažné jsou proporce 
jednotlivých programových typů, jimiž rozhlas plní tu či 
onu funkci, vysílací doba a odpovídající způsob podání. 
Stanovení proporcí (tedy například poměr hudby a slova 
ve vysílání) samo o sobě nestačí, je nutné ujasnit si, 
v kterém čase a pro kterého posluchače jaký typ pro-
gramu zařadit.

 Tradice brzkých začátků pracovní doby, školního 
vyučování a fungování různých institucí, úřadů apod. 
předurčila v časovém úseku do 8.00 hod. malou soustře-
děnost posluchačů, byla tedy vyplňována jen stručnými, 
ale vydatnými informacemi, stručně stylizovanými 
„hesly dne“ a odpovídající hudební složkou k příjem-
nému naladění na začátku dne.

Doba mezi 8.00 a 15.00 hod. zastihovala u přijímačů 
pracovníky druhých směn, ženy v domácnosti, dů-
chodce, menší děti a jiné posluchače zdržující se doma. 
Zároveň však tato doba byla vhodná pro organizovaný 
poslech některých soustředěných skupin posluchačů 
(školy, tiché provozy prostřednictvím závodního roz-
hlasu, případně i některé úřady). Do jisté míry organi-
zovaný byl i poslech zemědělců v době kolem oběda, 
kde soustředění jedné profese u přijímačů bylo dáno 
dlouhodobým návykem.

Tento časový úsek dne unesl i skladbu sestavenou z po-
řadů počítajících s hlubším, soustředěnějším poslechem 
a diferencovanou orientací přímo na jednotlivé zájmové 
skupiny. Tato okolnost však současně ukazovala, že ver-
tikální diferenciace programové skladby podle časových 
úseků dne musela být provázena diferenciací horizontální, 
tedy rozlišením paralelních programů.

Třetí časový úsek (15.00–19.00 hod.) se v době, kdy 
ještě nenabyly vrch televizní programy, pokládal za 
nejdůležitější. Nejvíce posluchačů tehdy zapínalo roz-
hlasový přijímač a volilo programy podle charakteru 
a náročnosti, bez velkého výběru. Tehdy byl také rozhlas 
jejich nejdůvěrnějším průvodcem, mohl je poučit, infor-
movat a pobavit.

Následující časové úseky, jejich programová struk-
tura a nabídka pořadů už byly silně ovlivňovány konku-
rencí televize. Byl to neustálý a nerovný souboj o přízeň 
a pozornost publika s novým atraktivním médiem a jeho 
obrazovými možnostmi, především v oblasti dramati-
zací, populárních dokumentů a hlavně zábavy. Soupe-
ření se mohlo odehrávat jenom v lepším výběru témat 
(těch, kde se předpokládala fantazijní posluchačská 
tvořivost), v jejich zpracování (dokonalá srozumitelnost 
a slyšitelnost, posléze stereofonní efekt) a také nabíd-
kou programů výrazně odlišných od těch, které právě 
nabízela televize.
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Přes veškeré snahy o kvalitní program a zpracování vět-
šina lidí volila fenomén doby, televizi (naše i zahraniční 
průzkumy z té doby potvrzovaly výraznou převahu ve 
sledování televize na úkor rozhlasového poslechu). Kalku-
lovalo se s tím, že po počátečním opojení novým médiem 
se buď zbrzdí odliv posluchačů, nebo se někteří k rozhlaso-
vému příjmu zase vrátí; nikdy se to však – až na výjimečné 
situace – nestalo.

Programová přestavba si také vynutila některé po-
měrně radikální zásahy do využití vysílacích prostředků, 
zejména v době mezi 16.00 a 19.00 hod. Tehdy byly na-
příklad vysílače okruhu Československo I v 18.00 hod. 
předávány k dispozici Zahraničnímu vysílání. Také mezi 
16.00 a 18.00 hod. se na některých středních vlnách stří-
dala místní vysílání krajských studií Čs. rozhlasu. Aby se 
vzájemně nerušila, měli posluchači v některých územích 
na „své“ vlně vynucenou až hodinovou vysílací pauzu. 
Nezbývalo než přikročit k tvrdým operativním řezům: 
Zahraničnímu vysílání posunout začátky relací na 19.00 
hod., programy krajských studií převést před 16.00 hod. 
a leckde je zkrátit na třicet minut.

Také klasické dělení redakcí podle jejich odborného 
zaměření působilo problémy: těžko se přizpůsobovaly di-
ferencovanému přístupu k posluchačům i rozdílným for-
mám zpracování podle charakteru jednotlivých okruhů. 
To se respektovalo při sestavování každotýdenních vysí-
lacích plánů, zejména v literární a hudební oblasti. Velmi 
se při tom osvědčilo založení samostatné redakce pro 
třetí program (od roku 1964, Československo II – VKV), 
pověřené dvěma paralelními úkoly: soustavnou drama-
turgickou spoluprací s odbornými redakcemi při výběru 
pořadů pro okruh i přípravou nových, vlastních pořadů, 
pro tento okruh zvlášť typických a žádoucích.

Zkušenosti z programové přestavby na Českosloven-
sku II – VKV se postupně (od 15. března 1966) rozšiřo-
valy i na okruhy ostatní. To byl také důvod k přeměně 
dosavadního útvaru Programového ústředí (plánova-
cího a provozního typu) v Hlavní redakci programo-
vých okruhů (HRPO) v prvních měsících roku 1967. 
Hlavní redaktorkou se stala Dagmar Maxová. Kromě 
provozního útvaru měla HRPO tři redakce – zvlášť pro 
každý okruh; ty působily jednak jako koordinující útvary 
spolupracující s jinými odbornými redakcemi, jednak 
jako samostatné autorsky činné týmy vytvářející vlastní 
specializované pořady.

Pod HRPO spadal i útvar hlasatelů, jejichž činnost 
byla v Čs. rozhlase značně roztříštěná a nevyrovnaná. 
Hlasatelský projev se měl přizpůsobit povaze jednotli-
vých programů; z toho vyplýval požadavek užší součin-
nosti hlasatelského sboru už při dramaturgii pořadů.

Do konečné realizace programové přestavby se 
promítaly některé specifické organizační prvky Čs. roz-
hlasu, zejména oddělená účast mnoha studií na tvorbě 
celostátních programů. Svými pořady se totiž například 
na prvním celostátním programu podílely nejen obě ná-
rodní studia (Praha, Bratislava), ale i velká studia kraj-
ská, například Brno, Ostrava, Košice, Plzeň, České Budě-
jovice, Banská Bystrica. Přes poměrnou rozlehlost jejich 
kulturního zázemí však byla pestrost rejstříků krajských 
studií omezená a přizpůsobování se nové programové 
koncepci bylo ztížené, nikoli nemožné.

Dříve nepociťované potřeby kooperace jednotlivých 
programových útvarů vzbudily tlak na vybudování spe-
cializovaného pracoviště, zabývajícího se výzkumem 
účinnosti rozhlasového vysílání.

Zřízení teoretického 
a výzkumného pracoviště 
Čs. rozhlasu

Usnesením kolegia Čs. rozhlasu z 13. října 1960 bylo 
rozhodnuto ustavit k 1. prosinci 1960 studijní oddělení, 
podřízené náměstkovi ústředního ředitele pro program 
(od března 1962 uměleckému šéfovi Čs. rozhlasu) Josefu 
Kolářovi.

Útvar vznikl z dřívějšího metodického kabinetu (ve-
doucí Karel Šubrt) a oddělení pro styk s posluchači. Od 
roku 1962 do roku 1967 vedl studijní oddělení Jiří Lede-
rer (po něm do roku 1970 Jarmila Votavová).

Jiří Lederer (1922–1983) 
Publicista, absolvent FF UK, v letech 1962–1967 vedoucí 
studijního a výzkumného oddělení ČsRo, odborného stře-
diska na vysoké úrovni s širokým záběrem od rozhlasové 
teorie a sociologie přes lingvistiku po historii, s rozsáh-
lou ediční činností. Patřil k nejvýraznějším novinářským 
osobnostem „pražského jara“ 1968. V sedmdesátých letech 
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činný v opozičním hnutí, signatář Charty 77. Autor mnoha 
publikací a článků. Zemřel v exilu.46

Studijní oddělení se věnovalo reflexi rozhlasové 
tvorby a její teorii, historii rozhlasu a výzkumu poslu-
chačů. Vykazovalo úctyhodnou publikační činnost: 
vycházel pravidelný čtvrtletník Studie a úvahy s teore-
tickými pracemi redaktorů oddělení (mj. Josef Bran-
žovský, Václav Smitka, Mansvet Fuksík, Jan Lo-
patka, Anna Majznerová, Vladimír Bozděch, Josef 
Dvořák, Hana Rauchová) i externistů z odborných vě-
deckých pracovišť (filozofů, sociologů ad.). Publikace i 
další materiály studijního oddělení jsou trvalou součástí 
archivních fondů, dokumentace a knihovny Českého 
rozhlasu. Do studijního oddělení patřila také redakce 
časopisu Rozhlasová práce, periodika zabývajícího se 
rozhlasovou teorií a praxí (vedoucí Nelly Skrbková).

Prosadila se také nová edice Informace–učebnice–semi-
náře, obsahující nejnovější poznatky a analytické mate-
riály z činnosti rozhlasu u nás i v zahraničí. Neperiodicky 
vycházely Kapitoly z dějin rozhlasu (zpracovávající historii 
do let šedesátých či shromažďující významné práce napří-
klad tvůrců moskevského vysílání). Měsíčně byl vydáván 
Rozhlas ve světě s informacemi a zahraničními články. 
Významný krok byl učiněn ve výzkumu rozhlasových po-
sluchačů (například souborné materiály ze tří výzkumných 
akcí – výzkum vztahu posluchačů k rozhlasovému zpra-
vodajství, výzkum hudebnosti a výzkum vztahu mládeže 
k rozhlasu – vyšly v roce 1964). 

Nedostatkem tohoto ojedinělého teoretického pra-
coviště byla skutečnost, že se nemohlo opírat o výstupy 
instituce typu ústavu pro výzkum veřejného mínění, 
která u nás neexistovala. Proto k dosavadním činnostem 
oddělení přibyl ve druhé polovině desetiletí operativní 
průzkum mezi posluchači. Skutečný obraz působení 
rozhlasu na veřejnost pak mohl zpětně ovlivňovat tvorbu 
rozhlasového programu.

Studijní oddělení bylo v roce 1970 bez náhrady zru-
šeno a až na dílčí pokus v letech 1990–1992 už nikdy 
nebylo obnoveno. 

Vysílání rozhlasu
na velmi krátkých vlnách

Dlouho už bylo známo, že Čs. rozhlas nevystačí s vy-
síláním svých programů na středních vlnách a dlouhé 
vlně. Přidělené kmitočty nevyhovovaly množstvím, do-
sahem ani kvalitou šíření signálu. Rozhlasový program 
se často musel podrobovat technickým podmínkám 
vysílačů (časová omezení vysílání v určitých denních 
dobách, překrývání signálů v regionech i se zahranič-
ními stanicemi, energetická a ekonomická náročnost 
atd.). Se zaváděním nového systému diferenciace 
okruhů a s přestavbou programové struktury vyvstávala 
potřeba urychleného zavádění vysílačů s VKV (nejprve 
normy OIRT, po letech přijatelnější normy CCIR).

V květnu 1959 oficiálně zahájil pokusné – od srpna 
téhož roku už řádné – vysílání na VKV pražský vysílač 
o výkonu 4 kW. Během následujících dvou let byla vy-
budována síť VKV vysílačů ve všech krajích republiky 
(vesměs o výkonu 1 kW kromě Českých Budějovic 
– 8 kW – a Ústí nad Labem a Prahy – 4 kW). Stav trval 
prakticky do roku 1962, kdy v krajích byly uvedeny do 
provozu vysílače s vyššími výkony a s původními se po-
čítalo jako s prostředkem pro vysílání diferencovaného 
okruhu Československo II. VKV vysílače sloužily zprvu 
jako doplňkové tam, kde byl signál středních vln nebo 
dlouhé vlny nedostačující či jinak omezený, případně 
pro menšinové vysílání.

V červenci 1961 začala na VKV vysílat celodenně 
(9.00–24.00 hod.) stanice Československo II. Ve večer-
ních a podvečerních časech vysílala pořady vytvořené 
speciálně pro tento okruh, avšak většinu vysílacího času 
tvořily přebírané programy vytvořené v hlavních redak-
cích pro vysílání na středních vlnách, případně dlouhé 
vlně. Důvody byly zřejmé: zatím ještě nedostačující 
síť a slabé možnosti příjmu VKV, nedostatek přijímačů 
s pásmem VKV.

Nejen tyto důvody (zastírané „znemožnění“ poslechu 
cizích stanic), ale především snaha o diferenciaci a pře-
měnu vysílacích struktur vedly rozhlasové pracovníky 
k tomu, že v roce 1964 vznikl na Československu II sa-
mostatný III. program.
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U zrodu Třetího programu stála energická hlavní 
redaktorka Dagmar Maxová, odhodlaná vstupovat do 
konfliktů a prosazovat nové pojetí výběrového programu 
pro náročného posluchače. Do tvůrčí skupiny si vybrala 
zapálené a zkušené „rozhlasáky“ Helenu Bauerovou, 
Jaroslava Poura, Václava Cibulu, Zdeňka Boučka, 
Mlhoše Kafku, spolupracovali Miroslav Hršel, Míla 
Semrádová, Jiří Hraše. Z externistů to byli Aleš 
Fuchs, Ivan Štědrý, Jiří Bauer ad. Ti všichni systema-
ticky vytvářeli profil a charakter vysílání a připravovali 
specifické excelentní okruhové programy. Je příznačné, 
že ostatní hlavní redakce vznik nového fenoménu ne-
vzrušil, Třetí program braly především jako další vítaný 
reprízový kanál a v počátcích – s výjimkou HRHV – pro 
něj nechystaly premiérové pořady...47

Na okruhu Československo II (VKV) se dařilo za-
jišťovat přímé přenosy z pozoruhodných domácích 
i zahraničních kulturních událostí (hudební festivaly, 
koncerty České filharmonie, pondělní jazzové večery, 
matiné poezie) i živě vysílané besedy. Denně byly na 
programu jazykové kurzy a náročnější vědecké cykly. 
V oblasti uměleckého slova se vytvořila samostatná 
dramaturgická řada, přinášející každý týden původní 
rozhlasovou hru. Totéž penzum plnila literární redakce 
Schůzkami s literaturou, čerpajícími především z tvorby 
dvacátého století. Okruh Československo II také sezna-
moval posluchače s vynikajícími relacemi zahraničními 
(dokonce občas vysílanými v původním cizojazyčném 
provedení).

V hudební oblasti byla využívána jak hudba klasiků, 
tak díla současných autorů. Taneční hudbu okruh vysílal 
střídmě – převážně v soutěžním pořadu 12 na houpačce 
(od dubna 1965) a v oblíbeném pořadu Vysíláme pro 
vaše magnetofony (jazz, šansony, muzikály, folklor). 
Prostor dostával do té doby opomíjený jazz, v březnu 
1967 dokonce přibyl dvouletý cyklus Jazzová encyklope-
die a další soutěžní pořad Jazz na objednávku.

Obliba se týkala i nehudebních pořadů – Antické 
(později i Etické) knihovny, cyklů První stránky, Třicet 
tři otázek pro..., Sám doma s hudbou aj. Zcela unikátní 
byla každodenní půlhodinka Jiřího Suchého, Jiřího Šli-
tra, ale také Miroslava Horníčka, Ivana Vyskočila a Jana 
Wericha Gramotingltangl nebo týdeník pro fonoamatéry 
a lovce zvuku Halali (od roku 1965).

Pořady byly nejen dobrou propagací vysílání na VKV, ale 
také v nejlepším slova smyslu organizačními jádry, kolem 
nichž se soustřeďovali zájemci a skupiny odborníků z řad 
posluchačů. Gramotingltangl vyvolal hnutí „spřízněných 
duší“ (1966), které pořádalo mnohatisícové srazy poslu-
chačů z celé republiky. Taktéž pořad Halali se stal centrem 
pozornosti našich i zahraničních fonoamatérů a umožňo-
val jim účast v celostátních i mezinárodních soutěžích. 

Mimořádnou zmínku zasluhuje i slovesná část 
III. programu dodávaná na objednávku, jako byly pravi-
delné úterní večery Umění 20. století, syntetizující živé 
proudy politické i umělecké, Slovenská revue, souhrnně 
dokumentující uměleckou tvorbu na Slovensku, besedy 
Co chcete vědět, plnící osvětovou i propagační službu, 
či literární a uměnovědný cyklus Avantgarda bez legend 
a mýtů, který sehrál obdobnou roli jako Klub angažova-
ného myšlení. Prakticky poprvé se v něm posluchačům 
dostalo souborného a ničím nezkresleného pohledu na 
plodné dění dvacátých a třicátých let včetně dochova-
ných ukázek. O textovou podobu tohoto pořadu byl 
značný zájem a některým majitelům slouží dodnes. 

O tom, že dramaturgie okruhu nejen zaplnila dosa-
vadní mediální bílá místa, nápaditě posloužila minorit-
ním zájmům a potřebám vyspělých posluchačů a stále 
více kontaktovala současnost, svědčí poznatek, že od 
poloviny roku 1966 se tu zvláště uplatňovaly zasvěcené 
a na svou dobu otevřené besedy o aktuálním spole-
čenském dění v pořadech Kulatý stůl či posléze Klub 
angažovaného myšlení (KAM). Své pohledy na politiku, 
ideologii i historii tu už nepokrytě prezentovali přední 
spisovatelé, filosofové, vědci a umělci (V. Havel, M. For-
man, M. Kundera).

Téma O vztahu svobody a nutnosti za socialismu, vysílané 
19. března 1966, kde tento problém rozebíral doc. Jiří 
Hermach, se výrazně lišilo od pojetí obdobných dřívějších 
školení. Volnější společenská atmosféra a zvětšující se tlak 
na reformy strany a společnosti vyžadovaly liberálnější 
přístupy k problémům a otevřenější hovory o věcech 
a jevech dosud tabuizovaných. O dogmatech se mohlo 
pochybovat, což vzbuzovalo nelibost a ostré odsudky či 
nařčení z pravičáctví, oportunismu a elitářství od konzer-
vativců na ÚV KSČ i v rozhlase samotném. Mezi nimi ne-
chvalně proslul ústřední ředitel Čs. rozhlasu Miloš Marko, 
který ještě v květnu 1968 svévolnou kritikou rozhlasového 
působení chtěl vrátit poměry do starých kolejí. Postavili 
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se proti němu nejen programoví pracovníci, ale také 
stranické organizace v rozhlase, v té době obsazené nově 
zvolenými funkcionáři, nakloněnými progresivním a libe-
ralizačním proudům. Marko v té době už stejně ztrácel vliv 
na program a dění v rozhlase. Řízení se ujali nejzkušenější 
a nejosvědčenější praktici z éry přestavby rozhlasového 
programu a proměňovali jeho obsah i formy.

Vývoj rozhlasové techniky 
v šedesátých letech

Uspořádání rozhlasových vysílačů a rozdělení kmito-
čtů umožňovaly tyto poslechové možnosti:

Národní okruh Praha: dobrá slyšitelnost v denní 
i noční době s výjimkou jižního a západního českého po-
hraničí a Ostravska. Byl šířen středovlnnými vysílači, ve 
všech českých krajích byl posilován rozhlasem po drátě 
a v Severomoravském kraji i VKV vysílačem.

Národní okruh Bratislava: dobrá slyšitelnost v den-
ních hodinách. Večer a v noci byl poslech nevyhovující, 
zejména ve Středoslovenském kraji a východní části 
Východoslovenského kraje. Byl šířen středovlnnými vy-
sílači, posilován rozhlasem po drátě a VKV vysílači.

Československo I: v denní době na střední a dlouhé 
vlně dobrá slyšitelnost na celém území republiky kromě 
východní části Východoslovenského kraje. Večer 
a v noci byla nedostatečně pokryta signálem středovln-
ných a dlouhovlnných vysílačů valná část západní polo-
viny Čech, severních Čech a hlavní město Praha (vysílač 
Mělník byl v tu dobu používán pro vysílání do zahraničí 
a také docházelo k silné interferenci). Nebyla také za-
bezpečena slyšitelnost na východním Slovensku, proto 
tady i v českých krajích (vyjma Severomoravského) byly 
nasazeny VKV vysílače.

Československo II: celé území českých krajů bylo 
postupně pokryto dobrým signálem, ale na Slovensku 
v důsledku prozatímního řešení distribuční sítě byl po-
slech nekvalitní. Zásadní řešení měla přinést výstavba 
radioreléové trasy.

Pro příští léta (počítalo se do roku 1970) nebylo 
možno očekávat zlepšení kvality přenosu na středních 
a dlouhých vlnách, naopak se očekávalo, že aplikací 

tzv. kodaňského plánu (rozdělení vln ve středovlnném 
a dlouhovlnném pásmu v Evropě také pro území Afriky) 
bude situace horší. Série čs. experimentů s cílem zlepšit 
poslechovou situaci zejména na synchronní síti byla 
prakticky paralyzována rostoucím rušením ze zahraničí 
(například plovoucím „pirátským“ vysílačem Radio Ca-
roline v roce 1966 na kmitočtu 1520 kHz). Uvažovalo 
se tedy o rekonstrukci vysílače Mělník a zvýšení jeho 
výkonu na 300 kW, jakož i o úpravě vysílače Kostolany 
a některých dalších vysílačů na výkon 200 kW. S krát-
kými vlnami pro domácí vysílání nešlo vůbec počítat 
s ohledem na vlastnosti jejich šíření. Byly vyhrazeny 
výlučně pro čs. vysílání do zahraničí.

Rozhlas po drátě se postupem doby stal neúnosně 
nákladným a nevýhodným komunikačním prostředkem 
– prakticky nikdy nebyl schopen pokrýt plošně celé 
území republiky (navíc jen jedním programem) a v úva-
hách o diferenciaci okruhů a programové koncepci 
byl spíše přítěží. (Čs. rozhlas zajišťoval náplň vysílání 
rozhlasu po drátě, aniž z toho měl zisky, které dostávala 
Ústřední správa spojů, jíž patřily spojové cesty, uzly, 
reproduktory ad.) Nebyl perspektivní, a proto začal 
odumírat.

Velmi krátké vlny (VKV) byly v té době jediným 
prostředkem zabezpečujícím vysílání technicky kvalit-
ního programu na celém území. Výstavba několikapro-
gramové sítě VKV byla levnější než náklady na rozhlas po 
drátě. Kmitočty přidělené Československu v rámci zemí 
OIRT umožňovaly šíření tří ústředních okruhů (národ-
ních okruhů Praha a Bratislava, stanic Československo I 
a Československo II) a jednoho regionálního programu. 
Protože další vysílače bylo možno umísťovat do objektů 
už postavených, počítalo se s dalšími sítěmi VKV.

Podstatné bylo, že pouze v pásmu VKV bylo možné 
uskutečnit stereofonní vysílání.

V té době se pokusně stereofonně vysílalo prakticky ve 
všech průmyslově vyspělých zemích, ale systém stereo-
fonního vysílání nebyl dosud jednotný. To měla napravit 
norma pro Evropu schválená začátkem roku 1965.

Stereofonii v rozhlase začalo nejprve sloužit expe-
rimentální pracoviště v moderní budově Čs. rozhlasu 
v Plzni. Současně se začala pro stereofonní provoz upra-
vovat jednotlivá pracoviště v Praze (například úprava 
studia A v Karlíně ad.); ještě před zahájením vysílání 
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bylo třeba nahrát základní fundus hudebních, později 
i slovesných stereofonních snímků.

Dvoukanálový přenos několika krátkých hudebních 
snímků v pořadu Vysílá Studio A 1. března 1964 (s využitím 
rozhlasového přijímače s VKV a televizoru současně) byl 
jen improvizovaným předznamenáním dalších perspektiv 
rozvoje stereofonie na jediné nosné vlně. Posluchače 
si ukázka získala a nastal čas, aby výrobci i distributoři 
radiopřijímačů s rozsahem VKV a stereoefektem naplnili 
trh přístroji, které mohly stereo nejenom přijímat, ale také 

reprodukovat, kteroužto symbiózu do té doby prodávané 
přijímače jen kamuflovaly. A také aby se začalo uvažovat 
o jejich cenové dostupnosti.
V roce 1965 se v Praze přikročilo k prvnímu neveřejnému 
stereofonnímu vysílání, jehož objem se za rok zdvojnáso-
bil. K premiéře byla na Vánoce roku 1966 připravena první 
stereofonní rozhlasová hra u nás – Krápník a Františka 
(autor Zdeněk Svěrák, hudbu složil Dalibor Basler, režii 
měl zanícený vyznavač možností nového rozhlasového 
oboru Jan Fuchs). Stereofonní vysílání zahájily hudební 
pořady i týdeník Halali.

Vysílací pracoviště národního okruhu Praha (1968)
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Posluchačům se otevřely nové možnosti emotivního 
působení a plastičtějšího auditivního vnímání, rozhlaso-
vým tvůrcům šance na experimentování v netušených 
polohách výrazových prostředků. Rozhlasové vysílání 
na VKV získalo „barvu“.

Rozvoj technických možností
Po nedokonalých, těžkopádných (ba i těžkých) pře-

nosných magnetofonech z padesátých let se situace 
zlepšovala. Požadavek na pohotovost, spolehlivost 
a operativnost přenosové techniky byl zčásti uspoko-
jován domácí výrobou opět ne příliš kvalitních mag-
netofonů. Teprve v druhé polovině šedesátých let byly 
k dispozici dovezené magnetofony ze Západu: nejpouží-
vanější a nejžádanější byly značky Uher či Nagra, ve své 
době špičkové výrobky užívané i ve vyspělých rozhlaso-
vých zemích.

Rozvoj přenosové techniky včetně vybavení autoprovozu 
mobilnějšími vozy přispěl významným způsobem k restruk-
turalizaci programu a k jeho operativnější a samostatnější 
tvorbě. Umožňoval intimitu a větší otevřenost natáčených 
rozhovorů, zvýraznila se osobitost projevu aktérů a zá-
znam měl přirozenější zvuk i atmosféru. Byl to zlatý věk 
reportérů a přenosové techniky, v němž se účelně dařilo 
spojovat funkci reportéra, dramaturga, režiséra a technika 
v jedné osobě. Střihový magnetofon („střihačka“) se stal 
v redakci nezbytností. 

Reportáže natočené na pomaloběžné přenosové 
magnetofony se nejprve přetáčely na provozní rych-
lost – zprvu 76 cm/sec, po roce 1960 už na poloviční 
rychlost posuvu magnetofonového pásku – 38,1 cm/sec. 
Pásky (ale i kazety) byly zprvu nevalné kvality, střih se 
prováděl ručně nůžkami. Pásek se spojoval leptáním 
citlivé vrstvy, později tzv. slepkami. Přechodem na nižší 
rychlost, na jinou technologii střihu a slepek, ba i na 
jinou kvalitu záznamového pásu byli mnozí redaktoři 
zaskočeni a těžko to zvládali. Leckteří byli nuceni vyu-
žívat služby profesionálních techniků, což komplikovalo 
už tak napjatou situaci ve využití technických pracovišť 
i pracovníků. V dalších letech se proto stalo samozřej-
mým požadavkem kvalifikace redaktora-reportéra tuto 
technologii dokonale zvládnout.

Rozhlasový program se realizoval v ústředním stu-
diu v Praze, v oblastním studiu v Bratislavě, v osmi 

rozhlasových studiích v krajských městech a v osmi 
pobočných studiích v sídlech bývalých krajů v cel-
kovém rozsahu 123 hodin denně (stav k roku 1963). 
Kromě nových studií v Plzni a Banské Bystrici nebylo 
žádné studio stavěno pro rozhlasový provoz – vesměs 
šlo o adaptace kancelářských, veřejných nebo obyt-
ných budov. Kapacita studií v Praze byla nedostatečná, 
chybělo velké hudební studio (největší adaptované 
hudební studio Čs. rozhlasu bylo v Brně – kolem 2800 
m3, přičemž pro stodvacetičlenný orchestr a stočlenný 
pěvecký sbor bylo potřeba alespoň 10 000 m3 prostoru; 
tolik neměly ani největší koncertní síně tehdejší ČSSR). 
Další studia nemohla být využívána souběžně, protože 
to znemožňovaly průslechy. K dispozici byla jen dvě 
hudební studia pro nahrávky malých těles (ale natáčel 
v nich i symfonický orchestr, byť tomu kvalita neodpo-
vídala). Malá „diskusní“ studia a operativní pracoviště, 
zřizovaná narychlo a mnohdy improvizovaně, sloužila 
pouze zpravodajským a publicistickým pořadům, kde 
kvalita zvuku nebyla prvořadá.

Vedle nevyhovujících akustických podmínek a přetíženosti 
všech studií trápily pracovníky rozhlasu i jiné potíže: 
nevhodná lokalizace studií Zahraničního vysílání byla na-
příklad v létě příčinou nadměrného zahřívání, přestavěné 
Studio 3 na Vinohradech se v roce 1960 aktérům „odvdě-
čilo“ zapadlým zámkem pancéřových dveří, vyproštěni byli 
až po šesti hodinách...

Operativnost rozhlasového vysílání omezovalo i to, že 
výrobní pracoviště v Praze byla rozmístěna v pěti objek-
tech, vysílací pracoviště pak na dvou místech (celkem 
byl rozhlas po Praze dislokován v osmnácti objektech). 
Tento stav platil i v následujícím období.

Výstavba nových budov (nejen v Praze) byla stále 
odkládána, třebaže už od konce padesátých let se plá-
novalo monstrózní rozhlasové středisko na pankrácké 
pláni. Až ve druhé polovině šedesátých let se začalo 
s přípravnými pracemi na Pankráci, ale komplex nikdy 
nebyl dohotoven a dán do provozu.48

Převážná část technického vybavení byla starší deseti 
let, takže nesplňovala parametry spolehlivého profe-
sionálního provozu. Jeho obměna byla značně pomalá, 
neboť rozhodující část studiového zařízení se vyráběla 
v Československu a jeho výrobci nestíhali plnit zakázky 
všech uživatelů radiofonických prostředků.
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Některá zařízení potřebná pro studiový provoz se v ČSSR 
(ale ani v socialistických zemích) nevyráběla vůbec nebo 
v kvalitě naprosto nevyhovující. Z bývalé NDR se dovážely 
studiové magnetofony, sice spolehlivé, ale nikoli prvo-
třídní. Sovětské reportážní magnetofony byly v provozu 
nespolehlivé a jejich údržba byla ztížena nedostatkem 
náhradních dílů.

Z kapitalistických států se dovážely kvalitní mag-
netofony jen v omezeném množství (například jen pro 
náročné hudební nahrávky), stejně jako speciální mik-
rofony, gramofony, dozvukové desky, měřící přístroje, 
přenosové vysílače apod. Další techniku, například ka-
zetové magnetofony, zařízení pro elektronickou hudbu, 
pro stereofonní provoz a některé speciální doplňky pro 
přenosovou techniku, nebylo možné dovážet vůbec. 

Dovozová omezení donutila české i slovenské techniky 
k mimořádným výkonům. Jejich výrobní a konstrukční 
tvořivost, vycházející z náhradních domácích zdrojů, 
dokázala suplovat chybějící vybavení. To se projevovalo 
v improvizacích při zařizování například dislokovaných 
odbavovacích pracovišť (při spartakiádách, Závodech 
míru apod.) nebo při zkvalitňování výbavy pro přetáčení 
z gramofonových desek i jiných starších nosičů zvuku. Tak 
například zvukař Josef Kettner sestavil takřka „na koleně“ 
tzv. kettnerfon, přístroj odstraňující nežádoucí šumy, 
praskoty a dodávající zvukovým snímkům lesk. Bohužel 
se nedochoval.

Základním prostředkem pro činnost rozhlasu byly 
magnetofonové pásky. Po původních typech C, CH, L 
(dovoz NDR – Agfa, ORWO) se jen zvolna přecházelo 
na kvalitnější dovážené ze Západu (BASF - LGR, LGS, 
PES ad.). Zprvu byly určené jen pro náročné (většinou 
hudební) nahrávky či pro mezinárodní výměnu zvuko-
vých snímků, ale postupem doby zdomácněly i v publi-
cistickém úseku.

Rozhlasová modulační vedení se v těch dobách poně-
kud zlepšila. Některá napojení na vysílací systémy však 
nebyla plnohodnotná, někdy chyběla vůbec; to se týkalo 
především rozvíjejících se VKV vysílačů nebo kabelů do 
zahraničí.

Jen obrovská píle a obětavost rozhlasových techniků 
(náměstek ústředního ředitele Miloš Junek, hlavní in-
ženýr Miloslav Kazda, Josef Havlíček a další desítky 
schopných a erudovaných odborníků) umožnila obrod-
ným proudům tvůrčích pracovníků provést „renesanci 

rozhlasu“ v šedesátých letech. Neocenitelnou službu 
vykonaly týmy techniků ve vypjatých letech 1968-–1969.

Dovršení renesance 
rozhlasu koncem 
šedesátých let

Snahy o diferenciaci okruhů a programovou pře-
stavbu rozhlasu byly na počátku šedesátých let vydá-
vány za uvědomělé naplňování stranických usnesení 
a pokynů. Jednotná ideologie ovlivňovala program i or-
ganizačně technické uspořádání rozhlasu. V této době, 
kdy se v pořadech začínaly projevovat uvolněnost, kri-
tičnost a otevřenost jiným názorům, byly takové snahy 
pokládány za škodlivé.

„K takovým pokusům došlo v širším měřítku v roce 1963. 
(...) Ideově nepřátelská platforma těchto pořadů byla tehdy 
v mnoha diskusích odhalena a někteří vedoucí pracovníci 
musili tehdy z rozhlasu odejít, jiní byli přeřazeni. Je nutno 
říci, že se tehdy podobné pravicově ideové platformy pro-
jevily na všech úsecích ideologické činnosti, kde se ovšem 
proti nim nebojovalo. Tento boj zůstal v rozhlase zcela 
osamocen a neměl ani podporu tehdejších orgánů ÚV KSČ. 
Byl jimi pouze trpěn...“49

Stále zřetelněji se rýsoval střet mezi ortodoxními 
zastánci dogmatických pouček a těmi, kteří pod vlivem 
požadavků na radikální změny usilovali o demokratizaci 
poměrů. Nespokojenost s dosavadním vývojem, který 
odrážel rozpor mezi proklamacemi a praxí, hluboké roz-
pory v názorech na systém řízení a ovládání státu, kritika 
„zahleděnosti na východní vzory“ a vazalství v RVHP 
a Varšavské smlouvě vytvářely podmínky pro politickou 
krizi v KSČ a také v jejím ústředním výboru.50

V květnu 1968 rozhodla vláda ČSSR, že ústřední ředi-
tel Čs. rozhlasu bude odpovědný přímo jí, a zrušila zá-
konné opatření Národního shromáždění (z ledna 1967) 
o podřízenosti ČsRo, ČsT a ČTK ministerstvu kultury 
a informací. Ministrem byl tehdy Karel Hoffmann a bylo 
zřejmé, že po jeho odchodu z rozhlasu bude strana chtít 



332

R
E

N
E

S
A

N
C

E
 

R
O

Z
H

L
A

S
U

 
 

 
 

 
 

 
1

9
5

9
–

1
9

6
8

333

upevnit oslabený vliv na dění v tomto podniku. Novela 
tiskového zákona (1968), vymezující práva a povinnosti 
médií a jejich odpovědnost, však zrušila cenzuru a to 
ztížilo svévolné mocenské zásahy do programu. „Pře-
vodové páky“ v rozhlase (výbory všech stupňů – KSČ, 
ROH, ČSM) byly navíc ve druhé polovině šedesátých let 
doplňovány funkcionáři reformního smýšlení a neský-
taly proto dostatečnou oporu snahám „konzervativců“ 
o zvrat poměrů.

V programových složkách přibývalo tvůrčích pracov-
níků, kteří dokázali využít každé skuliny ve vysílacím 
schématu k prosazení nových myšlenek. Sdělení plná 
bezprostředních životních zkušeností nahlodávala 
komunistickou propagandou uměle vytvářený obraz 
společnosti. Vzrostla kultura jazyka – proti „funkcio-
nářštině“ zněla jadrná a přirozená vyjádření dělníků, 
zemědělců, mládeže (vždyť přece právě to, „aby mluvil 
lid“, strana požadovala!). V publicistických pořadech 
a ve zpravodajství se vedly otevřené diskuse o plura-
lismu, demokracii, svobodě, humanismu, o nových 
ekonomických modelech. Zásady přirozeného projevu, 
uplatňované ve všech redakcích, znamenaly průlom do 
rozhlasového vysílání.

„Nejodvážněji si počínala redakce mezinárodního života 
HRPV pod vedením Milana Weinera. Její redaktoři se vy-
manili z mladistvého okouzlení komunistickými utopiemi, 
měli možnost poznat cizí země, znali cizí jazyky a mohli sle-
dovat, co se děje za hranicemi. (...) Když zjistili, že venku 
např. běží technicky sice náročný, ale živý pořad s použitím 
telefonických rozhovorů, pokusili se o něj taky – s promi-
nentními politiky a o horkých aktualitách – a prokládali 
jej písničkami. (...) Pořad ,Písničky s telefonem‘ od roku 
1967 pomohl na svět nejen modernímu stylu rozhlasové 
žurnalistiky, ale také vnesl do vysílání jistou nezávislost 
a kritický postoj k politickému dění.“51

Také umělecká tvorba se oprošťovala od svazujících 
pokynů. Častěji se objevovala hodnotná díla našich 
i světových dramatiků a spisovatelů, dříve potlačova-
ných či neuznávaných. Docházelo k tomu už od počátku 
šedesátých let snahou o vlastní rozhlasovou produkci 
a dramaturgii. Vzrůstal počet her a dramatizací, které se 
vymykaly požadavkům uzurpátorů moci a byly vřele při-
jímány posluchači. Hudební program ovlivnily zejména 
trendy v moderní taneční a zábavné hudbě, inspirované 
příklady ze Západu. Především mladí posluchači chtěli 

nacházet v programu rozhlasu tvorbu odpovídající je-
jich mentalitě a vkusu. Převažující prostor zaujímala 
postupem doby hudba anglosaské provenience, ale 
také našich interpretů, používajících aktuální výrazové 
prostředky světové pop-music. Výrazný nárůst moderní 
hudby ve vysílání jednoznačně přispěl k oblibě rozhlasu 
a jeho zvyšujícímu se kreditu ve společnosti.

Nástup Miloše Marka v roce 1967 do funkce ústřed-
ního ředitele znamenal opětné přitvrzení stranickosti 
a obnovení strnulého modelu fungování rozhlasu. Na-
štěstí už v té době nenašel v útvarech vedení i ostatních 
složkách dostatečnou podporu svého úsilí o zvrat po-
měrů, ani je nedokázal prosadit.

Miloš Marko (1922)
Slovenský novinář a ideolog. Absolvent PF UK v Bra-
tislavě, DrSc. Vědecký pracovník Ústavu marxismu-le-
ninismu při ÚV KSS a člen-korespondent SAV. V letech 
1964–1967 náměstek ústředního ředitele Čs. rozhlasu a ob-
lastní ředitel Slovenského rozhlasu. Od 25. ledna 1967 do 
25. července 1968 ústřední ředitel ČsRo (odvolán vládou 
ČSSR). V období „pražského jara“ 1968 zaujímal kolísavá 
stanoviska mezi reformními snahami Dubčekova vedení 
a názory slovenských konzervativních politiků. Poté se dal 
jednoznačně do služeb konzervativních sil v KSČ. V ČsRo 
bránil reformním trendům v programu i personalistice, 
neuspěl a upadl do pasivity. Po husákovském převratu 
a s nástupem normalizace se opět vrátil do politického 
života a funkcí na Slovensku. Obhajoval čistky a výpovědi, 
stal se signatářem výzvy Slovo do vlastních řad.52

V období „pražského jara“ (po nástupu Alexandra 
Dubčeka a stanovení nové linie strany) se boj o obrodu 
společnosti zintenzivnil. S tím stoupla také role rozhlasu. 
V té době fakticky řídil Český rozhlas první náměstek 
ústředního ředitele Rostislav Běhal. 

Rostislav Běhal (1922)
Rozhlasový novinář a historik, absolvent FF UK. V letech 
1952–1957 ekonomický redaktor, v letech 1958–1961 
zástupce hlavního redaktora HRPV, v letech 1962–1969 
náměstek ústředního ředitele Čs. rozhlasu (ředitel pro-
gramu), v letech 1969–1970 pracoval ve studijním oddělení. 
Invenční organizátor reformních snah při zavádění nového 
stylu řízení ČsRo, při přestavbě a diferenciaci programu 
a vysílacích okruhů. Zastánce nových postupů a metod ve 
vysílání. Autor mnoha pásem, pořadů a také statí a publi-
kací o rozhlasovém působení a výzkumech poslechovosti. 
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Zasloužil se o rychlé tempo restrukturalizace programu 
a dovršení renesance rozhlasu. Byl propuštěn pro účast 
na demokratizačním procesu. Po rehabilitaci pracoval 
v letech 1990–1991 jako redaktor, zpracovával rozhlasovou 
historii; je mj. autorem publikace Kdo je kdo v sedmdesáti-
leté historii českého rozhlasu.

Dobře fungující vedení složené převážně ze stoupenců 
obrodného procesu poskytlo rozhlasovým tvůrcům pro-
stor ve všech směrech. Po letech bezúspěšných snah 
o vnitropolitický komentář se dařilo naplnit rozhlasové 
vysílání tímto žánrem každý den: citlivým seismografem 

momentální situace ve společnosti se staly pořady Živá 
slova a Tribuna posluchačů. Přímé přenosy už se netý-
kaly pouze sportu nebo hudebních produkcí, ale velkou 
část vysílání v roce 1967 a zejména v první polovině 1968 
zaujímaly mnohahodinové přenosy z veřejných shro-
máždění, kterých se účastnili politici, spisovatelé, vědci, 
sportovci. K živě vysílaným besedám byli do studií zváni 
představitelé progresivních proudů i jejich oponenti. 

Rozhlasu se vraceli posluchači, kteří plni očekávání 
sledovali každou známku demokratického posunu ve 
společenském dění. Místy až dojemné byly přenosy na-

Aktéři pořadu Rada moudrých; zleva L. Boháč, J. Červinka, J. Patočka, A. Zíb, F. Smolík, V. Šmeral, K. Beníško, stojící J. Větrovec, V. Leraus
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příklad z prvomájového průvodu, ze setkávání politiků 
a kulturních představitelů „pražského jara“ s řadovými 
občany.

Z podnětu rozhlasových pracovníků i celozávodního 
(už obrozeného) výboru KSČ byl 25. července 1968 
z funkce ústředního ředitele Čs. rozhlasu odvolán Miloš 
Marko a nastoupil Zdeněk Hejzlar. Renesance rozhlasu 
byla prakticky završena.

To bylo krátce předtím, než srpnové události osudově 
přivodily zvrat.

Závěrem
Léta 1959–1968 jsou považována za období rene-

sance rozhlasu. Třebaže pod silným vlivem a řízením 
ÚV KSČ, s trvale fungující cenzurou a rigidními 
organizačně-technickými opatřeními i personálními 
zásahy, formovala se v Čs. rozhlase nová generace 
tvůrců. Vědomě se snažila navázat na nejlepší tradice 
rozhlasového vysílání a rozvíjet moderní a liberálnější 
formy i obsah pořadů. Jedním ze znaků ozdravného 
vývoje byl sílící počet jednoznačně profilovaných 
osobností. Tým pracovníků se přes značnou obměnu 
ustálil, vytvořily se předpoklady k zásadní progra-
mové přestavbě a nové organizační struktuře. Zásadní 
přelom nastal po klíčové programové konferenci roz-
hlasových pracovníků na Kokoříně v roce 1961. Její 
závěry byly v dalších letech dominantní směrnicí 
pro veškerou činnost Čs. rozhlasu. Vysílací schéma 
se zpřehlednilo, z pořadů se vytrácela didaktičnost, 
pozérství, fráze a dogmatické postuláty. Zásluhou tzv. 
problémových pořadů sílil především v publicistice 
kritický tón a překračovala se někdejší tabu politicko-
-společenských, etických a estetických témat. Vznikaly 
nové typy pořadů, jež pohotově reflektovaly měnící 
se poměry ve společnosti. Díky tvůrčímu vkladu dra-
maturgie a režie začala renesance rozhlasové hry 
(korunovaná třemi úspěchy na mezinárodní soutěži 
Prix Italia). Vazby mezinárodního významu pod-
pořily lepšící se výkony rozhlasových zahraničních 
korespondentů. Rozhlas se zbavil závislosti na mo-
nopolních zdrojích informací z ČTK a TASS. Vzrostl 
vývoz uměleckých i publicistických pořadů, režiséři 

a redaktoři měli možnost působit v demokratické ci-
zině. Ustavením III. programu (Československo II) na 
VKV zanikla teorie „průměrného posluchače“. Rozvoj 
stereofonie dále zkvalitnil rozhlasové vysílání.

Hudební sféru obohatil vznik dalšího samostatného 
rozhlasového hudebního tělesa – TOČRu (JOČRu). 
Mezinárodní věhlas založila soutěžní akce mladých 
interpretů Concertino Praga. Zábavnou hudbou inten-
zivněji prolínaly soudobé výrazové trendy.

Vznik studijního oddělení významně posílil teore-
tickou výzkumnou činnost Čs. rozhlasu a měl účinný 
vliv na rozvoj programové práce a její výsledky. 

Je nesporné, že rozhlas se v šedesátých letech stal 
jedním z intelektuálních center Československa, pod-
poroval svobodné myšlení a ovlivňoval život celé spo-
lečnosti. 

Renesance rozhlasové tvorby, zvláště publicistiky, 
nacházela stále větší odezvu u posluchačů. Bylo i zá-
sluhou rozhlasu, který věrně postihoval nadšenou at-
mosféru převládající ve společnosti koncem šedesátých 
let, že většina občanů preferovala spontánní zájem 
o věci veřejné. Příznivý dopisový ohlas se zmnohoná-
sobil a rozhlas se stal nejen organizátorem, informá-
torem a inspirátorem, ale také mluvčím a důvěryhod-
ným přítelem většiny posluchačů.53 
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D
ramatické okolnosti vysílání Čs. rozhlasu v průběhu sedmi dnů, které 
následovaly po 21. srpnu 1968, tvoří jednu z nejvýznamnějších kapi-
tol historie rozhlasového vysílání na našem území. Od podzimu téhož 
roku, zejména však od dubna roku 1969, se začíná odvíjet proces tzv. 
normalizace. Znamená návrat k totalitnímu pojetí socialismu, zasa-

huje všechny složky společnosti, v nemenší míře i podobu rozhlasového vysílání.
Do poloviny sedmdesátých let prodělává Čs. rozhlas radikální personální 

i programovou proměnu, která prakticky popřela příznivý vývoj podoby vysílání 
příznačný pro léta šedesátá. Pod přímým řízením ÚV KSČ zůstává rozhlas až do 
závěru roku 1989; jeho dominantním úkolem je plnit roli nástroje šíření stranické 
propagandy. 

Koncem sedmdesátých a zejména v letech osmdesátých se četné pořady začínají 
vymykat jednotné stranické linii. V druhé polovině osmdesátých let se prosazuje 
větší otevřenost a kritičnost v oblasti publicistiky, ale i v oblasti tzv. uměleckého 
slova. Návrat k praxi živého vysílání otevírá možnost větší kontaktnosti. 

V roce 1977 je zahájena výstavba rozhlasového střediska na Pankráci, které však 
svému účelu nikdy nezačalo sloužit.

Zdeněk Bouček–Jiří Hubička

Období normalizace
1968–1989
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Vysílání Čs. rozhlasu 
v průběhu srpnových
dnů 1968  
Celková situace

Na přelomu června a července 1968 nervozita so-
větského vedení vzrostla zejména poté, kdy parlament 
ČSSR přijal novelu tiskového zákona (26. června 1968), 
jíž zrušil cenzuru. Potvrdil tak de iure stav, který se 
v průběhu jara stal již skutečností, stav, kdy se sdělovací 
prostředky vymkly zpod kontroly centrálních orgánů. 
Atmosféra se vyostřila zejména poté, kdy byl publikován 
text výzvy Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov (27. června 
1968).

Na schůzkách, které se uskutečnily 29. července 
v Čierné nad Tisou a 2. srpna v Bratislavě, se českoslo-
venští představitelé zavázali splnit dva požadavky sovět-
ského vedení: provést změny ve státních a stranických 
orgánech a obnovit centrální kontrolu nad stranickým 
aparátem a sdělovacími prostředky. Dubček a pražské 
stranické vedení ani jednu z těchto podmínek nesplnili. 

Vezmeme-li v úvahu pomalé stahování vojsk zemí 
Varšavské smlouvy, která se na území ČSSR pohybovala 
od června 1968 v rámci cvičení Šumava, dále pak vliv tzv. 
zvacího dopisu, který „sovětům“ zaslala skupina konzer-
vativních členů předsednictva ÚV KSČ (signatáři: Indra, 
Kolder, Kapek, Švestka a Biľak) prostřednictvím sovět-
ského velvyslance 14. srpna, je zřejmé, že v polovině 
srpna bylo o vojenském zásahu rozhodnuto. 

Sedm srpnových dnů
Mezi všemi sdělovacími prostředky, které v průběhu 

celého roku 1968, zejména pak v třetím srpnovém týdnu, 
sehrály důležitou roli, zaujal jedinečnou a vůdčí úlohu 
rozhlas. V situaci, kdy se vývoj událostí valil z minuty 
na minutu, kdy byli odvlečeni vedoucí představitelé 
státu, kdy hrozilo, že zemi zachvátí chaos, tu zůstalo 
především rozhlasové vysílání, které se ujalo nejen 
funkce informační (směrem k domácím i zahraničním 
posluchačům), ale také organizátorské, integrující 
celospolečenské dění. Situaci, v níž se rozhlas během 
sedmi srpnových dnů ocitl, a role, které na sebe převzal, 
je možné do jisté míry srovnat se situací v květnu roku 

1945. Obě tyto mezní situace lze označit za vrcholné oka-
mžiky působení rozhlasu na našem území.

V úterý 20. srpna před polednem byl programový 
náměstek ústředního ředitele rozhlasu Rostislav
Běhal povolán na sekretariát tajemníka ÚV KSČ Čest-
míra Císaře, kde dostal důvěrnou informaci o tom, že se 
odpoledne bude konat zasedání ústředního výboru KSČ. 
Na něm se prý skupina protireformních členů ÚV po-
kusí vyvolat hlasování a odvolat Dubčekovo vedení, 
zrušit platnost tzv. Akčního programu a zabránit svolání 
XIV. sjezdu strany, který byl naplánován na září. Pokud 
by se tento scénář naplnil, hodlal A. Dubček vystoupit na 
veřejném mítinku, který měl být svolán na Staroměstské 
náměstí. R. Běhal dostal za úkol uvést techniku rozhlasu 
do pohotovosti a zajistit přímý přenos ze Staroměst-
ského náměstí.

Rostislav Běhal (v té době zastupující nepřítomného 
ústředního ředitele Zdeňka Hejzlara) ihned infor-
moval šéfredaktora zpravodajství Jiřího Kmocha, 
vedoucího domácího zpravodajství Karla Lánského 
a vedoucího ústředního technického provozu Josefa 
Havlíčka. Technika i redakční týmy byly uvedeny do 
pohotovosti. Z redaktorů zpravodajství byli přítomni 
Jeroným Janíček, Věra Šťovíčková, Jiří Dienstbier, 
kolem 19.00 hod. se dostavil také Karel Jezdinský. 
Po 19.00 hod. bylo zřejmé, že se zamýšlený mítink 
s největší pravděpodobností neuskuteční, a rozhlasové 
vedení pohotovost zrušilo. Kromě běžné služební po-
sádky se ostatní rozhlasoví pracovníci rozešli, měli však 
za povinnost zůstat v telefonickém dosahu. 

Po 22.00 hod. zavolal Běhala domů Karel Hoffmann 
(ředitel Ústřední správy spojů) a požádal ho, aby se 
dostavil do jeho úřadu. O tomto neobvyklém pozvání 
informoval Běhal ještě před svým odchodem J. Kmo-
cha. Když po 23.00 hodině dorazil Běhal do budovy 
Ústřední správy spojů, byla u Hoffmanna už řada dalších 
osob, asi 20–30 lidí, mezi nimi někdejší ústřední ředitel
Čs. rozhlasu Miloš Marko, zástupce KSČ v časopise 
Otázky míru a socialismu Pavel Auersperg a místopřed-
seda ÚV Národní fronty Miloš Vacík. Hoffmann Běhala 
odvedl do vedlejší místnosti, kde seděl pouze jediný 
člověk, Karel Hrabal (tehdejší náměstek ústředního 
ředitele Čs. rozhlasu pro Zahraniční vysílání). Hoffmann 
vzápětí Běhalovi sdělil, že touto dobou přistávají na ru-
zyňském letišti letadla a že země je obsazována vojsky 
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zemí Varšavské smlouvy. Dále Hoffmann programovému 
náměstkovi oznámil, že je nezbytné, aby spolu s Hraba-
lem odjeli do rozhlasu a zajistili odvysílání zprávy, kte-
rou dostanou. Bylo evidentní, že půjde o vyjádření, které 
se pokusí okupaci legalizovat.

Rostislav Běhal odmítl příkaz vyplnit. Hoffmann dal 
najevo, že s touto variantou počítal, a sdělil, že v tom pří-
padě se úkolu ujme Miloš Marko. Vyslovil navíc hrozbu, 
že pokud by se ze zpravodajství mělo ozvat něco jiného 
nežli oficiálně doručená zpráva, dá příkaz k vypnutí vysí-
lačů. Hrabal a Marko odjeli do rozhlasové budovy sami.

Jiří Kmoch ještě před jedenáctou hodinou večerní 
svolal do rozhlasu řadu zpravodajců a techniků, mezi 
nimi i Josefa Havlíčka. (Zprávu o tom, že hranice překro-
čila vojska zemí Varšavské smlouvy, dostal mezitím Jiří 
Kmoch stejně jako řada dalších redaktorů telefonicky od 
vedoucího zpravodajské směny Miroslava Zázvorky). 
Havlíček šel okamžitě na tzv. galerii, tedy do technic-
kého centra s hlavním přepojovačem pro odbavování 
veškerých programů. Bylo nezbytné zajistit, aby spoje 
nevypnuly vysílání ve dvě hodiny po půlnoci, kdy vysí-
lání pravidelně končilo. Vedoucí směny na galerii Otto 
Urban zavolal na rozhlasovou ústřednu a dohodl, že ko-
nec vysílání bude posunut. Požadavek byl spoji potvrzen 
a jeho splnění bylo přislíbeno.

Karel Lánský: „S Markem přišel Miloš Vacík a do-
provod několika příslušníků Státní bezpečnosti. Marko 
střídavě tvrdil, že přišel z pověření Dubčeka, pak zase, 
že mu volal Hejzlar z Bratislavy. (…) Marko se usa-
dil v kanceláři programového náměstka (…) střídavě 
u něho seděli Jiří Kmoch, Igor Kratochvíl nebo já s dal-
šími, abychom zjistili jeho záměry, případně znemož-
nili realizovat zatím neznámé plány. (…) V každém 
případě se nakonec o nic nepokusil.“1

Přítomnost a činnost Miloše Marka v rozhlase oné 
noci z 20. na 21. srpen 1968 je ve vzpomínkách téměř 
všech pamětníků opředena pouze dohady. „(…) stále 
byl s někým ve spojení a dokonce i když začaly létat do 
oken střely a na nároží Vinohradské a Balbínovy ulice 
vybuchl tank a sypala se okna, neopustil telefon, stáhl 
si ho pod stůl, lezl pod stolem po čtyřech a telefonoval. 
Proč se tam stále zdržoval, když věděl, že ho nikdo ne-
respektuje?“2 

Součástí okupačního scénáře byla představa rychle 
provedeného vládního i stranického převratu na zase-

dání předsednictva ÚV KSČ dne 20. srpna, přehlasování 
a svržení Dubčekova stranického vedení a ustavení 
tzv. dělnicko-rolnické vlády. Tento plán v zárodku 
ztroskotal. Je velmi pravděpodobné, že organizátoři 
chystaného převratu měli v záloze připraveno i několik 
lidí z okruhu rozhlasových pracovníků, kteří dostali za 
úkol zajistit vysílání, jež by hovořilo ve prospěch dělnic-
ko-rolnické vlády. Šéfem této skupiny se měl stát Miloš 
Marko.

Redaktoři přítomní v tu dobu v rozhlasové budově se 
soustředili na přípravu odvysílání stanoviska ÚV KSČ. 
To však stále nepřicházelo, a tak zhruba od 1.30 hod. 
(tedy už 21. srpna) začal rozhlas (ústy hlasatele Vladi-
míra Fišera) vysílat na stanici Praha a na všech připo-
jených vysílačích upozornění, aby posluchači nevypínali 
přijímače, probudili své sousedy a vyčkali důležité infor-
mace, která se v brzké době objeví se vysílání.

Prohlášení ÚV KSČ se posléze do rozhlasu dostalo 
(Zdeněk Mlynář, člen tehdejšího předsednictva ÚV KSČ, 
je po telefonu nadiktoval stenografce) a těsně před dru-
hou hodinou je Vladimír Fišer začal číst. Přečetl ovšem 
několik slov a vysílače zmlkly. Karlu Hoffmannovi se 
podařilo splnit hrozbu a signál středovlnných vysílačů 
nechal vypnout. Kompletní znění zprávy si mohli v tuto 
noční chvíli vyslechnout pouze posluchači rozhlasu po 
drátě. Ve vinohradské budově probíhala usilovná snaha 
dostat vysílače znovu do provozu. 

Josef Havlíček: „Na dispečinku radiokomunikací se mi 
představil jakýsi pan Miškovský. (…) Zeptal se, jestli mám 
vůbec nějaké oprávnění takové věci vyšetřovat.“3 Tento 
pan Miškovský prohlásil, že k vypnutí došlo na příkaz 
ing. Hoffmanna a že není oprávněn příkaz porušit. Havlí-
ček se ho pokoušel přesvědčit, aby vysílače opět zapnul, 
ale zpočátku marně. Zpravodajové se tedy po složitém úsilí 
telefonicky zkontaktovali s představitelem ÚV KSČ – poda-
řilo se jim sehnat Josefa Smrkovského. V rozhovoru, který 
technici natočili z telefonu, se Smrkovský obrací na celé 
vedení Ústřední správy spojů a důrazně oznamuje, že sku-
pina kolem K. Hoffmanna nemá žádné oprávnění jakkoli 
omezovat rozhlasové vysílání, že jde o protiústavní činnost 
a že se z těchto skutečností bude Hoffmann zodpovídat. 
Teprve pod vahou tohoto argumentu souhlasil Miškovský 
s tím, že spoje opět uvedou vysílače do provozu. Zpro-
voznění vysílačů trvalo ovšem déle – teprve mezi čtvrtou 
a pátou „ožily“ všechny ty, které nebyly dosud obsazeny 
okupačními vojsky. (Obsazena byla například už Bratislava 
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a některá krajská studia.) Z hlavních vysílačů fungovaly 
všechny – včetně VKV.

Věra Šťovíčková, Jeroným Janíček, Karel Jez-
dinský a redaktoři zpravodajské směny začali od půl 
čtvrté připravovat ranní vysílání. V půl páté byly vysílače 
zapnuty a vysílání bylo zahájeno. Kromě základních in-
formací bylo okamžitě – a pro většinu obyvatel poprvé 
v celém znění – přečteno stanovisko ÚV KSČ odsuzující 
vstup cizích vojsk na naše území. Kromě několikrát čte-
ného prohlášení se ve vysílání od prvních chvil ozývaly 
výzvy ke klidu, k nástupu do práce, disciplíně a uvážli-
vosti. Od samého rána začaly do rozhlasu docházet (te-
lefonicky a telegraficky) rezoluce vyjadřující jednoznač-
nou podporu stanovisku ústavních orgánů. Objevily se 
první výzvy k okamžitém svolání XIV. sjezdu KSČ. Tyto 
informace se neprodleně dostávaly do vysílání. 

Současně však – těsně před 5.00 hod. – se poprvé na vlně 
210 metrů ozývá ilegální vysílač, který se hlásí pod názvem 
Vltava, a špatnou češtinou a slovenštinou začíná šířit 
prohlášení agentury TASS a další informace, které mají za 
úkol politicky podporovat akt okupace a předkládají tuto 
agresi jako projev „bratrské pomoci“. Vysílačka, působící 
kdesi v okolí Drážďan, nabídla jako jedno z prvních sta-
novisek provolání vrchních velení pěti zemí, podílejících 
se na agresi, adresované Čs. lidové armádě s výzvou, aby 
se nedala zneužít provokatéry a aby byla připravena ke 
společné akci proti všem útokům na socialistické vymo-
ženosti. Vysílání Čs. rozhlasu na její působení upozorňuje 
poprvé v 5.11 hod. a poté pravidelně varuje: „…upozorňu-
jeme posluchače, že s Československým rozhlasem nemá 
toto vysílání nic společného.“ 

Kolem šesté hodiny ráno Československý rozhlas 
odvysílal osobní vzkaz Alexandra Dubčeka, kterým 
se obracel na všechny pracující, aby nastoupili na svá 
pracoviště.

Mezitím už ovšem také přicházely zprávy o prvních 
zastřelených, o střetech okupačních vojsk s civilisty. 
Úkolem všech, kteří v tuto chvíli tyto zprávy zprostřed-
kovávali posluchačům, bylo především zabránit dalším 
tragédiím.

Před 7.00 hod. se ruské tanky – po peripetii na horním 
konci Václavského náměstí, kde vojáci rozstříleli fasádu 
Národního muzea v domnění, že útočí na rozhlas – po-
malu sunuly k rozhlasové budově. V postupu jim bránil 

dav lidí, z něhož občas vylétaly kameny a jiné před-
měty. Nebezpečí konfrontace těžké vojenské techniky 
s neozbrojeným davem hrozivě narůstalo. Vojáci začali 
střílet do vzduchu, do oken rozhlasu a protějších budov. 
Stopy po střelách zůstávají na fasádě domu číslo 17 na 
Vinohradské třídě patrné i po více než třiceti letech. 

Jiří Dienstbier: „Vyšel jsem na balkón a všiml si, 
že tanky, předtím rozestavěné, se nad vinohradským 
tunelem řadí do kolony. Také živá barikáda pochopila, 
že teď to může být vážné. Lidé zmlkli a podvědomě se 
tiskli k sobě, jako by tím mohli čelit tunám oceli. Tanky 

21. 8. 1968 před budovou pražského rozhlasu
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vyrazily, řidič prvního na okamžik zaváhal, ale pak se 
pomaličku znovu rozjel. Začal jsem křičet: ,Rozestupte 
se a otočte se k nim zády.‘ Ti, kteří mě slyšeli, se rychle 
tlačili k chodníkům. Ostatní bleskurychle pochopili. 
Během několika vteřin se barikáda rozdělila na dvě 
ještě těsnější zátky na obou stranách ulice.“4 Další 
tanky se k rozhlasové budově začaly valit z horní části 
Vinohradské třídy, kam se dostaly Italskou ulicí. Dav 
lidí se opět pokusil postavit jim do cesty barikádu z aut, 
nákladních vozů, tramvají. Vojáci rozpoutali divokou 
přestřelku z kulometů a samopalů. Okna rozhlasu se za-
čala tříštit. Kdosi mezitím prorazil nádrž jednoho tanku 
a ten začal hořet. Požár posléze zachvátil i obytný dům 
na rohu Balbínovy a Vinohradské ulice v těsné blízkosti 
rozhlasu. Byli zde první ranění, posléze i mrtví.

Celková bilance dramatického střetu v okolí rozhlasu dne 
21. srpna 1968: na místě zahynulo či na následky zranění 
posléze zemřelo patnáct lidí.

Josef Havlíček: „Asi v půl osmé jsem byl ,na hle-
dačce‘, abych okamžitě přišel na hlavní přepojovač. 
Tam už na mě čekali tři muži. Dva jsem poznal v noci, 
kdy je přivedl Hejda (velitel rozhlasové jednotky milice 
– pozn. aut.), ten třetí, štíhlý, v šedém obleku, žádal 
osádku hlavního přepojovače, aby okamžitě přeru-
šila vysílání. Otto Urban, vedoucí směny na galerii, 
prohlásil, že tam je od toho, aby vysílání šlo a ne aby 
nešlo. (…) Ptal jsem se toho třetího, kterého jsem do-
sud neviděl, jaké má pověření. Prohlásil, že je z vnitra, 
že mi žádné pověření dávat nebude a že mi nařizuje 
okamžitě vypnout vysílání. Vysvětlil jsem mu, že ani 
já o tom nemohu rozhodnout. (…) Ve zpravodajství 
mi řekli, že Rusové jsou už v hale, že už se do budovy 
dostali, takže během 5–10 minut budeme muset stejně 
vysílání zastavit. Dohodli jsme se, že pokud to půjde, 
budeme vysílat, pak se dá z režie operativního praco-
viště hymna a po ní skončíme. S tím jsme se rozešli. 
(…) Zatelefonoval jsem na operativní pracoviště, aby 
dali hymnu. Po sjetí komentáře šla hymna. (…) Mys-
lel jsem, že vysílání končí. Na chodbách začali běhat 
sovětští vojáci a když jsem přišel do druhého patra, 
ptal se mě Jiří Dienstbier nebo Igor Kratochvíl, jestli 
bychom ještě jednou-dvěma větami mohli do vysílání 
vstoupit. Vysílače byly ještě ,najeté‘, a tak se tam daly 

ještě dvě, tři zprávy a znovu hymna. Tím se stalo, že 
jsme ještě třikrát vstoupili do vysílání, posluchači 
z toho měli asi dramatický zmatek. (...) Běžel jsem 
znovu do zpravodajství, na chodbě chytil Karla Lán-
ského a říkám: ,Bylo by účelné najet to vysílání znovu, 
ale někde jinde.‘ (…) V tu chvíli jsem samozřejmě ne-
věděl přesně jak, ale za pokus to stálo. Rychle jsme se 
dohovořili s Milošem Junkem o situaci a zda by nebylo 
účelné vysílat přes ,Péčko‘.“5 

Miloš Junek, náměstek ústředního ředitele pro tech-
niku, prožil ve stejnou dobu setkání se zástupci ruského 
vojska.

„(…) ve druhém patře u páternosteru šla proti mně 
skupina sovětských vojáků, jeden v hodnosti podplu-
kovníka, a s nimi šel i náš technik Luboš Šimek. (…) 
Podplukovník chtěl mluvit s ředitelem. Některý z roz-
hlasových pracovníků ukázal na mě. Podplukovník se 
postavil do pozoru, oznámil, že přichází jménem Var-
šavské smlouvy, že jejich úkolem je zastavit vysílání. 
(…) Pak chtěl, abych ho odvedl tam, odkud se vysílá. 
Mně nezbylo než ho tam odvést s ohledem na přítom-
nost našeho technika. Operativní pracoviště bylo už 
v té době vypnuté. Jeden voják z jeho ochranky vytáhl 
bajonet, aby odřezal šňůry, které tam viděl. Odstrčil 
jsem ho, vypnul jsem hlavní vypínač, zhaslo světlo, 
tím se uklidnili. (…) Na chodbě jsem konečně potkal 
Josefa Havlíčka. Návrh, aby se aktivovalo ,Péčko‘, jsem 
vzal na vědomí, ale jen jako přípravnou fázi, protože 
bylo vázáno na příkaz ústředního ředitele.“6 

Po 8.00 hod. rozhlas vysílal záznam projevu prezi-
denta republiky L. Svobody, který poskytla televize. 
Rozhlasoví technici prezidentův projev natočili po lince 
z televizního záznamu a okamžitě nabídli do vysílání. 

Závěrečné minuty ranního vysílání, kdy slova komen-
tátorů a několikrát opakovaná státní hymna byly podma-
lovány střelbou ze samopalů, zůstanou asi nesmazatelně 
vryty do paměti všech, kdož ho byli svědky. 

Kolem deváté hodiny vysílání na dobu přibližně dvou 
hodin umlklo. Skutečnost, že kolem 11.00 hod. znovu 
ožilo a pokračovalo ve sledu zpráv, informací, komen-
tářů, sdělení, a to až do podvečera 27. srpna, byla záslu-
hou především technického štábu, jeho vynalézavosti, 
obětavosti a v nemenší míře i odvahy.

Studia na Vinohradské byla až na jednu výjimku vy-
řazena z činnosti. Technikům se podařilo uchovat v pro-
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vozu studio 7, které se nachází ve skryté části budovy. 
Studio i s režií je umístěno přímo nad tzv. galerií, tedy 
nad pracovištěm, odkud se signál šířil k přepojovači na 
Správě spojů a odtud na vysílače. Galerie na první po-
hled v provozu nebyla, ale příslušná zařízení byla skrytě 
propojena, takže se dala používat přímo před očima 
okupantů. Její funkci mělo nahradit zmíněné „Péčko“, 
pohotovostní pracoviště, umístěné na Žižkově poblíž 
rozhlasového areálu administrativních budov v Jese-
niově ulici, zavrtané v terénní vlně a obrněné téměř jako 
vojenský kryt. Šlo o pracoviště, které mělo sloužit jako 
fonotéka pro pásky a některé další dokumenty, jež zde 
měly být ochráněny i v případě války, leteckého napa-
dení či jiných katastrof. Souhlas ke zprovoznění tohoto 
pracoviště směl vydat pouze ústřední ředitel. Zdeněk 
Hejzlar se ze služební cesty do Bratislavy vrátil kolem 
21.00 hod. a ihned vystoupil ve vysílání. Posluchače ujis-
til, že vysílání bude pokračovat. 

Josef Havlíček spolu s Milošem Junkem zorganizovali 
skupinu pracovníků (Jiří Felbr, Otakar Fišer, Jaro-
slav Kaňka), kteří poté, co za značně dramatických 
okolností opustili zadním vchodem rozhlasovou budovu, 
zamířili osobním vozem Josefa Havlíčka na Žižkov.

Ukázalo se, že technické zařízení „Péčka“ je v provo-
zuschopném stavu. Technici se brzy propojili s rozhlaso-
vou ústřednou na Vinohradské a sdělili, že odsud mohou 
zajistit další vysílání, že na vysílače mohou odeslat signál 
vysílaný buď přímo z tohoto místa, nebo z jakéhokoli ji-
ného rozhlasového studia, s nímž jsou spojeni.

Kolem 11.00 hod. se technici rozhodli vstoupit do 
vysílání s vlastním hlášením. Přes rozhlasovou ústřednu 
začaly na toto nouzové pracoviště docházet telefonní 
hovory. Jeden z techniků tedy vzkazy zapisoval, druhý 
je četl do vysílání. Asi po hodině tohoto improvizova-
ného vysílání se ozvalo vinohradské studio 7 a z něj Jiří 
Dienstbier. Odsud se pak ještě v průběhu celé středy 
21. srpna dařilo vysílat zprávy a informace (u mikro-
fonu se střídali kromě J. Dienstbiera Sláva Volný, 
Jan Petránek, Karel Jezdinský, Ondřej Neff, Eva 
Kopecká…). Vinohradské studio 7 tak prostřednictvím 
„Péčka“ vysílalo až do 2.00 hod. dne 22. srpna. Ráno 
však už do vysílání nevstoupilo, vinohradská budova 
byla definitivně obsazená a odříznutá, odejít z ní museli 
už i poslední redaktoři. To už se ovšem přihlásila další 
studia, rozhlasová odloučená pracoviště v Praze a řada 

krajských studií. Takto postupně připojovaná jednotlivá 
vysílací pracoviště vytvořila v následujících dnech onen 
vysílací řetěz, jemuž se o něco později začalo říkat šta-
feta.7

Na závěr vysílání z vinohradské budovy vzpomíná 
Karel Lánský, který byl Zdeňkem Hejzlarem (ten se od 
22. srpna coby delegát zúčastňoval jednání XIV. sjezdu 
KSČ ve Vysočanech) pověřen řízením vysílání. „Dopo-
ledne (22. srpna – pozn. aut.) se vystřídala okupační 
posádka, nastoupili podstatně ostřejší hoši a začali 
budovu vylidňovat. Podařilo se mi přesvědčit nějakého 
nadporučíka, že v jedné kanceláři mé rubriky ponechá 
službu pro zajišťování běžného života hlavního města. 
Když jsem mu vysvětloval funkci této služby, uváděl 
jsem také, že se sem podávají zprávy o zásobování, do-
pravě a podobně. Vlado Príkazský, kterého jsem touto 
službou pověřil, nazval to pracoviště pak ,Pekárna‘.“8

Tzv. „Péčko“ se pro příští dny stalo řídícím pracovištěm 
celostátního vysílání. Vysílacími centry, která už v prů-
běhu středy 21. srpna postupně nahradila vinohradskou 
„sedmičku“, se stalo v první fázi především studio armádní 
redakce (umístěné ve vile v tehdejší Hviezdoslavově, dnes 
Dykově ulici), odtud se odbavovalo vysílání, jež se hlásilo 
pod hlavičkou Československo a vysílalo především ko-
mentované zprávy a komentáře, a dále studio Zahraničního 
vysílání v Nuslích Na Květnici, které připravovalo program 
vysílaný jako stanice Střední Čechy s akcentem na zprávy 
ze zahraničí. V Nuslích působilo nadále také Zahraniční 
vysílání, které průběžně informovalo svět o domácím dění 
v mnoha jazycích – mezi jinými i v  jazycích zemí, jejichž 
vojska vtrhla do naší republiky. Brzy poté spojaři nabídli 
k využití další prostor – tzv. studio Skaut (v bezprostřední 
blízkosti pražského Karlova náměstí), kde dosud působilo 
pomocné studio České televize. Odtud se vysílaly oficiální 
zprávy a informace. Od 23. srpna se s vlastními vstupy do 
vysílání přihlašovalo i malé improvizované studio umístěné 
v úkrytu „Péčka“; hlásilo se jako další pracoviště Prahy, 
vstupovalo s vlastními zprávami, které sem byly doručeny 
telefonicky a které četl hlasatel Vladimír Fišer.

Rozhlasové vedení si včas uvědomilo, že není možné 
spoléhat na existenci jediného fungujícího koordinač-
ního centra („Péčka“), že je třeba pro všechny případy 
jeho roli zálohovat. A tak se postupně podařilo osamo-
statnit a vybavit podobnou propojovací technikou také 
studio v Hviezdoslavově ulici a dále rozhlasovou bu-
dovu v Karlíně, která se stala technickým dispečinkem.
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Po jistou dobu dublovalo činnost „Péčka“ také plzeňské 
rozhlasové studio, jež si uchovalo možnost působení 
v původní rozhlasové budově.

Tato opatření se ukázala prozíravá. V pátek 23. srpna 
kolem poledne se muselo osazenstvo „Péčka“ velmi 
rychle stáhnout a opustit prostory pracoviště – k ob-
jektu se blížily tanky. Jeden z nich se pokusil tlakem 
hlavně otevřít pancéřové dveře objektu, ale marně. Vrata 
nepovolila. 

Další fungující rozhlasové pracoviště bylo v Opleta-
lově ulici. Do tohoto objektu se uchýlili techničtí pra-
covníci z Karlína poté, kdy jim v dalším působení v kar-
línské budově zabránil Arnošt Silan, tehdejší vedoucí 
krajských studií Čs. rozhlasu.

Dalším vyčleněným pracovištěm, které se podílelo pře-
devším na příjmu a zpracování zpráv a na monitorování 
informací ze zahraničních rozhlasů, byly prostory v Ru-
bešově ulici, kde působila skupina sestávající především 
z pracovníků III. programu. Byli zde Dagmar Maxová, 
Jarmila Votavová, Jaroslav Pour, Miroslav Stuchl, Jiří 
Klír, Zdeněk Bouček a další. I tato skupina byla po ně-
kolika dnech z budovy v Rubešově ulici odvolána. Vznikla 
totiž obava, že se o jejím působení dozvěděli představitelé 
okupační moci.

Struktura vysílání
Mimořádná situace a integrující společenské role, 

které rozhlasovému vysílání v srpnových dnech roku 
1968 připadly, si vynutily zcela jinou skladbu programu, 
nežli jaká byla pro jednotlivé stanice až do té doby pří-
značná.9

„Zprávy vysílané v daném týdnu lze v podstatě roz-
dělit do následujících skupin:

1) Oficiální zprávy (včetně stanovisek, prohlá-
šení…) vlády, předsednictva ÚV KSČ, parlamentu, 
KNV, ONV, MNV, KV KSČ, projevy členů jednotlivých 
orgánů (včetně zpráv o XIV. sjezdu KSČ).

2) Nejrůznější druhy rezolucí k různým otázkám 
momentální situace (rezoluce, stanoviska ke vstupu 
vojsk, o XIV. sjezdu KSČ, neutralitě atd.).

3) Zprávy situační, obsahující informace zpra-
vodajů, telefonické informace o situaci v nejširším 
slova smyslu ve všech oblastech republiky, (…) výzvy 
ke stávce (…). Informace praktického rázu – změny 
tramvajových tras v Praze, situace v zásobování (…) 

až po zprávy čistě osobního charakteru: o onemoc-
něních nebo úmrtích v rodinách, zprávy o pobytu 
a situaci dětí na rekreačních táborech, pobyty lidí na 
dovolené a služebních cestách (…).

4) Zvláštní skupinu tvoří zprávy příznačné pro 
atmosféru daného týdne, které by bylo možno pojme-
novat jako exponované situační zprávy – jde o výzvy 
k bojkotu vojsk Varšavské smlouvy, zprávy o zatýkání 
českých lidí, konfidentech, zrádcích atd.“10

Součástí posledního, čtvrtého oddílu zpráv byly i ta-
kové, které dementovaly a omlouvaly omyly, klamná 
a falešná sdělení. I tyto skutečnosti patřily k vypjaté 
atmosféře oněch dnů.

Při vší improvizovanosti, která rozhlasové vysílání 
v těchto hektických dnech provázela, naprosto převa-
žující většina těch, kteří se na jeho přípravě podíleli, 
úzkostlivě dbala o to, aby rozhlas zůstal věren svému 
poslání sdělovacího prostředku, který je především 
k dispozici legálně zvoleným státním institucím, tedy 
Národnímu shromáždění a vládě. Proto také byli v bu-
dově Národního shromáždění na Senovážném náměstí 
(budova byla obklíčena tanky) přítomni dva stálí zpra-
vodajové rozhlasu Magda Kollárová a Rudolf Zeman, 
kteří fungovali jako spojka mezi Národním shromáž-
děním a vládou na jedné straně a rozhlasem na straně 
druhé. Každé prohlášení vlády nebo Národního shro-
máždění mělo okamžitě přednost před jakýmkoli jiným 
programem a šlo ihned do vysílání.

Vedení rozhlasu neučinilo v průběhu srpnových dnů ani 
jedno rozhodnutí, které by mělo eliminovat, vyloučit či 
zbavit funkce kohokoli z těch několika pracovníků, kteří se 
postavili na stranu okupantů. Vedení tím chtělo zdůraznit, 
že se v rozhlase neodehrál žádný revizionistický puč, že ti, 
kdo vysílají, představují legální, vládou ustanovený a jejími 
orgány jmenovaný Československý rozhlas, který stojí za 
svou státní reprezentací. Ti, kteří s okupací souhlasili, se 
sami ocitli v lidské i pracovní izolaci.

S přibývajícím časem čekání na výsledky moskev-
ských jednání narůstala celková nervozita a nedočka-
vost, které se promítaly i do vysílání. Úvahy všech 
komentátorů byly zaměřeny téměř výlučně na tuto 
událost a snažily se předjímat, jak tato klíčová záležitost 
dopadne. V některých úsudcích zazníval dobře míněný 
patos, jistá dávka optimismu, ale už také věcný tón, 
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jímž se redaktoři snažili připravit obyvatelstvo na to, že 
výsledek moskevských jednání bude nutně spjat s řadou 
kompromisů.

V neděli 25. srpna 1968 večer vydalo vedení rozhlasu 
nové pokyny pro vysílání štafety, protože se do té doby 
podařilo obnovit vysílání z dalších studií. Od 19.00 hod. 
toho dne se začaly vysílat dvouhodinové programové 
cykly, přičemž s desetiminutovými vstupy se do vysílání 
přihlašovaly vysílače v tomto pořadí: Střední Čechy, 
Praha, Československo I, Město na Dunaji (Bratislava), 
Severní Slovensko, Střední Slovensko, Jižní Morava, Se-
verní Morava, Západní Čechy, Jižní Čechy. 

27. srpna 1968 po osmé hodině vstoupila do vysílání 
štafety stanice Střední Čechy s touto zprávou: „Dnes 
v časných ranních hodinách přiletěla naše česko-
slovenská delegace z jednání v Moskvě. Odjela v čele 
s prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou na Praž-
ský hrad. Teď očekáváme další zprávy.“11

Na Hrad okamžitě odjeli reportéři Rudolf Zeman 
a Magda Kollárová. Nastaly dlouhé hodiny čekání na 
oficiální vystoupení některého z nejvyšších představi-
telů státu. 

Po 14.00 hod. bylo ve vysílání přečteno oficiální ko-
muniké o československo-sovětském jednání v Moskvě. 

Deska se jmény občanů, kteří zahynuli u Čs. rozhlasu v srpnu 1968, umístěná na průčelí rozhlasové budovy, Vinohradská třída 12
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Téměř polovinu jeho textu zabíral seznam jmen účast-
níků s výčtem všech stranických funkcí. Dále prohlášení 
obsahovalo už jen řadu klišé a nicneříkajících frází. 
Nastalo obrovské zklamání, které vyvolalo příval pro-
volání, v nichž občané odmítali potupné znění rezoluce. 
Rozčarování nezmírnil ani projev prezidenta Svobody, 
který rozhlas vysílal ve 14.50 hod. a v němž hlava státu 
apelovala především na klid a rozvahu a hovořila o pozi-
tivech výsledků jednání.

Proud nespokojených a především znepokojených re-
akcí směřovaný do rozhlasu rostl. Proto se vedení domá-
cího zpravodajství rozhodlo zorganizovat besedu kolem 
kulatého stolu, k níž přizvalo historika Karla Bartoška, 
profesora právnické fakulty Františka Šamalíka a roz-
hlasáky Jiřího Dienstbiera, Karla Jezdinského, Josefa 
Podaného a Ondřeje Neffa. 

V 17.30 hod. konečně vystoupil se svým dlouho oče-
kávaným projevem Alexander Dubček. Přibližně půlho-
dinová řeč byla prodchnuta četnými zámlkami, zaško-
brtnutími a povzdechy. Možná právě okolnost, že projev 
byl vysílán v první verzi v auditivní podobě, že ho tedy 
velká většina obyvatel mohla poprvé vnímat i s tímto 
emotivním pozadím, umožnila všem, kteří ho v tu chvíli 
poslouchali, prožít kromě onoho věcného a rádoby po-
vzbudivého obsahu i onu informaci obsaženou v tónu, 
rytmu řeči a v zámlkách, tedy informaci mimoverbální, 
která byla v tomto případě značně v rozporu s obsahem 
Dubčekových rádoby optimistických slov. Patrně i proto 
byl Dubčekův projev přijat sice s rozčarováním, ale zá-
roveň se silnou soucitnou emocí, která zabránila tomu, 
aby se proti přijetí moskevského diktátu vzedmula silná 
vlna odporu. 

S posledními slovy Dubčekova projevu, krátce před 
18.00 hod. v úterý 27. srpna 1968, končí onen sled dra-
matických událostí, který se započal v nočních hodinách 
20. srpna a v nichž sehrálo vysílání Československého 
rozhlasu tak výjimečnou úlohu. Od této chvíle se ve 
vysílání znovu ve větší ploše objevuje hudba (především 
vážná) a vysílání se od tohoto okamžiku postupně vrací 
do normální podoby.

„(…) I když je některými lidmi celý rok 1968 na-
padán, patří k nejsvětlejším bodům obrovského národ-
ního vzepětí. A to je věc, kterou oceňují všichni, dneska 
ve světě víc než tady. Jistě, žádné navazování na bu-
dování ,socialismu s lidskou tváří‘. Ale navazování 

na obrovské úsilí, které tady milióny lidí v roce 1968 
v naprosté svornosti vyvinuly.“12

Normalizace

1. období: září 1968–1974
Obecně byl pojem „normalizace“ užíván v prvních 

posrpnových dnech v optimistickém smyslu; vyjadřo-
val naději, že vzdor ústupkům a zdržením bude dosa-
ženo určitých dohod, po kterých se okupační vojska 
stáhnou a země bude pokračovat v trendu příznivých 
změn, jež se otevřely v lednu 1968. Jak však tyto naděje 
začaly postupem času vyprchávat, jak se čím dál více 
potvrzovalo, že organizátoři vojenského vpádu nepo-
nechají vývoj událostí v ČSSR v režii domácích politiků, 
začal se postupně proměňovat význam některých slov. 
Legendární pojem „dočasné umístění vojsk“ nenápadně 
přišel o své adjektivum, pojem „normalizace“ se zcela 
přesunul do slovníku přívrženců návratu k tuhým, sta-
linským podobám socialismu. Naděje na pokračování 
tzv. obrodného procesu byly v průběhu několika měsíců 
zcela rozmetány.

Proces normalizace započal ihned po návratu česko-
slovenských čelních představitelů z Moskvy. V různých 
oblastech života postupoval odlišným tempem. V roz-
hlase byl odstartován prakticky hned na počátku září, 
ale i zde nabýval nestejné intenzity v různých programo-
vých sférách.

Okupace, průběh srpnových dnů a především rozpa-
čité znění komuniké a projevů vládních a stranických 
činitelů po návratu z Moskvy daly příležitost těm, kteří 
spatřovali ve vojenském zásahu a přerušení tzv. obrod-
ného procesu naději pro svoje ambice. Neprojevilo se 
jich zprvu mnoho, ale v průběhu doby jich přibývalo 
a zejména ti, kteří v tomto vývoji cítili osobní zadostiuči-
nění a prostor pro sebeuplatnění, se postupně stali horli-
vými zastánci a spolutvůrci normalizačního procesu.

Dne 28. srpna 1968 se sešlo předsednictvo ÚV KSČ 
a přijalo plán opatření pro nejbližší dny, z něhož se řada 
podstatných bodů týkala sdělovacích prostředků. („Vy-
tvořit na ministerstvu informací a kultury skupinu 
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pro vyhodnocování veškerého tisku, rozhlasu a televize. 
Její hlavní úkoly: zpracovávat přehled, upozorňovat na 
chyby a nedostatky. Předložit Národnímu shromáž-
dění do 10. září 1968 mimořádné dočasné zavedení 
tiskového dozoru a vybudovat ho do 15. září 1968. (…) 
Vytvořit v rozhlase a televizi ‚skupiny autocenzury‘, 
které zabezpečí odpovídající obsah a přístup.“)13

Podstatná část společnosti začala odmítat taktiku 
kompromisů a ústupků Dubčekova vedení a dávala svůj 
nesouhlas hlasitě najevo. Aktivně vystupovali zejména 
zástupci studentstva, podporu polednovému vývoji vyja-
dřovaly také četné odborové organizace. 

Netrvalo dlouho a stát proti demonstrujícím studen-
tům použil ozbrojené moci – stalo se tak při protestech, 
jež studentské organizace uspořádaly 28. října, posléze 
6. a 7. listopadu 1968. Výsledkem konfliktu byla třídenní 
okupační stávka, kterou studenti vyhlásili 18. listopadu. 

Veřejné mínění se znovu do jisté míry radikalizovalo 
v lednu roku 1969 poté, kdy se ve snaze zburcovat národ 
proti letargii a poraženectví upálil student filozofické 
fakulty UK Jan Palach. Jeho pohřeb se stal jedním 
z posledních masových projevů veřejného odporu proti 
postupující normalizaci.

Dubčekovo vedení sice ztratilo podporu veřejnosti, 
veřejně však svůj nesouhlas s politickým vývojem dá-
valy najevo jen malé skupiny občanů. Dubček prohrál 
svůj marný zápas o uchování autority před tváří čes-
koslovenské veřejnosti, a tím současně ztratil význam 
pro sovětské vedení, které dospělo k přesvědčení, že 
u kormidla politiky v této zemi potřebuje rozhodnějšího 
a razantnějšího lodivoda. 

Zlom v politickém vývoji nastal na dubnovém zase-
dání ÚV KSČ, na kterém Alexandra Dubčeka vystřídal ve 
funkci prvního tajemníka Gustáv Husák. (Bezprostřední 
záminkou pro tuto nadiktovanou změnu stranického 
vedení se staly bouřlivé oslavy, jež provázely vítězství 
čs. hokejistů nad mužstvem SSSR na mistrovství světa 
ve Švédsku 28. března 1969.)

Václavské náměstí tehdy zaplnilo téměř 150 000 lidí; do-
hromady se v mnoha dalších městech shromáždilo více 
než půl milionu občanů, kteří oslavou demonstrovali od-
por vůči okupační mocnosti. Došlo také k rozbití výkladní 
skříně Aeroflotu na Václavském náměstí, které však bylo 
provokací zosnovanou Státní bezpečností.

Husákovo vedení učinilo bezprostředně zásahy do 
sféry tisku. Během května 1969 byly provedeny kád-
rové změny v denících Mladá fronta, Práce, zastaveny 
byly časopisy Listy, Reportér, My 69, Svět v obrazech 
a Plamen. Vedení KSČ usilovalo o to, aby novináři přijali 
svoji zodpovědnost za krizový stav, aby sami začali své 
řady prosévat a nedostatečně loajální členy ze svých řad 
eliminovat. 17. května 1969 otisklo Rudé právo Slovo 
do vlastních řad. Sebekritický článek podepsalo 350 
novinářů.

Ještě jednou a naposledy demonstrovala veřejnost 
masovým způsobem svůj nesouhlas s normalizační poli-
tikou při prvním výročí vojenského vpádu do Českoslo-
venska, a sice 21. srpna 1969. Protesty měly spontánní 
charakter především ve velkých městech – v Praze, dále 
v Brně a Liberci. Politická moc však neváhala k jejich 
potlačení použít ozbrojené síly. 

V lednu 1970 se konalo plenární zasedání ÚV KSČ, 
které přijalo Dopis ÚV KSČ všem základním organi-
zacím a členům strany k výměně členských legitimací 
KSČ, tedy materiál, který otevřel cestu dalekosáhlým 
stranickým prověrkám. Cílem této akce bylo očistit 
stranu od všech „nepřátelských, revizionistických a pra-
vicových živlů“, obnovit její jednotu a znovu upevnit její 
vedoucí úlohu, akceschopnost a bojovnost. Během této 
rozsáhlé čistky, jež bývá označována za druhou největší 
akci poválečné pomsty, bylo vyloučeno a vyškrtnuto na 
půl milionu členů KSČ. Útok byl veden především proti 
humanitní inteligenci, která byla oporou reformního 
procesu v roce 1968. Lidé zbavení členství v KSČ byli 
postiženi především existenčně, mnozí byli zařazeni do 
seznamu „nepřátel socialismu“ a sledováni bezpečností.

Po ekonomické stránce se normalizačnímu režimu 
nejprve dařilo nastartovat příznivý vývoj. „Stabilizace 
ekonomiky umožnila politickým představitelům při-
stoupit k budování konzumního socialismu. V letech 
1969–1975 vzrostly příjmy, osobní i společenská 
spotřeba, zmírnily se některé sociální problémy, např. 
postavení důchodců, zlepšila se situace mladých man-
želství a rodin s dětmi i vybavenost domácností.“14

Relativně úspěšný vývoj ekonomiky a současně tuhý 
režim silně omezující svobodu projevu a systematicky 
postihující každý projev neloajality dávaly normalizační 
moci možnost nabídnout společnosti dvě alternativy: 
buď život, ve kterém si většina lidí, kteří se orientovali na 
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materiální zájmy, měla možnost splnit své sny o hmotné 
prosperitě, ovšem výhradně za cenu toho, že rezignuje 
na občanskou svobodu, že se vzdá ambicí zasahovat do 
věcí veřejných. Anebo se této nabídce nepodvolit, svo-
bodně vyjadřovat své názory a nespokojenost se stavem 
společnosti, to však za cenu perzekuce, ztráty existenč-
ních jistot, případně i ztráty svobody.

V takto jasně vymezených alternativách si naprostá 
většina občanů zvolila možnost první. Společnost se 
znovu uzavírá do skořápky apatie, do okruhu ryze osob-
ních zájmů a snah. 

V prosinci 1970 schválilo plenární zasedání ÚV KSČ 
Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 
XIII. sjezdu KSČ, základní politickou směrnici pro celé 
další období. V jeho závěrech se praví: „Komunistická 
strana a socialistický stát musí ovládat všechny ná-
stroje k prosazení svých politických, třídních a ideo-
vých cílů. Sdělovací prostředky, tisk, rozhlas, televize, 
film, jsou nesmírně důležitým nástrojem moci a ma-
sové politické výchovy, který se nikdy nesmí vymknout 
řízení a kontrole marxisticko-leninské strany a socia-
listického státu, nemá-li se věc socialismu dostat do 
vážného nebezpečí.“15

Vzdor narůstajícímu tlaku a systematickým čistkám 
objevovaly se ve společnosti určité projevy odporu 
a nesouhlasu se stávajícím vývojem. Výrazný hlas za-
zněl z iniciativy, která si dala název Socialistické hnutí 
československých občanů. Vycházela z myšlenek „praž-
ského jara“ a jejím jádrem byly dvě skupiny (pražská 
a brněnská). Na přelomu let 1971/1972 podnikla Státní 
bezpečnost proti jednotlivým rozptýleným skupinkám 
odporu rozsáhlou akci. V červenci 1972 stanulo před 
soudem 47 osob, které byly odsouzeny celkem na 118 let 
odnětí svobody. 

Politické procesy z léta 1972 vzbudily sice v zahra-
ničí odpor, ale na perzekuci vůči zastáncům opozičních 
myšlenek se příliš nezměnilo, jen některým odsouzeným 
byly zmírněny jejich tresty. Západní státy do vývoje 
v Československu nezasahovaly, považovaly ho za zále-
žitost vnitřního vývoje sovětského bloku.

Husákův režim ještě před uskutečněním politických 
procesů cítil jistotu a přesvědčení, že průběh dění na 
politické scéně má pevně v rukou. Demonstroval to tím, 
že v roce 1971 svolal odkládaný XIV. sjezd KSČ a vypsal 
volby do zastupitelských sborů federace i republik. 

Obě události potvrdily, že Husákova frakce „prostřed-
nictvím čistek ovládla komunistickou stranu a že se 
obyvatelstvo začalo přizpůsobovat životu v reálném 
socialismu. Proto i politické procesy, které uzavíraly 
etapu ,dobytí a upevnění moci‘, mohly v létě 1972 
proběhnout, aniž narazily na nesouhlas nebo dokonce 
odpor veřejnosti.“16

Atmosféru v československé společnosti první poloviny 
sedmdesátých let lze shrnout do těchto bodů:
- po krizových letech 1968–1969 odešlo z celé republiky do 
emigrace téměř 130 000 lidí, převážně vysoce kvalifikova-
ných odborníků; 
- stranické čistky postihly asi půl milionu lidí, tedy při-
bližně třetinu členstva KSČ – jejich výsledkem nebyla 
jenom ztráta stranické legitimace, ale zpravidla ztráta 
pracovního místa; 
- byla znovu zavedena cenzura, která prolínala a omezovala 
veškeré projevy nezávislého myšlení;
- systematicky byla ničena centra společenských věd, je-
jich institucí i kádrů;
- vytvářela se falešná ideologie, zkreslující a účelově defor-
mující obraz minulosti;
- uvolnění velkého množství kvalifikovaných pracovníků 
otevřelo prostor pro uplatnění těch, kteří na svou příle-
žitost buď dosud čekali, anebo o ni v nedávném období 
přišli. 

2. období: 1975–1979 
Československo stejně jako další evropské socialis-

tické státy se v tomto období ocitlo v situaci pouhého 
sovětského přívěsku a vojenského předmostí pro even-
tuální útok na západní Evropu.

Koncem šedesátých let začala sovětská ekonomika 
zaostávat do té míry, že nedokázala udržet se Spojenými 
státy v eskalující spirále zbrojení krok. Tato okolnost do-
nutila sovětské představitele zasednout za jednací stůl 
se zástupci západních států.

V roce 1969 byly v Helsinkách zahájeny rozhovory 
o omezení strategických jaderných zbraní (SALT). Jed-
nání probíhala střídavě ve Vídni a Helsinkách, k podpisu 
dohody došlo za účasti amerického prezidenta Nixona 
v Moskvě v roce 1972. 

Proces uvolňování napětí mezi oběma velmocemi po-
kračoval v průběhu celých sedmdesátých let a byl v další 
etapě završen podepsáním smlouvy SALT II (1979), která 
nastolovala faktickou rovnováhu obou zemí v oblasti 
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strategických zbraní. Výsledek smlouvy ovšem podpo-
řil sovětskou koncepci tzv. omezené konvenční války 
pod ochranou jaderného deštníku. Významnou událostí 
poloviny sedmdesátých let bylo uskutečnění celoevrop-
ské konference o bezpečnosti a spolupráci. První kroky 
těchto jednání se začaly odvíjet v roce 1973, konference 
trvala téměř dva roky a její Závěrečný dokument byl 
podepsán na setkání zástupců 35 evropských zemí, USA 
a Kanady na přelomu července a srpna 1975 v Helsin-
kách. 

Helsinský protokol obsahoval tři části: 
1. návrhy opatření k odvrácení hrozby neúmyslného kon-
fliktu mezi Východem a Západem; 
2. návrhy opatření k posílení vzájemné technicko-ekono-
mické spolupráce; 
3. ustanovení o lidských právech se závazkem respektovat 
svobodu myšlení, svědomí a vyznání.

Tzv. třetí koš, zabývající se lidskými právy, sehrál 
posléze v Československu velmi důležitou roli při zno-
vuzrození občanských iniciativ a opozičního hnutí proti 
strnulosti násilně normalizované společnosti.

Dusná atmosféra první poloviny sedmdesátých let 
v Československu nebyla ani v nejmenším nakloněna 
jakýmkoli projevům opozičních názorů. V letech 1974–
1975 však začaly skupinky intelektuálů své znepokojení 
nad mnoha nepříznivými jevy, zejména nad porušováním 
lidských práv, projevovat formou dopisů, které zasílaly 
stranickým a státním orgánům. Výraznou osobností opo-
zičních snah, jež v druhé polovině sedmdesátých let nabý-
valy na síle, se stal Václav Havel. Představení jeho verze 
Žebrácké opery v sále kulturního domu U Čelikovských 
v Počernicích 1. listopadu 1975, na kterém se shromáždil 
velký počet osobností formující se opozice, dal státní 
moci záminku rozpoutat proti nim prudkou kampaň.

Součástí zesíleného tlaku, který moc začala vyvíjet 
na nevelké skupiny intelektuálů a umělců, se stal zásah 
proti tzv. hudebnímu undergroundu. 

Hudební skupiny produkující nekonvenční rockovou 
hudbu vznikaly od počátku šedesátých let a jejich půso-
bení nemělo žádné politické ambice. V atmosféře normali-
zace však jejich vystoupení působila a byla přijímána jako 
projev odporu a nesouhlasu se společenskou situací. Tak 
ji také vnímali mnozí posluchači, zejména z okruhu stu-
dentské mládeže, proto také koncerty undergroundových 

kapel začaly přitahovat stále více publika. To samo o sobě 
stačilo k tomu, aby produkce těchto skupin byla z hlediska 
mocenských center podezřelá a byla podrobena nejprve 
ostrému sledování, posléze přímé perzekuci. Tato ten-
dence vyvrcholila soudními procesy se členy nejznámější 
skupiny tohoto žánru Plastic People of the Universe (ko-
naly se v prosinci 1975 v Plzni a v září 1976 v Praze). Jest-
liže činnost hudebních skupin hlásících se k undergroundu 
až dosud neměla přímočarý politický náboj, nyní se dění 
kolem nich politickou záležitostí stalo. 

Proces s „Plastiky“ dal rozhodující popud ke zvýše-
nému úsilí o ochranu lidských práv, k jistému sjedno-
cení do té doby roztříštěných opozičních proudů, ke 
schůzkám a jednáním intelektuálů, které posléze do-
spěly k vytvoření a zveřejnění tzv. Charty 77.

K formulaci základního dokumentu Charty 77 se 
poprvé v sedmdesátých letech sešly různé až dosud 
nespolupracující skupiny osobností, které pociťovaly 
potřebu vyjádřit svůj nesouhlas s vývojem společnosti, 
zejména se stavem lidských práv v Československu. Na 
jejím vzniku participovali opoziční spisovatelé (Ludvík 
Vaculík, Pavel Kohout, Václav Havel), bývalí vysocí 
představitelé komunistického režimu (Zdeněk Mlynář, 
Jiří Hájek) a další nezávisle uvažující osobnosti.

V úvodním textu signatáři Charty důsledně pouka-
zovali na to, v čem všem vládní garnitura nedodržuje 
ve vztahu k lidských právům to, k čemu se podpisem 
mezinárodní úmluvy zavázala.

Chartu při jejím prvním zveřejnění podepsalo 242 signa-
tářů. Jejich počet rostl. K devátému březnu 1977 jich bylo 
už 617. Jakkoli podpis Charty znamenal pro dotyčného 
zpravidla existenční postihy, výslechy a vyšetřování or-
gány StB, v některých případech pak i uvěznění, jmen na 
seznamu signatářů postupně přibývalo i v dalších letech. 
Konečný počet lidí, kteří Chartu podepsali od ledna 1977 
do konce roku 1989, byl 1886.17

Hysterická reakce státní moci na vznik Charty 77 
přinesla zřetelnou změnu taktiky v úsilí státu o potla-
čení projevů opozičního myšlení. Až dosud se stát vy-
pořádával s projevy nesouhlasu vlastními represivními 
prostředky (zatýkáním, soudními procesy, výslechy), 
přičemž dbal o to, aby veřejnost byla o tomto dění in-
formována co nejméně, popřípadě ve formě řízených 
znevažujících kampaní. 
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I v tomto případě zasáhla státní moc represivně. První 
mluvčí a hlavní organizátoři Charty 77 byli zatčeni, mezi 
nimi i Jan Patočka, který byl podroben vysilujícím výsle-
chům a 13. března 1977 zemřel. Rudé právo rozpoutalo 
12. ledna proti Chartě kampaň článkem pod názvem 
Ztroskotanci a samozvanci. Změna v reakci státních 
orgánů se však projevila v tom, že představitelé moci 
– vědomi si závažnosti Charty – se pokusili vtáhnout 
do znevažující kampaně co nejširší veřejnost. Byla roz-
poutána široká podpisová akce, v níž státní moc nutila 
co největší počet lidí podepisovat prohlášení odsuzující 
Chartu přesto, že samotný text Charty nikdy nezveřejnila 
s odkazem na to, že zveřejnění textu by bylo protipráv-
ním činem. Obavy ze ztráty existenčních jistot byly tak 
silné, že odepřít podpis dokázalo jen málo lidí. Kampaň 
vyvrcholila shromážděním umělců v pražském Národním 
divadle 28. ledna 1977, na kterém bylo přijato a podpisy 
mnoha umělců schváleno provolání československých 
uměleckých svazů Za nové tvůrčí činy ve jménu socia-
lismu a míru, které vůči chartistům zaujalo nesmlouvavě 
nesouhlasné stanovisko. Tuto tzv. Antichartu v průběhu 
následujících dní podepsalo celkem 7250 osob, mezi nimi 
velké množství známých a populárních tvůrců. Rudé 
právo podpisy uveřejňovalo na pokračování ve dnech 
29. ledna–12. února 1977. Mezi zveřejněnými jmény je 
rovněž sedmdesát dva rozhlasových pracovníků.

Součástí rozsáhlé kampaně proti Chartě a jejím 
signatářům se staly rovněž publicistické pořady, které 
měly za cíl skandalizovat vůdčí postavy Charty: 20. ledna 
1977 vysílala Československá televize reportáž s názvem 
Kdo je Václav Havel? Samostatné pořady byly věnovány 
Pavlu Kohoutovi, Zdeňku Ornestovi a dalším.

Stranou kampaně nezůstal ani Československý roz-
hlas – kromě přenosů a záznamů veřejných vystoupení 
umělců vysílal řadu uměle vyvolaných odsuzujících 
ohlasů, komentářů a reportáží, které si braly na mušku 
jednotlivé představitele Charty (například Živá slova 
z února 1977, v nichž ústřední ředitel Ján Riško zesměš-
ňoval mj. Pavla Kohouta). K nejvulgárnějším počinům 
patřily úderné agitky, diskreditující soukromé debaty 
disidentů, jež byly pořizovány z materiálů StB. 

4. února 1977 se v Divadle hudby sešli hudebníci, zpě-
váci a další zástupci populární hudby a na svém setkání 
podpořili provolání uměleckých svazů. Z této události 
odvysílaly rozhlas i televize zkrácené záznamy.

Přibližně po 10. únoru 1977 se pozornost médií od 
Charty odvrací a státní moc zaujímá opět taktiku mlčení 
a k celé události se vrací jen sporadicky.

Výsledkem celé kampaně byly dvě reakce veřejnosti: 
mnoho občanů jejímu dogmatickému tónu podlehlo 
a začalo pohlížet na tvůrce a signatáře Charty jako na 
někoho, kdo ruší poměrně poklidnou hladinu veřejného 
života. Druhá část veřejnosti (jakkoli v menšině a roz-
hodně neveřejně) se o dění kolem Charty začala více 
zajímat, minimálně se chtěla dobrat znalosti autentic-
kého textu Charty a objektivnějších zpráv o dění kolem 
ní. Tito občané pak začali rozšiřovat řady posluchačů 
českých vysílání západních rozhlasových stanic. 

Přes silně podrážděnou reakci domácího režimu 
a přes pozitivní ohlas, který Charta vyvolala v zahraničí, 
nebyl její praktický politický dopad na situaci v Česko-
slovensku nijak velký. Perzekuce, jež se proti signatářům 
od samého počátku rozběhly, odradily velké množství 
občanů, kteří s iniciativou v zásadě souhlasili, od toho, 
aby se k ní otevřeně připojili. 

„Už v samotných základech Charty se skrývaly příčiny její 
odtrženosti od společnosti, neboť postavila před většinu 
obyvatelstva sotva řešitelné dilema: buď ,žít v pravdě‘ 
a tím ohrozit existenci nejen svou, ale i své rodiny, a vzít 
na sebe i riziko případného zatčení, nebo ,žít ve lži‘ a podí-
let se na ,úspěších socialismu‘. První variantu mohla zvolit 
jen malá skupina občanů, převážně intelektuálů. Charta 
se tak stala svým způsobem uzavřeným společenstvím 
morálně ,čistých‘ lidí a disent se svou vlastní vinou uzavřel 
do ghetta.“18

3. období 1980–1989 
Do dění v ČSSR se nadále bezprostředně promítaly 

pohyby, ke kterým docházelo v Sovětském svazu, re-
spektive ve vývoji soupeření obou světových supervel-
mocí.

Jednání o jaderných zbraních středního doletu, jež 
měla navázat na dosavadní iniciativy, byla odložena kvůli 
válce v Afghánistánu a začala až v roce 1982 v Ženevě. 
Tato jednání (označovaná zkratkou START – Strategic 
Arms Reduction Talks) probíhala pomalu. Americký 
prezident Reagan (v úřadu od roku 1981) se rozhodl vy-
vinout na Sovětský svaz větší tlak a vyhlásil v roce 1983 
tzv. strategickou obrannou iniciativu, v jejímž rámci 
hodlal vybudovat protiraketový obranný systém, jenž by 
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byl umístěn v kosmickém prostoru. Tento záměr se stal 
definitivní ranou do vazu sovětské ekonomice, která na 
projekt už nedokázala nalézt protiopatření.

Nejpodstatnější změna, která se odehrála ve vnitřní 
politice hegemona východního bloku, tedy SSSR, se 
datuje 11. březnem 1985, kdy se stal generálním tajemní-
kem ÚV KSSS Michail Gorbačov. Do vedení sovětského 
státu se dostala mladší a racionálnější generace politiků, 
která si dokázala uvědomit a přiznat, že východisko ze 
situace není v izolacionizmu a v dalším prohlubování 
ekonomické krize. Gorbačov zahájil zcela nový kurz 
sovětské politiky, která se ve svých důsledcích projevila 
jak ve větší otevřenosti vůči světu, tak v pokusech o de-
mokratizaci domácího života – nastala etapa známá pod 
pojmem perestrojka.

Gorbačovův pokus o reformu společenského života 
byl v jeho vlastní zemi přijímán obyvatelstvem i stranic-
kým vedením poměrně chladně a s nedůvěrou. Utkával 
se také s projevy apatie, lhostejnosti a šlendriánu řado-
vých lidí (nejtragičtějším důsledkem pracovní nedba-
losti se stal katastrofální výbuch černobylské jaderné 
elektrárny 26. dubna 1986).

Třebaže dnes historikové hodnotí Gorbačovovu úlohu 
různě, několik jeho činů je nezpochybnitelných. Jednak 
se zasadil o konec tzv. studené války (v roce 1987 pode-
psal ve Washingtonu s prezidentem Reaganem dohodu 
o likvidaci všech jaderných systémů středního dosahu 
– tento dokument vycházel z tzv. nulové varianty, které se 
sovětská strana až dosud bránila; dohoda se stala klíčovým 
okamžikem k ukončení závodů ve zbrojení). Dále pak dal 
zřetelně najevo, že Sovětský svaz nebude nadále zasahovat 
do vývoje svých do té doby satelitních zemí ve střední a vý-
chodní Evropě. Tím urychlil v celé této oblasti, nazývané 
dosud socialistický tábor, proces rozkladu a posléze pádu 
vládnoucích režimů.

Režim v Československu i na počátku osmdesátých 
let nadále důsledně potlačoval jakékoli nekonformní 
projevy a aktivity. Po kampani proti Chartě 77 došlo 
k jednomu z nejtvrdších zásahů proti Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných (VONS – založen v dubnu 
1978). Ten měl za cíl sledovat případy osob, které byly 
trestně stíhány či vězněny za projevy svého přesvěd-
čení. V květnu 1979 bylo několik členů VONS (Petr Uhl, 
Václav Havel, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Otka Bedná-
řová, Albert Černý, Rudolf Battěk, Ladislav Lis, Jan Lito-

miský a další) zatčeno a odsouzeno k trestům v rozsahu 
tří až pěti let vězení. Pohlížíme-li však na osmdesátá léta 
jako na celek, lze konstatovat, že režim postupně dege-
neroval, ztrácel sílu k plošnému teroru a projevoval řadu 
známek rozkladu.

Podstatným příznakem tohoto úpadku byl pokles hospo-
dářské produktivity.
„Československá vládnoucí skupina se dostávala do vnitřní 
izolace, když se začaly od ní postupně odklánět jednotlivé 
vrstvy obyvatelstva. Jednou z příčin byla i hospodářská 
a sociální situace, která sice nebyla tak hrozivá jako v Pol-
sku, ale od počátku 80. let se opět začaly zřetelněji projevo-
vat základní a trvalé neduhy československé ekonomiky, 
vyplývající z orientace na těžký průmysl a z centrálního 
plánování, což se nepříznivě odrazilo i na životní úrovni.“19

Neustále se prohluboval rozdíl v životní úrovni mezi 
Československem a západními zeměmi, ale v průběhu 
osmdesátých let začal nastávat propad i ve vztahu k ně-
kterým socialistickým zemím – ČSSR v tvorbě národ-
ního důchodu zaostávala za NDR a Maďarskem. Začala 
se projevovat výrazná majetková diferenciace, jejímž 
zdrojem byla především tzv. černá nebo stínová ekono-
mika, nárůst korupční atmosféry, překupnictví valut.

„Patří k našim polistopadovým omylům, že podstata 
bývalého režimu či aspoň příčina jeho ztroskotání spo-
čívala v teroru, v porušování lidských práv, v jeho ne-
demokratičnosti. (…) Ve skutečnosti spočívala v tom, 
že nefungoval hospodářsky, nedokázal řešit nic, ani by-
tovou nouzi, ani výrobu toaletního papíru. (…) V tak-
zvaném reálném socialismu neexistovalo ani smyslu-
plné plánování, ale dokonce ani centrální řízení.“20 

V druhé polovině osmdesátých let začal normalizační 
tlak povolovat, stranické a policejní orgány především 
z vnitřní nejistoty plynoucí ze změn, jež se odehrávaly ve 
světové politice, ale hlavně v rozpacích nad perestrojkou 
přestávaly být v potírání opozičních projevů důsledné. 
V té době začala vznikat postupně řada nonkonformních 
skupin nejrůznějšího zaměření. Obecně byly označovány 
jako nezávislé iniciativy. (K nejdůležitějším patřily: Čes-
koslovenská demokratická iniciativa, Československý 
helsinský výbor, Ekologická společnost, Hnutí za nená-
silí, Hnutí za občanskou svobodu, Klub právní podpory, 
Klub za socialistickou přestavbu Obroda, Mírový klub 
Johna Lennona, Nezávislé studentské sdružení, Ote-
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vřený dialog, Společenství přátel USA, Nezávislé mírové 
sdružení, České děti aj.) Působení těchto iniciativ pro-
bíhalo velmi často nezávisle na sobě a nekoordinovaně, 
často mezi jejich představiteli docházelo k rozporům 
v otázce metod, postupu a projevů odporu.

Koncem osmdesátých let se objevila řada neoficiál-
ních tiskovin a kulturních aktivit (Jazzová sekce, časo-
pisy VOKNO, Revolver revue). Na podzim 1987 vyšlo 
nulté číslo Lidových novin, jež od počátku roku 1988 
vycházely několikrát ročně (redaktorem a vydavatelem 
byli Jiří Ruml a Rudolf Zeman, oba bývalí rozhlasáci).

Od konce roku 1987 začala opozice organizovat 
veřejná shromáždění na náměstích a v ulicích. Státní 
moc je pomocí policie rozháněla (při výročích srpnové 
okupace v roce 1988, při demonstraci k 28. říjnu 1988, 
zejména pak při tzv. Palachově týdnu v lednu 1989, kdy 
byl zatčen Václav Havel). Shromáždění na Škroupově ná-
městí u příležitosti Dne lidských práv 10. prosince 1988 
však překvapivě povolila.

V době zadržení Václava Havla v lednu 1989 vznikla 
široká občanská iniciativa za jeho propuštění, kterou 
podepsalo nebývale velké množství občanů. V červnu 
1989 vznikl a v mnoha opisech se následně šířil text 
výzvy Několik vět, v němž jeho signatáři vedení země 
vyzývají, „aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným 
a důkladným systémovým změnám a že tyto změny 
jsou možné a mohou mít úspěch jen tehdy, bude-li jim 
předcházet vskutku svobodná a demokratická diskuse.“ 
Tuto výzvu podepsalo plným jménem asi 40 000 občanů. 
Proti signatářům a proti organizátorům Několika vět 
Státní bezpečnost nijak důrazně nezasáhla.

Konzervativní jádro domácího stranického vedení, 
reprezentované především Vasilem Biľakem a Milošem 
Jakešem, odvolalo na konci osmdesátých let z funkce 
předsedy vlády Lubomíra Štrougala a z funkce generál-
ního tajemníka strany Gustáva Husáka. Na jeho místo 
na počátku roku 1989 nastoupil Miloš Jakeš. Ten však 
v nejvyšší stranické funkci působil velmi neschopně 
a trapně směšnými výroky, z nichž se mnohé staly téměř 
legendárními (viz „kůl v plotě“), zbavil stranu posledních 
zbytků autority i v očích skalních přívrženců a nemalou 
měrou přispěl k tomu, že po týdnu protestních shromáž-
dění, jež nastala po dramatickém střetu demonstrantů 
s policií na Národní třídě v Praze 17. listopadu 1989, se 
komunistický režim zhroutil jako domeček z karet. 

„Pravděpodobně v celých dějinách komunismu neměla 
žádná komunistická strana tak velkou podporu občanů 
jako KSČ přibližně od dubna do září roku 1968. A právě 
tak snad žádná jiná komunistická strana nezdiskreditovala 
sebe i pojem socialismus tak totálně jako Komunistická 
strana Československa v letech takřečené normalizace.“21

Situace rozhlasu
Konec 60. a první polovina 70. let 

Jeden z hlavních úkolů, který pro vedení KSČ vyply-
nul z podpisu tzv. moskevských protokolů v srpnu 1968, 
byl závazek ovládnout sdělovací prostředky pomocí 
nových zákonů a opatření a personálními změnami ve 
vedení tisku, rozhlasu a televize. 30. srpna vyšlo usne-
sení vlády ČSSR č. 292 o mimořádných opatřeních ke 
kontrole prostředků hromadných informací. Při vládě 
byl zřízen Úřad pro tisk a informace, což znamenalo 
de facto oficiální obnovení cenzury. Řízením vládního 
výboru byl pověřen Peter Colotka a jeho členy byli ře-
ditel Úřadu pro tisk a informace, vládní zmocněnci pro 
Čs. rozhlas (Odon Závodský) a Čs. televizi, ředitel ČTK, 
předseda Výboru pro tisk a informace pro Slovensko 
a dva zástupci Národní fronty. 10. září vydal náměstek 
ústředního ředitele Čs. rozhlasu Rostislav Běhal směr-
nici k uplatnění tiskového zákona a dodržování pokynů 
Úřadu pro tisk a informace. 

„Za dodržování pokynů Úřadu pro tisk a informace a za 
důsledné uplatňování politiky vlády ve vysílání odpovídají 
ve smyslu tiskového zákona a jeho doplňku v plném roz-
sahu šéfredaktoři HRZ, HRPV, HRDM, HRLD, HRPO, šéf 
hudebního vysílání, ředitelé krajských studií, šéfredaktor 
časopisu Čs. rozhlas, šéfredaktor časopisu Hudba a zvuk 
a odpovědný redaktor (vedoucí) obchodního oddělení. 
(...) Do vysílání smějí být zařazovány jen relace potvrzené 
podpisem jednoho z odpovědných pracovníků. (…) Za do-
držování tohoto opatření odpovídá programový inspektor 
a ředitelé krajských studií, z jejichž krajů jsou jednotlivé 
pořady odbavovány.“22

Návrat Československého rozhlasu do běžných kolejí 
nebyl po srpnu 1968 snadný. Platilo to především o stu-
diích, která byla obsazena sovětskými vojsky a uvolňo-
vána po podpisu moskevských protokolů. Nejvíce byla 
postižena hlavní budova v Praze na Vinohradech. Tam, 
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kde sovětští vojáci pobývali, byl nesmírný nepořádek. 
Z reportážních magnetofonů a mikrofonů a z dalších 
elektronických přístrojů mnohdy zbyly trosky. Budovu 
bylo nutné nejdříve vyklidit, vyčistit, dezinfikovat a zin-
ventarizovat. 

9. září 1968 se do hlavní budovy vrátili zaměstnanci 
a bylo obnoveno vysílání z původních pracovišť. Téhož 
dne v 11.00 hod. bylo svoláno shromáždění rozhlasových 
pracovníků do velkého hudebního studia. Za přítomnosti 
ústředního ředitele Zdeňka Hejzlara, vládního zmoc-
něnce Odona Závodského, ministra kultury Miroslava 
Galušky a vedoucího oddělení ÚV KSČ Dušana Hav-
líčka hovořil především člen předsednictva a tajemník 
ÚV KSČ Zdeněk Mlynář. Poděkoval za heroický výkon 
všem, kteří se podíleli na srpnovém vysílání, a požádal 
o pomoc v postupné normalizaci poměrů cestou realis-
tické politiky a důsledného plnění moskevské dohody. 
Zároveň zcela otevřeně prohlásil, že si rozhlasoví pra-
covníci zasluhují větší odměnu než tato slova, ale v do-
hledné době se dočkají spíše opaku.

Již v prvním období po srpnu 1968 řada rozhlasových 
pracovníků odešla natrvalo do ciziny. Zemi opustilo 
celkem 86 rozhlasáků. Byla mezi nimi řada známých 
jmen, z nichž uveďme publicisty Slávu Volného, Richarda 
Ernesta, dirigenty Karla Krautgartnera a Jiřího Stárka, 
hudebníky Zdeňka Bruderhanse a Luďka Hulana (ten se 
ovšem později vrátil), režiséry Pavla Pecháčka a Danicu 
Kostovou, korespondenty Karla Jezdinského a Viléma 
Fuchse. V seznamu emigrantů, který rozhlasové vedení vy-
pracovalo a předkládalo vyšším stranickým orgánům, bylo 
ovšem také uvedeno tehdy zcela neznámé jméno Pavel 
Minařík, pomocný pracovník krajského studia v Brně, ve 
skutečnosti ovšem, jak se později ukázalo, agent StB, který 
v emigraci proslul přípravou atentátu na redakci Svobodné 
Evropy v Mnichově.

Oceněním práce rozhlasáků ve složitém období srp-
nových dnů byla Cena míru, kterou 4. listopadu 1968
Čs. rozhlasu udělil Mezinárodní svaz novinářů. 25. listo-
padu 1969 byla rozhlasu tato cena opět odebrána. 

Z dalších událostí celorozhlasového významu z bez-
prostředně následujících let je třeba zmínit jednu nega-
tivní okolnost: k 1. prosinci 1970 bylo zrušeno Studijní 
oddělení Čs. rozhlasu.

V roce 1973 si rozhlas připomněl 50. výročí své exis-
tence. 18. května byl ve Kbelích v místech prvního roz-

hlasového vysílání odhalen památník a na Slovanském 
ostrově v Praze byla u stejné příležitosti uspořádána 
výstava. 

Legislativní postavení rozhlasu23

Bez ohledu na ostrý zlom, který pro polednový vývoj 
celé republiky znamenaly srpnové události roku 1968, 
probíhal a do svého finále spěl proces federativního 
uspořádání státu. Měl pochopitelně své důsledky i v or-
ganismu Československého rozhlasu.

Po 28. říjnu 1968, tj. po formálním vyhlášení fede-
ralizace ČSSR, a tím i udělení relativní samostatnosti 
Slovensku, vydala 28. prosince 1968 Slovenská národní 
rada Zákon SSR č. 207/1968 Sb., o zřízení ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní správy, který v § 13 
praví:

„Dosavadní oblastní ředitelství Čs. rozhlasu, tele-
vize, filmu a ČTK působí jako orgány Slovenské re-
publiky až do další zákonné úpravy podle dosavadních 
předpisů. Oblastní ředitele ČsRo, ČST, ČSF a ČTK na 
Slovensku jmenuje na návrh ministerstva vláda SSR 
a za výkon této funkce odpovídají ministru kultury 
SSR.“

Jako protějšek slovenskému zákonu vydala také 
Česká národní rada dne 8. ledna 1969 zákon č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy, který však neobsahuje ustanovení o jmenování 
ředitelů ČsRo, ČST, ČSF a ČTK národními orgány ani 
o jejich podřízenosti národním ministerstvům, ale místo 
toho praví v § 19:

„(…) právní poměry organizací, zabývajících se 
v České socialistické republice rozhlasovým a televiz-
ním vysíláním a agenturním zpravodajstvím, a jejich 
vztahy k ústředním orgánům České socialistické re-
publiky upraví zákon České národní rady.“

Takový zákon však nikdy nebyl vydán; proto ředitel 
Českého rozhlasu (ve funkci náměstka ústředního ře-
ditele Československého rozhlasu) ani Český rozhlas 
nebyli nikdy – až do roku 1990 – opřeni o ustanovení 
zákona, ale jen o vnitřní statut Čs. rozhlasu.

Od září 1968 neměl rozhlas v Praze ani ústředního 
ředitele, a proto vládní zmocněnec pro Čs. rozhlas Odon 
Závodský pověřil (ve snaze odstranit asymetrii vůči 
Slovensku) 29. prosince 1968 s účinnosti od 1. ledna 
1969 prozatímním vedením Československého rozhlasu 



352

O
B

D
O

B
Í

 
N

O
R

M
A

L
I

Z
A

C
E

 
 

 
 

 
 

 
1

9
6

8
–

1
9

8
9

353

dosavadního náměstka ústředního ředitele Čs. rozhlasu 
Rostislava Běhala. Platnost pověření zanikla odvoláním 
Rostislava Běhala z funkce náměstka ústředního ředi-
tele po nástupu nového ústředního ředitele Bohuslava 
Chňoupka v červnu 1969. Ten také jmenoval – stále 
ještě bez zákonného podkladu České národní rady 
– v červnu 1969 svým náměstkem a ředitelem Českého 
rozhlasu Karla Hrabala.

V souvislosti s federativním uspořádáním ČSSR byl 
vypracován návrh na nové organizační členění rozhlasu. 
Vycházel z existence dvou národních rozhlasů a zahra-
ničního vysílání. Jednotícím článkem byl ústřední ře-
ditel, jmenovaný po schválení předsednictva ÚV KSČ 
federální vládou a podřízený místopředsedovi federální 
vlády. Jeho poradním orgánem bylo kolegium, složené 
ze stejného počtu vedoucích pracovníků obou rozhlasů, 
ředitele Zahraničního vysílání a jeho zástupce. Pomoc-
nými orgány kolegia byly stálé komise programová, 
technická a ekonomická s paritním zastoupením Če-
chů a Slováků. Národnostní princip byl dodržován i ve 
vztahu nejvyšších elektronických médií. Byl-li ředitelem 
Čs. televize Čech, nastoupil na místo ředitele rozhlasu 
Slovák.

Proměny personálního obsazení – od konce 
šedesátých do poloviny sedmdesátých let

Kromě lidí, kteří se nevrátili ze zahraničí a kteří do-
stávali výpověď záhy poté, kdy bylo prokázáno, že se 
nevrátí, k propouštění pracovníků do května 1969 prak-
ticky nedošlo. Byly zaznamenány dobrovolné odchody 
a rezignace (například koncem září rezignoval na funkci 
ústředního ředitele Zdeněk Hejzlar, který krátce poté 
odešel do emigrace, v listopadu 1968 ze svého rozhod-
nutí přešel do televize Karel Kyncl). 

První kroky, které signalizovaly změny ve vztahu 
k zaměstnancům, učinil ústřední ředitel Odon Závodský 
(do této funkce byl jmenován 30. ledna 1969) k 1. květnu 
1969. Tehdy převedl některé pracovníky z jejich původ-
ního zařazení na jiná místa a dalším zakázal přístup na 
pracoviště. Týkalo se to například Jana Petránka, Věry 
Šťovíčkové, Jeronýma Janíčka a Rudolfa Zemana.

V čele stranické organizace stáli režisér Josef Henke 
a později redaktor Vladimír Príkazský. Oba tuto funkci 
v kritické době (do konce roku 1969, kdy CZV KSČ podal 
demisi) přijali se snahou udržet stranickou organizaci co 

nejdéle mimo vliv urputných normalizátorů, tedy onoho 
tzv. zdravého jádra strany.

Dne 17. května 1969 publikovalo Rudé právo Slovo 
do vlastních řad, v němž se okupace země obhajovala 
jako bratrská internacionální pomoc. Mezi prvními sig-
natáři byli také někteří rozhlasoví pracovníci, kteří si 
tak vzápětí vysloužili vysoké funkce ve vedení rozhlasu. 
Byli mezi nimi Karel Hrabal (později ředitel Českého 
rozhlasu), Květoslav Faix (ředitel Ústřední redakce 
zpravodajství a publicistiky, současně náměstek ředitele 
ČsRo) a další. (Seznam signatářů Slova do vlastních řad 
viz příloha č. 1.)

Důsledná proměna vedení rozhlasu nastala po jme-
nování Bohuslava Chňoupka do funkce ústředního 
ředitele 20. června 1969. Okamžitě odvolal náměstka 
pro koordinaci programu Rostislava Běhala a na místo 
svého náměstka a zároveň ředitele Českého rozhlasu 
dosadil Karla Hrabala. Dále odvolal náměstka pro 
publicistiku a zpravodajství Igora Kratochvíla, ná-
městka pro literární a zábavné pořady Josefa Balvína, 
vedoucího domácích zpravodajů Karla Lánského, 
šéfredaktora HRZP Jiřího Kmocha, šéfku progra-
mových okruhů Dagmar Maxovou, vedoucího OMS 
Karola Reifa, ředitele krajských studií a řadu dalších 
pracovníků. 

Nové vedení rozhlasu se poprvé výrazněji projevilo 
při prvním výročí okupace. Dny 20. a 21. srpna vyhlásilo 
za nepracovní a zaměstnancům doporučilo nechodit do 
práce. Provoz zajišťovali politicky nejspolehlivější pra-
covníci. Do budovy byl omezen vstup. Byla připravena 
náhradní vysílací pracoviště. Ostrahu zajišťovaly oddíly 
Pohraniční stráže, Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí. 

5. listopadu 1969 toto vedení připravilo a v rozhlaso-
vém vysílání uvedlo prohlášení, v němž se distancovalo 
od vysílání v roce 1968 i později. Vedení, jakkoli ve svých 
postojích jednotné a věrné husákovské linii stranické 
politiky, se však stále nemohlo opřít o výraznější pod-
poru rozhlasových pracovníků. Navíc celozávodní výbor 
KSČ stále setrvával na principech polednové politiky 
a novému rozhlasovému vedení rozhodně nevycházel 
vstříc. Proto na konci roku 1969 ÚV KSČ vyvinul na 
CZV KSČ velký tlak a donutil ho k rezignaci. Stranické 
práce se ujal nový, prozatímní výbor, v němž byli výlučně 
komunisté hájící husákovskou stranickou linii. Jeho 
předsedou se stal Pavel Nykles.
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Pavel Nykles (1928–1984)
Nedokončil studia FF UK, obor hudební věda, estetika. V le-
tech 1951–1952 hudební referent redakce ruské a sovětské 
hudby, v letech 1952–1957 vedoucí redakce sovětské a za-
hraniční hudby, v letech 1957–1960 zástupce šéfredaktora 
hlavní redakce hudebního vysílání Čs. rozhlasu, v letech 
1961–1969 zástupce vedoucího, později vedoucí progra-
mového ústředí, v letech 1969–1971 šéfredaktor progra-
mového ústředí, předseda programové rady a člen vedení 
Čs. rozhlasu; od 1. prosince 1971 do roku 1984 náměstek 
ředitele Čs. rozhlasu a šéfredaktor programového ústředí. 
Po roce 1969 jeden z hlavních představitelů normalizace. 
Byl mezi prvními signatáři výzvy Slovo do vlastních řad. 
Byl velitelem Lidových milicí a předsedou a členem něko-
lika tzv. prověrkových komisí. Navrhl k propuštění mnoho 
pracovníků z řad hlasatelů i svých bývalých kolegů.

Dříve než v rozhlase došlo k organizovaným čistkám, 
začal se už na podzim roku 1968 aktivně projevovat tzv. 
akční výbor. Skupina tvořená Josefem Skálou, Svato-
plukem Dolejšem a Pavlem Nyklesem se ustanovila 
z vlastní vůle a pro své jednání získala podporu nej-
vyšších stranických míst (konkrétně M. Jakeše). Akční 
výbor neměl sice žádné oficiální pravomoci, ale na 
základně velmi subjektivních dojmů, osobních antipatií 
a averzí začal vyvíjet psychický nátlak na osoby, které 
označil za viníky a iniciátory tzv. krizového vývoje v pro-
středí Čs. rozhlasu.

Stranické prověrky se v rozhlase rozeběhly po 
7. dubnu 1970. K tomuto datu sekretariát ÚV KSČ usta-
novil tzv. řídící komisi pro výměnu členských legitimací 
pod vedením Bohuslava Chňoupka. Členy komise byli 
Karel Hrabal, Pavel Nykles a Josef Skála. Detailní pra-
vidla průběhu prověrek pak stanovilo předsednictvo 
ÚV KSČ materiálem Postup při výměně členských legiti-
mací v základních organizacích zasažených pravicovým 
oportunismem ze dne 14. dubna 1970. 

Výsledkem působení prověrkových komisí bylo dů-
sledné rozkastování všech pracovníků-členů KSČ do tří 
kategorií. 

1) Ti, kteří dostanou nadále důvěru a bude jim vydán nový 
průkaz člena KSČ (zpravidla zůstali na svých funkcích, 
nebo si v budoucnu svoje postavení vylepšili), 
2) ti, u kterých bylo shledáno menší provinění a byli ze 
strany vyškrtnuti (většina z nich v rozhlase setrvala, pro-
tože jim byla dána tzv. záruka),

3) ti, kteří byli označeni jako aktivní podporovatelé tzv. 
pravicového oportunismu a byl jim dán ve stranické hierar-
chii nejzávažnější trest – byli ze strany vyloučeni. Naprostá 
převaha z nich byla donucena z rozhlasu odejít, jen nepa-
trné procento jich dostalo tzv. záruku.

O průběhu a výsledcích prověrek podávali jejich 
vykonavatelé četná hlášení včetně číselných stavů. Za 
věrohodná lze považovat čísla ze dvou materiálů – jed-
ním z nich je hlášení o bilanci stranických pohovorů, 
které na sklonku 1971 předkládal na ÚV KSČ ústřední 
ředitel Ján Riško (do funkce nastoupil po odchodu 
Bohuslava Chňoupka 8. září 1970). 

Ján Riško (1930–2001)
Absolvoval Vysokou školu sociálních a politických věd 
v Praze. Redaktor Mladé fronty, Smeny, Pravdy, v letech 
1967–1970 vedoucí ČTK v Moskvě, od 8. září 1970 do 
30. června 1989 ústřední ředitel Čs. rozhlasu. Zahájil a do-
končil nejtužší éru normalizace. V závěru osmdesátých let 
se stal terčem kritiky a byl vystřídán Karlem Kvapilem. Až 
do počátku devadesátých let poslanec Federálního shro-
máždění.

 Z bilance je zřejmé, že původní počet členů KSČ před 
výměnou stranických legitimací byl 884 (558 v Praze, 
326 v krajských studiích), po prověrkách bylo vylou-
čeno 204 bývalých členů (102 v Praze, 102 v krajských 
studiích), vyškrtnutých 325 (244 v Praze, 81 v krajských 
studiích). Po prověrkách zůstalo členy KSČ 355 pracov-
níků Čs. rozhlasu, ke konci roku 1971 se stranická or-
ganizace ztenčila na zhruba čtyřicet procent původního 
stavu.

Další statistický materiál pochází z konce roku 1972: 
jde o Přehled o průběhu očisty redakcí, tentokrát v jed-
notlivých časových etapách let 1970, 1971 a 1972. Plyne 
z něj, že stranické čistky zdaleka nekončily rokem 1971, 
ale pokračovaly minimálně v dalším roce. Podle této sta-
tistiky je zřejmé, že v závěru roku 1972 bylo vyloučených 
už 287 a vyškrtnutých 531.

Stranické prověrky měly bezprostřední dopad na 
další profesní osud všech posuzovaných. K 31. lednu 
1973 pracovalo v Československém rozhlase už pouze 
29 vyloučených členů strany, dvacet z nich mělo tzv. zá-
ruku. Těch, kteří měli zrušené členství, v zaměstnanec-
kém poměru zůstalo 220, z toho 78 se zárukou. 
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Z příkazu ústředního ředitele Čs. rozhlasu se od 
1. října 1970 začala uskutečňovat prověrka nestraníků, 
případně členů nekomunistických politických stran. 
Popud k ní dalo usnesení vlády ČSSR číslo 202 z roku 
1970. Ustavena byla řídící komise a 104 dílčích komisí, 
složených ze zástupců KSČ, ROH a příslušného vedou-
cího, resp. pracovníka, který byl pověřen, aby vedoucího 
zastupoval.

Všichni pracovníci byli požádáni, aby na základě kritérií 
zpracovaných řídící komisí napsali dodatek ke svému 
životopisu, v němž by zhodnotili a osvětlili svou činnost 
a postoje v letech 1968–1969, dále vyjádřili názory na sou-
časnou politiku strany a náměty ke zlepšení činnosti jak 
vlastního pracoviště, tak celkové situace vůbec.

15. ledna 1971 podal ústřední ředitel Riško nadříze-
ným orgánům Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu 
a výsledcích státněpolitických prověrek, ze které vy-
plývá, že prověrky neproběhly k úplné spokojenosti 
vedení rozhlasu, protože „záporným momentem 
v účasti některých vedoucích pracovníků byl ne dosti 
odpovědný přístup ke zpracování služebně-politických 
hodnocení, kde se někdy projevovala značná míra 
apolitičnosti a alibismu, což vzbuzovalo dojem, že se 
tito snaží záměrně ztížit a dezorientovat práci poho-
vorových komisí. V některých případech se vyskytla 
snaha záměrně diskreditovat poctivé pracovníky. (…) 
Ve většině případů se při pohovorech projevil kladný 
postoj k současné politice strany a jejímu novému ve-
dení a k přijatým opatřením. (…) Charakteristickým 
znakem pohovorů byla i ta skutečnost, že s odstupem 
času většina pracovníků uznala nezbytnost vstupu 
spojeneckých vojsk jako jediné možné záchrany soci-
alistického zřízení v ČSSR. (…) S ohledem na rozbor 
(…) bylo doporučeno přeřazení na nižší funkce u 26 
pracovníků a dán návrh na rozvázání pracovního po-
měru u 49 pracovníků. U 109 pracovníků bylo doporu-
čeno ponechat je podmínečně v dosavadním zařazení, 
zaměřit se intenzivně na jejich výchovu a s odstupem 
několika měsíců provést nové definitivní zhodnocení. 
Z celkového počtu prověřovaných pracovníků bylo na 
vyšší funkci doporučeno 54 a na ponechání ve funkci 
beze změny bylo navrženo 1864 pracovníků.“24

Zdánlivě nízký počet pracovníků, u kterých byl dán 
návrh na rozvázání pracovního poměru (49), ovšem 

osvětluje informace, že ještě před započetím prověrek 
byl pracovní poměr rozvázán s 341 pracovníky. 

Shrneme-li počet všech, kteří byli nuceni z Českoslo-
venského rozhlasu v důsledku normalizačních kroků na 
začátku sedmdesátých let odejít, dospějeme k číslu 859. 
Je to ovšem do jisté míry odhad. Zdroje, ze kterých jsme 
čerpali, se v některých údajích překrývají. Vzhledem 
k tomu, že stav pracovníků (uváděný ke dni 30. září 
1970) byl 2399, znamená to, že odchod postihl přesně 
třetinu zaměstnanců.

Výměna stranických legitimací, ani pracovně-poli-
tické prověrky na přelomu let 1970/1971 neukončily pro-
ces kádrování a obměny pracovních sil. Předsednictvo 
ÚV KSČ vypracovávalo postupně řadu materiálů, které 
vymezovaly a zpřesňovaly kriteria pro „kádrovou a per-
sonální“ práci. 28. ledna 1972 předsednictvo přijalo zá-
sady provádění komplexního hodnocení kádrů ve státní 
a hospodářské správě a pracovníků hospodářských 
organizací. Tím proces prověrek, v nichž na prvním 
místě stálo posouzení politických postojů, nabyl pravi-
delné podoby periodicky se opakujících komplexních 
hodnocení.

V onom ohromném počtu zaměstnanců, kteří z rozhlasu 
dostali výpověď, bylo několik, kteří se s tímto osudem 
odmítli pasivně smířit a proti výpovědi se odvolali k soudu. 
V několika případech se tento pokus setkal dokonce 
s úspěchem, pracovník spor s rozhlasem vyhrál a mohl se 
vrátit. Rozhlas totiž neměl k výpovědím právní podklad, 
často byl jako důvod uváděn „nedostatek kvalifikace“. Ve 
snaze napravit tuto „nedůslednost“ přijalo Federální shro-
máždění novelu zákoníku práce, podle které se součástí 
nezbytné kvalifikace stala i „politická orientace“. Od to-
hoto okamžiku už proti výpovědím nebyla žádná obrana.

Získávání nových pracovníků – „výchova kádrů“
Masivní odchod zaměstnanců na počátku sedmde-

sátých let vyvolal potřebu získávat pracovníky nové. 
K tomu byla opět vypracována přesná kritéria, v nichž 
na prvním místě stály předpoklady kádrové, politické 
postoje, teprve v druhé řadě byla posuzována způsobi-
lost odborná. Zvlášť pečlivě sledovaným kriteriem při 
výběru nových pracovníků se stalo zastoupení členů 
KSČ mezi programovými pracovníky. Poměr mezi stra-
níky a nestraníky v jednotlivých redakcích byl stanoven 
přesnými kvótami, které se rozhlasovému vedení stále 
nedařilo plnit. 
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Materiál vedení Čs. rozhlasu z druhé poloviny roku 
1974 uvádí číselné stavy členů KSČ podle jednotlivých 
útvarů k 30. červnu 1974. Z něj vyplývá, že k naplnění 
stanovených kvót bylo třeba v nejbližším období při-
jmout 561 komunistů. Obsazení redaktorských míst bylo 
vymezeno těmito zásadami:

1) Obsadit místa redaktorů v politických redakcích 
Čs. rozhlasu minimálně ze dvou třetin komunisty. Ve-
doucí místa v těchto redakcích obsazovat pouze komu-
nisty.

2) Zabezpečit, aby ve funkcích redaktorů, progra-
mových a tvůrčích pracovníků v ostatních redakcích 
a programových útvarech Čs. rozhlasu byla minimálně 
polovina komunistů, přičemž ve vedoucích funkcích 
zpravidla pouze komunisti.

Ve vztahu k odborným předpokladům byla nastolena 
velká tolerance, předepsané odborné vzdělání bylo často 
promíjeno. Například absolvent Večerní univerzity mar-
xismu-leninismu byl považován za absolventa vysoké 
školy. Ve snaze postupovat ve vyhledávání a výchově 
„kádrů“ systematicky vypracovalo kádrové a personální 
oddělení celý systém politického a odborného školení, 
jímž měli projít všichni pracovníci.

Školení probíhala na úrovni odborů a organizace Socia-
listického svazu mládeže (SSM), řada pracovníků musela 
podstoupit studium na Vysoké škole politické nebo na Ve-
černí univerzitě marxismu-leninismu. Nejvyšším stupněm 
politického školení bylo studium na Akademii společen-
ských věd při ÚV KSSS v Moskvě, kterou rovněž několik 
rozhlasových pracovníků absolvovalo.

Usnesením vedení Českého rozhlasu ze dne 22. dubna 
1970 bylo zřízeno Středisko pro výchovu kádrů 
Čs. rozhlasu v Liberci. Úkolem uvést středisko do pro-
vozu a řídit jeho činnost byl pověřen Miroslav Mráz.

Miroslav Mráz (Xaver) (1925 – nezjištěno, v Izraeli)
Původně herec, který prošel mnoha divadly, mj. v Plzni 
a v Praze (Švandovo divadlo). Po těžkém úrazu odešel na 
venkov. Roku 1969 na výzvu generálního ředitele Čs. roz-
hlasu B. Chňoupka školil kádry pro normalizační vysílání 
a sám do něj přispíval minutovými promluvami pod pseu-
donymem Xaver. Po zrušení přípravky v Liberci a následné 
experimentální skupiny pro stereofonii v Karlových Va-
rech se stal ředitelem tamního divadla. V roce 1980 požádal 

o zrušení čs. občanství, vystoupil z KSČ, obvinil normalizá-
tory, že ho oklamali, a vystěhoval se i s rodinou do Izraele, 
kde později zemřel. Autor několika románů a her.

Školení nových pracovníků bylo v Liberci zahájeno 
na jaře 1971, kdy proběhlo pět desetidenních kurzů pro 
začínající redaktory (zúčastnilo se jich 59 osob). 

V polovině sedmdesátých let nastala v rozhlase z hle-
diska skladby zaměstnanců složitá situace. Spektrum 
složení zaměstnanců se proměňovalo v jednotlivých 
útvarech a různých stupních funkčního zařazení nerov-
noměrně. Nejrazantněji a nejrychleji proběhla čistka 
v útvarech zpravodajských a publicistických. K podobně 
důsledné výměně došlo na vedoucích místech všech 
stupňů řízení: jen výjimečně setrvali někteří vedoucí, 
kteří řídili určité úseky již v šedesátých letech, na svých 
místech, a to maximálně do roku 1972.

Tzv. umělecký program, tedy vysílání hudebních, 
literárních, dramatických a zábavných pořadů, byl nor-
malizátory posuzován poněkud odlišně. Normalizační 
vedení si uvědomovalo, že má-li zůstat úroveň vysílání 
alespoň částečně zachována, není možné zbavit se šma-
hem všech zkušených redaktorů, jejichž odbornost se 
získává v dlouhodobém procesu zrání.

Ovšem i v uměleckém programu docházelo na 
postech vedoucích pracovníků k poměrně rychlé vý-
měně. Po nástupu ústředního ředitele Chňoupka se 
šéfredaktorem literárně-dramatické redakce (tehdy 
pod názvem SUP – Slovesný umělecký program) stal na 
krátkou dobu Václav Hons. Jeho vedení se zdálo příliš 
liknavé, nedůsledné. V dubnu 1970 ho nahradil Oldřich 
Rafaj. Ten se naopak zařadil svou neúprosností a aro-
gantním jednáním mezi nejtvrdší normalizátory. 

Na úrovni vedoucích dílčích redakcí nastala důsledná 
výměna. I na místech řadových redaktorů a režisérů 
došlo k řadě vynucených odchodů. Ti z redaktorů a dra-
maturgů, kterým bylo dovoleno zůstat, byli většinou vy-
škrtnuti z KSČ a jakkoli jim byla poskytnuta záruka, byli 
postaveni do role ostře sledovaných a neustále prověřo-
vaných, do jisté míry tedy „nesvéprávných“ osob. 

Vedle nich se tu pak objevily posily, z nichž některé 
měly podobné postavení jako někdejší „dělnické kádry“ 
z počátku padesátých let. Byli to lidé, kteří neměli téměř 
žádné profesní zkušenosti, zato byli však „prověření“ 
soudruzi, mnozí už v těsně předdůchodovém věku. Ani 
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tato „posila“ však nepředstavovala jednotnou skupinu. 
Vyskytovali se tu tvrdí normalizátoři, kteří za svůj jediný 
úkol přijali sledování „podmínečně akceptovaných“ 
kolegů a otevřeně se ujali i udavačské role. Našli se 
i takoví, kteří měli jistou ctižádost v nově nabyté profesi 
něco docílit a projevili snahu, jakkoli povětšinou mar-
nou, se jisté odbornosti dobrat. Byli tu i profesně zku-
šení pracovníci, kteří si sice uchovali stranickou přísluš-
nost, ale odmítli se smiřovat se zúženým a ideologicky 
podmíněným prostorem, který byl umělecké činnosti 
postupně vymezen. Ti se pokoušeli tento prostor občas 
rozšířit v podobě odbojných postojů, které prosazovali 
na stranické půdě, ovšem bez zřetelného efektu.

Přicházeli pak noví, mladí, nezkušení. Jejich výběr 
nebyl (alespoň v redakcích uměleckého programu) tak 
přísně podmíněn pouze kádrovými předpoklady. Šlo 
vesměs o čerstvé absolventy uměleckých škol, kteří 
nesporně měli profesní předpoklady. Členy strany vět-
šinou nebyli, pro svůj věk se do dění konce šedesátých 
let zpravidla nestačili zaplést. Všichni se okamžitě ocitli 
v zorném úhlu stranické organizace jako perspektivní 
budoucí členové. Postupně na ně byl v tomto směru vy-
víjen sílící tlak. Někteří mu časem podlehli, někteří mu 
dokázali pod nejrůznějšími záminkami odolat. 

Přes všechny vyhazovy nebyl tvůrčí potenciál literár-
ního, dramatického, hudebního programu zcela rozbit 
a zničen. 

Zásadním dokumentem, jímž normalizační vedení 
Československého rozhlasu shrnulo a zhodnotilo roz-
hlasové dění v konci šedesátých let, se stal materiál 
s názvem Analýza činnosti pravicově-oportunistic-
kých sil v letech 1968-1969 v Čs. rozhlase25. Tento 
rozsáhlý spis (63 stran textu a několik příloh – kompi-
lace příspěvků, které připravili zástupci jednotlivých 
úseků; předkládán byl Karlem Hrabalem) byl projednán 
a schválen kolegiem Čs. rozhlasu 15. června 1970. Stal 
se jakýmsi vnitropodnikovým Poučením z krizového 
vývoje. Vyhledával chybné postoje a kroky, jež vedly 
ke stavu, který byl označován jako krizový vývoj, po-
jmenovával projevy těchto pochybení v jednotlivých 
složkách vedení rozhlasu, v redakcích, označoval jme-
novitě ty z pracovníků, kteří zmíněnému vývoji nejvíce 
napomohli. Uvedení jména v textu tohoto materiálu 
znamenalo pro dotyčného jednoznačný verdikt – brzký 
odchod z rozhlasu.

Ve stejné době vznikly rovněž podobně formulované ma-
teriály Analýza činnosti pravicově-oportunistických sil 
v letech 1968-1969 ve Slovenském rozhlase a šedesátistrán-
ková Analýza činnosti československého Zahraničního 
vysílání v období 1968-1969 a jeho konsolidace po nástupu 
nového vedení rozhlasu.

Jako dovětek k vývoji personální situace Čs. rozhlasu 
je třeba zmínit okolnost, která vyšla najevo až na po-
čátku devadesátých let.  Dne 21. července 1992 zveřej-
nily Lidové noviny dokument o existenci a přípravě tzv. 
Jednotné centrální evidence představitelů, exponentů 
a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů pro-
tistranických, protisocialistických a protisovětských 
kampaní a akcí. Vyplývá z něj, že 8. ledna 1971 přijalo 
předsednictvo ÚV KSČ usnesení č. P 8854, jímž byl 
schválen vznik této tzv. černé listiny. V závěru směrnice 
je zdůrazněno, že je třeba exponentům pravice důsled-
ným vedením evidence zabránit, aby se znovu dostali do 
KSČ, do orgánů státní moci a správy (na ministerstva, do 
národních výborů, armády, bezpečnosti, justice), k práci 
na úseku tisku, rozhlasu, televize, k pedagogické práci 
ve školství, k vědecké práci v oblasti společenských věd, 
do aparátu společenských organizací, do vyšších funkcí 
v organizacích Národní fronty (včetně jiných politických 
stran).

Z obsahu materiálu vyplývá, že seznamy byly uza-
vřeny v roce 1973. Během let 1971 až 1973 bylo postupně 
k evidenci navrženo 10 564 osob. V seznamech „cent-
rálně evidovaných a sledovaných osob“, jak je postupně 
uváděly Lidové noviny, bylo zaznamenáno i velké množ-
ství vesměs vypovězených pracovníků Čs. rozhlasu. (Je-
jich seznam viz příloha č. 2.)

Druhá polovina sedmdesátých let
V obecném pohledu na činnost rozhlasu se toto ob-

dobí vyznačovalo snahou konsolidovat tuto instituci 
po období velkých změn a zásahů do vysílání, struktur 
a do souboru pracovníků a spolupracovníků, které se 
odehrály v průběhu let 1970–1974. Rozhlas prostřed-
nictvím svého vedení přijal bezezbytku úlohu nástroje 
nejvyššího stranického aparátu. Toto své určení nijak 
nezakrýval, naopak je vždy veřejně prezentoval stejně 
jako fakt, že je přímo řízen ÚV KSČ. Za nejzákladnější 
postuláty žurnalistické i umělecké činnosti nepokrytě 
hlásal stranickost, ideologii socialismu, proletářský 
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internacionalismus a nesmiřitelnou třídní nenávist ke 
kapitalismu. 

Ve shodě s tímto principem řízení byly hlavní směry 
programové činnosti rozhlasu určovány usneseními ple-
nárních zasedání ÚV KSČ, jež obsahovala pasáže týkající 
se hromadných sdělovacích prostředků.

 
Organizace rozhlasu

Po organizační stránce setrval rozhlas u členění, které 
bylo kodifikováno na počátku sedmdesátých let a které 
ho rozdělilo do několika velkých celků: 

útvary generálního ředitele – sem spadal zpravo-
dajský, publicistický a propagandistický federální kom-
plex ÚVPZP (Ústřední vysílání politického zpravodajství 
a publicistiky), který vysílal na stanici Hvězda; redakce 
dodávala zpravodajství ostatním národním okruhům.

Český rozhlas – sestával z Hlavní redakce programu, 
Hlavní redakce hudebního vysílání, Hlavní redakce lite-
rárně-dramatického vysílání, Hlavní redakce vysílání 
pro děti a mládež, Hlavní redakce zábavy a Ústředí kraj-
ských studií.

Slovenský rozhlas – působil v obdobné struktuře 
jako Český rozhlas, ale jeho postavení bylo v rámci 
asymetrického federativního uspořádání mnohem au-
tonomnější.

Dále pak Zahraniční vysílání a technické, ekono-
mické a správní složky. 

Princip řízení rozhlasu se vyznačoval přísně dodržo-
vaným centralismem. Zaběhl se a ustálil mechanismus 
vnitřních odpovědností a systém schvalování všeho, 
co bylo připraveno do vysílání a posléze odvysíláno. 
V rámci tohoto mechanismu nesl rozhodující odpověd-
nost šéfredaktor, jemu se odpovídali vedoucí dílčích 
redakcí, těm pak jednotliví redaktoři. Žádný pořad 
nemohl být odvysílán, pokud jeho text nenesl podpisy 
všech tří zodpovědných pracovníků na různých stupních 
řízení. Oficiální orgán, který by představoval cenzurní 
dohled, neexistoval. Tiskový dozor, kterým byly po 
srpnu pověřeny k tomuto účelu zřízené instituce ČÚTI, 
později i FÚTI – tedy Český, resp. Federální, úřad pro 
tisk a informace – svou činností nemohl obsáhnout 
rozsáhlou rozhlasovou produkci a jeho působení se ve 
vztahu k rozhlasu v průběhu let zformalizovalo. Hlavním 
prvkem, který držel všechny zodpovědné pracovníky 
ve stavu neustálé pozornosti a bdělosti nad tím, aby se 

obsah odvysílaných pořadů nedostal do kolize s oficiální 
politickou linií a strategií, byla autocenzura, tedy pro-
stý lidský strach o profesionální existenci. 

Rozhodování o tom, jaké příspěvky a jaké pořady by 
mohly vzbudit u nadřízených orgánů nelibost a stát se 
zdrojem postihů, bylo vcelku přehledné a jednoznačné 
v oblasti publicistiky a zpravodajství. Složitější situace 
byla v tzv. uměleckých programech. 

Vedoucí redaktoři a šéfredaktoři, kteří se ve funkcích 
v průběhu celých sedmdesátých let střídali, pročítali 
s apriorní podezíravostí texty mnoha literárních a dra-
matických pořadů, které vznikly zejména v šedesátých 
letech, předháněli se v odhalování možných nežádoucích 
podtextů a vyznění a dávali smazat velké množství cen-
ných nahrávek. Jedním z motivů soustředěné likvidace 
pořadů se stalo i jakékoli spoluautorství (či herecké 
působení) osobností, jež se v konci šedesátých let, resp. 
v letech následujících staly z hlediska normalizačního 
režimu „nežádoucími“. Těchto osobností bylo poměrně 
hodně. Nikdy neexistoval jejich oficiální seznam, jeho 
neoficiální verze se však pestře rozšiřovala. Likvidace 
„ideologicky škodlivých“ pořadů, především rozhlaso-
vých her a pořadů literárních, velmi citelně a nenapravi-
telně poškodila rozhlasový archiv. Patří ke cti několika 
jedinců z řad redaktorů, režisérů a dramaturgů, že ně-
které pořady, nad jejichž osudem se stahovala mračna, 
uchovali na soukromých magnetofonových nahrávkách. 
Některé z nich se po roce 1989 podařilo zrekonstruovat 
a využít ve vysílání.

Byl zaveden systém pravidelného hodnocení vysíla-
ného programu za účasti všech členů hlavních redakcí 
– v týdenní frekvenci na úrovni hlavních redakcí zpra-
vodajství, ve stejném rytmu pak také na úrovni rubrik 
v hlavních redakcích propagandy pražského a brati-
slavského rozhlasu. Tzv. umělecké redakce pořádaly 
hodnotící debaty jednou měsíčně. Součástí hodnocení, 
spojeného s plánováním dalšího časového období, byly 
rovněž pravidelné poslechy nových pořadů. Na rozdíl od 
poslechů redakčních, které sloužily zpravidla věcnému 
posouzení a vznesení kvalifikovaných připomínek, byly 
pro poslechy na poradách vedení hlavních redakcí, ze-
jména však pro poslechy na vedení Českého, resp. Slo-
venského rozhlasu vybírány pořady, u nichž se předem 
předpokládal nějaký problém. V kruzích redaktorů tak 
brzy dostaly označení „trestný poslech“.
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Programovými dominantami, proklamovanými v oficiál-
ních materiálech, byly v tomto období (prakticky po celou 
etapu tzv. normalizace) pořady oslavující nejrůznější poli-
tická výročí. Nejdůležitější a ostře sledované programové 
řady se každoročně soustředily k výročí vyvrcholení ná-
rodně osvobozovacího boje a osvobození Československa, 
výročí „Vítězného února“, k říjnovému výročí znárodnění 
průmyslu, výročí „Velké říjnové socialistické revoluce“, 
dále pak k několika dalším příležitostným, nicméně také 
k pravidelným událostem, jimiž byly například stranické 
sjezdy a volby. Z hlediska rozhlasového vedení byla pozor-
nost velmi jednostranně soustředěna na politicky oslavné 
a propagandisticky účelové akce, zatímco jiné sféry pro-
gramu naštěstí zůstávaly ve stínu zájmu.

Monitorování zahraničního vysílání
do Československa

Význam vysílání zahraničních stanic v českém jazyce 
postupně narůstal. Zejména Hlas Ameriky a Svobodná 
Evropa přinášely informace o vnitropolitických i za-
hraničních událostech. Toto vysílání bylo velmi bedlivě 
sledováno tzv. monitorovacím střediskem Čs. roz-
hlasu, které sídlilo v objektu v Nuslích a bylo zřízeno 
k 1. lednu 1974 při Zahraničním vysílání. Hodnocením 
účinnosti zahraničních stanic se zabývaly četné interní 
materiály. 

Poslechu zahraničních stanic na našem území se stát 
snažil zabránit zřízením a neustálým rozšiřováním sítě 
rušiček. Jejich působení skončilo až v roce 1988.

Posluchači – sledovanost
Skutečnost, že rozhlas nabízel vedle neobjektivního 

a ideologicky podmíněného zpravodajství a tendenční 
publicistiky stále ještě řadu hodnotných pořadů, způso-
bila, že se od poslechu jeho programů posluchači houfně 
neodvrátili a jeho sledovanost v průběhu doby dokonce 
narůstala.

Výzkum poslechovosti se v té době ještě neprováděl 
systémem srovnatelným s dnešním. Proto dokladem vy-
soké sledovanosti se mohou stát údaje o počtu platících 
posluchačů. Například v roce 1975 došlo v celé ČSSR 
(pouze za 1. čtvrtletí tohoto roku) k celkovému nárůstu 
evidovaných radiopřijímačů o 5684 ks. Celkový počet 
evidovaných přijímačů byl k témuž období 3 244 759. 

Zájem o rozhlasové vysílání dokládají i obchodní 
údaje. Od roku 1971 se prodalo přes 500 000 rozhlaso-

vých přijímačů ročně. V druhé polovině sedmdesátých 
let na sto domácností připadalo 176 radiopřijímačů. 
Úspěch přinesla akce namířená proti tzv. černým poslu-
chačům. Ve větší či menší míře poslouchalo v polovině 
sedmdesátých let rozhlas 80–90 % populace starší pat-
nácti let.26

V lednu roku 1977 došlo k rozšíření vysílacího času tele-
vize a ke změně zařazení některých stěžejních (zejména 
zpravodajských) pořadů. Rozhlas na to zareagoval úpra-
vami vysílací struktury stanic Praha a Vltava. Tyto úpravy 
vycházely z přesvědčení, že televize je prostředek mocnější 
a postupně zasahující do vědomí mnohem větších vníma-
telských skupin. Svým změněným schématem totiž rozhlas 
z hlavních kolizních časů ustupoval. „Vzhledem k tomu, že 
televize provedla úpravy vysílací struktury v tom smyslu, 
že hlavní večerní dominantu zahajuje už v 19.30 a druhé 
vydání televizních novin ve 21.30, navrhujeme (…) zařadit 
Rozhlasové noviny už na 18.00 hod. a Magazín Hvězdy na 
21.00. Tato varianta už do budoucna reaguje na zřejmou 
strategii televize, která bude nadále projevovat snahu roz-
šiřovat svůj vysílací prostor i směrem do podvečera.“27

Personální otázky – druhá polovina 70. let
Často nízká profesionální úroveň pracovníků přija-

tých na vedoucí místa v první polovině sedmdesátých 
let začínala přinášet neblahé důsledky, které si postupně 
začalo uvědomovat i normalizační vedení. Koncem sedm-
desátých let začalo docházet k postupné personální ob-
měně. (Trapná extempore onoho druhu, kdy například 
tehdejší vedoucí literární redakce vyslovil veřejně jméno 
básníka Rimbauda jako „Rimbuda“, se mohou zdát jako 
anekdoticky nadsazená vyprávění, jsou však smutnou 
realitou dokládající úroveň některých tehdejších kád-
rových posil.)

V rámci těchto výměn vystřídal například Vlastimila 
Brťka ve funkci šéfredaktora Hlavní redakce zábavy 
Josef Hajdučík, šéfredaktorem Hlavní redakce vysílání 
pro děti a mládež (HRDM) se stal Svatopluk Dolejš, Lý-
dii Vernerovou, která z rozhlasu odešla sama, nahradil 
ve funkci šéfredaktora Hlavní redakce literárně-drama-
tického vysílání (HRLDV) dosavadní literární redaktor 
Stanislav Neubert atd. Někteří odešli na jiné důležité 
posty (z funkce ředitele Zahraničního vysílání odešel 
Vladimír Vipler, stal se ředitelem nakladatelství Orbis, 
ve funkci ho nahradil jeho zástupce Vladimír Landov-
ský, po jeho smrti se šéfem Zahraničního vysílání stal 
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Karel Šimon). Změny proběhly i na nižších úrovních 
a postupně tak odešli někteří lidé, kteří se nejvíce podí-
leli na vulgarizaci a profanaci rozhlasového vysílání. Na 
druhou stranu se po učednických letech začali výrazněji 
prosazovat někteří mladí ambiciózní pracovníci, kteří 
spojili začátek své kariéry s nástupem normalizace, na-
příklad Karel Kvapil, šéfredaktor Hlavní redakce mezi-
národního života, později ředitel Českého rozhlasu a na 
sklonku osmdesátých let i ústřední ředitel Čs. rozhlasu. 

Karel Kvapil (1945)
Původním povoláním mechanik, absolvoval Vysokou školu 
politickou KSČ (1977), tamtéž CSc. (1988). Nastoupil do 
rozhlasu v srpnu 1969 jako jedna z prvních posil nového 
vedení. V letech 1972–1980 šéfredaktor redakce politické 
publicistiky, v letech 1974–1978 rozhlasový zpravodaj 
v Londýně, v letech 1980–1981 ve Španělsku. V letech 
1981–1985 šéfredaktor Hlavní redakce mezinárodního 
života, v letech 1985–1989 ředitel Českého rozhlasu, od 
1. července 1989 do 1. prosince 1989 ředitel Čs. rozhlasu, 
z něhož odešel 30. dubna 1990. Představitel nové vlny šéfů, 
kteří šli nesmlouvavě za svou kariérou. 

Situace rozhlasu 
v osmdesátých letech

Organizační struktura, systém fungování 
a obsazení vedoucích funkcí28

Československý rozhlas byl v osmdesátých letech sa-
mostatnou organizací s celostátní působností na úrovni 
ústředního orgánu. Nositeli práv a závazků v rámci 
jednotné právní subjektivity byly Čs. rozhlas Praha, 
Čs. rozhlas na Slovensku a jednotlivá krajská a jim na 
roveň postavená studia. Po stránce hospodářské byl 
Čs. rozhlas příspěvkovou organizací (§ 62 hospodář-
ského zákoníku) se samostatnou kapitolou ve státních 
rozpočtech. Z hlediska mezinárodního postavení byl čle-
nem OIRT a zahraniční styky udržoval takřka výlučně se 
socialistickými, popř. rozvojovými zeměmi.

Až do roku 1987, kdy 27. února byl projednán kole-
giem a 18. června vydán, neexistoval organizační řád 
(nahrazovaly jej Prozatímní organizační řád a statuty 
jednotlivých útvarů).

V souladu se zásadami systemizace byl v Čs. rozhlase 
zaveden systém čtyřstupňového řízení. Prvním stup-
něm byl ústřední ředitel, druhým náměstkové, třetím 
šéfredaktoři, vedoucí úseků a ředitelé krajských studií 
(hlavní článek řízení), čtvrtým vedoucí odborů, zástupci 
šéfredaktorů a ředitelů krajských studií. Čtvrtý stupeň 
představoval střední článek řízení. Mezi principy řízení 
byla na prvním místě uvedena vedoucí úloha KSČ. 

Vnitřně se rozhlas členil stejně jako v předchozím 
období. Základní organizační složky se dále dělily na 
hospodářská střediska (HHS – hlavní hospodářské stře-
disko, HS – hospodářské středisko). Nejnižší složkou 
byla nákladová střediska (NS).

Ústřední ředitelství tvořily úsek útvarů vedení a úsek 
kádrové a personální práce. Funkce ústředního ředitele 
spadala do nomenklatury ÚV KSČ. Od 8. září 1970 ji 
zastával Ján Riško. Sekretariát ústředního ředitele vedl
do 31. srpna 1988 Jan Straka, po něm Ladislav An-
derlík, kontrolní odbor řídila Alena Kubátová. V čele 
odboru mezinárodní spolupráce stál Ján Krajč. Ře-
ditelem Ústředního vysílání politického zpravodajství 
a publicistiky byl do 30. června 1988 Květoslav Faix
a od 1. ledna 1989 Štefan Babiak. Zahraniční vysílání 
řídil Karel Šimon, po něm Helena Landovská. Jeho 
součástí byl sekretariát náměstka ústředního ředitele 
pro zahraniční vysílání, Hlavní redakce zpravodajství 
a publicistiky, Hlavní redakce vysílání do kapitalistic-
kých států a Hlavní redakce vysílání do rozvojových 
zemí.

Největší organizační složkou Čs. rozhlasu byl Český 
rozhlas (ředitel Karel Hrabal, kterého vystřídal Karel 
Kvapil, později Jaroslav Hacmac). Členil se na sekre-
tariát ředitele ČRo (vedoucí Drahomír Zdražil, po něm 
František Sojka), Hlavní redakci programu (po smrti 
Pavla Nyklese v roce 1984 byla šéfredaktorkou Dagmar 
Jagošová), Hlavní redakci pro děti a mládež (šéfredak-
tor Svatopluk Dolejš, po něm Bohumil Kolář), Hlavní 
redakci literárně-dramatického vysílání (šéfredaktor 
Stanislav Neubert, později Jiří Kamen), Hlavní re-
dakci hudebního vysílání (šéfredaktor Ladislav Kubík, 
později Milan Kašpárek, od 1. října 1989 Jiří Štilec), 
Hlavní redakci zábavy (šéfredaktor Josef Hajdučík), 
Ústředí krajských studií (vedoucí Vladimír Brunát). 

Někteří vedoucí těchto základních organizačních 
složek byli z titulu svých funkcí náměstky ústředního 
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ředitele a členy kolegia, hlavního poradního orgánu 
ústředního ředitele.

Kolegiem schválené předpisy publikoval Ústřední 
věstník Čs. rozhlasu. Dalšími interními tiskovinami 
byly sborník studií a statí Rozhlasová práce, Přehled 
informací, obsahující nejrůznější informace o dění 
v rozhlase, a kvartálně vycházely Informace, zaměřené 
na technické novinky.

Samostatnou zmínku si zaslouží tzv. zvláštní zpravo-
dajství, určené vedoucím špičkám v rozhlase a stranic-
kým a vládním činitelům. Obsahem tzv. bulletinů byl 
monitoring českého a slovenského vysílání zahraničních 
rozhlasů.

Z celkového počtu 4700 zaměstnanců Čs. rozhlasu 
(v českých zemích 3172, na Slovensku 1528) bylo téměř 
30 % členy nebo kandidáty KSČ. Nejvyšší podíl členů 
KSČ byl logicky ve zpravodajství (přes 50 %), nejnižší 
naopak v uměleckých profesích. V Čs. rozhlase v Praze 
pracovaly základní organizace KSČ, které se dále dělily 
na stranické skupiny. 

Odborové hnutí mělo v rozhlase závodní výbor v čele 
s placeným předsedou. Organizovanost zaměstnanců 
v odborech byla takřka 100 %, téměř ve všech útvarech 
pracovaly brigády socialistické práce. Podstatně méně 
bylo členů SČSP (Svaz československo-sovětského 
přátelství). Rovněž činnost SSM (Socialistický svaz 
mládeže) byla značně formální, počet členů stále klesal, 
problémy byly i s obsazením funkce uvolněného před-
sedy celorozhlasového výboru SSM (Miroslav Karas, 
Miroslav Svoboda).

Poslechovost
Rozhlas si výzkum svého působení pořizoval sám pro-

střednictvím Výzkumného oddělení (vedoucí Jaroslav 
Košťál), které pracovalo systémem rozsáhlé sítě tzv. 
tazatelů, tedy osob, které zprostředkovávaly kontakt 
s poměrně širokým a reprezentativním vzorkem poslu-
chačů. Pracovalo se prostřednictvím cílených dotazní-
kových akcí.

Jako příklad si uveďme výsledky poslechovosti v závěru 
sledovaného období, konkrétně v roce 1987 – v České re-
publice tehdy poslouchalo pořady Čs. rozhlasu průměrně 
každou hodinu 14 % populace starší 15 let, tj. 1 100 000 lidí. 
V sobotu tento hodinový průměr stoupal o 100 000 poslu-
chačů, v neděli naopak o 100 000 klesal. Nejvyšší průměr-

nou poslechovost měl národní okruh Praha – 500 000 lidí, 
téměř stejnou Hvězda, nejmenší Vltava – 50 000. 
Nejposlouchanější pořady (sledovala se dohromady sta-
nice Praha a Hvězda) v roce 1987: 
1. Jak se máte, Vondrovi? (2 497 000 posluchačů), 
2. Pozor, zákruta (2 172 000), 
3. Nedělní pohádka (1 935 000). 

Z významných událostí celorozhlasového charakteru 
je třeba v daném období připomenout dvě okolnosti: 
1. květen 1986 je datem vzniku nové bratislavské hu-
dební rozhlasové stanice Melódia, 4. září 1989 se pak ve 
vysílání objevil nově koncipovaný program pro mládež, 
který vznikl spojením slovenského Radia Elán a českého 
Mikrofóra (odtud jeho název okruh EM). 

V druhé polovině osmdesátých let se atmosféra začala 
pomalu uvolňovat. Souviselo to s vlivem tzv. perestrojky. 
Projevy volnějšího myšlení se v poměrech Čs. rozhlasu 
prosazovaly pomalu, liknavě a často setrvávaly pouze 
u obecných proklamací. Několik personálních změn při-
neslo příchod ambicióznějších a dravějších lidí, vesměs 
však šlo o změny, které se v rozhlasovém mechanismu 
projevily pouze poněkud odlišnou frazeologií, akcentu-
jící nový „přestavbový“ trend.

„Nové myšlení“, „změna“, „přestavba“ (nikoli ovšem 
slovo „reforma“, které bylo tabuizováno svou asociací 
na konec šedesátých let) jsou slogany, jimiž byly pro-
tkány projevy všech rozhlasových funkcionářů, posléze 
i komentátorů. Vzdor tomu se podstata vysílání měnila 
velmi pomalu. Na rozdíl od přísně střeženého zpravo-
dajsko-publicistického vysílání, v němž se sice objevo-
valy náznaky kritičtějších postojů (byly ovšem zřetelně 
podvázány striktními požadavky na „pozitivní“ vyznění 
kritiky), se uvolňování myšlenkových stereotypů dařilo 
výrazněji prosazovat v oblasti uměleckého programu. 
Zde se stále více prosazovala snaha zařazovat do vysí-
lání dramatické i literární texty nové vlny sovětských au-
torů, které se vyznačovaly poměrně velkou otevřeností 
a které – jakkoli představitele nejvyššího rozhlasového 
vedení často velice zneklidňovaly – nebylo dost dobře 
možné zakázat. Ve stopách takto nastolené větší otevře-
nosti pak následovali i někteří domácí autoři původních 
rozhlasových her, literárních pořadů a některých tzv. her 
faktu. 

Po zpravodajské a komentátorské stránce rozhlas na 
dění, jež se odvíjelo v roce 1989, nebyl připraven. O sí-
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lících projevech odporu veřejnosti (například tzv. Pala-
chův týden v lednu 1989, petice za propuštění Václava 
Havla, petice Několik vět, události při výročí srpnové 
invaze) buď nereferoval vůbec, anebo naopak zesílenou 
diskreditací představitelů Charty 77 a dalších iniciativ. 
Vzhledem k tomu, že v prosinci 1988 byla pod tlakem 
mezinárodních dohod o lidských právech zastavena čin-
nost rušiček zahraničních stanic, velké množství poslu-
chačů se od vysílání Čs. rozhlasu odvracelo a sledovalo 
vnitrostátní dění z Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. 
Zpravodajské pořady Čs. rozhlasu ztrácely zbytky svého 
kreditu.

Situace před listopadem 1989
„V pražské Hajnovce se 10. července 1989 konal 

stranicko-služební aktiv s povinnou účastí od úrovně 
vedoucích odborů, na kterém pracovník ideologického 
oddělení ÚV KSČ analyzoval petici Několik vět. Na 
3. srpna svolal ústřední ředitel stranicko-politický 
aktiv pracovníků Čs. rozhlasu, na němž se za účasti 
vybraných jedinců projednával dopis předsednictva 
ÚV KSČ. Pro Zahraniční vysílání platil zákaz zařa-
zovat do vysílání osobnost roku – Michaela Kocába. 
Velice opatrný postup volilo vedení Čs. rozhlasu 
v poskytování informací o dění v Polsku, Maďarsku 
a NDR. (…) Na doporučení operativní porady byl sice 
do zpravodajství (13. října 1989) zařazen příspěvek 
o udělení Mírové ceny německých knihkupců na kniž-
ním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem Václavu 
Havlovi, ale musel být doplněn ,kontrapropagandistic-
kou‘ vysvětlivkou. O tom, jak bylo vedení Čs. rozhlasu 
vzdáleno realitě, svědčí fakt, že ještě dne 3. listopadu 
1989 projednávalo návrh na vhodné účastníky kurzu 
pro nomenklaturní kádry, zabývající se otázkami 
ideologického boje, místo konání Moskva, ve dnech 
3. března–27. dubna 1990, pořadatel Akademie spole-
čenských věd.“29

Oblast techniky

Sedmdesátá léta
Začlenění Úseku techniky v polovině sedmdesátých 

let do struktury rozhlasu nebylo řešeno důsledně. Orga-
nizační změny, které proběhly v souvislosti se vznikem 
federace, se zastavily u programových složek, nebyly 
však žádným organizačním opatřením promítnuty do 
ostatních součástí rozhlasu, zejména do úseku techniky. 
Nově vzniklé rozhlasové útvary začaly přistupovat k pl-
nění svých úkolů vlastním způsobem, a to mnohdy zcela 
odlišným od dosud vžitých a zaběhnutých rozhlasových 
zvyklostí, což vedení techniky pociťovalo jako podstatný 
nedostatek. Dosavadní provozní předpisy totiž ztrácely 
platnost a byly nahrazovány individuálním rozhodová-
ním vedoucích pracovníků, a to někdy rozhodováním 
ryze improvizovaným i na tak citlivých úsecích, jakým 
je výroba a vysílání programů. Vznikaly nesystematické 
fonotéky v rámci různých hlavních redakcí, nesprávně 
se manipulovalo se zvukovými nosiči a zvukovými zá-
znamy.

Tento stav se postupně upravil v druhé polovině 
sedmdesátých let, kdy byly vydány a novelizovány zá-
kladní předpisy. Postupně byl zpracován a přijat nový 
provozní řád úseku techniky, který se stal závazný pro 
všechny útvary Čs. rozhlasu.

V roce 1972 vedení rozhlasu projednalo hlavní směry 
rozvoje rozhlasu do roku 1985, v polovině sedmdesátých 
let pak vznikl materiál, který nastínil rozvoj rozhlasu do 
roku 1990. Ve vztahu k technickému vybavení tyto ma-
teriály vycházely z konstatování, že současný stav stu-
diové a přenosové techniky je povětšinou neuspokojivý; 
prognózy předpokládaly její důslednou a postupnou 
výměnu a dále dostavbu a zkvalitňování sítě vysílačů. 
Některé předpoklady se v průběhu doby skutečně napl-
nily, ovšem až se značným časovým skluzem.

Koncepce rozvoje vysílačů pracujících na středních 
a dlouhých vlnách měla podle prognóz spočívat na sí-
tích založených na principu velkovýkonových vysílačů 
(750–1500 kW). V rámci tohoto požadavku byly některé 
středovlnné vysílače rekonstruovány a jejich výkon 
zvýšen (Liblice, Mělník, Topolná, Dobrochov). Síť VKV 
vysílačů byla v sedmdesátých letech stále považována 
ze doplňkovou a s jejím podstatným rozvojem se nepočí-
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talo. K jejímu rozšiřování došlo až v osmdesátých letech. 
Zkvalitnila se tím možnost stereofonního příjmu. 

Významný byl postupný přechod z vysílací normy 
OIRT (tzv. VKV I) na vysílací normy CCIR (VKV II), tedy 
na rozsah frekvencí 87,5–108 MHz, pásma běžného v zá-
padní Evropě. První vysílání v této normě se uskutečnilo 
20. března 1985, kdy na frekvenci 102,5 MHz začal šířit 
vysílač Cukrák program bratislavské stanice Melodie. 
Sama Bratislava začala tento program v normě CCIR 
šířit až 1. května 1986. V následujících letech docházelo 
k postupnému přelaďování vysílačů: posledním byl Pra-
děd, který začal v nové normě vysílat 28. července 1995. 

Rozvoj stereofonie (zejména ve vysílání uměleckého 
programu, tedy stanice Vltava) měl podle prognóz vyús-
tit v tzv. kvadrofonii. Zavádění tohoto čtyřkanálového 
systému se mělo rozvinout po roce 1976. Přestože byl 
v roce 1975 touto technologií vybaven hudební komplex 
studia A v Karlíně, k jejímu dalšímu rozvoji ve shodě se 
světovými trendy nikdy nedošlo. (S využitím kvadro-
fonie byla natočena a vydána LP deska Variace Josefa 
Vobruby.)

Rozhlas po drátě (původně koncipován jako třípro-
gramový) zanikl koncem devadesátých let.

Prognostické materiály z poloviny sedmdesátých let 
vcelku správně odhadovaly vývoj a využití družicové 
techniky pro potřeby rozhlasových přenosů. Realizace 
těchto plánů se však posunula až na začátek devadesá-
tých let, tedy o deset let později, nežli se předpokládalo.

Většina úvah spojených s rozvojem rozhlasové tech-
niky souvisela s budováním nových studií, v Praze pak 
zejména s budováním nového rozhlasového střediska. 
Počet regionálních studií se postupně rozšířil na deset 
(do tohoto počtu jsou zahrnuta i regionální studia na 
Slovensku).

Co se týče vybavenosti posluchačů kvalitními roz-
hlasovými přijímači, došlo sice postupně k výraznému 
zlepšení, přesto ještě dlouho přežívaly zastaralé typy 
přijímačů, které nevyhovovaly vývoji – zejména v pásmu 
VKV.

K podstatné obměně došlo u reportážní techniky. Od 
roku 1976 se zaváděly do provozu malé rychlé repor-
tážní vozy s vysílačkami s možností přímých vstupů do 
vysílání (šlo o dva reportážní vozy Lada kombi, které 
zajišťovaly bezdrátové vysílání do sítě VKV). Využívalo 
je kromě zpravodajství také Studio mladých HRDM. 

Kromě tradičních magnetofonů Nagra, obsluhovaných 
přenosovým technikem, dostali redaktoři k dispozici 
kvalitní západoněmecké přenosné cívkové magnetofony 
Uher s možností stereofonního záznamu. Jejich jedinou 
nevýhodou byla větší hmotnost. Tento problém byl poz-
ději odstraněn nákupem menších kazetových reportáž-
ních přístrojů Sony. 

V roce 1978 byla dovezena aparatura ALMES, profe-
sionální rozhlasové zařízení, kde byla použita nejnovější 
součástková základna s integrovanými obvody i polovo-
dičové spínací logické prvky.

Osmdesátá léta 
V technické oblasti pokračovalo zaostávání, neboť 

devizové limity přidělované ze státního rozpočtu stačily 
sotva na obnovu základního technického vybavení. Roz-
hlas sice měl poměrně početný útvar Automatizované 
systémy řízení (ASŘ), který zpracoval několik projektů, 
žádný z nich však nebyl pro nedostatek financí reali-
zován. Jedním z prvních skutečných kroků na cestě 
k automatizovanému zpracování dat bylo vytvoření 
úseku archivních, programových a dokumentačních 
fondů (ÚPDAF), v němž se spojily útvary spravující 
obrovské dokumentační bohatství. Postupně se začalo 
s počítačovým zpracováním dat, které však s sebou při-
neslo vzhledem k úrovni technického a programového 
vybavení více komplikací než výhod. V květnu 1989 
byly v Ústřední dokumentaci instalovány dva terminály 
Robotron s možností napojení na databáze ASNI (auto-
matizovaný systém novinářských informací) a terminál 
Siemens s možností napojení na databanku ČTK.30

V lednu roku 1987 zahájil rozhlas díky zařízení na vy-
sílačích Hvězdy Cukrák, Kojál a Kamzík automatizované 
předávání dopravních informací. V rámci Zelené vlny 
tak začal fungovat systém ARI (automatické rozhlasové 
informace).

Pokusem o urychlení procesu automatizace v Čs. roz-
hlase bylo vypracování návrhu státního úkolu Integro-
vaný informační systém Čs. rozhlasu, který úspěšně pro-
šel oponenturou. K jeho realizaci vzhledem ke změnám, 
které s sebou přinesly události listopadu 1989, nedošlo. 
Rozsáhlejší nasazení kvalitnější výpočetní techniky na-
stalo až v roce 1989 ve zpravodajství, kde byly využívány 
Commodory PC-10/20 s možností připojení do lokální 
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počítačové sítě pro tvorbu pořadů, vytváření faktogra-
fických a informačních databází a různých administra-
tivních úkonů.

Výstavba rozhlasového střediska
Dne 11. září 1973 byly – už poněkolikáté – zahájeny 

přípravné a předprojektové práce pro výstavbu stře-
diska na Pankráci. Státní plánovací komise rozhodla, 
že k zahájení výstavby dojde v roce 1977. Ve skutečnosti 
byla výstavba slavnostně zahájena 12. dubna 1978. Slav-
nostní akt (poklepání kladívkem na základní kámen obří 

budovy na Pankráci) provedl předseda vlády ČSSR Lubo-
mír Štrougal.

Zatímco v Bratislavě byla stavba nové rozhlasové bu-
dovy dokončena v roce 1984 a od roku 1985 byla dána do 
provozu, rozhlasový komplex na Pankráci byl v hrubé 
podobě dokončen v závěru osmdesátých let. Svému 
účelu však nikdy nezačal sloužit. 

Po rozdělení federace na počátku roku 1993 a po vzniku sa-
mostatného Českého rozhlasu bylo rozhodnuto o prodeji 
této naddimenzované stavby. Po několika nezdařených 
pokusech byla prodána v roce 1999 (smlouvu o prodeji 
podepsal v den svého odchodu z funkce generální ředitel 
V. Ježek).

O programu
Programové změny po zahájení pravidelného vysílání 

v září 1968 se týkaly v první řadě eliminace živě vysíla-
ných pořadů. Zmizely Písničky s telefonem, pro celý 
zbytek roku 1968 bylo zastaveno vysílání Mikrofóra 
(živé vysílání tohoto populárního pořadu se opět při-
hlásilo 6. ledna 1969), Nedělní poznámka, vnitropo-
litický týdenní komentář a další pořady z jara a léta 
toho roku.

V polovině května 1969 předložilo rozhlasové vedení 
na ÚV KSČ Rozbor programové činnosti rozhlasu 
a jeho postoje k plnění rezolucí listopadového 
pléna ÚV KSČ. Ve zprávě zaznělo přiznání, že rozhlas 
omezením živé publicistiky a nedostatkem komentá-
torů, kteří by byli ochotni prosazovat normalizační 
politiku, zaostává za plněním úkolů, které se od něj 
očekávají. Uvedeny jsou tu zmínky o dvou případech po-
rušení pevně stanoveného a ostražitě (systémem inspek-
torských dohledů) hlídaného vysílání, které se odehrály 
po sebeupálení Jana Palacha: „(…) jediným vybočením 
z přijatých usnesení bylo přečtení dopisu Jana Pala-
cha, který zařadil do vysílání II. programu 17. ledna 
v 18.00 bez vědomí kterékoli redakce jeden z hlasatelů. 
(…) Okamžitě po odchodu ze studia mu byl vysloven 
zákaz vstupu do budovy až do prošetření případu. Poté 
byl vyřazen ze sboru hlasatelů pracujících na vysílání, 
udělena mu písemná důtka s výstrahou a byl finančně 

Slavnostní akt zahájení výstavby rozhlasového střediska na Pankráci
12. 4. 1978; v popředí předseda vlády ČSSR L. Štrougal, vlevo
ústřední ředitel ČsRo J. Riško
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postižen. O případu byla podána Vládnímu výboru 
zvláštní zpráva.“

Hlasatelem, který přečetl Palachův dopis v pořadu 
Kolotoč, byl Ivan Ruml, který na toto své rozhodnutí 
doplatil odchodem z rozhlasu k 30. červnu 1969. Po 
obdobném porušení pracovní disciplíny ho za půl roku 
následoval kolega Jiří Kadlec.

Druhou „mimořádnou“ událostí bylo zařazení písně 
Běž domů, Ivane do pořadu „Houpačka“. Manželé Černí 
pořad předložili ke schválení s jiným názvem písně 
i jménem zpěváka. Jejich externí spolupráci rozhlas 
okamžitě přerušil.

Naopak za úspěšné kroky jsou v materiálu označeny 
pořady, které pomáhají konsolidovat rozrušené hospo-
dářské poměry (Ekonomické křižovatky, Dialogy práce, 
Zvukový zápisník zákazníků). Druhým ostře sledovaným 
tématem bylo vyjasňování principů i problémů federali-
zace (upraven a odvysílán byl cyklus Slovenské dějiny, 
pořádaly se společné besedy českých a slovenských 
odborníků, pokračoval pořad Haló, Praha – haló, Bra-
tislava, ve kterém spolu každých čtrnáct dnů hovořily 
populární české a slovenské osobnosti). Třetím cílem 
bylo nepřipustit dlouhodobé přerušení kulturních i in-
formačních styků se zeměmi Varšavské smlouvy (v říjnu 
1968 byl obnoven pravidelný pořad Ze zemí socialismu). 
Akcent je ve zprávě položen na skutečnost, že v rozhlase 
„jako v jediné kulturní instituci začala být uváděna 
klasická díla ruská, polská a maďarská“.

Do vysílání se vrátilo politické školení, je vysílán cyk-
lus Dějiny lidského snu o šťastné společnosti (od uto-
pických teorií k vědeckému socialismu) a seriál Otisky 
v lidské paměti sestavený z vystoupení a vzpomínek 
starých komunistů na období buržoazní republiky. Soci-
ální problematiku řešil pořad Člověk volá člověka, který 
zprostředkovával vzájemnou praktickou pomoc mezi 
posluchači. Od 1. ledna 1969 se ve vysílání objevil denní 
pořad pro důchodce, později velmi oblíbený A léta běží, 
vážení… (zanedlouho ovšem přišel o oslovení „vážení“, 
protože v něm někdo slyšel nádech měšťáctví).

Choulostivou otázkou byla oblast vysílání pro mládež. 
Na místo Mikrofóra byl zařazen týdeník magazínového 
charakteru Večery po neděli, určený mládeži od 18 do 
25 let. 

Materiál prozrazuje – i když téměř mimoděk – že 
vývoj literárně-dramatických pořadů probíhal prozatím 

bez větších zvratů a odklonů od linie, kterou tvůrci 
slovesně-uměleckých pořadů vystavěli v průběhu před-
chozích let.

Jestliže se v materiálu praví, že umělecký program 
by měl „bojovat uměleckými prostředky proti pocitům 
deprese, bezperspektivnosti, proti skepsi, lhostejnosti 
a nihilismu, proti pasivní morálce přetrvávání a ten-
dencím uzavírat se do úzkého okruhu soukromých 
zájmů“, pak je to bezděčné přiznání existující atmosféry 
a stavu naší společnosti, kterou – do této chvíle – umě-
lecký program rozhodně odmítal překonávat za cenu 
zkreslování reality. 

Dvě hlavní podmínky, které si tehdejší vedení vyme-
zilo – žádné propouštění a zachování kvalitních pořadů – 
bylo možné docílit pouze za cenu kompromisů. Některé 
pořady nebylo možno zachránit, ale v jiných se dařilo 
udržet poměrně dlouho úroveň z předchozího období.

„(…) abychom to dokázali, museli jsme celého půl roku od-
rážet útoky ,sršňů‘, kteří chtěli, aby se zase začal vysílat po-
řad Hovoří Moskva, aby se přestala vysílat západní taneční 
hudba a vrátily se budovatelské písně, aby rozhlas schva-
loval sovětskou okupaci a podporoval ,přátelství se sovět-
ským lidem‘. A také aby byli okamžitě propuštěni všichni, 
kdo se podíleli na srpnovém vysílání. (…) Museli jsme být 
hluší ke všem těm tlakům a výzvám a všechno zahalovat 
kouřovou clonou. A právě ta kouřová clona horlivosti, 
kterou jsme vypouštěli v požadovaných hlášeních směrem 
nahoru – to jsou písemnosti, které se zachovaly. Úpěnlivě 
jsme museli v pořadech vyhledávat a nafukovat každý 
pořad, každou větu, která byla v ,požadované linii‘. (…) 
Určitě se dá takovému postoji vyčítat nedostatek hrdosti, 
zejména osobní, ale o tu v oné situaci nešlo. Určitě by bylo 
efektnější vzkázat nahoru ,vlezte nám s vašimi požadavky 
na záda, my si budeme vysílat, co chceme‘. Ale jak dlouho? 
A že jsme si zbytky hrdosti přece jen zachovali, dosvědčuje 
to, jak a v jakých směrech jsou formulovány programové 
perspektivy uměleckého programu. (…) jsou tu stanoveny 
cíle, které bych podepsal i dnes…“31

Přestavba vysílacích okruhů
Začátek sedmdesátých let je spjat s rozsáhlou pře-

stavbou programových okruhů, k níž došlo postupně 
v rozmezí let 1970–1972. Prvním krokem k této reorgani-
zaci, kterou ústřední ředitel Ján Riško označil za druhou 
nejdůležitější a nejhlubší přeměnu, jíž rozhlas po druhé 
světové válce prošel (po reorganizaci rozhlasu v roce 
1952), bylo zřízení celostátního zpravodajského okruhu 
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Hvězda (se znělkou z pochodu Směr Praha). Ta nahra-
dila dosavadní okruh Československo I. 

Hvězda začala vysílat 1. září 1970, nejprve v podobě 
téměř shodné s programem Československo I, teprve od 
ledna 1971 přešla na novou programovou koncepci zalo-
ženou na proudovém vysílání. Od tohoto data provázelo 
vysílání Hvězdy posluchače téměř po celý den: s výjim-
kou intervalu od 2.00 do 4.30 hod. nabízelo především 
v důsledně dvojjazyčné podobě informace (dvaadvacet 
zpravodajských relací denně), komentáře, publicistiku. 
Dominující složkou se stala zábavná hudba, která měla 
mít podle proklamovaných záměrů především zábavný 
a rekreativní charakter. Od počátku roku 1973 Hvězda 
vysílala celých 24 hodin denně, od ledna 1980 stereo-
fonně.

Přestavba okruhů pak pokračovala v roce 1972. Dne 
4. září v 8.55 hod. vstoupila do vysílání znělkou ze Sme-
tanovy stejnojmenné symfonické básně stanice Vltava, 
v Bratislavě pak ve stejný okamžik zahájilo vysílání 
stanice Děvín (znělkou ze Suchoňovy opery Svätopluk). 
Obě stanice tak nahradily dosavadní tzv. Třetí program, 
přičemž přebraly jeho poslání, jímž bylo „poskytování 
estetických zážitků posluchačům v míře co nejbohatší, 
rozšiřování poznání a vzdělání socialistického člo-
věka“. 

Touto proměnou byla dovršena snaha o diferenciaci 
jednotlivých vysílacích okruhů, úsilí o jejich vyhranění 
a profilování. Od tohoto okamžiku tvořilo vysílání Čes-
koslovenského rozhlasu pět programových okruhů: celo-
státní zpravodajská stanice Hvězda, dva národní okruhy 
vysílající na středních vlnách – Praha a Bratislava (jejich 
zaměření se zásadně nezměnilo) a další dva národní kul-
turní okruhy šířící svůj program na VKV (v pásmu OIRT, 
tedy tzv. VKV I) – Vltava a Děvín. Součástí Českosloven-
ského rozhlasu pak bylo deset krajských studií (včetně 
stanic slovenských), zvláštní studia pro Prahu a Brati-
slavu a konečně Zahraniční vysílání Radio Praha.

O programu sedmdesátých let 
Čím rychleji postupovala obměna rozhlasového osa-

zenstva, tím více upadala úroveň vysílání především ve 
zpravodajství a publicistice. Politická náplň byla nad-
dimenzována a časté opakování ideologických floskulí 
působilo metodou vymývání mozku. Příliv redaktorů 
a vedoucích pracovníků z výrobních profesí způsobil, 

že vysílání připomínalo první polovinu padesátých 
let, a to včetně obnovy stranicky angažovaných písní 
a dělnických kantát (viz například skladby P. Nyklese). 
Příznačné bylo tvůrčí uplatnění stranických funkcio-
nářů a dělnických zástupců v programu a zařazování 
velkého množství propagandistických příspěvků ze 
zemí socialistického tábora. Příkladem poklesu úrovně 
rozhlasového programu působením snaživých, politicky 
prověřených autorů třetího řádu bylo silvestrovské vysí-
lání roku 1974. 

Hlediskům nesmiřitelně zpolitizovaného pohledu 
podléhaly i redakce připravující tzv. umělecký program. 
Zřetel na „ideologickou nezávadnost“ byl vedením 
uplatňován i v období tradičních křesťanských svátků 
(Vánoce, Velikonoce). Pro ilustraci ocitujme pasáže 
z Rámcových směrnic pro tvorbu vánočních, silvestrov-
ských a novoročních programů z roku 1975: „Vánoce 
považovat za svátky pokoje a míru, odpočinku a rege-
nerace fyzických a duševních sil pracujících. I v tomto 
období však ukazovat na agresivní síly imperialismu, 
na nepřátele pokroku a míru. Programy koncipovat 
ve smyslu prohlubování socialistické výchovy poslu-
chačů, samozřejmě s respektováním specifiky sváteč-
ních dnů. K lidovým tradicím přistupovat z třídního 
hlediska v souladu s hlavními zásadami ideové vý-
chovy občanů socialistického státu. (…) Celkovým 
vyzněním vysílání prosazovat socialistický charakter 
vánočních svátků, soustředit se na tematiku našich 
pokrokových a revolučních tradic, připravit působivé 
pořady motivované současnými politickými záměry, 
socialistickým vlastenectvím a bojem pokrokových sil 
celého světa. (…) celkové vyznění programu nepřelyri-
zovat, nenavozovat laciné sentimentální nálady, (…) 
nezařazovat pořady oživující podvědomí církevního 
chápání vánoc.“32

Pro srovnání uveďme, jak se s těmito požadavky progra-
mové redakce vypořádaly. Stanice Praha vysílala v prů-
běhu Štědrého dne 1975 mj. tyto pořady: Listy přátelství 
a lásky (z korespondence významných osobností české 
literatury); Mikuláš Dačický z Heslova: Prostopravda – li-
terární montáž; Jan Seidel: Zpěvy vánoční na slova lidové 
poezie; pohádka Zlatovláska; Posvícení v Hudlicích – pre-
miéra úpravy původně loutkové hry; Milostné dvojzpěvy 
z oper; Jakub Arbes: Štědrý večer bratří Mánesů; Josef 
Suk: Serenáda Es dur; Vánoční zamyšlení zasl. umělce 
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Ladislava Stehlíka; Veselé vánoční hody (koledy). Stanice 
Vltava: Italo Calvino: Vánoční nadílka, povídka; Julius 
Zeyer: Rokoko, novela; Erbenův Štědrý večer; Vinšujem 
večer veselý (lidové písně a koledy); J. K. Tyl: Don Juan, 
arabeska; Hvězdy světového reprodukčního umění; Jakub 
Jan Ryba: Česká mše vánoční…
V duchu nesmiřitelně třídního pohledu normalizačního 
vedení byla pochopitelně výrazně potlačena liturgická 
a křesťanská podstata vánočních svátků, nicméně prostor 
tu zbyl i na koledy. O rozsah vysílání koled byly sváděny 
velmi ostré diskuse. Vedení sledovalo přesnou stopáž, po 
kterou se koledy ve vysílání směly objevit.

Příklad vánočního programu z roku 1975, resp. jeho 
rozpor s deklarovanou podobou lze zobecnit. Pokud 
bychom se pokoušeli hodnotit celkovou úroveň vysílání 
rozhlasu v průběhu nevlídných sedmdesátých let pouze 
na základě znalosti programových provolání, hodnocení 
a formulací záměrů tak, jak je nalézáme v četných ma-
teriálech rozhlasového vedení všech stupňů, dospěli 
bychom k velmi nevábnému obrazu zmaru, šedi, nezají-
mavosti a všeprostupující ideologizace programu. Sku-
tečnost však byla složitější, vrstevnatější a barvitější. 
Zásluhou řady redaktorů, dramaturgů, režisérů a dalších 

Natáčení silvestrovského programu v roce 1973 – L. Lipský a M. Homola
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pracovníků vysílal rozhlas i v této době program, který 
(jakkoli na ploše ohraničené řadou omezení, tabuizova-
ných témat, zúženým autorským zázemím a hrozbami 
sankcí za překročení tohoto prostoru) dokázal poslu-
chačům nabídnout řadu nepominutelných kulturních 
hodnot.

Inovace programu
Polovina sedmdesátých let přinesla z hlediska rozhla-

sového programu několik počinů, které v několika přípa-
dech založily nové programové řady, jež se časem staly 
na mnoho let programovými dominantami. Několik z nich 
zaznamenal ve svém – v jiných souvislostech značně ne-
konkrétním – vystoupení ústřední ředitel Ján Riško na 
programové konferenci na Konopišti v roce 1976: 

„K hlavním patří na prvním místě relace Vysílá stu-
dio 7 na stanici Hvězda, která vznikla 1. ledna 1976. 
Tento iniciativní tvůrčí počin ÚVPZP je třeba ocenit. 
(…) podařilo se vnést do programu Hvězdy v nejpo-
slouchanější době moderní rozhlasový programový 
typ. (…) Většina vstupů se vysílá živě a mají proto 
náboj osobní bezprostřednosti a tím vyšší účinnosti. 
(…) od prosince minulého roku  začal i Český rozhlas 
vysílat rodinný seriál Jak se máte Vondrovi?. (…) 
k důležitým programovým iniciativám je třeba počítat 
rovněž vnitrostátní vysílání Interprogramu, který je 
určen pro zahraniční návštěvníky ČSSR. (…) v březnu 
letošního roku začal ČsRo společně s MV ČSR v pražské 
aglomeraci vysílat specifický pořad pro motoristy na-
zvaný Zelená vlna Hvězdy.“33

Stále větší oblibu si u posluchačů i u tvůrců získává 
magazínová forma. Jedná se o obsahově většinou nepří-
liš náročný program, tvořený z poloviny hudbou, z po-
loviny slovem. Klíčovou postavou je tu moderátor, na-
vazující s posluchačem bezprostřední neformální vztah 
a osobitým způsobem uvádějící jednotlivé části. 

 
O programu – osmdesátá léta

Základním výhledovým materiálem byla tzv. dlouho-
dobá koncepce rozvoje, která předjímala plán činnosti 
na období pěti až deseti let. Tyto materiály byly každo-
ročně detailně rozpracovávány do ideově-tematických 
plánů pro nastávající rok. Základní směrnicí, která ur-
čovala činnost všech sdělovacích prostředků, bylo pro 
celé toto období usnesení sekretariátu ÚV KSČ z roku 

1980, které v obecné poloze určovalo úkoly politického 
zpravodajství a publicistiky. 

Dominantní byly především tři oblasti: 1) podpora 
realizace hospodářského a sociálního programu KSČ, 
2) boj za mír a odvrácení válečného nebezpečí a 3) tzv. 
výchova socialistického člověka.

Tyto tři úkoly byly uloženy všem programovým slož-
kám bez výjimky včetně tzv. redakcí uměleckých. 

Zpravodajství a publicistika
O tom, jakou důležitost působení této programové 

sféry pozdější normalizační vedení rozhlasu přisuzovalo, 
svědčí ostré výpady, které jsou obsaženy v Analýze 
činnosti pravicově-oportunistických sil v letech 
1968–1969 v Čs. rozhlase. Působení jednotlivých re-
dakcí v oněch letech je zde ztotožněno s činností pevně 
zformovaných „skupin pravicově oportunistických roz-
hlasových pracovníků“. Je zde vyjmenována velká řada 
nejlepších novinářů té doby – Horká, Skála, Šleisová, 
Hončík, Volný, Pražák, Zeman, Sobíšková, Hrábková, 
Šneková, Kmoch, Orlický, Lánský, Kratochvíl, Weiner, 
Kyncl, Petránek, Dobrovský, Jezdinský, Šťovíčková, 
Dienstbier… Ostrá kritika, jíž byli tito pracovníci podro-
beni, měla za následek jejich okamžité odstavení od 
mikrofonu.

Počínaje létem 1969 se ve vysílání prosazují už bezvý-
hradně publicisté a komentátoři, jejichž dikce byla zcela 
ve shodě s normalizační linií nastolenou Husákovým 
vedením strany. 

V následujících letech věnovalo vedení rozhlasu 
utváření a důkladnému podřízení zpravodajství a pub-
licistiky potřebám stranické propagandy velké úsilí; 
součástí toho byly i organizační změny v podobě nově 
formulovaných vysílacích okruhů (viz výše).

Místo dosavadní struktury zpravodajských a pub-
licistických redakcí zřídilo vedení Československého 
rozhlasu k 1. lednu 1972 Ústřední vysílání politického 
zpravodajství a publicistiky (ÚVPZP). Vzniklo na 
základě usnesení sekretariátu ÚV KSČ z 26. října 1971 
„s cílem přizpůsobit organizaci Československého 
rozhlasu podmínkám federálního státoprávního 
uspořádání. Dalším důvodem bylo zajistit na všech 
vysílacích okruzích Čs. rozhlasu jednotnou politickou 
linii a jednotnou informovanost všech rozhlasových 
posluchačů na celém území republiky.“



368

O
B

D
O

B
Í

 
N

O
R

M
A

L
I

Z
A

C
E

 
 

 
 

 
 

 
1

9
6

8
–

1
9

8
9

369

Tento útvar, jehož šéfredaktorem se stal Květoslav 
Faix, měl pracoviště v Praze a v Bratislavě a členil se 
na zpravodajské směny celostátního okruhu Hvězda, 
českého a slovenského národního okruhu, na redakci 
ústředních a krajských zpravodajů, redakci vnitropo-
litickou, zahraničně-politickou a sportovní. K ÚVPZP 
patřily dále dramaturgické oddělení okruhu Hvězda, 
redakce mládežnického pořadu Mikrofórum a armádní 
a bezpečnostní vysílání. 

Základní zpravodajskou relací byly Rozhlasové 
noviny. (Poprvé se vysílaly 16. září 1945 v 19.00 hod. 
Jejich dlouholetou znělkou byl úryvek z budovatelského 
pochodu Kupředu levá, jehož autorem byl Jan Seidel. 
Znělka se po krátké odmlce roku 1968 do vysílání opět 
vrátila o rok později.)

Zpravodajských relací bylo však více – na počátku 
osmdesátých let se na stanici Praha vysílalo denně čtr-
náct zpravodajských pořadů, na stanici Vltava tři, nejvíce 
pak přirozeně na stanici Hvězda, která byla domovskou 
stanicí zpravodajství: denně se tu odvysílalo dvacet osm 
zpravodajských pořadů.

Zpravodajství a publicistice bylo v té době vyhrazeno 
denně osm a půl hodiny. K tomu je nutno dále přičíst 
hojné přímé přenosy z nejrůznějších politických udá-
lostí (především ze stranických sjezdů, zasedání zastupi-
telských orgánů atd.).

V průběhu osmdesátých let se postupně začíná pro-
sazovat diferencovanost zpravodajství podle povahy 
jednotlivých vysílacích okruhů.

S rostoucími ekonomickými problémy, které se 
začaly projevovat od počátku osmdesátých let, po-
stupně zesiloval tlak na sdělovací prostředky. KSČ šlo 
především o obhajobu ekonomických strategií a výhod 
socialistického systému. Konkrétními publicistickými 
pořady, od kterých si vedení rozhlasu slibovalo výraznou 
účinnost, byly například Tribuny Hvězdy, pořady Jak já 
to vidím, Dělnický komentář, Host ve Studiu 7, Živá 
slova, Co chcete vědět, Lidé kolem nás, Věda a technika 
na pomoc praxi aj. Jako úspěšný byl hodnocen například 
nový typ týdeníku O čem se hovoří, Spektrum – minuty 
se zahraničními zpravodaji, pořady Hovoří Berlín (Sofie, 
Varšava, Budapešť, Moskva), Zápisník zahraničních 
zpravodajů, Zahraničněpolitické poznámky… 

V lednu 1981 vznikl jako součást Rozhlasových novin 
Komentář dne s domácí tematikou. Na začátku roku 1982 

se objevil nový pořad Nad dopisy posluchačů. V dubnu 
1988 zahájily vysílání Ozvěny dne, nový autorský zpra-
vodajsko-publicistický magazín stanice Hvězda (pondělí 
až pátek ve 12.00 hod.). Na přípravě tohoto magazínu se 
střídali po týdnu redaktoři z Prahy a Bratislavy.

Součástí ÚVPZP byla od počátku sedmdesátých let také re-
dakce marxismu-leninismu. Připravovala propagandisticky 
výukové pořady – například Na pomoc roku stranického 
vzdělávání. Rozhodnutím ústředního ředitele z roku 1980 
byla tato redakce začleněna do Hlavní redakce publicistiky 
a dokumentaristiky (součást ÚVPZP) a rozšířila svůj název, 
takže nyní to byla redakce propagandy teorie marxismu-
-leninismu a komunistické výchovy. V osmdesátých letech 
v ní působili mimo jiné Jitka Stuchlíková, Dagmar Čermá-
ková, Jitka Procházková, Zbyněk Honys, Jaroslav Šturma, 
Libor Vacek a další.

Poměrně značného ohlasu u posluchačské obce se 
dočkalo Vysílání pro ženy, obnovené 1. září 1979.

Kulturní publicistice se v nejrůznějším rozsahu a kva-
litě věnovala řada redakcí, například literatuře a hudbě 
byly ve vysílání Vltavy věnovány speciální pořady lite-
rární a hudební redakce, ve vysílání stanice Praha byl 
kultuře zasvěcen pravidelný pořad Zrcadlo kultury, 
který připravovali redaktoři Jiří Tušl a Jitka Stuch-
líková.

Tradičně velkou oblibu měly pravidelné pořady 
sportovní redakce, zejména přenosy z domácích i za-
hraničních sportovních akcí v pořadu S mikrofonem za 
sportem. Zájem posluchačů si dlouhodobě udržel pořad 
Turistický tip, který se vysílal jako součást pátečního 
programu Hrajeme první směně (Praha 15.00 hod., 
vysíláno od roku 1969). Redaktoři v něm posluchačům 
nabízeli náměty a rady k turistickému putování po vlasti. 
V roce 1984 získal pořad název 52 výletů s rozhlasem.

Vysokou profesionální úroveň projevovali všichni 
sportovní komentátoři; jmenujme alespoň Stanislava 
Sigmunda, Karla Malinu, Václava Svobodu, Milo-
slava Holmana, Františka Macáka, Antonína Pe-
čenku, Aleše Procházku, ze slovenských Gaba Zele-
naye, Rudolfa Gallo, Stanislava Dutku aj. 

Je zřejmé, že největší váhu přikládalo vedení redak-
cím, jež se soustředily na problematiku ekonomickou 
a na otázky vnitřní a zahraniční politiky. To se proje-
vovalo v pozornosti, kterou redaktorům těchto útvarů 
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věnovali ve svých hodnoceních nejvyšší rozhlasoví 
představitelé i při oceňování v rozhlasových Žatvách, 
tedy pravidelných vnitropodnikových soutěžích o nej-
lepší pořad.

„V uplynulých rokoch vyrástlo u nás v rozhlase zopár 
redaktorov a komentátorov (Steiner, Červenka, Bauman, 
Hejný, Karimová, Kryštofová, Havligerová, Hvizdoš, Šan-
derová), ktorí sú schopní pomerne fundovane písať o stále 
složitejších ekonomických problémoch. (…) Máme skúse-
ných, dokonca i zahraničnou praxou preverených autorov, 
jako sú súdruhovia Horák, Angel Kostka, Jiří Cebrovský, 
Alois Tomášek, i súdruhov mladších, profesionálne skúse-
nosti iba zhromažďujúcich.“34

Ve světle pořadů, jež si v průběhu osmdesátých let vydo-
byly ocenění v rozhlasových Žatvách, můžeme připome-
nout jména dalších rozhlasových zpravodajců, publicistů 
a dokumentaristů oné doby: Luboš Lidický, Petr Voldán, 
Pavel Landa, Ilja Jenča, Josef Nývlt, František Prachař, 
František Vonderka, Pavel Seifer, Karel Mastný, Jitka Pra-
žáková, Dana Frantálová, Jana Čechová, Marie Kysilková, 
Vladimír Bernášek, Zdeněk Vilímek, Jana Špačková, Libuše 
Petrová, Boris Riegler, Dušan Všelicha, Václav Klement, 
Václav Kvasnička, Jan Franěk, Marie Houšková, Alena 
Müllerová, Pavel Šmíd, Petr Lukeš, Michal Čermák, Zbyněk 
Honys, Jaroslav Šturma, Aleš Voves, Vladimír Věrčák, Jaro-
slav Skalický, David Šťáhlavský, František Tvrz a další.

V druhé polovině osmdesátých let se do většiny roz-
hlasových komentářů a do velké části publicistických 
pořadů začínala hojně prolínat módní „přestavbová“ 
frazeologie. Kritičnost, nové myšlení, intenzifikace, dy-
namika, náročnost patřily mezi nejoblíbenější pojmy, jež 
nesměly chybět téměř v žádném vyjádření k vnitropoli-
tické situaci. Někteří publicisté se s výzvou k „novému 
myšlení“ obraceli i dovnitř, nabádavě hovořili ke svým 
kolegům: „Doba se změnila. Materiály bez problémů, 
bez zaujetí, bez vnitřního napětí a dynamiky již 
posluchači nestačí. (…) Je nesporné, že to nutí i ty 
nejzkušenější z nás učit se. Obávám se, že ne všichni 
si to uvědomili. Jestli vůbec někde, pak v rozhlasové 
žurnalistice platí dvojnásob: kdo chvíli stál, stojí nejen 
opodál, nýbrž hodně vzadu. (...) Jsem prostě názoru, 
že s přestavbou může každá redakce začít ihned.“35

Míra kritičnosti rozhodně vzrůstala. V pořadech byla 
pojmenovávána celá řada negativních jevů, zejména 
v ekonomické oblasti. Stále častěji se zveřejňovaly va-
rovné jevy, jež souvisely s ekologickou situací v zemi. 

Obsah připravovaných relací byl ovšem stále podroben 
silné autocenzuře a příspěvky, které poukazovaly na příliš 
křiklavé projevy nedostatků, především takové, které by 
svým obsahem jen naznačily zpochybnění kompetent-
nosti řídící činnosti nejvyšších vládních a stranických 
činitelů, byly z vysílání eliminovány. Otevřenost projevu, 
nové kritické myšlení a další tak hojně proklamované zá-
sady rozhlasové žurnalistiky zůstávaly převážně v rovině 
prohlášení.

V červnu roku 1989 vznikla a ve veřejnosti se rychle 
šířila petice Několik vět. S přibývajícím počtem jejích 
signatářů rozhlas, aniž zveřejnil text petice, vysílal od-
suzující stanoviska. Velice opatrný postup volilo vedení 
Čs. rozhlasu v poskytování informací o dění v Polsku, 
Maďarsku a NDR. (Například existoval pokyn neuvádět 
počty účastníků protestních demonstrací.)

Sportovní redaktor K. Malina komentuje dojezd etapy Závodu míru. 
Karlovy Vary, květen 1986
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Dramatické dění listopadových dnů roku 1989 rozhlas 
zaznamenával zpočátku velmi rozpačitě. „Listopadová 
revoluce roku 1989 nepatří, na rozdíl od květnového 
povstání roku 1945 a srpnových dní roku 1968, k he-
roickým okamžikům v historii Československého roz-
hlasu, na něž mohou být jeho pracovníci právem hrdi. 
(…) Rozhlas jako celek v listopadu 1989 totálně selhal, 
promarnil svou příležitost. (...) Pokud se mezi redak-
tory ve zpravodajství našly čestné výjimky, usilující 
o poskytování pravdivých informací, vedení se jim 
v tom snažilo zabránit.“36

Ke zmíněným čestným výjimkám patřily redakce Mi-
krofóra a Vysílání pro hlavní město Prahu, které se jako 
první ujaly pravdivého a otevřeného informování o pro-
bíhajícím revolučním procesu na konci roku 1989.

Vysílání do zahraničí
Zahraniční vysílání se řídilo stejnými ideologickými 

zásadami jako domácí redakce. Spolupracovalo se so-
větským partnerem a východoněmeckým Radio Berlin 
International. Poměrně rychle rostl počet jeho poslu-
chačů – členů Klubu Radio Praha: v roce 1980 existovalo 
786 zahraničních klubů posluchačů, z nichž největší měl 
přes padesát členů. 

Obsahem vysílání byli zahraniční posluchači motivo-
váni k politickým akcím, například k manifestacím na 
podporu levicových emigrantů z Chile, k peněžním sbír-
kám ve prospěch rozvojových zemí apod. Činnost klubů 
byla v Praze pečlivě sledována a Zahraniční vysílání tak 
mohlo plnit i jiné než jen informační a propagandistické 
služby. První klub byl založen na Kubě už v šedesátých 
letech. Další později vznikly v zemích Afriky, zejména 
v Ghaně, dále v Indii a Pákistánu, francouzská redakce 
pečovala o kluby v Zairu a v Alžírsku, kde také působily 
kluby sledované arabskou redakcí. 

Na adresu Radia Praha docházelo od poloviny sedm-
desátých let ročně kolem sta tisíc dopisů ze zahraničí 
a jejich počet rostl. „Nikdy sme nemali takú možnosť 
viesť dialóg s naším protivníkom na jeho vlastnom 
území. (…) Na rozhlasových vlnách, v éteri sa dnes 
zvádzajú najintenzívnejšie propagandistické bitky 
a zápasy.“37

Vedoucí stranické orgány věnovaly Zahraničnímu 
vysílání značnou pozornost. Žánrové zpracování mělo 
respektovat specifika cílových zemí. Hlavním úkolem 

Zahraničního vysílání bylo „šíření pravdy o socialismu 
pomocí důsledné konfrontace dvou společenských sys-
témů”.

Součástí Zahraničního vysílání byl (od 8. května 1972) 
Interprogram Radio Praha. Vysílal na krátkých vlnách 
a jeho posláním bylo, aby posluchače v zemích západní 
Evropy informoval o událostech v socialistickém Česko-
slovensku a propagoval úspěchy celého socialistického 
tábora. Na počátku osmdesátých let vysílal Interpro-
gram (jako prolog večerního vysílání Radia Praha) 
12,5 hodiny denně v českém, slovenském, německém, 
francouzském, anglickém, ruském a polském jazyce. 
Dopolední vysílání ve třech jazycích a v češtině nebo 
slovenštině směřovalo do západní Evropy, vysílání od 
půlnoci do dvou hodin středoevropského času bylo ur-
čeno pro severní Ameriku. Na dopolední vysílání, které 
se po prvních letech existence rozšířilo také o vysílání 
na dvou středních vlnách, navazovalo hodinové vysílání 
v ruštině pro turisty a návštěvníky Československa ze 
socialistických zemí. Od dubna 1981 přibylo také se-
zonní vysílání (od 15. června do 15. září) pro Čechy, kteří 
trávili dovolenou v jihovýchodní Evropě a u Baltu. 

Od 1. ledna 1987 bylo zahájeno stereofonní vysílání 
Interprogramu v pásmu VKV. 

Literárně-dramatické vysílání
Počátek vysílání literárně-dramatického programu 

(po opětovném zahájení provozu z budovy na Vinohra-
dech v září 1968) byl poznamenán provizoriem. Vysílalo 
se podle mimořádného schématu. HRLD zařazovala do 
vysílání zprvu většinou reprízové literární pořady takřka 
výlučně české provenience, neútočného, ale vlastenec-
kého zaměření, později i pořady zajímavostí a zábavy 
s neutrálním charakterem. Postupně však redakce usi-
lovala o plynulé navázání na program, který byl vysílán 
před srpnem.

Literárně-dramatické programy se v prvních týdnech 
vysílaly pouze na okruzích Praha a Československo, 
vysílání Třetího programu bylo znovu zahájeno až v pon-
dělí 29. září 1968.

Během celého závěru roku 1968 byly uváděny tituly 
bez jakéhokoli omezení ve vztahu k tématům, autor-
ským či hereckým osobnostem. (Vysílány byly mimo jiné 
hry Ladislava Smočka, Karla Ptáčníka, Ludvíka Kundery, 
Petera Karvaše, Jiřího Vilímka, Karla Michala, Ivana 
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Vyskočila, Ludvíka Aškenazyho, Václava Havla, Karola 
Sidona…) Program obsahoval celou řadu zábavných 
titulů, adaptací klasického dramatického repertoáru, de-
tektivní hry, znovu se objevily oblíbené pořady redakce 
A-Zet (Rada moudrých, Piš a slyš). Redakce zábavy 
nadále vysílala pořad Jiřího Štuchala Šťastnou cestu.38 
V přípravě mystifikačních pořadů pokračovala i armádní 
redakce pořadem Dnes opět Vinárna U pavouka – Cimr-
manův Liptákov. 

Tradičním vrcholem snažení redakce zábavy se stá-
valy silvestrovské pořady. V případě přípravy silvestrov-
ského pořadu v roce 1968 se dlouho rozvažovalo, zda by 
nebylo lépe na protest proti okupaci nevysílat jej vůbec. 
Nakonec však připraven a odvysílán byl. Obsahoval 
četné velmi zřetelné politické narážky a satirické šlehy, 
které reflektovaly aktuální situaci a společenskou ná-
ladu. Právě tento silvestrovský program se stal v pozděj-
ších kritických pohledech na působení rozhlasu v letech 
1968–1969 pro normalizátory exemplárním příkladem 
působení tzv. pravicově-oportunistických tendencí.

Cenzurní zásahy a omezování programu začaly po 
dubnovém plénu ÚV KSČ. Vzdor tomu poslala redakce 
rozhlasových her ještě na podzim roku 1969 do prestižní 
soutěže Prix Italia hru Jiřího Vilímka Neodvratný skon 
maratónského běžce (režie J. Horčička, zvuková spolu-
práce R. Nikodém), politickou moralitu na téma falšo-
váni pravdy a historie ve jménu údajně dobré, pokrokové 
věci. Hra získala v Mantově hlavní cenu Prix Italia. 

Ostré kádrování přineslo rychlou frekvenci výměn 
na postech středních řídících pracovníků: z funkce šéf-
redaktora Slovesného uměleckého programu byl rychle 
odstraněn Josef Balvín a na jeho místo dosedl Václav 
Hons, který útvar rozdělil na dva úseky: redakci A-Zet 
a redakci humoru a satiry svěřil řediteli krajského studia 
v Ústí nad Labem (v šedesátých letech) Miroslavu Kra-
tochvílovi, který měl důvěru stranických orgánů. Druhý 
úsek, zahrnující dramaturgii rozhlasových her a literární 
redakci, dostal na starost Miroslav Stuchl. Ten byl za-
čátkem roku 1970 z této funkce odvolán a přeřazen na 
post dramaturga, posléze v roce 1972 dostal z rozhlasu 
z politických důvodů výpověď. 

Ve své funkci nezůstal dlouho ani Václav Hons. Po 
něm na místo šéfredaktora HRLDV nastoupil 15. dubna 
1970 Oldřich Rafaj. Ten si k témuž datu do funkce ve-
doucího dramaturga přivedl Josefa Jelena, někdejšího 

katolického kněze. Polovina dubna 1970 je datem, kdy 
došlo k pronikavému obratu. Rafaj jako nesmlouvavý 
normalizátor bedlivě střežil, aby se do vysílání nedo-
stalo jediné jméno osoby, která se byť nepatrně ocitla 
v aktivním kontaktu s obrodným procesem. Z vysílání 
mizela jména nejen autorů, ale také mnoha herců. U re-
príz nebyla hlášena a v rozhlasovém časopisu uváděna 
jména „nepohodlných“ redaktorů, dramaturgů, režisérů 
a účinkujících. 

Rafajova normalizační horlivost se však časem uká-
zala přílišná i pro vedení rozhlasu. V roce 1974 ho ve 
funkci šéfredaktora nahradila jeho dosavadní zástup-
kyně (někdejší vedoucí redakce sovětských literatur) 
Lýdie Vernerová.

Ani post vedoucího dramaturga nebyl poklidným mís-
tem. Josef Jelen na něm vydržel něco málo přes rok (byl 
odvolán k 31. červenci 1971 – patrně proto, že redakci 
rozhlasových her řádně nezakormidloval k dostatečné 
angažovanosti). Ve funkci šéfdramaturga se pak v rych-
lém sledu vystřídali (vždy na základě pověření) Dalibor 
Chalupa, Karel Gissübel, Jaroslava Strejčková. 
V polovině roku 1972 se vedoucím dramaturgem stal 
Vladimír Remeš, který přišel z mimorozhlasového pro-
středí a bez podstatnějších rozhlasových zkušeností.

Také na postech redaktorů a dramaturgů prodělaly 
redakce slovesného programu četné změny. Z redakce 
A-Zet byli k odchodu donuceni její vedoucí Alena Ma-
xová, Ivo Fischer (jeho pořad Piš a slyš skončil stým 
vydáním na konci roku 1969) a Dita Skálová. V redakci 
humoru a satiry nastoupil do funkce vedoucího Karel 
Bradáč namísto dosavadního vedoucího Vladimíra 
Rohleny. Odešli odtamtud Jiří Melíšek a o něco poz-
ději Jiří Štuchal.

Literární redakci začal místo Josefa Štefánka řídit 
její dřívější redaktor Donát Šajner, pozdější tajemník 
Svazu čs. spisovatelů. Odešel odtud Jindřich Pokorný. 

Z režisérů byli propuštěni Josef Henke, Jan Fuchs, 
Viktor Dusil, Jiří Josek. Všechny tyto personální změny 
se do značné míry odrazily v poklesu úrovně programu. 

Kontakty se zahraničím, které úspěšně navázala díky 
mezinárodním úspěchům dramaturgie rozhlasových her, 
se zpřetrhaly. Od roku 1971 se výměna textů uskutečňo-
vala pouze s rozhlasy socialistických zemí. 

Československý rozhlas se v sedmdesátých letech 
(podobně jako tomu bylo po roce 1948) nezúčastňoval 
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prestižních světových přehlídek rozhlasové tvorby Prix 
Italia. Systematicky vybudovaný potenciál kvalitních 
autorů původních rozhlasových her se postupně reduko-
val, většina z těch, kteří tvořili špičkovou kvalitu v této 
oblasti, se dostala na neoficiální, de facto neexistující, 
ale přesto vedením rozhlasu bedlivě střeženou a horlivě 
doplňovanou listinu zakázaných a neuváděných jmen. 
Rozšiřoval se i seznam nežádoucích herců, mnozí z nich 
nesměli v rozhlasových nahrávkách po dlouhá léta vy-
stupovat. 

Důvody těchto zákazů činnosti byly často zcela iracionální, 
mnohdy motivované osobními účty a mstami. Nechvalně 
známou osobou, která pomocí úzkých kontaktů s teh-
dejším normalizačním vedením HRLDV určovala a hojně 
doplňovala seznam herců, kteří nesměli v rozhlasových 
pořadech vystupovat, byla bývala herečka vinohradského 
divadla Světla Amortová. V protikladu k tomu se vytvořila 
určitá úzká skupina „angažovaných“ herců, kteří aktivně 
projevovali loajalitu režimu. Tato skupina byla naopak 
vedením doporučována. (Jména herců, jakými byli J. Švor-
cová, V. Švorc, B. Pastorek, J. Mixa, K. Beníško, S. Amor-
tová, jsou v křestních listech rozhlasových her natáčených 
v té době frekventována velmi často.) Po jistou dobu se 
projevoval jistý „odstředivý“ efekt – obsazení do stejných 
inscenací, ve kterých hráli tito „angažovaní“ herci, odmítali 
ti, kteří s těmito herci nechtěli mít nic společného. Tato 
pasivní resistence však postupem doby slábla, až vymizela, 
bojkot prorežimně angažovaných herců pominul stejně 
jako bojkot her ruských či sovětských a her autorů dalších 
zemí socialistického bloku.

Zúžení tematických oblastí provázelo i omezení 
formálních postupů. Jakýkoli odklon od přísně realis-
tického postupu byl považován za projev podezřelého 
směřování k poetice šedesátých let, která byla šmahem 
kritizována především proto, že (údajně) pojímala je-
dince jako abstraktní bytost vytrženou ze sociálních 
vazeb, že spěla k formalistnímu pojetí. Za této situace 
počet původních rozhlasových her rapidně klesal. V re-
pertoáru naopak přibyly dramatizace literárních předloh 
a adaptace divadelních her (se zdůrazněným akcentem 
na klasiku, zejména pak na klasiku socialistických 
zemí).

V této době se už začínala projevovat praxe tzv. po-
krývání, tedy skutečnost, že autorství osob, jež se ocitly 
na seznamu zakázaných jmen, kryly svým jménem osoby 

jiné, často zcela neznámé. Tato praxe se v poměrně 
hojné míře uplatnila po celé období normalizace.

Vznik rodinného seriálu
V polovině sedmdesátých let se začaly projevovat 

snahy vedení rozhlasu podpořit tvorbu dramatických 
pořadů, zejména původní rozhlasové hry. V září roku 
1974 se v rámci v té době už tradičního Měsíce socialis-
tické kultury vysílala Celostátní přehlídka rozhlaso-
vých her spojená se soutěží pro posluchače (17.–29. září 
1974). Na okruzích Praha a Bratislava byly postupně 
vysílány čtyři hry české, čtyři slovenské, z toho vždy 
po dvou premiérách. Od toho roku se přehlídka rozhla-
sových her stala pravidelnou součástí podzimního pro-
gramu českého i slovenského národního okruhu.

Vedení rozhlasu cítilo, že v případě původní tvorby 
jde o prestižní oblast, která ovšem svoje ideologické 
úkoly neplní v takové míře, v jaké si to stranické orgány 
přejí. Akcent na původní tvorbu se zesiloval mj. podpo-
rou řady autorských soutěží, v té době však už také do-
zrál plán odstartovat nekonečný rodinný seriál.

Úvodní díl seriálu Jak se máte, Vondrovi? měl pre-
miéru 25. prosince 1975 v 15.30 na stanici Praha. Úkolem 
koncipovat základ rodiny, jednotlivé typy, připravit sérii 
prvních dílů byla pověřena nejzkušenější dramaturgyně 
redakce rozhlasových her Jaroslava Strejčková.

Jaroslava Strejčková (1924)
Absolvovala FF UK. Od roku 1954 až do odchodu do dů-
chodu v roce 1982 dramaturgyně redakce rozhlasových 
her. Významně se podílela na konstituování nové éry české 
rozhlasové hry v šedesátých letech. Pravidelně spolupra-
covala s režisérem Jiřím Horčičkou. Do vysílání uvedla 
hry L. Aškenazyho, M. Stehlíka, M. Kubátové a mnoha 
dalších. Dramatizovala Čapkovu Válku s mloky, Merleho 
Až delfín promluví, spolu s manželem Šolochovův Tichý 
Don, Tolstého Vojnu a mír atd. Rozhlasová hra Linka dů-
věry M. Stehlíka a Aškenazyho hra Bylo to na váš účet z její 
dramaturgické dílny získaly významná ocenění v soutěži 
Prix Italia. 

Pro rozjezd seriálu zvolila J. Strejčková osvědčenou 
dvojici autorů – spisovatelů Jiřího Marka a Jana Otče-
náška. Společně koncipovali úvodní díly, v nichž v po-
době uzavřených epizod představili postupně jednotlivé 
členy rodiny Vondrových a jejich nejbližšího okolí. Se-
riál získal brzy značný posluchačský ohlas. Spokojenost 
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vyslovilo i rozhlasové vedení, a tak vznikl předpoklad 
pro to, aby se seriál rozvíjel a větvil dál. Jeho původně 
zamýšlená „nekonečnost“ pak trvala až do konce osm-
desátých let.39

Na samém počátku bylo rovněž zvoleno základní herecké 
obsazení, které zůstalo až do konce existence rodinného 
seriálu neměnné: čtveřici hlavních postav ztvárňovali 
Jiřina Švorcová, Slávka Hozová, Karel Urbánek a Marek 
Eben.

Seriál se časem rozrostl o velké množství postav, 
které se základní rodinou často souvisely jen velmi 
volně a umožňovaly otevírat příběhy z nespočetných 
typů prostředí. Postupně začaly vznikat „miniseriály“, 
tedy uzavřené celky a odbočky ve vztahu k základní linii. 
Především však se postupně rozrůstal i kolektiv autorů, 
kteří se na přípravě jednotlivých dílů a „vsunutých“ mi-
niseriálů podíleli.

V roce 1977 byla od původní redakce rozhlasových 
her odčleněna samostatná skupina dramaturgů, která 
si do záhlaví vetkla název oddělení rozhlasových 
seriálů. Množné číslo nebylo náhodné – ambicí této 
redakce bylo vytvářet postupně další samostatné drama-
tické a komediální seriály. S jistými překážkami se tento 
úmysl dařilo realizovat. 

Vedoucím nově vzniklé redakce se stal dosavadní 
dramaturg rozhlasových her Vladimír Gromov. Dra-

maturgy byli někteří dosavadní dramaturgové redakce 
rozhlasových her (Jaromír Ptáček, Ivan Chrz), dále 
redaktoři dosud pracující v jiných redakcích (Jarmila 
Konrádová, Marie Skoumalová), později přibyli další 
dramaturgové (Jana Weberová, Jan Kolář, Oldřich 
Knitl, Svatopluk Štefl).

Základní seriál Jak se máte, Vondrovi? psalo postupně 
velké množství autorů, přičemž někteří se stali pravidel-
nými přispěvateli, jiní byli autory jen příležitostnými. 
Seznam autorských jmen by byl dosti obsáhlý, jmenujme 
jen některá: Josef Nesvadba, Karel Steigerwald, Alex 
Koenigsmark, Nataša Tanská, Jana Knitlová, Helena 
Benešová, Viktorie Hradská, Roman Ráž, Marie Šedivá, 
Zuzana Kočová, Zdeňka Psůtková, Jan Vedral, Ivan Bed-
nář, Petr Markov, Helena Albertová, Jaromír Ptáček, 
Oldřich Knitl, Lucie Bělohradská, Jan Uhrin, Ivan Kříž, 
Pavel Kraus…

Do dramaturgické praxe přípravy seriálu se velmi 
brzy začala promítat už zmíněná praxe tzv. pokrývač-
ství, tedy maskování jmen režimu nepohodlných sku-
tečných autorů. Tato praxe umožnila psát jednotlivé díly 
seriálu i takovým autorům, kteří by se jinak v rozhlaso-
vém kontextu ocitnout nemohli. (Několik dílů napsal na-
příklad Pavel Landovský, jehož kryl svým jménem Alex 
Koenigsmark – až do okamžiku, kdy sám Koenigsmark 
upadl v nemilost a začal se také krýt falešným jménem: 
řadu dílů napsal pak pod jménem Josef Kučera.) Vý-

Představitelé hlavních postav seriálu Jak se máte, Vondrovi? – zleva J. Švorcová, K. Urbánek, S. Hozová, M. Eben
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hradně pod cizími jmény psali Jaroslav Šedivý, Miroslav 
Stuchl a další.

Jedním z autorů byl také Karel Hvížďala. Napsal nej-
prve několik dílů pod vlastním jménem, později byl spo-
luautorem – spolu s Ivanem Bednářem – samostatného 
seriálu o záchranné službě a osudech posádky jedné sa-
nitky Záchranka. V době, kdy byla odevzdána první verze 
seriálu, Karel Hvížďala emigroval. Seriál byl dokončen ve 
spoluautorství Alexe Koenigsmarka a Karla Steigerwalda 
a uveden pod jmény Karel Steigerwald a Ivan Bednář.

Koncem sedmdesátých let se rozhlasový seriál stal 
předmětem břitkého zhodnocení. Šlo o rozsáhlou kritic-
kou recenzi, kterou o třiceti dílech seriálu Jak se máte 
Vondrovi?, o sedmidílném seriálu Záchranka a o dalších 
sedmadvaceti samostatných rozhlasových hrách napsal 
v letech 1979–1980 Jan Lopatka. Vzhledem k tomu, 
že Lopatka (v té době už signatář Charty 77) měl od 
počátku sedmdesátých let zakázánu veškerou oficiální 
publikační činnost, vyšla tato studie pouze v samizdatu 
(edice Expedice).40 

V průběhu osmdesátých let se příprava seriálů ustá-
lila do tří základních dramaturgických linií. Hlavní pro-
cházela celým rokem, bylo to zpravidla 15–20 příběhů, 
jejichž protagonisty byli členové rodiny Vondrů. Druhou 
linii tvořily příběhy jiných rodin, popřípadě osob, které 
se na základní postavy vázaly jen nepřímo, často velmi 
vzdáleně a které tvořily samostatné, zpravidla několi-
kadílné celky, jež posluchače zaváděly do nejrůznějších 
prostředí a otevíraly různé tematické okruhy. Třetí 
linií pak byly seriály samostatné, uzavřené celky, které 
s Vondrovými nesouvisely vůbec a nebyly vysílány pod 
„hlavičkou“ Vondrových (například Jan Vedral: Orfeus 
38–45, Viktorie Hradská: Rytíř světlého rozumu, Josef 
Nesvadba: Ukradené fantazie atd.). Tyto (a některé 
další) samostatné dramatické seriály patřily k tomu nej-
lepšímu, co redakce vyprodukovala.

Redakce rozhlasových her
V letech 1975–1980, tedy v období, kdy se ve vysílání 

zakotvil týdenní rytmus premiér seriálových dílů, odvy-
sílal Český rozhlas v premiéře 273 dalších dramatických 
pořadů. Z toho bylo 115 původních her, 66 přeložených 
zahraničních rozhlasových her, 25 dramatizací literár-
ních předloh a 67 adaptací divadelních her (klasického 
i současného repertoáru).41

Tuto produkci připravoval kolektiv osmi až deseti dra-
maturgů: vedoucí dramaturg Vladimír Remeš, od roku 
1977 Vlastimil Brtěk, dramaturgové Jaroslava Strejč-
ková, Josef Hlavnička, Jaromír Ptáček, Ivan Chrz, 
Zuzana Kočová, Vladimír Gromov, Pavel Minks, Jiří 
Hubička, Ivan Škapa, Jiří Souček, Jiřina Vavřinová. 
Kolektiv se v průběhu let proměňoval – V. Gromov, J. Ptá-
ček a I. Chrz přešli v roce 1977 do redakce rozhlasových 
seriálů, Z. Kočová a J. Vavřinová odešly do důchodu.

Škála dramatických prací, které v tomto období 
vznikly, byla pestrá. Především ve sféře dramatizací lite-
rárních předloh byla vytvořena řada titulů, které vychá-
zely z ověřených kvalit české i světové literatury a byly 
připraveny s nespornou rozhlasovou profesionalitou. To 
platí na prvním místě o čtyřdílné dramatizaci románu 
L. N. Tolstého Vojna a mír (dramatizace Jan Strejček, 
Jaroslava Strejčková, dramaturg Jaroslava Strejčková, 
režie Jiří Horčička). Jde o dílo, nad kterým se po 
letech opět ke spolupráci sešli J. Strejčková a režisér 
J. Horčička – stejná tvůrčí dvojice připravila v roce 1958 
přelomovou rozhlasovou dramatizaci Čapkovy Války 
s mloky. Způsob ryze rozhlasového dramatického zpra-
cování rozsáhlé epické látky a objevná práce se zvukem
(Radislav Nikodém) učinily z této inscenace patrně 
nejvýznamnější rozhlasovědramatický počin druhé po-
loviny sedmdesátých let (premiéra v prosinci 1978). 

Uvedeme-li si vedle toho ještě několik jmen autorů, 
jejichž díla se stala předlohou dramatizací (J. Heller, 
W. Styron, T. Capote, R. Merle, H. Balzac…), je zřejmé, 
že rozhlasová dramaturgie nabízela posluchačům 
četná kvalitní díla, jež nebyla zatížena nánosem ideolo-
gické prvoplánovosti. 

Vedle toho (jako daň ideologickým požadavkům) 
vznikly však ve stejné době také dramatizace Olbrach-
tovy Anny Proletářky, Majerové Sirény, několika 
sovětských románů (Bondarev, Smirnov) – a také sed-
midílná dramatizace románu Marie Pujmanové Lidé na 
křižovatce. Šlo o nové nastudování již dříve realizované 
adaptace stejného díla, tentokrát o více částech. V tomto 
zpracování jednoho z kmenových děl socialistického re-
alismu autor dramatizace (byl jím opět Jaromír Ptáček 
– tentokrát psal ovšem pod pseudonymem) při jeho 
přípravě mistrně využil ryze rozhlasových prostředků, 
metody rychle stříhaných, často nechronologicky řaze-
ných krátkých scén. 
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Ve stejném období vznikly také velmi kvalitní na-
hrávky adaptací české i světové divadelní klasiky, díla, 
která se ve vysílání uplatňují dodnes – jde o hry Tylovy, 
Vrchlického, Klicperovy, o Goethova Urfausta, Wildeovu 
komedii Jak je důležité mít Filipa, Shakespearova Krále 
Jindřicha V. a řadu dalších. Vedle toho však byly také na-
točeny adaptace tzv. sovětské klasiky, které byly rovněž 
úlitbou oficiálním požadavkům (Kornejčuk, Pogodin, 
Ivanov, Treněv…). Objevil se zde ale už také v té době 
odvážný pokus představit proud soudobé sovětské dra-
matiky, která předjímala atmosféru „perestrojky“ – šlo 
o Gelmanovy hry My, níže podepsaní a Kdo je pro. 

Nejobtížnějším a vedením rozhlasu nejbedlivěji sledo-
vaným úkolem se stala příprava původních rozhlasových 
her. Po nuceném odlivu zkušených autorů, který nastal 
v první polovině sedmdesátých let, hledala dramaturgie 
nové dramatiky. Rozhlas vypisoval řadu autorských sou-
těží, velký počet začínajících autorů s sebou ovšem nesl 
riziko neúspěchu. Objevila se řada konjunkturálních 
psavců, kteří se prosazovali snahou „plnit společenskou 
objednávku“ (například V. Hons: poéma Lenin, V. Brtěk: 
Hlídka únorové noci, L. Dvořák: Klíč k milionům, S. Vy-
skočil: A roztála zima v zaťaté pěsti…, J. Souček – pod 
pseudonymem Jiří Hájek: Obroditelé, Stavbyvedoucí).

Diskuse na festivalu Prix Bohemia 1983; zleva redaktor J. Wiendl, herec M. Masopust, režisér J. Berger
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Vedle toho však s rozhlasem spolupracovala celá řada 
autorů, kteří dokázali napsat kvalitní text. Dařilo se ze-
jména tam, kde se autor soustředil na osud konkrétního 
člověka, na příběh a téma, které, byť třeba neefektní 
a mnohdy úzce komorní, mělo schopnost rezonovat se 
zkušenostmi a pocity posluchačů. Tyto hry nesklidily 
sice vždy oficiální ocenění, přesto však pomáhaly udržet 
kredit rozhlasové dramatiky. K těm, kdo psali kvalitní 
texty, patřili Jiří Šotola, Jiří Hubač, Helena Šmahelová, 
Jana Knitlová, Josef Bouček, Rudolf Ráž, Nataša Tan-
ská, Vlasta Dvořáčková, J. A. Novotný, František Nepil, 
Zdeněk Mahler, Břetislav Hodek, Jiří Just, Alex Koe-
nigsmark, Karel Steigerwald, Helena Benešová, Pavel 
Hanuš... V přísné konspiraci a na cizí jména pro rozhlas 
psali například František Pavlíček, Milan Uhde, Karel 
Tachovský, Josef Balvín, Miloň Čepelka a řada dalších.

Ve dnech 7.–11. června 1976 se v Mladé Boleslavi 
uskutečnil první ročník festivalu původní české rozhla-
sové hry nazvaný Prix Bohemia. Od té doby byl festival 
pořádán v pravidelných dvouletých intervalech. Od tře-
tího ročníku (1980) se jeho působiště přesunulo do Plzně 
(zde se konalo šest ročníků, poslední v září roce 1989). 
Dalším sídlem festivalu, který po roce 1989 rozšířil titul 
na Prix Bohemia Radio, se staly Poděbrady. 

Od druhého ročníku, tedy od roku 1978, byla založena 
samostatná soutěžní kategorie her pro děti mládež a po-
hádek.42

Ve vztahu k produkci rozhlasových her v období 1980–1989 
uveďme opět stručnou statistiku: s výjimkou seriálu a tzv. 
her faktu bylo ve sledovaném období realizováno kolem 
350 titulů. Z toho připadají téměř tři pětiny (skoro 200) na 
tituly původních rozhlasových her. Zbývající tituly doplňují 
dramatizace literárních látek, často vícedílné – celkem 
42 titulů, překlady zahraničních rozhlasových her – 46, 
adaptace divadelní dramatiky – 65, benefice hereckých 
osobností – 10.

Z hlediska rozhlasového vedení byly požadavky na 
dramatickou tvorbu formulovány striktně: kromě povin-
ností slavit nejrůznější výročí v průběhu osmdesátých 
let vykrystalizovalo několik specifických požadavků, 
které můžeme zahrnout pod následující hesla: hra z pra-
covního prostředí, oslava prostého pracujícího člověka, 
konstruktivní kritika, pozitivní vyznění – a především: 
hledání kladného hrdiny.

O tom, jak má tento kladný hrdina vypadat, jaké má mít 
vlastnosti, aby svým příkladem strhával, aby jeho postoje 
byly veskrze pozitivní, aby však při tom všem jeho podoba 
„nešustila papírem“, nebyla schématem, o tom se v celém 
období vedly hojné a převážně plané diskuse. Při vší snaze 
autorů a dramaturgů a při vší intenzivní podpoře ze strany 
rozhlasového vedení se tento pomyslný kladný hrdina 
nezrodil. Jistě v tom sehrálo roli to, jak úzké a svazující 
parametry byly jeho existenci vymezeny zmíněnými ideo-
logickými limity.

Produkce rozhlasových her se zejména v první polo-
vině osmdesátých let vyznačovala zřetelnou podvojností. 
Některé tituly mluví samy za sebe (Kandidát, Přístupové 
cesty, Výkop, Poslední stožár, Právem národního vý-
boru) a prozrazují snahu autorů dostát požadavku tzv. 
angažovanosti. Šlo však o práce průhledně konjunk-
turální, mnohdy ryze amatérské, postrádající často 
základní řemeslné dovednosti. Vedle této „angažované 
tvorby“ však redakce produkovala značné množství 
titulů, které se vyznačovaly profesionálními parametry. 
S dramaturgií nadále spolupracovali četní autoři, které 
jsme uvedli v souvislosti s vývojem v druhé polovině 
sedmdesátých let. Většina z nich psala pro rozhlas sice 
víceméně příležitostně, ale bylo mezi nimi několik, kteří 
v rozhlasově dramatické tvorbě postupně našli doménu 
svého působení.

K nejúspěšnějších hrám tohoto období patří přede-
vším komorně laděné příběhy v různých žánrových po-
lohách. V centru autorské výpovědi byla zpravidla etická 
otázka, konfrontace odlišných morálních principů. Šlo 
povětšinou o příběhy, které se odvíjely v obzoru rodin-
ných vztahů, často v nich však zaznívaly signály vážných 
společenských problémů. Postupně byla exponována 
donedávna tabuizovaná témata (delikvence mládeže 
– Helena Benešová: Někdy člověk nevypadá), problém 
drogové závislosti mladých lidí (Anna Smetanová: Pro-
zatímní čekárna), neblahých důsledků života ve lži (Da-
niela Fischerová: Zapřený Albert). Dramaturgem všech 
těchto titulů byl Josef Hlavnička.

V druhé polovině osmdesátých let ostražitost vedou-
cích složek mírně ochabuje, ve vysílání se začínají obje-
vovat autorská jména, která zde ještě v první polovině 
osmdesátých let zaznít nesměla.

Dříve však, nežli k tomuto uvolnění došlo, prošla re-
dakce rozhlasových her několika peripetiemi, které svěd-
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čily o tom, že normalizační duch, který vedl rozhlasové 
vedení k neustálé bdělosti a snaze odhalovat v pořadech 
skryté a z hlediska vládnoucí ideologie nežádoucí pod-
texty, neztrácí na své síle. Nejmarkantnějším dokladem 
se v tomto směru stal „případ“ Ivana Škapy.

Dramaturg Škapa nastoupil do redakce rozhlasových her 
1. prosince 1978. Byl absolventem filmové scenáristiky 
a dramaturgie na FAMU, měl v té době za sebou krátkou 
kariéru dramaturga Filmového studia Barrandov a úspěšný 
autorský rozhlasový debut. (Pohádková Hastrmancká 
komedyje byla oceněna na festivalu Prix Bohemia v roce 
1978. Teprve mnohem později vyšlo najevo, že Ivan Škapa 
tehdy kryl skutečného autora, jímž byl Vladimír Semrád.) 
V redakci se Škapa velmi rychle zapracoval, přinášel řadu 
zajímavých původních her. Hlavní cenu Prix Bohemia 
získala např. na 4. ročníku této přehlídky v roce 1981 hra 
Jiřího Justa Případ Avogadro. Po slibném rozběhu přišla 
však kauza Klauni a vlastenci. Tuto hru poslal její autor 
Jiří Just do soutěže, kterou rozhlas vypsal v roce 1982
k 35. výročí únorového vítězství. Porota hře sice neudělila 
žádnou cenu, ale doporučila ji k dopracování a uvedení. 
Ivan Škapa text s autorem dopracoval, předložil k běžnému 
(trojstupňovému) schválení, jímž hra prošla, následně byla 
natočena a zařazena do vysílacího plánu na březen 1983. 
K uvedení hry vyšel dokonce ještě Škapův článek, v němž 
dramaturg vysvětluje: „(…) hra je pečlivě zasazena do ur-
čitého historického kontextu, ale činí si nárok vypovídat 
nejen o této určité době (šlo o dobu protektorátu – pozn. 
aut.), ale i obecně o lidských charakterech tváří tvář 
ohrožení (…), o podstatě humoru v Čechách“.43 Hru však 
necelý měsíc před premiérou vyslechlo vedení Českého 
rozhlasu, které konstatovalo, že „se nejedná o tvůrčí omyl, 
ale promyšlenou ideodiverzi, ve které autorovi nejde o boj 
proti fašismu“, a uvedení hry zakázalo. Kromě ideových 
výhrad, jež dokazovaly, že autor měl na mysli skrytou 
satiru na současné společenské poměry, zazněla i upozor-
nění na to, že autor má kontakty s tzv. pravicovou opozicí. 
Následovala série „trestných“ poslechů, všichni zúčastnění 
– vedoucí dramaturg V. Brtěk, šéfredaktor HRLDV S. Neu-
bert, jeho zástupce J. Lexa – byli povoláni na stranický 
aktiv vedoucích pracovníků, kde se měli ke hře vyjádřit. 
V podstatě šlo o uměle vyvolanou kauzu, v níž osoba Ivana 
Škapy nebyla původně v centru pozornosti. Justova hra 
poskytla nejvyšším představitelům rozhlasu, konkrétně 
řediteli Českého rozhlasu K. Hrabalovi, vhodnou záminku 
prokázat ideovou ostražitost a posílit tak své – v té době už 
poněkud slábnoucí – pozice. Ivan Škapa však před vytvo-
řeným tribunálem vystoupil s úvodním slovem, v němž se 
pokusil o obhajobu. Přitom si nejen neposypal hlavu pope-

lem, jak učinili všichni ostatní mluvčí, ale rozvinul úvahu 
o postavení Československa za druhé války, o síle humoru 
v těžkých dobách… Jeho slova však byla dezinterpreto-
vána, na jeho hlavu se strhly ostré výpady. Nastala série 
dlouhých jednání, jejichž výsledkem bylo, že Ivan Škapa 
dostal 15. listopadu 1983 výpověď s odůvodněním, že při 
práci prokázal „faktické neznalosti základních údajů o čes-
kém a slovenském odboji za 2. světové války a o účasti ko-
munistů v něm, (…) (jeho) ideové postoje jsou v přímém 
rozporu s hledisky platnými v Čs. rozhlase“.44 

Ivan Škapa podal na Čs. rozhlas žalobu z důvodu neopráv-
něnosti výpovědi. Výsledkem bylo sice stažení výpovědí 
i žaloby, ale pod neustálým tlakem vedení a při neústupnosti 
nejvyšších představitelů rozhlasu Škapa z rozhlasu odešel 
na základě dohody k 31. srpnu 1984. V jeho pracovním po-
sudku je akcentována ideová nespolehlivost, což způsobilo, 
že nemohl najít zaměstnání odpovídající jeho kvalifikaci.
Hra Klauni a vlastenci byla uvedena až 28. listopadu 1989. 
Dne 3. ledna 1990 dostal Ivan Škapa dopis od rehabilitační 
komise Českého rozhlasu s nabídkou na novou spolupráci; 
v té době byl ale už vážně nemocen. Zemřel 23. ledna 1990 
ve věku 40 let. 
Ivan Škapa se tak stal patrně poslední obětí normalizač-
ních čistek, jedním z posledních rozhlasových pracovníků, 
kteří byli vyhozeni z ideových důvodů, obětí v plném slova 
smyslu tragickou.45

Kromě původní tvorby byly důležitou složkou drama-
tického programu ve zmíněném období dramatizace 
literárních předloh. Zde vznikala řada kvalitních děl. 
Při práci na dramatizaci Šolochovova románu Tichý 
Don (šest částí, natočeno 1982) či napínavého příběhu
A. Haileyho Let do nebezpečí (pět částí, 1981) se opět se-
šel osvědčený a rozhlasově zkušený tým (dramaturgyně 
a dramatizátorka Jaroslava Strejčková, režisér Jiří Hor-
čička, zvukový mistr Radislav Nikodém). Vznikaly tak 
nahrávky, které bohatě využívaly rozhlasová specifika, 
těžily z možností, jež nabízí stereofonie. K významným 
počinům této doby v oblasti dramatizací patří dále na-
příklad nahrávka Dostojevského Idiota (režisér Josef 
Melč), Dreiserovy Americké tragédie nebo Čapkovy 
Továrny na absolutno (J. Horčička).

Ani oblast dramatizací se však nevyhnula titulům, 
jejichž realizace byla vyvolána potřebou reagovat na 
„společenskou objednávku“, a tak byla natočena také 
dramatizace Zápotockého románu Vstanou noví bo-
jovníci (1984), Kozákovy Mariany Radvakové (1984) či 
Pluhařova románu Opustíš-li mne… (1988).  
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Přestavba v Sovětském svazu přinesla několik 
divadelních titulů, které – jistěže v mezích „daného 
zákona“, tedy aniž by zpochybňovaly samu podstatu 
režimu – poukazovaly na řadu společenských nešvarů 
s otevřeností, jaká by tuzemskému autorovi beztrestně 
neprošla. (V druhé polovině osmdesátých let uvedla 
redakce rozhlasových her v úpravách dramata Gelma-
nova, Šatrovova, Dumbadzeho, Radzinského, Gorinova, 
Dozorcevova, Abdullinova…) 

Linie adaptací divadelní dramatiky se uplatňovala 
zejména v pravidelných řadách Nedělních divadelních 
večerů na stanici Praha. Soustavné mapování české 
divadelní dramatiky za hojného využití archivních na-
hrávek připravila redakce zejména v roce 1983 (Rok 
českého divadla).

V průběhu osmdesátých let pracovali v redakci v růz-
ném časovém sledu a ne vždy po celé období tito dra-
maturgové: Jaroslava Strejčková, Josef Hlavnička, 
Vlastimil Brtěk (od října 1977 do února 1984 vedoucí 
dramaturg), Pavel Minks, Ivan Škapa, Jiří Hubička 
(od března 1984 do června 1989 vedoucí dramaturg), 
Jiří Souček, Jan Vedral, Hynek Pekárek, Dušan 
Všelicha, Bohumíra Preussová.

Literární redakce
se snažila i v obtížné situaci normalizačního omezení 

svobodné tvorby zachovat co nejvíc z kvality, kterou vy-
tvářela v druhé polovině šedesátých let. 

Skutečnost, že se redakci po celé dvacetiletí dařilo 
produkovat v převažující většině kvalitní repertoár, byla 
především zásluhou jejích řadových pracovníků, kteří 
v redakci přečkali zemětřesení normalizačních čistek 
počátku sedmdesátých let. Kontinuitu redakční práce po 
celé období zajišťovali Václav Daněk a Rudolf Matys 
(oba se věnovali pořadům poezie), prózou se v různých 
jazykových oblastech zabývali Václav Cibula, Dagmar 
Hubená, Jan Kuneš. K nim se v průběhu sedmdesátých 
let přidali Stanislav Neubert, Jana Kopecká, Marie 
Kábrtová, Dagmar Jaklová, Bohumíra Preussová 
a Yveta Pavlíková (Labská). 

Vývoj managementu literární redakce byl v první 
části sedmdesátých let poměrně pestrý. Po odchodu 
Donáta Šajnera vedla redakci Lýdie Vernerová, jež 
byla roku 1972 pověřena vedením celé HRLDV. Do re-
dakce nakrátko coby její vedoucí nastoupil v roce 1972 

na několik měsíců polonista Zdeněk Rejdák. Po jeho 
odchodu ho zastupoval Stanislav Neubert. Tento, 
měřeno ovšem jen dobovými srovnáními, „relativní 
liberál“ zůstal v literární redakci poměrně dlouho a byl 
po odchodu Lýdie Vernerové v červenci 1978 jmenován 
šéfredaktorem HRLDV. 

V roce 1976 přišla do redakce Jana Kopecká. Ta se 
v roce 1978 – poté co se v krátké epizodě zcela neod-
borným řízením neosvědčil Jiří Souček – stala vedoucí 
literární redakce a na tomto postu setrvala až do svého 
odchodu z rozhlasu v březnu 1990. 

Václav Daněk (1929)
Redaktor, básník, překladatel. Absolvoval obor dramatur-
gie na DAMU. V rozhlase od roku 1954 v literární redakci, 
od roku 1990 vedoucí tzv. Audiostudia. Autor a redaktor 
pořadů a cyklů převážně zahraniční poezie. I v době nor-
malizace se nerozpakoval říci svůj kritický názor a kryl 
svým jménem i jinými jmény řadu zakázaných autorů. V le-
tech 1989–1991 předseda komise pro rehabilitaci rozhla-
sových pracovníků. Básník, překladatel a editor zejména 
ruské a sovětské poezie. 

Rudolf Matys (1938)
Redaktor, básník. Studoval VŠ pedagogickou a fakultu 
společenských věd UK. V rozhlase od roku 1967 v literární 
redakci. Autor mnoha set pásem, kompozic a adaptací, 
esejů, pohledů do literární historie, dramatických útvarů 
apod. Věnoval se zejména české a slovenské poezii. Mi-
mořádně erudovaný redaktor s velkou šíří společenského 
a kulturního přehledu. Autor několika básnických sbírek.

Václav Cibula (1925)
Redaktor, spisovatel. Absolvoval FF UK, žák V. Černého. 
V rozhlase od roku 1964. Pro III. program koncipoval spolu 
s D. Maxovou cykly Antická knihovna, Etická knihovna, 
33 otázek pro… atd. Autor a redaktor literárních pořadů, 
kompozic a dokumentů. Po odchodu do důchodu se sou-
stavně věnoval přípravě pořadů z rozhlasového zvukového 
archivu (Fonogramy). Napsal řadu rozhlasových a tele-
vizních her (Svět před námi, Obyčejná sobota, Něco jako 
hvězda, Lavina aj.). Četné dramatizace, překlady (Clair: 
Velké manévry, Mérimée: Tamango a další). Autor mnoha 
knih (Pražské pověsti, Hrdinské legendy staré Francie, Cid 
a jeho věrní, Život v manéži, Španělské pohádky atd.).

Literární redakce dokázala úspěšně čelit snahám 
o úplné politické „zglajchšaltování“ programu (nej-
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méně 80 % pořadů bylo možno bez jakýchkoli změn 
reprizovat i v polistopadové době). Od samého počátku 
normalizace se jí pak dařilo zabránit tomu, aby se stala 
poslušným přívěskem Svazu čs. spisovatelů, usilujícího 
o monopol na literaturu. Z toho důvodu se stávala často 
terčem kritiky jak funkcionářů svazu, tak občas také 
vedení rozhlasu. Dominantně se orientovala na klasické 
hodnoty našeho a světového písemnictví, dbala o vyso-
kou úroveň textovou i realizační, vysílala však i autory 
málo žádoucí a dávala mnoho příležitostí i řadě autorů 
vysloveně zakázaným (samozřejmě pod krycími jmény). 
Chartista Josef Hiršal byl například pod dvěma desít-
kami jmen v normalizačním dvacetiletí nejvysílanějším 
překladatelem!

Redakce připravovala (měřeno stopáží) velký objem 
pořadů. K nejposlouchanějším pořadům s nejdelší tra-
dicí patřily večerní třicetiminutové četby na pokra-
čování, v nichž se v úpravách a krácení představovalo 
velmi široké spektrum literárních děl počínaje literatu-
rou klasickou až po díla současná, a to z nejrůznějších 
jazykových a kulturních oblastí. Pravidelné časy byly 
určeny povídkové tvorbě, kterou redakce částečně 
čerpala z děl už vydaných, do jisté míry však iniciovala 
i povídkovou tvorbu původní, a to vypisováním soutěží, 
jejichž podnětem bylo zpravidla některé výročí. Spolu-
pořadatelem soutěží býval Český literární fond, který 
poskytoval prostředky na ocenění autorů.

V redakci vznikaly také pořady komponované. 
Největší tradici měly v tomto směru Schůzky s lite-
raturou, které redakce považovala za jakousi vizitku 
své práce. Zde se uplatňovaly poměrně pestré tvary 
a možnosti prezentace literárních děl, například novela 
upravená jako herecký monolog, průřez románovým 
dílem koncipovaný jako komentovaná četba, medailony 
významných osobností české i světové literatury apod.

V roce 1988 vznikl náročný komponovaný typ pořadu 
v rozsahu 90 minut. Pod názvem Klaviatury v něm 
redakce posluchači nabízela takové kompozice slova 
a hudby, „které mu umožnily vychutnat nejrůznější po-
doby a varianty vztahů, souvislostí a souzvuků mezi 
oběma sesterskými uměními a poskytly mu přitom 
i dostatečný časový prostor k jejich zažití.“46 

Posluchačsky velmi oblíbeným pořadem se staly 
Stránky na dobrou noc (vysílány od 20. června 1976 
– nejprve jako letní program, od července 1977 se staly 

pravidelnou součástí vysílání), zařazené na pozdní večer 
na stanici Praha. V desetiminutovém pořadu a ve špič-
kové interpretaci zaznívaly v pořadu ukázky prózy i poe-
zie, úryvky z literatur všech kontinentů a dob od antické 
literatury až po díla současná. 

Rozhlas se zásluhou literární redakce věnoval sys-
tematicky též poezii. V rámci sdělovacích prostředků 
měl v tom směru nesporný primát a dlouholetou tradici. 
Uváděny byly pořady pěti-, patnácti- a třicetiminutové. 
Dále byly koncipovány dlouhodobé cykly pod názvem 
Básník mého srdce (výběr a interpretace poezie zná-
mými hereckými osobnostmi), Básník nad svým ruko-
pisem (autorská čtení a konfese), Básník a překlada-
tel (o principech tlumočení zahraniční poezie).

Ani literární redakce se přirozeně nemohla vyhnout ne-
kompromisní společenské objednávce, tedy povinnosti 
přispívat svým programem k uctívání a připomínkám 
nejrůznějších výročí, podporovat linii stranické politiky. 
S těmito úkoly se redakce vypořádávala formou různých 
cyklů. Mezi ně patřila například řada Poezie bojující, dále 
několik cyklů představujících prózu autorů ze Sovětského 
svazu, neboť v té době velkých výročí „vystoupila do po-
předí zejména propagace úspěchů SSSR, což v podmínkách 
HRLDV znamená především systematické seznamování 
posluchačů s pokrokovým odkazem slavné ruské klasické 
literatury i s novými vývojovými trendy současné tvorby“47. 
Z těchto motivů vznikl v rámci Schůzek s literaturou v roce 
1982 cyklus Paměť krajiny, „jakýsi literární místopis, volný 
triptych literárních pásem, v nichž autorka (překladatelka 
Zdeňka Psůtková) sledovala postupně tři krajinné okruhy 
– střední Rus, jižní oblast kolem Oděsy a Sibiř – ve snaze 
postihnout, jak se jejich genius loci odráží v díle význam-
ných spisovatelů.“48 Jakkoli redakce vždy zaštítila podobně 
orientované cykly nezbytnou „uvědomělou“ frazeologií, 
výběr autorů a uváděná díla představovala v naprosté pře-
vaze skutečně kvalitní literatury té které oblasti – v Paměti 
krajiny byly zařazeny úryvky z próz Leskova, Bunina, Paus-
tovského, Katajeva, Šiškova, Šukšina...  Podobně je možno 
charakterizovat také cyklus Mosty s podtitulem Procházka 
literaturami národů SSSR (14 částí, vysíláno na přelomu let 
1982–1983). 

Pouhé vyjmenování titulů či autorských jmen by vy-
tvořilo neobyčejně dlouhý seznam. Redakce neopomněla 
přinést portrét a ukázky z děl každé významné osobnosti 
české prózy i poezie. Byla recitována díla i těch básníků, 
které z nejrůznějších důvodů představitelé oficiální 
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kultury příliš rádi nepřijímali (Vladimír Holan, Jaroslav 
Seifert…). Řadu kvalitních premiérových titulů chystala 
redakce každoročně pro vánoční vysílání.

V uvedeném období vzniklo v literární redakci ně-
kolik děl, která zůstanou trvalou součástí tzv. zlatého 
fondu Českého rozhlasu. Byla to díla, v nichž autorský 
vklad v přístupu k výchozímu dílu v mnohém přesáhl 
úroveň tradiční úpravy. Šlo o tzv. dramatizované četby 
na pokračování (například Turbína K. M. Čapka-Choda 
– stereofonně nastudoval režisér Josef Melč). Při boha-
tém využití rozhlasových specifik, zejména stereofonní 
techniky, a v tvořivě spolupracujícím týmu redaktor–au-
tor předlohy–režisér (v konkrétním případě D. Jaklová–
A. Smetanová–A. Adamcová) byla nastudována napří-
klad velmi úspěšná rozhlasová kompozice Taras Bulba 
(na základě Gogolovy předlohy).

V roce 1986 vznikla v literární redakci nová nahrávka 
Máchova Máje. V pozorné a současně odvážné drama-

turgii Rudolfa Matyse, ve vynikající interpretaci (V. Ráž, 
R. Lukavský, J. Somr, V. Preiss) a v citlivé režii Josefa 
Melče se zrodila nahrávka, která patří mezi klenoty roz-
hlasové literární produkce.

Josef Melč (1934–2002)
Režisér. V letech 1952–1956 studoval režii na DAMU 
v Praze, po absolutoriu působil jako divadelní režisér; od 
roku 1962 rozhlasový režisér. Věnoval se pořadům poezie, 
myšlenek a úvah a dramatickým předlohám. Ze stovek re-
žií např.: Vančura: Rozmarné léto, Alchymista; Havel: Anděl 
strážný; Rejnuš: Urhamlet; Goethe: Urfaust; Dostojevskij: 
Idiot, Bratři Karamazovi; Vrchlický: Drahomíra; Racine: 
Britanicus; Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její sy-
nové. V roce 1994 získal zvláštní prémii Prix Bohemia 
Radio za režii hry F. Pavlíčka Třetí výstřel.

Pro dlouhodobé onemocnění šéfredaktora HRLDV 
Stanislava Neuberta v roce 1988 ho ve funkci zastupoval 

Režisér J. Melč
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Josef Hajdučík (současně šéfredaktor redakce zá-
bavy), v červenci 1989 byl do této funkce jmenován Jiří 
Kamen (do té doby redaktor redakce zábavy).

Slovesní režiséři
Po poměrně častém střídání osob, jež stály v čele 

režisérského oddělení v průběhu sedmesátých let (Sta-
nislav Vyskočil, 1974–1978, Karel Linc, 1978–1980), 
setrval po téměř celé následující období v této funkci 
režisér Jan Lorman. Soubor režisérů tvořili Alena 
Adamcová, Jana Bezdíčková, Hana Kofránková, 

Olga Valentová, Markéta Jahodová, Jana Klimen-
tová (v závěru osmdesátých let), Josef Červinka, Jiří 
Horčička, Josef Melč, Petr Adler, Vladimír Tomeš, 
Jan Tůma, Michal Pavlík, Pavel Linhart. Ze starší ge-
nerace pracoval v první polovině sedmdesátých let, byť 
externě, ještě Miloslav Jareš. Řadu pořadů režíroval 
také Josef Hajdučík.

Josef Červinka, vl. jménem Josef Schwarz (1915)
Nedokončil herecké oddělení státní konzervatoře. Spolu 
s P. Tigridem utekl před Němci do Velké Británie. V letech 

Režisérka H. Kofránková
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1941–1945 hlasatel, překladatel, redaktor v BBC, od roku 
1947 člen hereckého souboru Čs. rozhlasu, od roku 1958 
režisér literárních pořadů, od roku 1963 režisér rozhlaso-
vých her. I po odchodu do důchodu v roce 1976 externě 
spolupracuje s rozhlasem. Z hereckých rolí: četby na 
pokračování Wells: Neviditelný, Waltari: Egypťan Sinuhet, 
Jirotka: Saturnin, z režijních prací: Aškenazy: Piškot, Haw-
thorne: Šarlatové písmeno, Shakespeare: Richard III. Pod 
jménem J. Schwarz přeložil mj. téměř celé literární dílo 
E. A. Poea, překládá též z němčiny.

Hana Kofránková (1949)
Absolvovala FF UK a DAMU. V rozhlase od roku 1972. 
Kmenová režisérka her Daniely Fischerové (Zapřený Al-
bert, Tři mikrohry, Velká vteřina). Za rozhlasovou režijní 
práci obdržela řadu ocenění, mj. cenu Prix Bohemia Radio 
2000 za režii pořadu Papírové děti, v roce 2002 cenu za re-
alizaci Ibsenova dramatu Heda Gablerová. Jako režisérka 
a recitátorka trvale spolupracuje s Lyrou Pragensis, Violou 
a amatérskými recitátory. Externě působí také pedago-
gicky. 

Příležitostně literárně-dramatické pořady HRLDV na-
táčeli také režiséři, jejichž hlavní působiště bylo v oblasti 
vysílání pro děti a mládež, například Karel Weinlich či 
Jan Berger.

Karel Weinlich  (1930)
V letech 1949–1953 studoval režii na DAMU, žák Josefa 
Bezdíčka. Do rozhlasu nastoupil v roce 1952 a působil zde 
do roku 1989 jako režisér,  od roku 1989 až do odchodu do 
důchodu v roce 1995 jako vedoucí režisér vysílání pro děti 
a mládež. Režíroval stovky pořadů, především pohádky, 
hry pro mládež a umělecké četby (Wilde: Šťastný princ,  
K. J. Erben: Jabloňová panna, H. Ch. Andersen:  Sněhová 
královna, A. de Saint-Exupéry:  Malý princ, V. Hugo: Deva-
desát tři). Režijně připravil také řadu her pro dospělé (Šo-
tola:  Pérák, Lebovič:  Hledání v popelu,  Benešová:  A just 
věřím na duchy). Z ocenění: Prix Bohemia Radio 1994 
(za hru Bakův příběh), 1996 (za realizaci Máchova Máje 
v podání DRDS), čestné uznání v roce 2001 (za pohádku 
Zlaté tajemství). V listopadu 1989 působil jako mluvčí 
OF Čs. rozhlasu. S rozhlasem spolupracuje jako externí 
pracovník dosud.

Zaznamenat je ovšem také třeba práci mistrů zvuko-
vých efektů Karla Tieftrunka (působil do roku 1976), 
Radislava Nikodéma, Antonína Jouji a dalších. 

Součástí Hlavní redakce literárně-dramatického vysí-
lání byla od konce sedmdesátých let redakce literatury 

a dramatu faktu (RLDF). Vznikla v září 1977 z původní 
redakce A-Zet. Jejím vedoucím se stal Vladimír Remeš. 
(Na jeho dosavadní židli vedoucího dramaturga dosedl 
Vlastimil Brtěk, který byl zbaven šéfredaktorského 
postu v Hlavní redakci zábavy.)

Vedení Českého rozhlasu uložilo RLDF orientovat se 
na původní rozhlasovou tvorbu, především na hru faktu, 
v přebírané literatuře na literaturu memoárovou. RLDF 
v prvních letech rozvíjela velmi ambiciózní činnost, sna-
žila se reagovat na požadavek hry ze současnosti a svými 
pokusy (Vl. Remeš publikoval velmi často články, v nichž 
zvolené dokumentaristické postupy označoval za expe-
riment) se vehementně stylizovala do role zachránce 
skutečně správné a živé rozhlasové dramatické tvorby.

Práce redakce se ubírala dvěma směry. Prvním byla drama-
tická tvorba, vznikající tzv. od stolu, tedy vesměs čirá fikce, 
která byla autentickými jevy pouze do jisté míry inspiro-
vána. Příkladem může být velmi rychle zpracovaný příběh 
požáru v královéhradecké továrně. Aby byl posílen dojem 
autenticity, často byly do literárních a dramatických pasáží 
začleňovány výpovědi reálných osobností. Výsledky těchto 
postupů byly rozpačité, neboť kombinace fikce a reality ne-
byla navzájem kompatibilní, ani v nejmenším nepřispívala 
k hlubšímu poznání reality.
Druhý směr se ubíral reportážní cestou. V tomto případě 
se dosahovalo působivější autenticity, zato však často 
chyběla přirozeně působící vnitřní dramatická stavba. Bylo 
zřetelné, že tvůrci se inspirují postupy západních rozhla-
sových dokumentaristů. Zatímco však zahraniční pořady 
skutečnost úzkostlivě respektovaly, metody uplatňované 
v RDLF, opírající se o tezi, že fíčr (tak se začal přepisovat 
termín do té doby známý jako „feature“) může sloužit 
jako výchovný prostředek a ideologická zbraň, realitu 
nerespektovaly v její celé šíři a v některých případech ji 
dokonce vytvářely. Extrémně vysoké literárně-dramatické 
ambice způsobily, že výsledky podávaly deformovaný ob-
raz současnosti.
Představiteli literární větve byli talentovaný Emil Feuereisl 
(zemřel v roce 1984 ve 33 letech), František Mareš, Svato-
pluk Štefl aj., druhou, autentičtější reportážní větev zastu-
povali například Lea Slámová, Luďa Marešová a částečně 
i Boris Riegler (oba posledně jmenovaní působili ve vztahu 
k redakci jako externí autoři). Střed zaujímala Miloslava 
Háková. Vysoký standard si udržovaly rozhlasové doku-
mentární práce Evy Svobodové.

RDLF se nejprve těšila poměrně příznivým ohlasům, 
více od rozhlasového vedení nežli od posluchačské obce, 
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ale to bylo pro činnost redakce rozhodující. Tato interní 
popularita stoupala až do roku 1983, kdy hlavní cenu na 
V. ročníku Prix Bohemia v Plzni dostala dokumentární 
hra Řetěz života (autorský text Luďa Marešová a Lea 
Slámová, režie Alena Adamcová, dramaturgie František 
Mareš a Vladimír Remeš). Poté se při hodnocení činnosti 
redakce začaly stále častěji objevovat kritické výtky –
redakce vytrvale produkovala nehotové tvary, za hry faktu 
vydávala zcela fiktivní příběhy s ambiciózně formulova-
nými záměry, avšak ve velmi nevydařených výsledcích. 
Vladimír Remeš byl na konci roku 1984 z funkce vedou-
cího odvolán, do vedení redakce se dostal Jan Kolář. 

Začátkem roku 1985 založil šéfredaktor Neubert tzv. 
scenáristickou skupinu. Tento útvar neměl statut samo-
statné redakce a byl pod přímým řízením šéfredaktora. 
Jejími členy byli Vladimír Remeš, František Mareš (re-
daktor a autor) a Oldřich Knitl (autor). Hlavním cílem 
tohoto týmu mělo být dovést zdánlivě slibné náměty 
(rozumějme: náměty obsahující žádaná témata) do po-
doby profesionální kvality, která by opravňovala jejich 
realizaci. Činnost této skupiny nepřinesla prakticky nic. 

RDLF pokračovala v činnosti pod vedením Jana 
Koláře v oblasti původní dokumentární tvorby v podob-
ném duchu, jako tomu bylo dosud. Nadále produkovala 
převážně tzv. psané (tedy fabulované) dokumenty. Její 
program však nabyl větší žánrové pestrosti, objevil se 
magazínový pořad Depeše F (devadesátiminutová re-
vue literatury a dramatu faktu). Svatopluk Štefl přenesl 
ze svého bývalého působiště v krajském studiu v Hradci 
Králové počátkem roku 1987 seriál Jak to vidím já, 
„malé rozhlasové hry s výrazným publicistickým po-
selstvím, navíc v živém vysílání za aktivního, nepřed-
stíraného a nestylizovaného dialogu s posluchačem“.49 
Vznikla tu snaha provokovat diskuse nad nejrůznějšími 
kritickými postřehy mířícími především do výrobní 
sféry. Pořady působily v dobovém kontextu poměrně 
odvážně, jejich míra otevřenosti byla však dána stejnými 
limity, jaké jsme konstatovali u jiných pokusů vyrovnat 
se v rozhlasovém vysílání s požadavkem doby, tedy s pe-
restrojkou.

Pozitivem bylo, že RLDF získala k externí spolupráci 
okruh autorů a herců spjatých s některými malými praž-
skými scénami (Semafor, Studio Y).

Činnost této redakce, která svými aktivitami stále 
častěji zasahovala do sfér působnosti ostatních redakcí 

(literární, ale zejména redakce rozhlasových her), skon-
čila v této podobě v červnu 1989, kdy se Janu Kolářovi 
podařilo RLDF sloučit s redakcí rozhlasových her.

Rozhlasová zábava 
Oblast rozhlasové zábavy byla vedením rozhlasu 

označena za jednu z dominant programu. Zábava byla 
vnímána jako potřebné vyvážení ideově závažného pro-
pagandistického působení rozhlasu. Pozornost této „od-
lehčující“ složce programu věnoval dokonce i ÚV KSČ. 
Na jeho podnět byla v polovině roku 1974 založena 
Hlavní redakce zábavy (HRZ). I do jejího poslání byly 
ovšem vloženy prvky tzv. socialistické výchovy. První 
šéfredaktor HRZ Vlastimil Brtěk to formuloval slovy: 
„(...) pořady pokládáme nikoli jen za jakési zpestření 
programu, ale za nový kulturně-politický prvek, který 
organicky zapadá do současného pojetí socialistic-
kého rozhlasu.“50 Redakční počiny, zejména toporná 
politická satira a tzv. kontrapropaganda (propaganda 
namířená proti ideologickému působení ze Západu), 
však nesly zřetelné rysy politického konjunkturalismu 
a nevkusu. 

Později se objevily soutěžní a kontaktní pořady, 
například víkendový Teď něco dobrého ať každý dá, 
Hrajeme za dobrou práci, Hrajeme mezi třetí a čtvrtou. 
Obnoven byl model veřejně natáčených estrád, na je-
jichž vzniku se podílela krajská studia. Součástí redakce 
se stal oblíbený Kolotoč, oživený nyní pravidelnou po-
radnou. Citelně chyběl rozhlasový kabaret. Ten vznikl 
po nástupu nového šéfredaktora Josefa Hajdučíka 
(v říjnu 1977 vystřídal Vlastimila Brťka a brzo se roz-
loučil s některými pracovníky, například s Jaromírem 
Čermákem a Radomírem Vrzákem). Tvůrčí část redakce 
(Helena Novotná, Zdenka Vlašimská, Václav Bálek, 
Ilja Kučera, Bedřich Zelenka, Zdeněk Bouček aj.) 
Hajdučík posílil mladými redaktory (Jiří Kamen, Mi-
chal Madry). K dřívějším cyklům Hlásíme se… přibyly 
soutěžní pořad Kdy to bylo?, rodinný magazín Kalendář, 
Kaleidoskop humoru, satirický Forčeking a především 
již zmíněný Kabaret, který při premiéře sledovalo 
1 750 000 posluchačů (vysílal se v neděli, stopáž 30 mi-
nut, od 1. ledna 1980 60 minut).

S redakcí začali pravidelně spolupracovat zkušení 
autoři: Ondřej Suchý, Oldřich Dudek, Darek Vostřel, Jiří 
Melíšek, Miroslav Plzák, Miloslav Švandrlík…
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Hajdučík si svým razantním a suverénním vystupováním 
dokázal ve vztahu k vedení rozhlasu získat respekt a pro 
redakci zábavy vydobýt poměrně výhodné postavení 
a slušné pracovní podmínky. Redakci přestěhoval do pa-
láce Metro na Národní třídě, do prostor, které kdysi rozhlas 
získal se záměrem vytvořit zde veřejné nahrávací studio. 
Tento záměr se sice nikdy neuskutečnil, v Metru se však 
podařilo vybudovat technické zázemí – vlastní studio pro 
nahrávání menších pořadů. 

Úroveň autorských pořadů a rozhlasových kabaretů 
se postupně zvyšovala. Stěžejním programovým typem 
se od roku 1982 stal dopolední blok Na nedělní vlně 
Prahy, pořad, který postupně připravovala také jed-
notlivá krajská studia Čs. rozhlasu. Na poměrně široké 
žánrové nabídce se podílely pokusy o tzv. talk show 
(Waldemar Matuška, Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák 
atd.). V roce 1988 ve spolupráci se Slovenským rozhla-
sem vznikl pořad Haló, Praha – haló, Bratislava, zábavný 
měsíčník obou redakcí zábavy, dále nedělní pořad Večer 
s humorem, Galerie humoru zařazená na páteční podve-
čer na stanici Vltava, sobotní dopolední kabaret aj.

Pořady redakce zábavy, zejména kabaretní typy, vzni-
kaly stále častěji v podobě nahrávek za účasti publika, což 
zvyšovalo životnost a dojem bezprostřednosti pořadů.

V rámci redakce zábavy se připravoval rovněž oblí-
bený týdeník pro fonoamatéry Halali (redaktor Z. Bou-
ček, později V. Valenta).

Rozhlasová zábava v osmdesátých letech působila za 
stejných ideologicky podmíněných omezení jako veškerá 
ostatní tvorba. Pochvalný tón, který se na její adresu 
snášel z rozhlasových vedoucích postů, signalizuje, že 
zábavný program plnil z hlediska zadavatelů uspokojivě 
společenskou objednávku, vypořádal se s nároky na „an-
gažovanost“. Jistá míra spokojenosti, kterou redakce u ve-
dení vyvolala, však umožnila, aby se vytvořil prostor pro 
přípravu programu, který byl v převažující části posluchač-
sky přijatelný, skutečně zábavný a oproštěný od prvoplá-
nové proklamativnosti (například obsáhlý objevný cyklus 
o kabaretu Červená sedma atd.). V závěru osmdesátých 
let se pak redakci dařilo přivádět ke spolupráci některé 
osobnosti, které po roce 1968 měly rozhlasové působení 
zakázané (D. Pokorný, V. Dusil atd.), ale i mladší tvůrce 
z řad malých alternativních divadelních scén a seskupení 
(například Sklep, bratři Justové, J. Burian, J. Dědeček). Šlo 
o osobnosti, které produkovaly v rozhlasových podmín-
kách umírněně nezávislý humor.

Programové bloky aneb
3 x 60, a to stereo, Dveře dokořán 

Speciální programové skupiny, které vznikly na 
sklonku sedmdesátých let při Hlavní redakci programu, 
přinesly do vysílání nové typy stereofonně realizovaných 
pořadů. 3 x 60, a to stereo (odpovědný redaktor Milan 
Rykl, moderátoři Ota Nutz, Pavel Tumlíř, Václav 
Čapek, Bronislava Znamenáčková) poprvé vysílaly 
stanice Vltava a Děvín 8. října 1977. Dveře dokořán se 
vysílaly od roku 1978, původně jako čtrnáctideník, od 
ledna 1980 třikrát měsíčně, od roku 1982 pak pravidelně 
jednou týdně. 

V obou pořadech vznikl „nadredakční“ prostor pro 
uplatňování především stereofonně realizovaných 
pořadů. Právě tato okolnost představovala výraznou 
proměnu v dosud striktně rozvržené organizaci a ve 
sférách působení tzv. hlavních redakcí (jejich šéfové si 
občas stěžovali, že tyto pořady zasahují do kompetence 
některých dílčích redakcí), ale vysílání mělo velký po-
sluchačský ohlas, takže se o jeho existenci redaktoři 
nemuseli obávat. Navíc oba pořady od počátku zaštítil 
svou autoritou jeden z nejmocnějších mužů normalizač-
ního rozhlasového vedení Pavel Nykles. V průběhu osm-
desátých let se oba bloky zařadily mezi nejoblíbenější 
a nejposlouchanější pořady stanice Vltava. V roce 1987 
poslouchalo například 3 x 60, a to stereo pravidelně při-
bližně 160 000 lidí. Typově šlo o náročnější uměleckou 
publicistiku (besedy ve studiu, sondy, reportáže apod.), 
hudební a slovesné programy koncipované od svého zá-
kladu stereofonně. 

V průběhu času se podoba obou pořadů ustálila. Do 
Dveří dokořán začala přispívat jednotlivá krajská studia 
– Brno, Ostrava, Hradec Králové – a také Bratislava. 
Pořady přestaly být prezentovány jako experiment, jak 
tomu bylo zpočátku.

Pořad 3 x 60, a to stereo měl tyto pravidelné rubriky: 
Hudební kuchyně, Hovory s posluchači, Chvíle s vážnou 
hudbou, literární část (připravovaná a dodávaná lite-
rárně-dramatickou redakcí), Dálnice pro písničku (na-
hrávky TOČRu a populární hudba z jiných zdrojů). Ob-
sahovou část Dveří dokořán tvořily převážně umělecká 
publicistika a tzv. dominanta, tedy většinou rozhlasová 
kompozice, případně pásmo složené z autentických 
příběhů, forma fíčru, dále pak vhodně volená hudba. 
V obou případech se rozhodujícím prvkem stávala 
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osobnost průvodce-moderátora. Ten byl sjednocujícím 
elementem, kontaktní osobou a současně také hlavním 
dramaturgem stavby celého pořadu.

Ota Nutz (1939–2000)
Absolvoval fakultu osvěty a novinářství UK. V letech 
1960–1964 působil v krajském rozhlasovém studiu v Ústí 
nad Labem, v letech 1964–1970 v Čs. televizi, odkud musel 
odejít. Od roku 1978 se datuje jeho stálá externí spolupráce 
s Čs. rozhlasem (3 x 60 a to stereo, Dveře dokořán, Káva 
u Kische). V roce 1990 uváděl Hovory z Lán s prezidentem 
V. Havlem. V posledním desetiletí úzce spolupracoval 
s Jiřím Vejvodou, s nímž vytvořil profesionálně vytříbenou 
publicistickou dvojici.

Vysílání pro děti a mládež
Péče o mladého posluchače patřila vždy mezi hlavní 

úkoly, které normalizační vedení rozhlasu hlasitě dekla-
rovalo při každé příležitosti jako prioritu. 

Pozornost rozhlasového vedení se nesoustředila tolik 
na vysílání pro nejmladší věkové kategorie, důraz byl 
kladen především na kategorii tzv. dospívající mládeže. 
Na vnímatele ve věkové kategorii cca 15–20 (ale i více) 
let byly soustředěny četné pořady, které měly za cíl ne-
jen bavit, ale i vychovávat v duchu vládnoucí ideologie. 

Produkce Hlavní redakce vysílání pro děti a mlá-
dež (HRDM) sestávala z části orientované na program 
umělecký (pohádky, hry, hudební pořady) a na pořady 
vzdělávací a publicistické. Tvarové a žánrové inovace 
byly patrné především v oblasti publicistiky.

Skutečnost, že rozhlas v polovině sedmdesátých let 
ve sféře publicistiky postupně dospěl k tendenci uplat-
ňovat živé vysílání, otevírala mimo jiné také prostor pro 
vznik řady kontaktních pořadů určených mládeži. 
Dlouhou tradici má v tomto směru Mikrofórum, denní 
pořad, který vznikl už v polovině šedesátých let (poprvé 
se vysílalo 12. července 1965 na ČS I, tehdy pouze ve 
všední dny). Po srpnu 1968 bylo jeho vysílání zastaveno, 
ale na začátku roku 1969 bylo opět obnoveno – byť v ji-
ném obsahovém duchu. V sedmdesátých letech bylo Mi-
krofórum vysíláno na okruhu Hvězda, takže se do jisté 
míry muselo přizpůsobit charakteru proudového vysí-
lání. Pořad si zachoval formu zpravodajského deníku 
určeného mládeži (připravovalo ho v té době Ústřední 
vysílání politického zpravodajství a publicistiky). Byl 
koncipován jako sled krátkých, průměrně tříminutových 

vstupů, informací nebo rozhovorů, proložených popu-
lární hudbou. 

Vedle Mikrofóra postupně vznikly nebo v působení 
pokračovaly další pořady určené mladé generaci po-
sluchačů, převážně týdeníky (Meteor, zaměřený na 
přírodní vědy – vysílán už od roku 1962, objevily se Pa-
prsek, magazín vědy a techniky, Listárna zabývající se 
především otázkami lidských vztahů, dále pak hudební 
pořady Start, Toulky za písničkou, Metronom –
od 7. ledna 1975). Dominantní postavení v první polo-
vině sedmdesátých let získaly především dva pořady: 
Mládežnický pondělník a Kontakt, které společně 
obsáhly 110 minut programu týdně.

Od 7. ledna 1974 k nim přibyl čtyřhodinový blok ur-
čený mládeži Vysílá studio mladých (vždy v pondělí 
19.00–23.00 hod. na stanici Praha).

Takto rozsáhlá plocha umožnila pořad vnitřně pestře 
strukturovat a zahrnout do něj celou škálu témat, velké 
množství žurnalistických žánrů, pořady určené rozdílným 
sociálním skupinám. Co do systému přípravy se autoři 
rozhodli pro spojení živého vysílání se stáčenými, tedy 
předem připravenými, částmi. Pořad měl vybudované 
vnitřní schéma jednotlivých částí, to však platilo pouze 
orientačně, zůstával tu poměrně velký prostor pro změny, 
improvizaci.
Pořad byl podroben ostrému dohledu vedení. Míra kritič-
nosti a otevřenosti byla přirozeně limitována striktně for-
mulovanými požadavky. Přesto však – posuzováno v kon-
textu ostatních médií – se Studio mladých postupně stalo 
velmi oblíbeným a poslouchaným pořadem. Dočkávalo se 
čas od času pochvaly od nejvyššího vedení, kritizována 
byla však uváděná hudba, která se vedení nezdála dosta-
tečně „ideově“ nezávadná. 

Redakci vysílání pro děti a mládež vedl v sedmdesá-
tých letech šéfredaktor Svatopluk Dolejš, jeden z před-
stavitelů nejostřejší normalizační linie. Jeho zástupcem 
byl Bořivoj Horák. V redakci, která připravovala pořad 
Vysílá studio mladých, působili: Josef Segeth, vedoucí 
Studia mladých, Jaroslav Šturma, Boris Riegler, 
Daniela Sedlářová, Vladimíra Bohatová, Broni-
slava Žemličková (Znamenáčková). V redakci her 
pro děti a pohádek byla nejzkušenějším dramaturgem 
Eva Košlerová, v redakci Pionýrské jitřenky pracovaly 
Hana Rudášová a Alena Sekerová, v redakci vzdělá-
vání a výchovy Vladislav Cvekl, Jaroslava Veitová 
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(redakce jazykových kurzů), Libuše Gabrielová, 
v hudební redakci pro děti a mládež Miroslav Turek, 
Čestmír Stašek a Libor Mathauser a hudební režisér 
Milan Baginský.

Početně velkou žeň nových pořadů přinesla HRDM 
zejména v roce 1979, který byl vyhlášen Mezinárodním 
rokem dítěte (redakce Pionýrské jitřenky připravila 
několik seriálů a dílčích pořadů, literárně-dramatická 
redakce pro děti a mládež přichystala dopravní soutěž 
Dobrý chodec, řadu četeb a pohádek z celého světa). 

Od podzimu 1979 začalo Studio mladých vysílat 
Kontakt, čtrnáctidenní stereofonní publicistický pořad 
zaměřený na mládež od 15 do 25 let (vysíláno na stanici 
Vltava).

Literárně-dramatická redakce HRDM (v osmdesátých 
letech ji vedl Jan Czech) připravovala jednak pořady 
pro nejmenší posluchače – tuto linii reprezentoval tra-
diční a oblíbený pořad Dobrou noc, děti (od 6. ledna 
1969 Dobrý večer, děti, obecně však známý spíše pod 
jménem Hajaja), který byl uváděn tradiční flétnovou 
znělkou, v mnoha vydáních byl spojen s nezaměnitel-
ným projevem Vlastimila Brodského a vysílal se od 
ledna 1961 v 18.50 na stanici Praha. Jeho redaktorkou 
byla v prvních letech Vlasta Čtvrtková, po jejím úmrtí 
v roce 1968 se jejím nástupcem stal František Nepil. 
Ten v redakci pracoval (v interním vztahu) pouze dva 
roky, po odchodu zůstal stálým spolupracovníkem a au-
torem. František Nepil byl autorem velkého množství 
drobných povídek, pohádek a příběhů pro děti i dospělé, 
fejetonů, v druhé polovině osmdesátých let pak i oblíbe-
ným moderátorem ranních bloků na stanici Praha. 

Pravidelný vysílací čas si nadále uchovávaly nedělní 
odpolední pohádky a sobotní hry pro mládež. Po-
hádky dramaturgicky připravovaly Eva Košlerová, 
později Václava Ledvinková, Markéta Zinnerová, 
hry Ivan Hubač, Marie Říhová, Viktorín Šulc a další. 
Pohádkový repertoár byl velkou měrou uchráněn před 
jinak všudypřítomným požadavkem ideověvýchovného 
působení. Převaha pohádek čerpala z klasického od-
kazu, autory byli vesměs zkušení tvůrci, v některých 
případech do této oblasti přispívali i zapovězení autoři 
pod cizími jmény, například František Pavlíček. 

Hry pro mládež byly vystaveny kritice daleko častěji. Ve-
dení od nich požadovalo větší podíl příběhů ze současnosti 

a exponování příkladného „kladného“ hrdiny. Vzhledem 
k tomu, že normalizační vedení dlouhodobě kladlo vý-
chovu socialistické mládeže na jedno z nejdůležitějších 
míst rozhlasového působení, je zřejmé, že nad podobou 
her pro mládež byla svedena nejedna diskuse. Přes řadu 
pokusů o postižení současnosti ve hrách pro děti a mládež 
se redakce setkávala s mnohem větším posluchačským 
ohlasem v případě titulů, jež čerpaly z klasické dobro-
družné literatury či z adaptací látek ze sféry science fiction 
(například série dramatizací románů Julese Verna).

Režii literárně-dramatických pořadů pro děti a mlá-
dež se věnovali zkušení režiséři Karel Weinlich, Jan 
Berger, dále pak Ivan Holeček, Jiřina Martínková, 
Jan Uhrin, Ladislav Rybišar (v období sedmdesátých 
let po jistý čas také herec Gustav Heverle).

F. Nepil
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Vysokou kvalitu měly dlouhodobě vzdělávací po-
řady, které redaktor Kamil Horák zaměřil především 
na rodiče, na snahu postihovat výchovné problémy. 
Hovoříme s rodiči, pořad, který měl více než pětadva-
cetiletou tradici, byl v roce 1980 nahrazen pořadem My 
a děti. 

Specifické výchovné zaměření mělo pravidelné vysí-
lání pro školy.

Řada výchovně orientovaných pořadů byla koncipo-
vána se zřetelem na působení v konkrétních oblastech 
– ochraně životního prostředí byl věnován v roce 1981 
cyklus dvacetiminutových pořadů Otvírání studánek, 
na zdravotní osvětu se soustředil cyklus ABC malých 
doktorů, bezpečnosti silniční dopravy byl pak zasvěcen 
desetidílný cyklus Zlatá zebra s podtitulem Abeceda 
budoucího motoristy. Tvůrcem a redaktorem těchto tří 
výchovných cyklů byl Bohumil Kolář, který působil 
jako redaktor dětské publicistiky, počátkem osmdesá-
tých let jako zástupce šéfredaktora, od roku 1985 jako 
šéfredaktor HRDM (vystřídal v této funkci Svatopluka 
Dolejše). Bohumil Kolář se stal hlavním iniciátorem 
každodenně vysílaných pořadů Domino, později také 
Rádio na polštář. Podílel se také na založení stanice 
EM v roce 1989.

Do roku 1982 se vysílání pro děti ve všední dny spo-
kojilo pouze s Hajajou a vysíláním pro školy. Vznikem 
Domina (s podtitulem Rozhlasový klub dětí vysíláno od 
4. ledna 1982) se objevila denní hodinová plocha konci-
povaná jako pestrý moderovaný blok, který zahrnoval 
příspěvky publicistické, výchovně-vzdělávací, umělec-
koslovesné i hudební. Pořad představoval výrazné no-
vum především svou kontaktností. Na přípravě Domina 
se postupně podílela i krajská studia Čs. rozhlasu. 

K víkendovým pořadům určeným dětem školního 
věku patřila Pionýrská jitřenka (vznikla v roce 1953). 

Pro přípravu publicistických pořadů určených ka-
tegorii tzv. mládeže, tedy mladých lidí věkové skupiny 
zhruba od 15 do 30 let, byla v roce 1980 ustanovena 
v rámci HRDM Redakce mládežnické publicistiky. 
Její činnost zahrnovala čtyři programové řady, jež re-
prezentovaly čtyři typy pořadů: Mikrofórum (každý 
všední den odpoledne, stanice Praha), Studio mladých 
(pondělí večer, Praha), Studentský chlebíček a Kon-
takt (Vltava). Mikrofórum (od ledna 1987 se rozšířilo 
o Noční linku mikrofóra, charakterizovanou jako „dia-

logy o životě“) a Studio mladých si uchovávaly vysokou 
přízeň posluchačů. Mikrofórum mělo podle tehdejších 
výzkumů pravidelně 1 200 000 posluchačů, Studio mla-
dých jen o něco méně – kolem jednoho milionu. 

Redakce (pod vedením Daniely Sedlářové, s redak-
tory Ivanem Jablonským, Ivanem Rösslerem, Janem 
Fraňkem, Jitkou Götzovou, Josefem Prouzou) se 
s uvolňováním a přestavbovými tendencemi, které se do 
vysílání prosazovaly zejména po roce 1986, velmi často 
pouštěla do poměrně otevřených kritických pohledů na 
stav našeho hospodářství. Míra této otevřenosti v řadě 
případů zřetelně překračovala odvahu, s níž společen-
sko-kritické náměty pojednávaly ostatní publicistické 
redakce. Zde lze hledat jednu z příčin faktu, že to 
byli právě redaktoři Mikrofóra (Sedlářová, Jablonský, 
Rössler), kteří byli z celého Čs. rozhlasu prvními re-
portéry, již po listopadových událostech v roce 1989 vě-
domě překročili direktivy vedení Čs. rozhlasu a otevřeně 
referovali o dění ve společnosti. 

V rámci HRDM byl v roce 1988 realizován cyklický 
pořad, který zaznamenal mimořádný společenský ohlas. 
Šanci pro 3 milióny s podtitulem „Rozhlasový expe-
riment pro všechny, kdo kouří“ připravili Jana a Boris 
Rieglerovi. Pod režijním vedením Karla Weinlicha vznikl 
projekt, který oslovil velké množství lidí a stal se příkla-
dem pozitivního vlivu rozhlasového vysílání.

Dne 4. září 1989 zahájil činnost nový programový 
okruh určený mladým posluchačům: ve spolupráci 
HRDM v Praze a Hlavní redakce pro mládež a vzdělá-
vání v Bratislavě vznikla stanice EM. Vysílala v pásmu 
VKV II (evropská norma CCIR – současně ovšem šířeno 
i na středních vlnách), byla koncipována jako osmihodi-
nové vysílání (15.00–23.00 hod.) a spojovala úspěšné pro-
gramové typy obou stanic (Mikrofórum, Noční linka Mi-
krofóra, resp. Rádio Elán a Modrá vlna). Základem bylo 
živé vysílání, informace o politice, ekonomice a kultuře; 
65–70 % vysílání tvořila hudba, zejména tzv. menšinových 
žánrů. Tento projekt skončil se závěrem roku 1990.

 
Hudební vysílání 

V celém sledovaném období tvořila hudba přibližně 
padesát procent vysílání Čs. rozhlasu. 

V základním dělení je třeba sledovat výrazně odlišný 
vývoj oblasti tzv. vážných hudebních žánrů a tzv. žánrů 
populárních.
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Sledujeme-li vývoj rozhlasového dění na přelomu še-
desátých a sedmdesátých let v jednotlivých programo-
vých oblastech, táhne se celým spektrem jako červená 
nit ostrý předěl. Ve srovnání s jinými oblastmi programu 
se tento zlom dotkl nejméně výrazně vysílání vážné 
hudby. Svědčí o tom i fakt, že v několikrát už citovaném 
materiálu Analýza činnosti pravicově-oportunistických 
sil není o oblasti vážné hudby ani slovo.

Redakci vážné hudby sice také postihla kádrová 
čistka, ale v daleko menším rozsahu, nežli tomu bylo 
v případě jiných útvarů. Na seznamu vyškrtnutých 
straníků, kteří v rozhlase zůstali se zárukou, byl napří-
klad hudební redaktor Václav Břešťák. Jistý důsledek 
normalizačního dopadu pocítili redaktoři, kteří se sta-
rali o soudobou vážnou hudbu. V tomto oboru, v němž 
docházelo vždy k lobbystickým tlakům a urputné snaze 
prosadit své skladby, získali rozhodující slovo představi-
telé skupiny skladatelů, kteří si už před rokem 1968 vy-
sloužili vlídné přijetí režimu „socialisticky angažovanou 
tvorbou“ – například Jan Seidl, Zdenko Nováček, Václav 
Felix, Václav Dobiáš a další.

O co méně na sebe soustředila pozornost redakce 
vážné hudby, o to větší spory a diskuse proběhly (včetně 
mnohých represivních důsledků) v oblasti tzv. hudby 
populární. Té je ve výše zmíněném kritickém materiálu 
věnováno hodně pozornosti. Redakce populární hudby 
byla zahrnuta mezi jedno z „pravicově-oportunistic-
kých“ center.

„(…) skupina v hudebním vysílání – Kostovová, 
Macourek –, která měla spojení s koordinačním 
výborem uměleckých svazů, po léta v rozhlase pěsto-
vala a rozšiřovala anglosaskou pop-music, vytvářela 
zejména mezi mladší generací ideovou atmosféru 
zaměřenou proti socialismu a nakonec přispěla k vy-
užití této oblasti otevřeně ve prospěch pravicového 
oportunismu.“51

„Tento žánr i většina lidí, kteří ho vytvářejí, žije z obdivu 
k zemím, kde se jeho módní směry rodí, k jejich tvůrcům 
a populizátorům. Převzali jejich terminologii, např. big-
-beat, big-band, sweet, hitparade, evergreen, dixieland 
apod. Texty písní oplývají mnoha v češtině už zdomácně-
lými termíny, např.: darling, spleen, O. K., lady aj. I názvy 
písní naznačují, k čemu se hlásí: Good bye, Oh, baby, baby, 
Můj táta Jack, Svatojanský happening a mnohé další. Není 
náhodou, že tolik zpěváků, špičkové nevyjímaje, zpívá 

rádo anglicky, i když většina neví, co zpívá. (…) Velkou 
postavou pravicové fronty v hudební oblasti byl dlouho-
letý vedoucí pracovník v rozhlasovém hudebním vysílání 
Harry Macourek. Byl aktivním členem koordinační komise 
uměleckých svazů a jeho zásluha na bloudění řady pracov-
níků hudebního vysílání, včetně vedoucích, je mimořádně 
veliká. Z televizní obrazovky jsou známy scény, kdy např. 
Helena Vondráčková zpívá na manifestaci (…) Josefu Smr-
kovskému, Y. Simonová zpívá na předscéně (…) A. Dub-
čekovi ,Zase přijde máj‘. (...) pracovníci hudební redakce 
Čs. rozhlasu dopustili a někteří aktivně přispěli k tomu, 
že se především tato hudební oblast dala plně do služeb 
pravice, došlo zde k hlubokému úpadku národní kultury 
a k negaci socialistické zábavné hudby, byly zde otevřeny 
dveře ideologické diverzi a vulgárně pravicové, často i pro-
izraelské agitaci.“52

Démonizace zhoubného vlivu populární hudby 
západní provenience je přirozeně zcela v duchu ideo-
logického pohledu na kulturu. Jestliže však materiál 
zdůrazňuje, že se v oněch „krizových letech“ v rozhlase 
natáčelo velké množství hudebních snímků západní 
pop-music a jazzu, zatímco se téměř nenatáčely skladby 
pocházející ze socialistických zemí, pak je to argument 
ve své podstatě pravdivý – je si však třeba uvědomit, že 
v předchozích více než patnácti letech se naopak nena-
táčelo nic jiného než hudba socialistických zemí a že na-
příklad sovětských skladeb byl už v té době plný archiv. 

Na poradě vedení ČRo byl 9. února 1971 projednán 
a schválen materiál Poslání zábavné hudby v Čs. roz-
hlase, který zpracoval Jiří Štilec. Šéfredaktor HRHV se 
v materiálu obrací na vedení rozhlasu: 

„Žádám, aby byla urychleně přijata tato opatření:
a) nepřipustit další narůstání zábavné hudby 

v rozhlasovém vysílání,
b) stanovit celostátní rozhlasovou orientující 

normu proporcí domácí a zahraniční hudby, a to 
v rámci týdenního objemu 50 % domácí hudby, 25 % 
hudby socialistických zemí, nejvíce 25 % hudby ostat-
ních zemí.“53

Důslednou „očistou“ prošel celý fond nahrávek písní popu-
lární hudby. Komise, která byla vytvořena k prověrce fondu 
zábavné hudby, ukončila svou práci 31. března 1971. Měla 
za úkol vyřadit písně nevhodné jak po stránce textové, tak 
hudební. Výsledky jejího úsilí shrnují Seznamy písní, které 
lektorská komise nedoporučila k vysílání v Čs. rozhlase 
v českých zemích. Obsahují celkem 745 písní. Tituly, které 
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se na seznamech ocitly, budí často naprostý údiv a jen stěží 
si lze dnes představit, čím mohly komisi vadit. (Vyřazeny 
byly například písně repertoáru Karla Gotta Korunou si 
hodím, Zpíval jsem rád, Mám rozprávkový dom, Pošli to 
dál… a mnoho dalších.)54

Vedle prověrek repertoáru a stanovení kvót přišlo 
vedení Čs. rozhlasu také s iniciativou podporovat tvorbu 
nových písní, jež měly (podobně jako ostatní program) 
plnit především propagandistickou roli. Důkazem ma-
sivní podpory tzv. nové angažované tvorby je vznik čet-
ných soutěží a festivalů, které rozhlas buď sám pořádal 
(Písničky pro Hvězdu), nebo na jejichž organizaci se 
podílel. Většinu z nich přebíral do vysílání – například 
Festival politické písně Sokolov. 

 
Hudební vysílání – situace v druhé polovině 
sedmdesátých let 

Redakce vážné hudby tvořila svůj program i nadále 
ve vyvážené podobě. Svoje dominanty nacházela (kromě 
pravidelných hudebně-vzdělávacích pořadů a cyklů 
přenosů a záznamů významných hudebních událostí 
– operních sezon, festivalů Pražské jaro a dalších, tedy 
programů, které si držely naprosto nezpochybnitelnou 
kvalitu) především v akcích, jež připomínaly důstojnou 
formou výročí slavných hudebních velikánů. Po roce 
1974, který byl na výročí českých hudebníků zvlášť bo-
hatý a stal se proto Rokem české hudby, byl pak napří-
klad rok 1978 věnován jubileu Janáčkovu atd. 

Hudební vysílání té doby plnilo svoji základní úlohu 
v produkci a reprodukci kvalitní hudby všeho druhu, 
zvyšovalo obecný hudební vkus, podporovalo zájmovou 
uměleckou činnost. Redakce byla však přirozeně sou-
časně nucena vysílat a propagovat také tzv. politickou 
píseň a společensky angažovanou hudbu. Vznikaly nové 
nahrávky dělnických, budovatelských a revolučních 
písní a také nová sborová díla a kantáty, které se po-
koušely oslavovat památná data (a osobnosti) souvi-
sející s historií dělnického hnutí. Tento typ tvorby se 
ve vysílání uplatňoval především u příležitosti různých 
výročí – 1. a 9. května, 25. února, ve dnech stranických 
sjezdů a o volbách. Tato oblast hudebního vysílání byla 
na programových konferencích hodnocena jako vrchol 
působení redakce. Neméně velký důraz kladlo vedení 
rozhlasu na sféru folkloru, který byl prosazován jako 
součást bohatého odkazu lidové kultury.

Oblast zábavné (tzv. populární) hudby byla nadále 
vystavena ostrému dozoru a kritice. Sledovaly se nejen 
poměry zastoupení české a zahraniční hudby, nýbrž 
stanoven byl i ideální poměr orchestrálních a zpívaných 
skladeb (60 : 40). Normovány byly i principy výběru 
skladeb. Na programové konferenci v roce 1975 ústřední 
ředitel Čs. rozhlasu Ján Riško stanovil mimo jiné tři zá-
kladní principy, jimiž každý programový pracovník musí 
hudební dílo zkoumat, a to zda je realistické, lidové 
a stranické. Z fonotéky a z katalogů byly výběrovými 
komisemi dále vyřazovány „nevhodné“ skladby. Často 
proti vůli hudebních redaktorů byli do vysílání prosazo-
váni tzv. angažovaní umělci a tělesa (například zpěvák 
Pavel Liška či svazácká skupina Plameny)

Velký prostor byl ve vysílání věnován dechové hudbě 
s nadprodukcí tzv. lidovek. 

Čs. rozhlas byl v té době provozovatelem celé řady 
hudebních těles (Symfonický orchestr Českosloven-
ského rozhlasu v Praze, Symfonický orchestr Českoslo-
venského rozhlasu v Bratislavě, Plzeňský rozhlasový or-
chestr, Taneční a Jazzový orchestr Čs. rozhlasu v Praze, 
Taneční orchestr Čs. rozhlasu v Bratislavě, Orchestr 
Studio Brno, Ostravský rozhlasový orchestr, Košický 
rozhlasový orchestr, Brněnský rozhlasový orchestr lido-
vých nástrojů, Orchestr lidových nástrojů v Bratislavě, 
dále pak Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze).

Hudební vysílání – situace v osmdesátých letech
Podobně jako tomu bylo v předchozí dekádě, i v prů-

běhu osmdesátých let byla oblast hudby tzv. vážné pova-
žována za v zásadě neproblematickou, zatímco zábavná 
a populární hudba činila tehdejšímu rozhlasovému 
vedení neustále starosti: „Nejzávažnější je smutný fakt, 
že nežádoucích vlivů (komercializace, lascivita, kýčo-
vitost, primitivismus aj.) nebyla ušetřena naše autor-
ská tvůrčí fronta. Tak se shledáváme s tím, že místo, 
aby zábavná a populární hudba plnila funkci aktivi-
zující, určitá její část spíš plní funkci ,drogující‘.“55

Rozhlas participoval na přípravě a realizaci ros-
toucího počtu festivalů určených populárním písním 
(Děčínská kotva, Bratislavská lyra, Zlatý palcát…). Po-
pulární písňová tvorba zemí socialistického tábora byla 
prezentována v pravidelném mezinárodním pořadu Osm 
písní ve studiu, který vysílaly rozhlasy všech členských 
zemí OIRT. 
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V druhé polovině osmdesátých let však i ve sféře 
zábavné hudby prezentované Čs. rozhlasem docházelo 
k jistému uvolnění. Zásady formulované pod pojmem 
Koncepce jednotné hudební politiky sice nikdo neod-
volal a nezrušil, jejich dodržování však přestávalo být 
tak striktně sledováno, pozornost rozhlasového vedení 
vůči této sféře poněkud umdlévala. Do vysílání byly 
daleko častěji zařazovány skladby z dosud odsuzované 
anglosaské oblasti, ve větší míře se prosazovala rocková 
hudba, především v pořadu s dlouhou tradicí Větrník 
(vysílal se od července 1973 na stanici Vltava), ale i ve 
vysílání Hvězdy. Liberálnější vztah k hudbě se projevo-
val nenápadně, formou postupného a pokusného zkou-
mání půdy. 

V pravidelných anketách, které pro posluchače pořádal 
pořad Větrník, vítězila v české části ankety několik let 
po sobě skupina Citron, na dalších místech se umísťovaly 
skupiny Pražský výběr, Stromboli, Arakain, Vitacit, Tubla-
tanka, v zahraniční části pak skupiny Metallica, U 2, King 
Diamond, Pink Floyd, Cure, Iron Maiden, Deep Purple. Po-
sluchači tak samozřejmě hlasovali o produkci, kterou znali 
především z poslechu soukromých nahrávek, případně 
z poslechu zahraničních rozhlasů, ale šlo současně o sku-
piny, které jim v malých dávkách už nabízelo i vysílání
Čs. rozhlasu. 

Přípravu pořadů z oblasti vážné hudby zajišťovaly 
v rámci Hlavní redakce hudebního vysílání dvě dílčí 
redakce: Redakce symfonické, vokální a komorní 
hudby (SVK) a Redakce hudební publicistiky 
a vzdělávání (HPV). Obě části redakce byly – i když 
v menší míře nežli redakce ostatní – nuceny připomí-
nat a oslavovat nejrůznější výročí, přispívat k „výchově 
socialistického člověka“. A tak vznikaly cykly a řady, 
které akcentovaly tzv. pokrokové tradice české hudební 
kultury, představovaly tvorbu „angažovaných“ tvůrců 
našich i z ostatních socialistických zemí. O něco snazší 
úlohu měla v tomto směru SVK, která se s daným úko-
lem často mohla vypořádat zařazením nahrávek v inter-
pretaci špičkových sovětských hudebníků a celý záměr 
podepřela patřičně zformulovaným úvodem. Poněkud 
složitější to bylo však u jiných tzv. vyhrávacích pořadů 
(interní žargon pro hudební pořady bez obsáhlého prů-
vodního slova), v nichž se redakce zavazovala (v daném 
případě na počest 40. výročí osvobození republiky So-

větskou armádou) „přednostně uvádět díla našich sou-
dobých skladatelů (…) spjatá s bojem proti fašismu 
a válce, spojená s budováním socialistické společnosti, 
bojující za lepší život na naší planetě“.56

Kromě takto orientovaných řad měla SVK ve vysílání 
(především na stanici Vltava, méně už na stanici Praha) 
dostatek prostoru, aby koncipovala posluchačsky zají-
mavé a žánrově pestré programy složené z děl autorů 
všech stylových období, nabízející nahrávky ve špičkové 
interpretaci. Ze škály pravidelných pořadů jmenujme ale-
spoň některé: Polední koncert, Noční koncert, Krásy hu-
debních mistrů, Hudba starých mistrů, Soudobá hudba, 
Hudba 20. století, Slavné operní árie, Hraje vám Symfo-
nický orchestr Čs. rozhlasu, ale také pravidelné přenosy 
z nejvýznamnějšího domácího festivalu Pražské jaro, 
z Bratislavských hudebních slavností, z Mezinárod-
ního hudebního festivalu Brno. V roce 1988 byla do 
programu zařazena Hudba z Atria, měsíční prezentace 
děl našich mladých skladatelů v provedení mladých 
interpretů. Dále redakce připravovala monotematické 
cykly, například z komorního díla L. Janáčka, B. Mar-
tinů a A. Dvořáka, symfonie a instrumentální koncerty 
W. A. Mozarta, slavná oratorní a kantátová díla atd.

Pro redakci hudební publicistiky bylo plnění „an-
gažovaných“ úkolů obtížnější. Výkladové a populárně-
-naučné cykly, které redakce v hojném počtu chystala, 
musely čas od času, zejména v letech kulatých výročí, 
obsahovat série pořadů zaměřených na „pokrokové tra-
dice“ v české i světové hudbě. Tak tomu bylo například 
v roce 1980 s přesahem do roku 1981, kdy do tradičního 
měsíčníku Echo (vysílal se od roku 1962 s premiérou na 
stanici Vltava, reprízou na stanici Praha) zařadila osm-
náctidílný cyklus o socialistické hudební kultuře Rodná 
země zpívá, věnovaný XVI. sjezdu KSČ, v dalším výroč-
ním roce 1985 byl připraven devatenáctidílný hudebně 
publicistický cyklus Hlas hudby – hlas míru, vysílaný 
simultánně na českém i slovenském národním okruhu, 
který „zdařile uskutečnil svůj záměr ukázat na reál-
ných dokumentech z praxe našeho hudebního života 
realizaci kulturněpolitické linie KSČ v jejím čtyřiceti-
letém vývoji, s hlavním těžištěm v současnosti“57.

Čtyřicáté výročí osvobození si vyžádalo přípravu 
desetidílného cyklu Zápas s fašismem v české hudbě 
30. a 40. let, XVII. stranický sjezd pak byl oslaven 
cyklem O tvořivé spolupráci českých a slovenských 
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umělců, který „uváděl poslanec Federálního shromáž-
dění a předseda Svazu čs. skladatelů dr. Zdenko Nová-
ček“58. 

Obecně však o produkci této redakce platí totéž co 
o tvorbě SVK – těžiště její tvorby spočívalo ve velkém 
množství kvalitní hudební publicistiky soustředěné na 
významné jevy české i světové hudební kultury v širo-
kém spektru námětů. Redakce produkovala tzv. složené 
pořady typu rozhlasové montáže nebo rozhlasového 
pásma v rozsahu 25–60 minut. Pořady využívaly formu 
rozhovorů, besed, poznámek, objevily se komentáře, 
přednášky i fejetony, zařazovány byly ankety, glosy, 
osobní zpovědi, vyprávění. Mnoho pořadů mělo magazí-
nový tvar, složený z drobných příspěvků.

Mezi nejoblíbenější pravidelné hudebně publicistické po-
řady té doby kromě již jmenovaného Echa patřily: Světem 
hudby, Minulost hudby očima dneška, Zaostřeno na operu, 
Operní kapitoly, Gramoolymp, Pro radost sobě i druhým 
(zaměřeno na amatérské hudební soubory). Koncem 
osmdesátých let se objevily další: Tribuna mladých umělců 
(ve spolupráci s krajskými studii přinášela nejzajímavější 
hudební akce, například Beethovenův Hradec, Chopi-
nův festival v Mariánských Lázních a další), Rozhlasová 
hudební univerzita, první ročník tříletého cyklu nazvaný 
Hudba kolem nás. Velkou posluchačskou oblibu si v osm-
desátých letech získaly hudebněvzdělávací cykly, které 
uváděl profesor Miroslav Barvík: Večerní hovory o hudbě, 
Poslouchejte s námi, Obrázky z dějin hudby pro každého, 
Maminky, na slovíčko… 

HRHV se velkou měrou podílela na přípravě pro-
gramu, který byl určen Roku českého divadla (1983), ale 
zejména Roku české hudby (1984). 

Ve vztahu k vážné hudbě je z celorozhlasového hle-
diska důležité datum 1. května 1986 – tehdy zahájila 
vysílání nová bratislavská rozhlasová stanice Melódia.

Dne 24. listopadu 1985 se Český rozhlas zapsal vý-
znamným způsobem do světové historie radiotechnic-
kého vývoje – toho dne se uskutečnil první digitální 
přímý přenos koncertu, a sice z pražské Dvořákovy 
síně do japonského Tokia. Rozhlasoví symfonikové hráli 
skladby Beethovenovy, Smetanovy a Sukovy, přičemž 
signál putoval do Japonska poprvé za pomoci komuni-
kační družice.

Z hlediska technického vývoje je třeba zaznamenat, 
že od počátku roku 1988 začal rozhlas vysílat hudební 
nahrávky z nových nosičů – z kompaktních disků. Tento 
dnes běžný a ve vysílání dominantně využívaný digi-
tální způsob záznamu se zpočátku prosazoval pomalu. 
V první fázi se z CD nosičů zkušebně vysílalo na Vltavě 
jednou za 14 dnů. 

V průběhu osmdesátých let se nadále každoročně ko-
naly dvě významné hudební akce, jež se v té době dočkaly 
dvacítky let své existence – v roce 1986 to bylo dvaceti-
letí hudebního festivalu Prix musical de Radio Brno, 
o dva roky později pak si stejné výročí připomněl festival 
určený mladým interpretům Concertino Praga, konaný 
v Jindřichově Hradci. Tyto úspěšné akce organizovala 
hudební redakce pro děti a mládež, redakčně se soutěži 
a festivalu v té době věnoval Vratislav Beránek. 

Trvalou součástí hudebního programu byly rovněž 
pořady připravené Redakcí malých hudebních žánrů, 
zaměřené na hudbu folklorní. Folklor byl nadále spojo-
ván s nánosem ideologické zátěže (důraz na pokrokové 
tradice lidové kultury), což se promítalo do některých 
cyklů, například do několika částí tříletého cyklu Ba-
revný zpívající svět (vysílán od roku 1982), který 
v rámci širokého spektra zahrnoval i oddíly věnované 
dělnické písni, hudebním aktivitám souborů v rámci SSM 
atd. Většina pořadů orientovaných na lidovou hudbu 
ovšem přinášela kvalitní nahrávky, které v mnoha přípa-
dech záslužně mapovaly a také pro rozhlas uchovávaly 
často nenávratně mizející projevy lidové hudebnosti.

Z pořadů jmenujme alespoň dlouhodobý každodenní 
cyklus na stanici Vltava Cesty za folklorem, pravidelně 

M. Barvík (vlevo) s redaktorem M. Hršelem
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vysílané nahrávky Brněnského rozhlasového orchestru 
lidových nástrojů Na pěknú notečku, dále Špalíček, 
Klenotnice lidových písní, Hrají a zpívají Plzeňáci 
a další. Takzvaně menšinovým hudebním žánrům byly 
věnovány pořady Dostavník folk a country hudby, 
Šansony, Melodické nokturno, Polední koncerty 
dechových orchestrů, pořad využívající archivních 
snímků populární hudby Melodie z mládí a již zmíněný 
Větrník zaměřený na rockovou hudbu.

Šéfredaktory Hlavní redakce hudebního vysílání 
postupně byli Antonín Dvořák (1971–1980), Ladislav 
Kubík (1980–1983), Milan Kašpárek (1983–1989), Jiří 
Štilec ml. (1989–1990).

Jednotlivým hudebním oblastem se redakčně věnovali 
například Miloslav Nedbal (v letech 1964–1984 vedoucí 
redaktor SVK), Milena Suhradová (komorní a vokální 
hudba), Elena Dušková, Alena Möbiová, Anna Vaňková 
(pro obor opery), Václav Břešťák, Ludmila Čermáková, 
Rafael Brom (pro obor symfonické hudby), Jiří Teml 
(dramaturg), Olga Jelínková, Marta Jiráčková, Miroslav 
Hršel, Květa Svobodová, Jana Vašatová, Alena Daňková, 
Zdeněk Sobotka, Ivan Ruml (pro oblast hudební publicis-
tiky). V redakci  malých hudebních žánrů (RMHŽ) působili 
mj. Dalibor Basler, Jaroslav Navrátil, Vladimír Truc, Jiří 
Eliášek, Vladimír Brand, Pavel Vaculík, Vladimír Bár, Petr 
Hannig, Petr Fink, Emil Strašek, Daniel Dobiáš,  Libuše 
Laštovková, Jana Merhautová. V hudební redakci  HRDM 
pracovali mj. Vratislav Beránek, Jana Hlinková, Otomar 
Kvěch. Hudební složce zahraničního vysílání se redakčně 
věnovali  Karel Mlejnek a Jiřina Jirásková. Hudebními 
režiséry ve sledovaném období byli Zdeněk Petr, Bohumil 
Čipera, Jan Málek, Svatopluk Rychlý, Igor Tausinger. Sbor-
mistrem Pěveckého sboru Čs. rozhlasu byl Milan Malý, 
TOČR vedl Josef Vobruba, od roku 1983 Felix Slováček. 
K pracovníkům hudební kartotéky patřili Štěpán Charvát, 
Jana Jiráková, Eva Hrozná. (Součástí HRHV po celé období 
byly gramoarchiv a fond hudebnin.)

Hlasatelé
Velmi důležitou složkou rozhlasového programu jako 

celku byli vždy hlasatelé. V osmdesátých letech začal být 
kladen velký důraz na jejich moderátorské schopnosti. 
S výjimkou ryze hlasatelského (tedy stroze objektivního) 
projevu při tlumočení zpráv začali být oceňování a vyzdvi-
hováni ti z hlasatelů, kteří byli schopni živého, „kontakt-
ního“ projevu, projevovali autorské schopnosti, dovedli 

vést rozhovor, improvizovat, stávali se posluchači partne-
rem. Souvisí to s nárůstem počtu živě vysílaných pořadů. 
Z řad hlasatelů, kteří do té doby často působili v roli „pou-
hých“ tlumočníků předem připravených textů, se mnozí 
časem stávali moderátory a průvodci publicistických 
pořadů (například Studia 7) nebo moderovaných bloků 
(Dobré jitro). V tomto období postupně zesilovala snaha 
odlišovat hlasatelský projev na jednotlivých stanicích.

Vedoucím oddělení hlasatelů byl v osmdesátých letech 
Stanislav Vokál. Sbor hlasatelů prodělával přirozeně v prů-
běhu let proměnu. Prostor této práce dává příležitost pouze 
některé z nich vyjmenovat, aniž bychom se mohli pokusit 
o bližší osobní charakteristiky: Hana Mašková, Magda 
Jančíková, Helena Vernerová, Eva Mastná, Irena Novotná, 
Marie Poláková, Blanka Langerová, Alexandra Merunková, 
Eva Smetanová, Eva Odstrčilová, Eliška Vallová, Adelheid 
Procházková, Květa Tůmová, Jiřina Krupičková, Dana 
Hofmanová, Jana Kopřivová, Ludmila Kunešová, Anna 
Švejnohová, Jana Hrachovcová, Dušica Zimová, Roman 
Mihina, Jiří Hrubec, Jiljí Kubec, Jiří Kubeš, Antonín Langer, 
Viktor Brehovský, Jiří Hrabák, Miroslav Ullman, Jaroslav 
Mastil, František Dočkal, Ladislav Vít, Dalibor Stuchlý, Jan 
Rosák, Vladimír Fišer, Jaroslav Hausdor, Jiří Maxmilián, 
Josef Rajchl a další. Za hlasatelské působení byla v roce 
1988 udělena Cena Čs. rozhlasu Jiřímu Valentovi.

Závěrem
Ve dvacetiletí vymezeném lety 1969 a 1989, tedy 

v době, kterou označujeme jako normalizace, se roz-
hlas znovu ocitl v roli nástroje stranických a vládních 
orgánů. Po nástupu Husákova stranického vedení byla 
téměř třetina zaměstnanců v důsledku stranických 
a pracovně-politických čistek propuštěna. Nastalo ob-
dobí direktivního řízení, které bylo založeno na prakti-
kách padesátých let. Nastolena byla autocenzura, která 
se projevila účinněji než dřívější oficiální cenzura. 
V požadavcích na přijímání nových pracovníků pře-
vážily ve velké většině případů argumenty kádrové 
nad profesními schopnostmi.

V důsledku masivní proměny zaměstnanců do-
cházelo k vytrvalému úpadku rozhlasového řemesla, 
zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky. Poli-
tického tlaku nebyly však ušetřeny ani redakce tzv. 
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uměleckého programu, které sice nebyly personálními 
čistkami postiženy tolik, přesto však byly donuceny 
alespoň část programu zasvětit politickým a propa-
gandistickým cílům. 

Na začátku sedmdesátých let došlo k významné pro-
gramové přestavbě. Vznikla celostátní zpravodajská 
stanice Hvězda, namísto dosavadního III. programu 
vznikly další dva národní okruhy – Vltava a Děvín 
– určené pro kulturní program. Objem vysílání se 
zvolna rozšiřoval. Program se postupně oživoval 
o prvky živého vysílání. 

Přes velký tlak na podobu vysílané populární hudby 
se normalizátorům nikdy nezdařilo zcela zlikvidovat 
vliv západních vzorů, zejména ve sféře popu a rocku. 
Redakce připravující vysílání vážné hudby, literární 
a dramatické pořady dokázaly vzdor nesvobodným 
poměrům produkovat ve velké míře kvalitní repertoár 
– a to zejména v oblastech, ve kterých těžily z hodnot 
přebíraných z klasického odkazu. Původní tvorbě ve 
sféře rozhlasové dramatiky se sice dostalo značné 

podpory (soutěže, přehlídky, festival Prix Bohemia), 
kvalita her však vlivem striktních ideologických poža-
davků byla nevyrovnaná, mnohdy sporná. V polovině 
sedmdesátých let vznikl „nekonečný“ rozhlasový seriál 
Jak se máte, Vondrovi?, který se zařadil mezi nejpo-
slouchanější pořady Čs. rozhlasu vůbec. 

V osmdesátých letech se vlivem Gorbačovovy „pe-
restrojky“ začaly prosazovat nesmělé náznaky větší 
otevřenosti a kritičnosti. 

Třebaže se technické vybavení částečně zlepšilo, 
rozpor mezi domácí technikou a technikou západ-
ních rozhlasů vzrůstal. Dokončena byla nová budova 
rozhlasu v Bratislavě a po několika odkladech se začal 
stavět nový rozhlasový objekt v Praze na Pankráci.

V listopadových dnech roku 1989 rozhlasové vy-
sílání – s výjimkou vysílání Mikrofóra a vysílání 
pro hlavní město Prahu – zůstávalo na opatrnických 
pozicích a pravdivě začalo své posluchače informovat 
až v situaci, kdy bylo o změně společenského systému 
rozhodnuto.

Přílohy k VIII. kapitole 

Příloha č. 1 
Slovo do vlastních řad

Pod prvním zveřejněním tohoto prohlášení v Rudém právu dne 17. května 1969 jsou podpisy těchto rozhlasových 
pracovníků:

Původní zařazení (do roku 1969)  Funkce v novém vedení ČsRo 
Karel Hrabal - vedoucí ZV - náměstek ústř. ředitele ČsRo a ředitel ČRo
Vladimír Vipler  - hlavní redaktor ZV  - ředitel ZV
Svatopluk Dolejš  - vedoucí arabské sekce ZV  - šéfredaktor HRDM 
Josef Skála  - vedoucí italské sekce ZV  - šéfredaktor politického vysílání
Květoslav Faix  - redaktor ZV  - ředitel politického vysílání 
Luboš Šimek  - technik  - šéf techniky ZV
Michal Šramm-Žížala  - technik ZV  - předseda ZV ROH
Vladimír Brunát  - reportér  - ředitel krajských studií
Miroslav Kratochvíl  - redaktor, později ředitel studia Ústí - ředitel okruhu Hvězda 
Josef Merunka  - reportér  - ředitel studia Brno
Pavel Nykles  - šéf programového ústředí  - náměstek ředitele ČsRo, šéfr. progr. ústředí
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Příloha č. 2 
Bývalí rozhlasoví pracovníci zařazení na tzv. černou listinu („Jednotná centrální evidence představitelů, 
exponentů a nositelů pravicového oportunismu, organizátorů protistranických, protisocialistických 
a protisovětských kampaní a akcí“), vypracovanou v letech 1971–1973 ÚV KSČ

Výběr ze soupisu, který uveřejnily Lidové noviny v období mezi 21. červencem a 30. říjnem 1992. 
Praha: BALVÍN Josef, BEDNÁŘOVÁ Otka, BĚHAL Rostislav, BRANISLAV Vladimír, BRANŽOVSKÝ Josef, CUHRA 

Ivan, ČERNÝ František, DROZDOVÁ Růžena, FUCHS Jan, FUCHS Vilém, HAVLÍČEK Josef, HEJZLAR Zdeněk, HON-
ČÍK Vladimír, HONS Rudolf, HONZOVIČ Richard, HRÁBKOVÁ Jiřina, CHEJLAVOVÁ Marta, ILK Mario, JANDOVÁ 
Věra, JANÍČEK Jeroným, JEZDINSKÝ Karel, JUNEK Miloš, KAZDA  Miloslav, KLEMENT Karel, KLÍR Jiří, KOPECKÁ 
Eva, KOTÍKOVÁ-MAJEROVIČOVÁ Ruth, KRATOCHVÍL Igor, KRYŠTOFEK Oldřich, KUBÍNOVÁ Božena, KYNCL Ka-
rel, LÁNSKÝ Karel, LEDERER Jiří, LUSTIG Arnošt, MAXOVÁ Dagmar, MOUČKOVÁ Kamila, NEUMANNOVÁ Jana, 
NUTZ Otto, PANCHÁRTEK (PÁTEK) Miloslav, PAVLÍČEK František, PETRÁNEK Jan, PETŘINOVÁ Irena, PODANÝ 
Josef, PRAŽÁK Čeněk, PRÍKAZSKÝ Vladimír, REIF Karol, RUML Jiří, SKÁLOVÁ Dita, SOBÍŠKOVÁ Jindra, SOVÁK 
Čeněk, SUCHÝ Čestmír, SVEJKOVSKÝ František, SVEJKOVSKÝ Jiří, SVOBODA Alois, ŠIKTANC Karel, ŠLEISOVÁ 
Helena, ŠNEKOVÁ Libuše, ŠŤOVÍČKOVÁ Věra, UTITZ Bedřich, VACULÍK Ludvík, VÁLEK Ladislav, VALENTA Jiří, 
VINAŘ Jan, VOLNÝ Sláva, VONDRÁŠEK Slavomil, VRABEC Václav, VOSECKÝ Slavomír, ZEMAN Rudolf. České Bu-
dějovice: EMR Ivo, HLINKA Bedřich, JELÍNEK Miroslav, JOHN Josef, NOUSEK Milan, TÝROVÁ Stanislava. Hradec 
Králové: BALCAR Břetislav, ŠMÍDOVÁ Irena, TOMÁŠ  Ivo, ZÁŘECKÝ Stanislav. Plzeň: PANZER Karel, PRAŽÁK 
Miroslav, SEMRÁD Vladimír, TALÁB Bedřich. Ústí nad Labem: BOEHM Antonín, DUŠEK Jan, KOVAŘÍK Miroslav, 
PREISLER Karel, STRNAD Antonín. Ostrava: KACHEL Alois, NOVÁČKOVÁ Marie. Brno: JURČA František, MEN-
ŠÍKOVÁ Jiřina, TUČKOVÁ Alena, VEČEŘOVÁ Irena. Jihlava: DANĚK Lubomír, HOLOUBEK Luboš. Gottwaldov: 
HRADIL Vladimír.

Poznámky:

1  Dienstbier, Jiří–Lánský, Karel: Rozhlas proti tankům. Informace 
výzkumného oddělení Čs. rozhlasu č. 83, Praha 1989, s. 15.

2  Běhal, Rostislav: Záznam o některých nezveřejněných skutečnos-
tech, které předcházely srpnovému vysílání ČsRo 1969. Rukopis 
z roku 2002. AČRo, nezařazeno, s. 10.

3  Junek, Miloš–Havlíček, Josef: Zůstaňte u svých přijímačů... Roz-
hlasová práce, 1991, č.  3, s. 50.

4 Dienstbier–Lánský: c. d., s. 25–26.
5 Junek–Havlíček: c. d., s. 54–56.
6 Junek–Havlíček: c. d., s. 58–60.
7  Nesmírně významný podíl na organizování a udržování této 

štafety měla četná krajská studia, zejména plzeňské a ostravské. 
O konkrétních okolnostech této spolupráce viz části věnované 
jednotlivých regionálním studiím.

8 Dienstbier–Lánský: c. d., s. 38.
9  O tom více: Smitka,Václav: Vysílání „legálního“ Čs. rozhlasu 

21.–27. srpna 1968. Rozhlasová práce, 1991, č. 1.
10 Tamtéž.
11 Tamtéž.
12  Dienstbier, Jiří: in: Pacovský, Jaroslav: Na vlnách rozhlasu. 

Český rozhlas, Praha 1993, s. 129.

13  Zápis ze zasedání předsednictva ÚV KSČ 28. 8. 1968. In: Vond-
rová, Jitka–Navrátil, Jaromír: Komunistická strana Českosloven-
ska (Kapitulace). Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a nakladatel-
ství Doplněk, Praha–Brno 2001, s. 127.

14  Otáhal, Milan: Opozice, moc, společnost 1968/1989. Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1994, s. 32.

15  Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti
po XIII. sjezdu KSČ. Celý text uveřejněn na webové adrese:
http://webquick.cz/pr/history/pouceni.htm

16 Otáhal, Milan: c. d., s. 30. 
17  Podle publikace Charta 77. Čs. dokumentační středisko nezá-

vislé literatury, Praha–Bratislava 1990.
18 Otáhal, Milan: c. d., s. 46-47.
19 Tamtéž, s. 50–51.
20  Měchýř, Jan: Velký převrat či snad revoluce sametová.

Progetto, Praha 1999, s. 42–43.
21 Tamtéž, s. 60.
22  Směrnice k uplatnění tiskového zákona a dodržování pokynů 

Úřadu pro tisk a informace 10. 9. 1968. AČRo, nezařazeno.
23  V pasážích o zákonných opatřeních a legislativním postavení

Čs. rozhlasu v té době využito pokladů shromážděných 
v publikaci: Ješutová, Eva–Nováková, Jaroslava: Normalizace 
v Československém rozhlase. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
Praha 1998.
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24  Závěrečná zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích státně-poli-
tických prověrek podle usnesení vlády ČSSR 202/70 v Českoslo-
venském rozhlasu. AČRo, nezařazeno.

25  Materiál vedení ČsRo, 1970. AČRo, nezařazeno.
26  Použité údaje viz statistika uveřejněná v Rozhlasové práci, 1977, 

příloha 1/1, s. 6.
27 Zápis ze schůze vedení ČRo, duben 1977. AČRo.
28  Viz Ješutová, Eva–Nováková, Jaroslava: Čs. rozhlas na cestě 

k demokracii. Od perestrojky k svobodným volbám. Interní 
materiál APF, Čs. rozhlas 2001 – počítačová verze.

29  Ješutová–Nováková: Čs. rozhlas na cestě k demokracii, c. d.
30 Informace (interní tisk ČsRo), 1989, č. 12, s. 1, 30. 6.
31  Běhal, Rostislav: Vzpomínka na rok 1969. 2002, AČRo, nezařa-

zeno.
32  Rámcové směrnice pro tvorbu vánočních, silvestrovských a no-

voročních programů. Vedení ČRo, duben 1975. AČRo.
33  Protokol Programové konference ČsRo konané na Konopišti 

3.–4. září 1976. AČRo.
34  Riško, Ján: Protokol programové konference na Dobříši 1986. 

AČRo.
35 Tomášek, Alois: Záleží na nás. Rozhlasová práce, 1989, č. 1, s. 3.
36 Ješutová–Nováková: Čs. rozhlas na cestě k demokracii, c. d.
37  Riško, Ján: Protokol programové konference v Gottwaldově 

1978. Rozhlasová práce, 1978, příloha 1, s. 17.
38  Oblíbený pořad Šťastnou cestu byl později přejmenován na 

Šťastný víkend v odpočinku, sportu i zábavě. Jiří Štuchal ho 
uváděl naposledy 18. 11. 1972. Na konci roku 1972 pořad zanikl, 
nahradil ho – opět na stanici Praha – pořad Šestý den je sobota, 
hodinka pro výletníky a rekreanty. To už ovšem bez Jiřího 
Štuchala.

39  Stručná rekapitulace základních postav fiktivní rodiny Vondro-
vých: Otec Karel Vondra byl vedoucím topenářského střediska 
(hrál Karel Urbánek), matka Milena pracovala v sociálním od-
boru ONV (Jiřina Švorcová), dcera Jana (Slávka Hozová) měla 
v době vzniku seriálu těsně před maturitou a syn Mirek (Marek 
Eben) byl žákem 8. třídy základní školy. Děda Vondra (Josef Pa-
točka) byl zedníkem na šachtě v důchodu, rodiče paní Vondrové 
(Jarmila Krulišová, František Hanus) pracovali v zemědělství 
ve vesnici Prosečná na Moravě, strýc Václav, bratr otce Vondry  
(Miloš Hlavica), byl vedoucím rekreační chaty v Krkonoších.

40  Lopatka, Jan: Radiojournal v ko(s)mickém věku. Inverze, Praha 
1993.

41  Statistika byla vypracována pro účely této práce z podkladů 
redakce rozhlasových her. Zahrnuje pouze produkci pražské 
redakce rozhlasových her. Vedle toho se ve vysílání uplatňovala 
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brněnského, ale také plzeňského, ostravského, méně pak česko-
budějovického.

42  Detailněji o historii a vývoji festivalu viz bakalářská práce Han-
kusová, Veronika: Minulost a současnost soutěže Prix Bohemia 

Radio. Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, 
Katedra žurnalistiky, Praha 2002.
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s. 4.
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Borovcová, Barbora: Nedokončené dílo Ivana Škapy. FF UP, 
Olomouc 1994.

46 Rozhlas, 1988, č. 23, s. 4.
47  Jaklová, Dagmar: K dramaturgii některých dlouhodobých literár-

ních textů. Rozhlasová práce, 1984, č. 1.
48 Tamtéž.
49  Štefl, Svatopluk: Jak to vidím já… Rozhlas, 1987, č. 9.
50 AČRo.
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1968–1969 v Čs. rozhlase. Materiál vedení ČsRo, 1970. AČRo, 
nezařazeno.

52 Citováno ze stejného materiálu.
53  Materiál vedení ČRo Poslání zábavné hudby v Čs. rozhlase, 

projednaný a schválený 9. 2. 1971. AČRo.
54  Seznamy písní, které lektorská komise nedoporučila k vysílání 

v Čs. rozhlase v českých zemích. Oběžníky č. 1–27 z 10. 2.–17. 5. 
1971. AČRo.

55  Dvořák, Antonín: Koncepce jednotné hudební politiky v ČsRo. 
Rozhlasová práce, 1982, č. 1.

56 Horák, Antonín, vedoucí redakce SVK. Rozhlas, 1985, č. 2.
57  Ruml, Ivan: Vystoupení na programové konferenci Dobříš 1986. 

AČRo.
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V
 listopadu 1989 se média – včetně rozhlasu – vymanila z područí ko-
munistické cenzury. Do rozhlasu se vracejí zakázaní autoři. 1. ledna 
1992 vzniká samostatný Český rozhlas. S rozpadem Československa 
zaniká i Československý rozhlas. V první polovině devadesátých let 
dochází k expanzivnímu rozvoji soukromého rozhlasového vysílání. 

Českému rozhlasu ubývá posluchačů. Dochází k reorganizaci okruhů Českého 
rozhlasu. V roce 1995 začíná vysílat nový okruh ČRo 6/Rádio Svobodná Evropa. 
Rozhlasový rozhovor se stává nejčastějším žánrem ve vysílání. Naopak rozhlasová 
reportáž z vysílání téměř vymizela. Slábne frekvence pořadů vzdělávacích. Výrazně 
je omezena výroba původní dramatické tvorby. K modernizaci rozhlasové techniky 
dochází se zahájením provozu nového studiového domu. Vysílání se postupně digi-
talizuje. Na přelomu tisíciletí se Český rozhlas potýká s nedostatkem peněz, slábne 
ochota platit poplatky za užívání rozhlasového přijímače.

Václav Moravec

Svobodný rozhlas
1990–2003
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Celková situace

Rok 1989 se stal rokem zásadních proměn politických 
systémů v někdejších komunistických státech střední 
a východní Evropy, Československo nevyjímaje. Pád 
totalitního systému, založeného na vedoucí úloze Komu-
nistické strany Československa (KSČ), v listopadu 1989 
přivodil začátek změn celé společnosti včetně mediál-
ního systému. 

Českoslovenští normalizátoři, dosazení k moci so-
větskou intervencí ze srpna 1968, až do podzimu 1989 
tvrdě odmítali jakékoliv změny. Od srpna 1988 však sílily 
projevy občanské nespokojenosti, které se přes masivní 
nasazení policejních sil nepodařilo zastavit. Brutální po-
tlačení vzpomínkové demonstrace studentů na Národní 
třídě v Praze v pátek 17. listopadu 1989 se pak stalo im-
pulsem k rozhodujícímu střetu občanů s totalitní mocí.1 
Akce bezpečnostních sil vyvolala všeobecné rozhořčení 
veřejnosti a bezprostřední protestní demonstrace, které 
přerostly ve státní převrat, jenž byl pro svůj mírný prů-
běh nazýván „sametovou“ nebo „něžnou“ revolucí.2

Státní sdělovací prostředky – především Československá 
televize a Československý rozhlas – věnovaly potlačení 
studentské demonstrace na pražské Národní třídě mini-
mální pozornost. První zpráva, která posluchače Čs. roz-
hlasu informovala o událostech 17. listopadu 1989, byla 
odvysílána téhož dne ve zpravodajském přehledu ve 23.50 
hod. Obsahovala základní údaje z oficiálního zpravodajství 
Československé tiskové kanceláře a zcela zamlčela infor-
mace o brutálním potlačení demonstrace i o zraněních 
demonstrantů: „Pro toto období je charakteristický stále 
otevřenější dialog se všemi, kterým leží na srdci perspek-
tivy socialismu. Akci a následný průvod ovšem zneužila 
skupina osob, nechvalně známých z různých protispole-
čenských vystoupení v minulém období. Vykřikovala hesla 
hanobící ústavní činitele a představitele strany a státu. 
Shromáždění chtěli zneužít pro své osobní ambice i někteří 
známí exponenti společenské krize let 1968/1969.“3

O den později, 18. listopadu 1989, pokračovalo vysílání 
Čs. rozhlasu v podobném duchu: „Naše veřejnost byla už 
informována o včerejší manifestaci. Už v průběhu této 
akce byly snahy učinit z ní demonstrativní vystoupení proti 
socialistické společnosti, socialistickému společenskému 
zřízení, Komunistické straně Československa a vládě. To 
se pak projevilo v dalším vývoji, kdy se dav ve večerních 
hodinách vydal z podnětu různých lidí do centra hlavního 

města. Podle dalších informací z českého ministerstva vni-
tra a životního prostředí bylo při potlačování demonstrace 
zraněno 17 osob, na místní oddělení Veřejné bezpečnosti 
bylo předvedeno 143 osob, z nichž 9 bylo zadrženo pro dů-
vodné podezření ze spáchání trestného činu a 70 osob bylo 
zajištěno pro přečin.“4

Hlavním zdrojem necenzurovaných informací se 
17. listopadu 1989 a v dnech následujících staly zahra-
niční rozhlasové stanice – BBC, Hlas Ameriky a Rádio 
Svobodná Evropa.

Změny po 17. listopadu 1989 
Státní mocí potlačená demonstrace studentů se stala 

impulsem k masové vlně občanské nespokojenosti 
a protestů, jejímž výsledkem byla změna režimu – z to-
talitního na demokratický. V neděli 19. listopadu 1989 
bylo v sále pražského Činoherního klubu při setkání tří 
stovek osobností z oficiálních i neoficiálních struktur 
ustaveno Občanské fórum (OF), jehož hlavním předsta-
vitelem se stal dramatik a spisovatel Václav Havel. 

OF se deklarovalo jako občanské hnutí, otevřené spo-
lečenství demokraticky smýšlejících občanů, všech lidí 
dobré vůle. Ve svém prvním prohlášení požadovalo od-
stoupení vlády, odchod zkompromitovaných politiků KSČ 
z veřejného života, propuštění politických vězňů, zahájení 
celospolečenského dialogu o budoucnosti Československa 
a důsledné dodržování svobody slova. Tentýž den vznikla 
v Bratislavě (na půdě městské organizace Svazu sloven-
ských výtvarných umělců) politická iniciativa Verejnosť 
proti násiliu (VPN). 

 V pondělí 20. listopadu 1989 začala v městech na ce-
lém území Československa vlna masových demonstrací 
na podporu požadavků Občanského fóra a Verejnosti 
proti násiliu. Doprovázely je stávky studentů vysokých 
a některých středních škol a pražských i mimopraž-
ských divadel.

Tlak veřejnosti si vynutil zásadní změny ve společ-
nosti. 24. listopadu 1989 rezignoval na funkci generál-
ního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany 
Československa (ÚV KSČ) Miloš Jakeš. 29. listopadu 
1989 schválilo Federální shromáždění změny Ústavy 
ČSSR. Ze základního zákona státu byl vypuštěn čtvrtý 
článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a ve státě. 
Změny Ústavy ČSSR vstoupily v platnost 30. listopadu 
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1989. Po jedenačtyřiceti letech tak v Československu 
formálně skončila vláda komunismu.

7. prosince 1989 odstoupil z funkce předsedy vlády ČSSR 
Ladislav Adamec. V průběhu tří dní došlo k zásadní rekon-
strukci vlády a 10. prosince 1989 prezident ČSSR Gustáv 
Husák jmenoval novou federální vládu v čele s premiérem 
Mariánem Čalfou. Dostalo se jí označení „vláda národ-
ního porozumění“. Premiér Marián Čalfa označil za jeden 
z hlavních úkolů svého kabinetu přípravu a uskutečnění 
svobodných voleb.

Završením zásadních personálních výměn ve vedení 
státu byla volba nového předsedy Federálního shromáž-
dění (FS) a prezidenta ČSSR. Na uvolněná místa členů 
federálního parlamentu byli zvoleni kandidáti Občan-
ského fóra a Verejnosti proti násiliu. Předsedou FS se 
stal Alexander Dubček, přední osobnost „pražského 
jara“ 1968.

Následující den, v pátek 29. prosince 1989, se ve Vla-
dislavském sále Pražského hradu uskutečnila volba pre-
zidenta ČSSR. Do funkce byl jednomyslně zvolen hlavní 
představitel OF Václav Havel, zástupce širokého proudu 
politických sil – nekomunista.

Média po listopadu 1989
K prvním proměnám mediálního systému v Česko-

slovensku začalo docházet již krátce po listopadu 1989. 
Začátkem prosince 1989 byl do funkce předsedy Fede-
rálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI)5 jmenován 
vládou premiéra Mariána Čalfy představitel Občanského 
fóra Miroslav Kusý. Počátkem roku 1990 jej ve funkci 
vystřídal Vladimír Príkazský. Federální úřad pro tisk 
a informace jako kontrolní a cenzurní orgán totalitní 
moci byl zrušen k 31. červenci 1990, a to zákonem 
č. 166/1990 Sb. Právní normu o zániku FÚTI schválilo 
Federální shromáždění 7. května 1990. 

FÚTI v minulosti uplatňoval monopol KSČ při kontrole 
tisku a dalších informačních prostředků. Působil jako cen-
zurní, represivní, propagandistický a dezinformační orgán, 
stal se symbolem nesvobody tisku a jeho pracovníků. Zcela 
se zdiskreditoval v očích novinářské veřejnosti. Zákon 
o zrušení FÚTI počítal s tím, že výkon demokratické státní 
správy v tisku a dalších informačních prostředcích se v bu-
doucnu přesune do kompetencí obou republik, proto fede-
rální vláda nenavrhla žádnou nástupnickou organizaci.6

Další významnou změnou pro postavení sdělovacích 
prostředků ve společnosti byl zákon č. 86/1990 Sb., 
kterým se měnil a doplňoval zákon č. 81/1966 Sb., o pe-
riodickém tisku a o ostatních hromadných informačních 
prostředcích. Šlo o zásadní novelu tzv. tiskového zákona, 
kterou přijalo Federální shromáždění 28. března 1990. 
Novela byla prvním projevem demokratizace mediální 
legislativy po listopadu 1989. I když nešlo o komplexní 
nový zákon, došlo k očištění původních norem od ideo-
logického nánosu. 

Novela vypustila některá ustanovení původního zákona 
(například § 2 o „rozvíjení socialistického vědomí občanů 
v duchu zásad ústavy a idejí politiky KSČ jako vedoucí 
síly“ a o „spoluvytváření socialistického veřejného mí-
nění“). Obnoven byl i § 17 zákona č. 84/1968 Sb. ze dne
26. června 1968 o nepřípustnosti cenzury v Českosloven-
sku: „1) Cenzura je nepřípustná. 2) Cenzurou se rozumějí 
jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a ob-
razu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky. 
Tím není dotčena pravomoc prokurátora a soudu.“

Prvním krokem ke změně systému fungování elektro-
nických médií7 byl vznik oddělení státní informační 
politiky při odboru vzdělanosti, kultury, zdraví 
a informací na Úřadu předsednictva federální 
vlády, které mělo za úkol připravit podmínky pro 
demonopolizaci rozhlasového a televizního vysílání. 
Souběžně se vznikem oddělení státní informační po-
litiky se na Úřadu předsednictva vlády ČSFR začaly 
hromadit žádosti o povolení soukromého rozhlasového 
a televizního vysílání. Nový zákon o provozování roz-
hlasového a televizního vysílání teprve vznikal, proto se 
kvůli velkému zájmu žadatelů o demonopolizaci vysílání 
elektronických médií rozhodla federální vláda zřídit 
meziresortní konkurzní komisi pro výběr uchazečů 
o nestátní rozhlasové a televizní vysílání na území 
ČSFR. Jejím předsedou se stal místopředseda vlády 
Josef Hromádka. Usnesení vlády ČSFR k ustavení mezi-
resortní komise bylo vydáno 11. června 1990 a důvodová 
zpráva ke vzniku tohoto orgánu konstatovala, že „část 
sítě rozhlasových vysílačů na území republiky není 
využita, proto mohou být volné frekvence dány do pro-
nájmu soukromým provozovatelům.“8 Pronájem části 
vysílací sítě měla povolovat právě meziresortní komise 
a jedním z jejích členů měl být zástupce ministerstva 
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spojů. Podmínky pronájmu usnesení vlády nespecifiko-
valo, podle důvodové zprávy však měly být začleněny do 
připravované mediální legislativy.

K prolomení monopolu Československého rozhlasu 
na výrobu, vysílání a šíření rozhlasových programů na 
území Československa však došlo ještě před vznikem 
meziresortní komise pro výběr uchazečů o první experi-
mentální nestátní rozhlasové a televizní vysílání. V lednu 
1990 podepsal ředitel francouzské soukromé rozhlasové 
stanice Europe 2 Martin Brisac dohodu o spolupráci 
s ústředním ředitelem Československého rozhlasu Kar-
lem Starým. Europe 2 dohodou o spolupráci s rozhlasem 
obešla oficiální povolení vlády, která s tímto krokem ne-
souhlasila.9

Druhým krokem v demonopolizaci rozhlasového 
vysílání na území Československa byl 14. červen 1990, 
kdy federální vláda svým usnesením č. 53 povolila roz-
hlasové stanici Rádio Svobodná Evropa, aby k šíření 
svého signálu použila volné vysílače na území Česko-
slovenska. K naplnění vládního usnesení došlo 1. srpna 
1990. Program Svobodné Evropy začaly šířit tři středo-
vlnné vysílače na území ČSFR. 

Od svobodných voleb k rozpadu Československa
Vláda národního porozumění dovedla Českoslo-

vensko k prvním svobodným parlamentním volbám, 
které se konaly 8. a 9. června 1990. Kandidovalo v nich 
22 politických stran, hnutí a koalic. Prvních svobodných 
parlamentních voleb se zúčastnilo 96,79 % voličů a vítězi 
v nich se stala obě hnutí, která vznikla v bouřlivých 
dnech listopadu 1989 a zasloužila se o pád komunistic-
kého režimu – Občanské fórum v českých zemích a Ve-
rejnosť proti násiliu na Slovensku.

27. června 1990 jmenoval prezident Václav Havel 
novou federální vládu. V jejím čele opět stanul Marián 
Čalfa. Nejvíce křesel v novém šestnáctičlenném kabi-
netu obsadili ministři za OF a VPN. Osm ministrů bylo 
bezpartijních. Druhé Čalfově vládě se dostalo označení 
„vláda národní oběti“.

Po prvních svobodných volbách začalo docházet 
k zásadním sporům o budoucí státoprávní uspořádání 
federativního Československa. 

Zhruba půl roku trvala diskuse o návrhu novely 
zákona o československé federaci, který by upravoval 
přesun kompetencí z federální na národní vlády (tzv. 

kompetenční zákon). K přijetí novely ústavního zákona 
o československé federaci Federálním shromážděním 
došlo 12. prosince 1990. 

Pokračující kompetenční spory oddalovaly rovněž 
přijetí nové mediální legislativy, na jejímž základě 
měl být transformován systém elektronických médií 
v Československu. Netrpělivost žadatelů o provozování 
nestátního rozhlasového vysílání a pomalá příprava me-
diálních zákonů umožnily vznik fenoménu nelegálního 
(tzv. pirátského) vysílání. Bez řádného povolení vysí-
laly koncem roku 1990 v Praze Rádio Stalin (později 
Rádio Ultra, resp. Rádio 1) a v jižních Čechách Rádio 
Podzemí (později Rádio Faktor). Meziresortní komise 
(nejprve při vládě ČSFR, později při ministerstvu kul-
tury ČR) bez legislativního zázemí a jasného licenčního 
mechanismu přidělily ještě před přijetím zákonů o pro-
vozování rozhlasového a televizního vysílání 36 licencí 
k experimentálnímu lokálnímu rozhlasovému vysílání. 
Československý rozhlas se tak ocitl v konkurenčním 
prostředí soukromého rozhlasového vysílání.

Spory o kompetence týkající se rozhlasového a televizního 
vysílání vyřešilo Federální shromáždění 20. března 1991 
přijetím zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti 
mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Čes-
kou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku 
a jiných informačních prostředků (tzv. malý kompetenční 
zákon). Paragraf čtvrtý zákona, vypracovaný především 
na základě požadavků slovenské strany, umožnil následně 
vznik národních zákonů o médiích veřejné služby: „Česko-
slovenský rozhlas, Československá televize a Českoslo-
venská tisková kancelář provedou do tří měsíců ode dne 
zřízení Českého rozhlasu a České televize, Slovenského 
rozhlasu a Slovenské televize a Československé tiskové 
kanceláře České republiky a Československé tiskové 
kanceláře Slovenské republiky rozdělení a převod majetku 
a vypořádání jiných právních poměrů majetkové povahy.“ 
Po schválení této právní normy došlo v říjnu a listopadu 
1991 k přijetí zákonů o provozování rozhlasového a tele-
vizního vysílání, Českém rozhlasu, České televizi. Zákony 
o Slovenském rozhlasu a Slovenské televizi schválila Slo-
venská národní rada již koncem května 1991.10

Období po prvních svobodných volbách nebylo pouze 
ve znamení zásadní ekonomické reformy a sporů o kom-
petence mezi federací a republikami. Docházelo rovněž 
k dalšímu formování a proměně systému politických 
stran.
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Z tohoto pohledu byl podstatný vývoj v Občanském 
fóru, kde se názorové klima polarizovalo. V říjnu 1990 
se konal rozhodující sněm OF, který zvolil předsedou 
Václava Klause, reprezentanta pravicového proudu. To 
vedlo ke krizi, která vyvrcholila v únoru 1991 rozpadem 
OF na dva politické subjekty. Koncem dubna 1991 došlo 
k ustavení Občanské demokratické strany (ODS), jejímž 
předsedou se stal Václav Klaus. Týden po vzniku ODS 
byla ustavena druhá strana – Občanské hnutí (OH). Je-
jím předsedou byl zvolen Jiří Dienstbier. 

K rozkolu došlo i ve Verejnosti proti násiliu. Po vnitř-
ních sporech mezi skupinami Fedora Gála na straně 
jedné a Vladimíra Mečiara na straně druhé vzniklo 
v květnu 1991 Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) 
s předsedou Vladimírem Mečiarem.

Začátkem června 1992 se konaly v Československu druhé 
svobodné volby, v nichž kandidovaly čtyři desítky politic-
kých stran, hnutí a koalic. Jen čtrnáct stran však dostalo 
od voličů potřebných pět procent hlasů pro získání posla-
neckých mandátů. V České republice výrazně zvítězila ko-
alice Občanské demokratické strany a Křesťansko-demo-
kratické strany (ODS-KDS), která obdržela bezmála 30 % 
hlasů. Druhá skončila koalice Levý blok, sdružující strany 
Levý blok, Komunistickou stranu Čech a Moravy a Demo-
kratickou levici, která získala 14 % hlasů. Na Slovensku 
s významným náskokem zvítězilo HZDS s více než 37 % 
hlasů před Stranou demokratické levice, která skončila na 
druhém místě se ziskem necelých 15 % hlasů.

8. června 1992, již dva dny po volbách, došlo v Brati-
slavě k první schůzce vítězů voleb – představitelů ODS-
-KDS a HZDS. Na setkání se projevily zásadní odlišnosti 
mezi představou „funkční federace“ prosazovanou ODS 
a konfederací s mezinárodní subjektivitou Slovenské re-
publiky prosazovanou HZDS. Tato schůzka předzname-
nala rozpad České a Slovenské Federativní Republiky na 
dva samostatné státy.

Měsíc po volbách došlo k sestavení a jmenování fede-
rální vlády, jejíž mandát byl časově omezen do rozpadu 
Československa. Předsedové dvou nejsilnějších stran 
Václav Klaus a Vladimír Mečiar stanuli v čele národních 
vlád. Období od července do prosince 1992 bylo ve zna-
mení dělení Československa a příprav na vznik samo-
statných republik. V této souvislosti byly rovněž přijaty 
zákony o zániku federálních sdělovacích prostředků 
a převodu jejich majetku na národní vysílatele veřejné 

služby – v případě České republiky na Český rozhlas 
a Českou televizi.

K 1. lednu 1993 vznikly Česká republika a Slovenská 
republika. ČSFR se rozdělila na základě dohody vítězů 
voleb – ODS s jejím předsedou Václavem Klausem 
a HZDS pod vedením Vladimíra Mečiara – proti vůli 
většiny občanů (dokládaly to dlouhodobé průzkumy 
názorů na státoprávní problém před i po rozdělení), ale 
i v důsledku nedostatečné vůle obyvatel a neschopnosti 
politických elit společný stát udržet.11

Vývoj v České republice po roce 1993
Nejdůležitějšími okamžiky pro vznik samostatné 

České republiky (ČR) byly 16. prosinec 1992, kdy Česká 
národní rada schválila Ústavu ČR, a 26. leden 1993, kdy 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR12 zvolila prvním 
českým prezidentem Václava Havla. 

Součástí Ústavy České republiky se stala Listina základ-
ních práv a svobod, která – krom jiného – upravila v oddílu 
druhém „Politická práva“, článku 17 svobodu tisku a slova: 
„1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 
2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, 
tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně 
vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez 
ohledu na hranice státu. 3) Cenzura je nepřípustná. 4) Svo-
bodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze ome-
zit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost 
státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví 
a mravnosti. 5) Státní orgány a orgány územní samosprávy 
jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace 
o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“ 

Koaliční vláda premiéra Václava Klause (ODS), která 
vzešla z voleb v roce 1992, se v průběhu svého funkčního 
období zaměřila nejen na budování nové samostatné 
republiky, ale především na dokončení ekonomické 
reformy. Vláda však podcenila kvalitu právního rámce, 
v němž se transformace ekonomiky a dalších oblastí 
života společnosti uskutečnila, což byl i jeden z důvodů 
ekonomické krize ve druhé polovině devadesátých let.

Hledisko privatizace a důsledné uplatňování myš-
lenky volného trhu použily vláda i další orgány také ve 
vztahu k médiím. V programovém prohlášení kabinetu 
premiéra Václava Klause z konce července 1992 stálo: 
„Právo občana na informace, a to i v oblasti distribuce 
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tisku a šíření vysílacího signálu, je jedno ze základ-
ních občanských práv. Proto bude vláda prosazovat 
pluralitu v oblasti sdělovacích prostředků, neboť kon-
kurence na trhu informací je zárukou jejich kvality 
a objektivity. Bude i u sdělovacích prostředků podpo-
rovat proces privatizace a soukromého podnikání.“13 
Teze, že zárukou kvality a objektivity je prvek konku-
rence na trhu informací, se ukázala jako naivní.

V letech 1992–1996 se výrazným způsobem zvyšoval 
počet soukromých rozhlasových stanic, které vysílaly 
na území České republiky. Zatímco v roce 1991 vlastnilo 
licenci k experimentálnímu rozhlasovému vysílání 36 
soukromých subjektů, v roce 1994 bylo vlastníky řádné 
licence k provozování soukromého rozhlasového vysí-
lání 59 provozovatelů. V roce 1995 tento počet vzrostl již 
na 87 provozovatelů. 

13. září 1993 začala vysílat první soukromá celoplošná 
rozhlasová stanice v České republice – zpravodajské 
Rádio Alfa. O měsíc později, 18. října 1993, zahájila své 
vysílání soukromá stanice Frekvence 1 s formátem ro-
dinného rádia.14 4. února 1994 začala v České republice 
vysílat i první soukromá celoplošná televizní stanice TV 
Nova.

Především expanzivní rozvoj soukromého rozhlaso-
vého a televizního vysílání a chyby při přeměně státních 
vysílatelů na vysílatele veřejné služby (Český rozhlas 
a Česká televize) postupně vedly k tomu, že se veřej-
noprávní média v České republice ocitla v nevýhodném 
postavení, jehož výsledkem byla i zásadní dominance 
soukromého vysílání v posluchačské a divácké oblibě.

Nestabilita vlády a vládní krize 
První parlamentní volby v samostatné České repub-

lice se konaly 31. května a 1. června 1996. Opět v nich 
zvítězila ODS premiéra Václava Klause, když získala 
29,62 % hlasů. Vítězství ODS ve volbách nebylo v porov-
nání s rokem 1992 tak jednoznačné. Na druhém místě 
skončila opoziční ČSSD, jejímž předsedou byl od února 
1993 Miloš Zeman. Zemanova politická obratnost, tvrdá 
kritika kroků vládní koalice a zpochybňování absolutní 
víry v myšlenku volného trhu vynesly sociálním demo-
kratům 26,44 % hlasů. 

Do Poslanecké sněmovny se dále dostala KSČM (10,33 %), 
KDU-ČSL (8,07 %), SPR-RSČ (8,00 %) a ODA (6,36 %). Za cel-

kového vítěze parlamentních voleb v roce 1996 se tak daly 
označit opoziční strany v čele s ČSSD, protože dosavadní 
vládní koalice vedená premiérem Václavem Klausem ztratila 
většinu v dvousetčlenné Poslanecké sněmovně, když získala 
99 křesel. Koaliční potenciál KSČM a SPR-RSČ byl dlouho-
době kvůli extrémním postojům obou stran nulový, opozice 
v čele s ČSSD tudíž nemohla sestavit většinovou vládu. 

Po zhruba měsíčních vyjednáváních o sestavení nové 
vlády došlo k dohodě stran dosavadní vládní koalice 
a ČSSD. Vládu sestavily ODS, KDU-ČSL a ODA, premié-
rem byl opět jmenován Václav Klaus, ČSSD se zavázala 
„tolerovat“ menšinový kabinet a předseda strany Miloš 
Zeman se stal předsedou Poslanecké sněmovny.

Druhá vláda premiéra Václava Klause byla značně nesta-
bilní, což bylo dáno nejen jejím menšinovým založením, 
ale rovněž zhoršující se ekonomickou situací České repub-
liky. Po dvou týdnech intenzivních jednání schválila vláda 
16. dubna 1997 dokument nazvaný Korekce hospodářské 
politiky a další transformační opatření (tzv. první vládní 
balíček opatření). Současně byl přijat krátkodobý, střed-
nědobý a dlouhodobý stabilizační a konsolidační program 
české ekonomiky, který by řešil stále se zhoršující eko-
nomickou situaci země. Podle kritiků vládní koalice tak 
totálně selhal liberální koncept s absolutním uplatňováním 
myšlenky volného trhu.

Na podzim 1997 došlo k vládní krizi, která skončila 
pádem kabinetu Václava Klause. Politické napětí mezi 
koaličními partnery (ODS, KDU-ČSL, ODA) vedlo
28. listopadu 1997 k demisi ministrů za KDU-ČSL a ná-
sledně i za ODA. Část vedení ODS vyzvala premiéra Vác-
lava Klause, který byl tou dobou na pracovní návštěvě 
Sarajeva, k okamžité demisi. O den později se k této 
výzvě přidal i prezident republiky Václav Havel. Vláda 
Václava Klause podala demisi 30. listopadu 1997. Ze za-
hraničněpolitického hlediska je nezbytné dodat, že vlády 
Václava Klause v letech 1992–1997 učinily první kroky 
k přijetí České republiky do Severoatlantické aliance 
a Evropské unie.

I přes nejasnosti kolem financování ODS zůstal Vác-
lav Klaus v čele strany. Na kongresu ODS v Poděbra-
dech v prosinci 1997 vyslovila většina delegátů Klausovi 
důvěru. Nespokojená frakce kolem někdejšího ministra 
financí Ivana Pilipa a ministra vnitra Jana Rumla stranu 
opustila a začátkem roku 1998 založila novou stranu 
– Unii svobody (US).
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Od vládní krize k tzv. opoziční smlouvě
Vládní krize trvala bezmála měsíc a 2. ledna 1998 ji 

ukončilo jmenování nové vlády, v jejímž čele stanul do-
savadní guvernér České národní banky Josef Tošovský 
(nestraník). 

Prozatímní sedmnáctičlenný kabinet, v němž bylo 
sedm nestraníků, dovedl Českou republiku k histo-
ricky prvním předčasným volbám, které se uskutečnily 
19.–20. června 1998. Zvítězila v nich ČSSD s 32,31 % před 
ODS s 27,74 % hlasů. 

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dostaly ještě 
KSČM (11,03 %), KDU-ČSL (9,00 %) a US (8,60 %).

 Předseda vítězné ČSSD Miloš Zeman nabídl sestavení 
koaliční vlády dvěma menším stranám, KDU-ČSL a US. 
US účast ve vládě s odkazem na svůj program odmítla, 
a tak se předsedové dvou nejsilnějších stran Miloš Ze-
man a Václav Klaus dohodli na vytvoření jednobarev-
ného menšinového kabinetu sociální demokracie, který 
bude opoziční ODS „tolerovat“. 

9. července 1998 podepsali představitelé obou stran 
Smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí 
(tzv. opoziční smlouvu). ODS se v dokumentu zavázala, že 
v průběhu čtyřletého funkčního období kabinetu Miloše 
Zemana nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě. ČSSD na 
oplátku slíbila, že podpoří hlasováním kandidáty ODS do 
funkcí předsedů obou komor Parlamentu ČR. Obě strany 
se rovněž zavázaly předložit do roka od podepsání dohody 
návrh úprav Ústavy ČR. 

Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí 
umožnila kabinetu premiéra Miloše Zemana vládnout 
celé čtyři roky, až do července 2002. Dokument byl však 
po celou dobu své existence předmětem kritiky nejen 
menších opozičních stran, ale i prezidenta Václava Havla 
a některých občanských sdružení a iniciativ. Hlavním ar-
gumentem odpůrců tzv. opoziční smlouvy bylo, že dikce 
dokumentu potlačovala demokratické prvky. 

Nejhlasitěji se kritici tzv. opoziční smlouvy ozvali v listo-
padu 1999, při desátém výročí „sametové revoluce“, kdy 
vznikla iniciativa bývalých studentských vůdců Děkujeme, 
odejděte!, a na přelomu let 2000 a 2001, kdy došlo k udá-
lostem označovaným jako krize v České televizi (ČT) či 
vánoční televizní krize. Ve druhém případě zaměstnanci 

ČT protestovali stávkou proti obsazování míst v mediál-
ních radách (především Radě České televize a Radě pro 
rozhlasové a televizní vysílání) na základě politického 
klíče a proti unáhlenému odvolání a následné volbě gene-
rálního ředitele ČT. Předseda ODS Václav Klaus a premiér 
a předseda ČSSD Miloš Zeman označili oba děje za snahu 
změny mocenských poměrů nepolitickými uskupeními, 
která mají blízko k prezidentu Václavu Havlovi. Václav 
Havel tuto interpretaci zásadně odmítl. 

Vláda premiéra Miloše Zemana v průběhu svého 
funkčního období dokončila privatizaci bankovního 
sektoru, přilákala do země velké množství zahraničních 
investorů, začala bojovat proti hospodářské kriminalitě, 
nastartovala ekonomický růst, dovedla zemi do Seve-
roatlantické aliance a urychlila jednání o vstupu České 
republiky do Evropské unie. Na straně druhé za její 
činnosti došlo k výraznému nárůstu schodků veřejných 
financí a nezaměstnanosti. 

Zemanův kabinet se ve svém programovém prohlá-
šení zavázal k zásadním změnám mediální legislativy: 
„Dalším důležitým úkolem vlády bude (…) zajistit 
kompletní vypracování mediální legislativy včetně 
stanovení účinné kontroly médií parlamentem, aniž 
by byla na straně druhé ohrožena jejich nezávislost, 
a zároveň zajistit kompatibilitu všech těchto zákonů 
s podmínkami Evropské unie.“15 Schválen byl nový 
zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a významnými novelizacemi prošly zákony o Českém 
rozhlasu (ČRo) a České televizi (ČT).16 Zatímco první 
norma výrazně zvýhodnila stávající soukromé provozo-
vatele rozhlasového a televizního vysílání automatickým 
prodlužováním licencí, novely zákonů o ČRo a ČT pro-
hloubily závislost vysílatelů veřejné služby na politické 
elitě, a to především na Poslanecké sněmovně Parla-
mentu ČR (například paragrafem o schvalování Kodexů 
ČRo a ČT Poslaneckou sněmovnou).

Vývoj ČR v roce 2002
V pořadí třetí volby v historii samostatné České re-

publiky se uskutečnily 14. a 15. června 2002. ČSSD do 
nich vedl vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí 
a předseda strany Vladimír Špidla, který 7. dubna 2001 
v čele sociální demokracie vystřídal premiéra Miloše Ze-
mana. Zeman již v roce 2000 oznámil, že po konci funkč-
ního období své vlády odejde do politického důchodu. 
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Vladimír Špidla jako nový předseda strany před volbami 
několikrát zopakoval, že nepřipustí pokračování tzv. 
opoziční smlouvy a pokud ČSSD ve volbách uspěje, po-
kusí se sestavit většinovou vládu.

Sociální demokracii se v červnových parlamentních vol-
bách v roce 2002 podařilo prvenství obhájit, když získala 
30,2 procenta hlasů. Druhá skončila ODS s 24,5 procenty 
hlasů. Významně ve volbách posílila KSČM (18,5 %) a do 
Poslanecké sněmovny se dostala ještě koalice stran KDU-
-ČSL a Unie svobody-Demokratické unie (14,3 %).

Předseda ČSSD Vladimír Špidla dodržel předvolební 
sliby a nabídl účast ve vládě KDU-ČSL a US-DEU. Nová 
koaliční vláda, která byla prezidentem republiky Václa-
vem Havlem jmenována v polovině července 2002, zís-
kala v Poslanecké sněmovně těsnou většinu 101 hlasu. 

Kabinet premiéra Vladimíra Špidly se ve svém progra-
movém prohlášení zavázal z České republiky vybudovat 
moderní sociální stát a co nejrychleji přivést zemi do 
Evropské unie. Sdělovacím prostředkům vláda věnovala 
ve svém programu následující pasáž: „Cílem vlády je 
nezávislost médií na politických stranách a orgánech 
státu. Současně však vláda požaduje všestrannost ší-
řených informací a odpovědnost za ně, což považuje 
za důležitou záruku pro jejich objektivitu. Proto zhod-
notí dosavadní působení elektronických sdělovacích 
prostředků včetně jejich rad s důrazem na požadavek 
nestrannosti, všestrannosti a vyváženosti vysílání. Na 
základě tohoto přijme opatření nezbytná i k úspěšné 
integraci České republiky do Evropské unie včetně 
návrhu změny zákonů o veřejnoprávních sdělovacích 
prostředcích. Stejný postup vláda uplatní i pro Radu 
pro rozhlasové a televizní vysílání. Na veřejnopráv-
ním charakteru Českého rozhlasu, obou programů 
České televize a České tiskové kanceláře nehodlá vláda 
nic měnit. Vláda bude prosazovat naplnění všech 
zákonných ustanovení směřujících k vymahatelnosti 
rozhlasového a televizního poplatku a zváží způsob 
jeho indexace.“17 Na změně mediálních zákonů začala 
vláda Vladimíra Špidly pracovat krátce po svém usta-
vení.

Československý rozhlas 
a listopad 1989

Rozhlas v prvních revolučních dnech
Výroba a šíření rozhlasových programů na území Čes-

koslovenské socialistické republiky (ČSSR) byly před 
listopadem 1989 výhradní záležitostí Československého 
rozhlasu jako monopolního státního vysílatele. Česko-
slovenský rozhlas provozoval celostátní programový 
okruh Hvězda, čtveřici národních programových okruhů 
Praha/Bratislava a Vltava/Děvín, stanici pro mladé EM18, 
okruh Melodie, síť krajských rozhlasových studií a za-
hraniční vysílání Radio Praha. V někdejším komunis-
tickém Československu bylo možné zachytit i programy 
zahraničních stanic, vysílajících v češtině a slovenštině. 
Šlo například o BBC, Deutsche Welle, Deutschlandfunk, 
Hlas Ameriky, Radio Luxemburg, Radio Vatikán a Svo-
bodnou Evropu. Tyto rozhlasové stanice označoval 
totalitní režim souslovím „ilegální a štvavé vysílačky“ 
a příjem jejich signálu na území ČSSR v některých přípa-
dech záměrně rušil.19

V pátek 17. listopadu 1989 a v dnech následujících se 
staly především Československý rozhlas, Českosloven-
ská televize a deník Rudé právo pro náměstí plná de-
monstrantů, kteří vyjadřovali nespokojenost s totalitním 
režimem v ČSSR, symboly komunistické propagandy. 
Informování Československého rozhlasu o událostech 
17. listopadu 1989 na Národní třídě a o vzniku Občan-
ského fóra mělo k objektivnímu zpravodajství, jak již 
bylo řečeno, daleko. 

I v pondělí 20. listopadu 1989, kdy se v Praze na 
Václavském náměstí uskutečnila první masová demon-
strace, které se zúčastnilo na 150 000 lidí, o ní státní sdě-
lovací prostředky včetně Československého rozhlasu 
informovaly zkresleně. Zvukové záznamy z manifestace 
odvysílaly ve svých večerních zpravodajských relacích 
pouze zahraniční rozhlasové stanice BBC, Hlas Ameriky 
a Svobodná Evropa. Státní sdělovací prostředky dávaly 
ve svém vysílání prostor především představitelům 
vlády a ÚV KSČ, kteří vyzývali ke klidu a k nerozvracení 
republiky a socialismu. Československý rozhlas ve svém 
zpravodajství obšírně informoval o mimořádné plenární 
schůzi vlád Československé socialistické republiky 
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(ČSSR), České socialistické republiky (ČSR) a Sloven-
ské socialistické republiky (SSR). Tento způsob informo-
vání vyvolal reakci již v pondělí 20. listopadu 1989, kdy 
se před budovou Čs. rozhlasu v Praze na Vinohradské 
třídě sešel dav převážně mladých lidí, kteří skandovali 
hesla „Rozhlas lže!“ či „Chceme slyšet pravdu!“ Ostrahu 
budovy rozhlasu posílili příslušníci Veřejné bezpečnosti. 
V pohotovosti byli členové Lidových milicí Čs. rozhlasu.

Podobná situace se opakovala následující den. V úterý 
21. listopadu 1989 ve 12.50 hod. se několikatisícový dav vy-
dal z Václavského náměstí na Vinohradskou třídu. Před bu-
dovou rozhlasu opět zazněla hesla „Chceme slyšet pravdu!“ 
či „Máte naši podporu!“ Poté shromáždění lidí, kterých 
bylo asi 15 000 až 20 000, zazpívalo státní hymnu. Demon-

stranti rovněž skandovali „Vyvěste vlajku!“ V jednom okně 
budovy rozhlasu se státní vlajka objevila, což shromáždění 
ocenilo potleskem. V dalších heslech manifestanti zdůraz-
ňovali, že jsou proti násilí. Ve 13.15 hod. se průvod vrátil 
z Vinohradské ulice na Václavské náměstí.20

Výjimkou ve způsobu informování Čs. rozhlasu o lis-
topadových událostech byl okruh EM, který v pondělí 
20. listopadu 1989 odvysílal dva pravidelné pořady, 
Magazín Mikrofóra a Kontinenty. Šlo o aktuální 
proud zpravodajství, v němž zazněly názory různých 
skupin mladých lidí, požadavky stávkujících studentů 
a herců. Reportéři Mikrofóra zachytili rovněž atmosféru 
na jednotlivých fakultách vysokých škol.21 Druhou čest-

Demonstrace 21. 11. 1989 před budovou Československého rozhlasu na Vinohradech (foto publikováno s laskavým svolením ČTK)
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nou výjimkou bylo Vysílání pro hlavní město Prahu, 
jehož pracovníci 20. listopadu sdělili řediteli studia 
Zdeňku Třešňákovi své odsouzení brutálního zákroku 
na pražské Národní třídě a rozhodnutí pravdivě infor-
movat o názorech a postojích občanů. Po odmítavém 
stanovisku Zdeňka Třešňáka iniciovali prostřednictvím 
rozhlasové odborové i stranické organizace návrh na 
odvolání Karla Kvapila z funkce ústředního ředitele 
Československého rozhlasu. Téhož dne v Pražském 
zvukovém deníku informovali o stávce studentů a di-
vadelníků a ve dnech následujících dali prostor ve vysí-
lání i názorům studentů a dělníků.22 

Občanské fórum v Čs. rozhlase 
V listopadových dnech roku 1989 došlo uvnitř Česko-

slovenského rozhlasu k názorové diferenciaci. Již v pon-
dělí 20. listopadu 1989 se z iniciativy režisérů konalo 
ve Studiu 2 protestní shromáždění proti poměrům ve 
státním rozhlase, kterého se zúčastnilo několik desítek 
pracovníků. Den poté, 21. listopadu 1989, následovala 
bouřlivá schůze za účasti asi tří stovek lidí ve Studiu 1. 
Její účastníci se již otevřeně postavili proti zkreslo-
vání zpráv a žádali okamžité objektivní informování 
veřejnosti. Rezoluce z této schůze pak byla přečtena 
z balkonu budovy Melantrich na Václavském náměstí 

Jednání OF ČsRo v Praze; vlevo režisér K. Weinlich, vpravo ústřední ředitel ČsRo K. Starý
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v Praze. Protestní skupiny vznikaly v rozhlase na mnoha 
místech, ale navzájem se jen stěží dohadovaly.23

Ve čtvrtek 23. listopadu vyústila nespokojenost vý-
znamné části zaměstnanců Čs. rozhlasu s poměry ve 
státním rozhlase v ustavení Občanského fóra Čs. roz-
hlasu. Stalo se tak při shromáždění rozhlasových pra-
covníků v pražském Divadle hudby. Hlavním požadav-
kem prvního prohlášení OF Čs. rozhlasu bylo pravdivé 
a objektivní informování veřejnosti: „Připojujeme se ke 
společenství Občanského fóra, s jehož zástupci v mi-
nulých dnech jednal předseda vlády ČSSR Ladislav 
Adamec. Konkrétně si to představujeme tak, že my 
jako občané ČSSR, pracovníci Čs. rozhlasu, ustanovu-
jeme OF Čs. rozhlasu. Představujeme si, že se v tomto 
volném společenství spojí všichni ti, jimž není lhos-
tejný dosavadní způsob vysílání Čs. rozhlasu. Další 
bod otevíráme otázkou: Proč jsou lidé nuceni chodit 
po ulicích s megafony? Proč se informace o současném 
dění rozšiřují mezi občany pomocí množených prohlá-
šení, rezolucí a oznámení o tom, co se děje? Proč už 
třetí den Svobodné slovo ozvučuje Václavské náměstí? 
Protože rozhlas a televize neplní svou základní funkci: 
informovat nejširší vrstvy obyvatel. Šířit profesio-
nálně, pravdivě a odpovědně informace se znalostí 
skutečného stavu věcí a dějů, které prožíváme. Jedině 
tak se dá předejít nebezpečným emocím, malověrnosti 
a unáhlenosti. Navrhujeme: 1) využít přenosové tech-
niky (přenosové vozy, mikroporty apod.), 2) s okamži-
tou platností začít shromažďovat dokumenty se svědky 
událostí dne 17. listopadu 1989, 3) vstoupit do živého 
dialogu s pracovníky závodů (tj. dělníky, techniky, 
administrativou). Je na nás, jak tento návrh uvést 
v život.“24

Ve stejný den jako OF Čs. rozhlasu vznikl po odbo-
rové linii stávkový výbor Čs. rozhlasu vedený Josefem 
Kleiblem. Centrum OF Čs. rozhlasu působilo v reži-
sérském oddělení. Jeho vůdčí osobností se stal režisér 
Karel Weinlich, který společně s Josefem Kleiblem 
kontaktoval bývalé pracovníky rozhlasu vyhozené po 
roce 1968. Založením OF Čs. rozhlasu a stávkového vý-
boru Čs. rozhlasu skončila fáze roztříštěnosti a dílčích 
iniciativ. Další postup už probíhal ve vzájemné koordi-
naci akcí včetně pravidelného spojení s koordinačním 
centrem OF, které sídlilo v budově Špalíčku v dolní části 
Václavského náměstí.

Zatímco hlavními požadavky Občanského fóra na 
centrální úrovni byly personální změny ve vedení státu 
a přechod Československa od totalitního režimu k de-
mokracii, Občanské fórum Čs. rozhlasu začalo krátce 
po svém vzniku 23. listopadu 1989 požadovat důsledné 
uplatňování svobody slova ve vysílání a zásadní změny 
ve vedení Čs. rozhlasu.

První změny ve vedení 
Požadavek na odstoupení ústředního ředitele

Čs. rozhlasu Karla Kvapila zazněl v pátek 24. listopadu 
1989 na shromáždění členů OF Čs. rozhlasu25 v pražské 
Malostranské besedě. V provolání OF Čs. rozhlasu, 
které bylo na setkání schváleno, stálo: „My, členové 
OF Čs. rozhlasu, (…) žádáme důrazně odstoupení 
vedení Čs. rozhlasu včetně jeho ústředního ředitele 
RSDr. Karla Kvapila, CSc., tedy všech, kteří v minu-
losti zneužívali všech funkcí ke zkreslování politické, 
ekonomické a ekologické situace u nás i v zahraničí. 
Je to samozřejmě nejen porušování novinářské etiky, 
ale také zdiskreditování Čs. rozhlasu v očích široké 
veřejnosti. Je smutné, že široké vrstvy obyvatelstva 
dávají přednost vysílání zahraničních stanic před 
vysíláním Čs. rozhlasu v touze po objektivním zpra-
vodajství. Vedení a ústřední ředitel v nejdůležitějších 
chvílích těchto pohnutých dní brání úplnému, objek-
tivnímu a pravdivému informování naší veřejnosti 
a my požadujeme jejich odstoupení z funkcí. Zdů-
razňujeme, že chceme svou účastí v příštích chvílích, 
rozhodujících pro naše národy, pracovat podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí a splatit tak dluh, který 
máme u našich posluchačů.“26 Prohlášení předali zá-
stupci OF Čs. rozhlasu tentýž den večer ústřednímu ře-
diteli Karlu Kvapilovi, který odstoupit odmítl a trval na 
řádném odvolání ÚV KSČ a vládou, která jej do funkce 
jmenovala. Vedení státního rozhlasu však začalo se zá-
stupci OF Čs. rozhlasu alespoň jednat. 

V pondělí 27. listopadu, v den generální stávky, se 
uskutečnilo v Čs. rozhlase první jednání vedení roz-
hlasu, celozávodní organizace KSČ, Revolučního od-
borového hnutí (ROH), Socialistického svazu mládeže 
(SSM) a Občanského fóra. Přítomní se shodli na tom, že 
porušování etických norem a urážky ústavních činitelů 
jsou v rozporu s objektivním zpravodajstvím a nelze 
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je tolerovat. Došlo rovněž k dohodě, že se zahájí pří-
prava živě vysílaného šedesátiminutového diskusního 
pořadu k aktuální situaci ve společnosti a možnostem 
jejího vývoje, kde budou zastoupeny různé strany po-
litického spektra. Po schůzce vydalo OF Čs. rozhlasu 
další prohlášení, v němž zopakovalo požadavek na 
odchod zkompromitovaných lidí z vedení rozhlasu. 
Nově zaznělo přání rehabilitace bývalých pracovníků 
Čs. rozhlasu, kteří museli rozhlas z politických důvodů 
opustit. „Generální a manifestační stávky na celém 
území Československa jasně dokázaly, že lidé, kteří 
se v uplynulých letech, ale zejména v posledních dnech 
zdiskreditovali, nemohou zastávat vedoucí funkce. 
Z tohoto principu vychází hlavní činnost Občanského 
fóra Československého rozhlasu, konkrétní řešení je 
samozřejmě věcí morální vyspělosti každého jednotli-
vého pracoviště. Jsme přesvědčeni, že nepůjde o čistku 
nebo splácení účtů, ale konečně už o pojmenování věcí 
pravými jmény. S tím souvisí i občanská a pracovní 
rehabilitace těch našich spolupracovníků, kteří byli 
nuceni opustit v posledních dvaceti letech Čs. roz-
hlas z tzv. politických důvodů,“ stálo v dokumentu, 
pod nímž byli podepsáni Karel Weinlich, Pavel Linhart 
a Viktorín Šulc.27

Následující den odeslali představitelé OF Čs. rozhlasu 
otevřený dopis předsedovi vlády ČSSR Ladislavu Adam-
covi s žádostí o odvolání Karla Kvapila a s návrhem na 
jmenování nového ústředního ředitele, a to Karla Sta-
rého.

Nespokojenost zaměstnanců rozhlasu vyvrcholila 
ve středu 29. listopadu 1989, kdy se v Radiopaláci na 
Vinohradské třídě uskutečnilo shromáždění pracovníků 
rozhlasu, kde byla vyslovena nedůvěra Karlu Kvapilovi. 
V diskusi před hlasováním se většina vystupujících 
shodla, že právě on je odpovědný za to, že rozhlas 
v revolučních dnech jako sdělovací prostředek selhal. 
K.  Kvapil při obhajobě svých postojů uvedl, že se snažil, 
aby vážná situace v revolučních dnech byla vyřešena 
demokraticky, a že by na svém postupu nic neměnil (což 
znovu zopakoval v rozhovoru pro Mladou frontu devět 
měsíců po svém odvolání). Opětovně uvedl, že nevidí dů-
vody, proč odstupovat z funkce, a trval na svém odvolání 
vládou ČSSR. V závěrečném hlasování bylo pro odvolání 
Karla Kvapila z funkce ústředního ředitele 694 zaměst-
nanců, 30 proti a 41 se zdrželo.28 V té době se k Občan-

skému fóru Čs. rozhlasu již hlásila zhruba tisícovka z cel-
kového počtu tří tisíc zaměstnanců Čs. rozhlasu v České 
socialistické republice. 

Následující den odeslali představitelé OF a stávkového 
výboru Čs. rozhlasu předsedovi vlády Ladislavu Adam-
covi druhý dopis, v němž jej informovali o shromáždění 
pracovníků rozhlasu v Radiopaláci a o vyslovení nedůvěry 
Karlu Kvapilovi. „Máme informace, že podobné aktivy pro-
běhly a jsou organizovány v krajských studiích. Nemáme 
však v této chvíli ověřené informace o jejich výsledcích. 
(…) Abychom přispěli k vyřešení vzrušené a neklidné 
situace, k vytvoření konstruktivní atmosféry s odvoláním 
na důvody obsažené v našem minulém dopise, žádáme Vás 
o urychlené řešení situace vyplývající z Vaší kompetence. 
Řešení vidíme pro danou chvíli v postupu, jaký byl už zvo-
len v jiných sdělovacích prostředcích: jmenování nového 
vedení, které by pak ustavilo programovou radu zastupu-
jící současné vlivné společenské síly.“29

29. listopadu bylo v Československém rozhlase 
ustaveno Demokratické fórum komunistů Čs. rozhlasu. 
Jeho představitelé30 v ustavujícím prohlášení v rámci 
Československého rozhlasu požadovali: „1. Rozpuštění 
závodní jednotky lidových milicí z řad pracovníků 
Československého rozhlasu; 2. V souvislosti s faktickou 
rezignací KSČ na vedoucí úlohu ve společnosti s oka-
mžitou platností odmítáme projednávání jakýchkoliv 
kádrových záležitostí stranickými orgány; 3. V této 
souvislosti ztrácí opodstatnění automatické zastou-
pení KSČ (předseda CZV KSČ) ve vedení rozhlasu, 
a proto žádáme, aby bylo s okamžitou platností zru-
šeno.“31 Demokratické fórum komunistů Čs. rozhlasu 
– na rozdíl od OF Čs. rozhlasu a stávkového výboru Čs. 
rozhlasu – nevolalo konkrétně po rezignaci Karla Kva-
pila na funkci ústředního ředitele rozhlasu, požadovalo 
však odstranění systému nomenklaturních kádrů.

I přes setrvávání K. Kvapila ve funkci došlo 30. lis-
topadu k zásadní programové změně ve vysílání. Na 
celostátním československém okruhu Hvězda začalo 
pravidelné vysílání Občanského fóra, a to denně od 
6.30 do 7.00 hodin a od 18.00 do 19.00 hodin. Stalo se po-
pulárním rozhlasovým pořadem, s jehož vznikem se do 
programu státního rozhlasu vrátilo živě vysílané, necen-
zurované zpravodajství a publicistika. V počáteční fázi 
mělo vysílání OF kolísavou kvalitu. Na přípravě pořadu 
se podílel kolektiv redaktorů z různých redakcí Čs. roz-
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hlasu. Relace sestávaly ze zpravodajství, reportáží, roz-
hovorů, poznámek, úvah a tematicky koncipovaných 
pořadů. Neoddělitelnou součástí byla hudba, přičemž 
hudební dramaturgii tvořily písně dosud zakázaných 
autorů a interpretů. Například v prvním vysílání zazněly 
písně Marty Kubišové, Jaroslava Hutky, Karla Kryla, 
Bohdana Mikoláška a dalších.

1. prosince 1989 předložili zástupci OF a stávkového vý-
boru Čs. rozhlasu návrh na ustavení programové rady jako 
oponentního orgánu vedení Čs. rozhlasu. Každá hlavní 
redakce měla v programové radě po jednom zástupci. 
„Občanské fórum a stávkový výbor Čs. rozhlasu nejsou 
složeny z expertů schopných zajistit bezchybný chod vysí-
lání. Občanské fórum a stávkový výbor Čs. rozhlasu proto 
navrhly zřízení programové rady, která svým složením 
vyjadřuje současnou politickou strukturu naší společnosti 
a zároveň je po stránce odborné garantem potřebné profe-
sionality. Prvním cílem programové rady je zabezpečit, aby 
celé vysílání Československého rozhlasu bylo naprosto 
objektivní, nikým neovlivňované, nestranné, úplné a prav-
divé. Mimo jiné by tak do budoucna odpadlo vymezování 
časových úseků pro vysílání Občanského fóra. Občanské 
fórum a stávkový výbor Čs. rozhlasu – po konzultacích na 
jednotlivých pracovištích i vzhledem k důvěře jim proje-
vené – oznamují toto složení programové rady: Jan Czech, 
Marcela Dolečková, Zbyněk Honys, Jiří Kamen, Radek 
Mácha, Karel Mastný, Hynek Pekárek, Milan Rykl, Blanka 
Stárková, Daniela Sedlářová, Eva Šimsová, Jiří Štilec, Karel 
Starý, Karel Weinlich. Za krajské vysílání Luděk Zapletal. 
Takto složená programová rada je odpovědná za vysílání 
Čs. rozhlasu. Občanské fórum a stávkový výbor Čs. roz-
hlasu budou kontrolovat, zda se nezpronevěřuje svým cí-
lům a úkolům stanoveným hnutím OF. V opačném případě 
může být každý z jejích členů odvolán na základě vyslovení 
nedůvěry hlasováním všech členů OF Čs. rozhlasu.“32 Po-
prvé se programová rada sešla 4. prosince 1989, činnost 
ukončila koncem roku.

Nedůvěra zaměstnanců Čs. rozhlasu k vedení byla ne-
udržitelná, a tak 3. prosince 1989 vláda ČSSR přistoupila 
k odvolání Karla Kvapila z funkce ústředního ředitele, 
a to s účinností od 1. prosince 198933. Současně s tím 
jmenovala do funkce ústředního ředitele dosavadního 
zpravodaje Čs. rozhlasu ve Francii Karla Starého.

Karel Starý (1947) 
V roce 1973 ukončil Univerzitu 17. listopadu a od téhož 
roku byl pracovníkem Čs. rozhlasu. V sedmdesátých letech 

působil jako londýnský zpravodaj, v roce 1986 se stal šéfre-
daktorem Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky. 
V letech 1988–1989 působil jako zahraniční zpravodaj 
Čs. rozhlasu ve Francii. Funkci ústředního ředitele Čs. roz-
hlasu vykonával do 28. ledna 1990. 

Od revoluce ke 
svobodným volbám

Ředitel Karel Starý
Nový ústřední ředitel Československého rozhlasu 

Karel Starý byl slavnostně uveden do funkce 6. prosince 
1989 na Úřadu vlády ČSSR. Následně při setkání s ve-
doucími pracovníky, zástupci OF a stávkového výboru 
Čs. rozhlasu uvedl, že Čs. rozhlas bude vždy a za kaž-
dých okolností pravdivě informovat o veškerém dění 
v Československu i v zahraničí. Za hlavní úkol označil 
vypracování takového vnitřního řádu, aby se do vysílání 
Čs. rozhlasu dostalo vše podstatné, co se děje ve spo-
lečnosti. „Rozhlas musí být sdělovacím prostředkem, 
který má své nezastupitelné místo v systému infor-
mací a zajistí vysílání pro všechny politické strany 
a hnutí. Už se nesmíme nechat strhnout k minulosti, 
ale je třeba se dívat dopředu“.34 Vyzval vedoucí roz-
hlasové pracovníky, aby jej v tomto úsilí podpořili. Na 
tiskové konferenci o dva dny později prohlásil, že Čes-
koslovenský rozhlas potřebuje novou řídicí strukturu, 
která by odpovídala potřebám moderního média. V bu-
doucnu bude nutné ustavit vyšší dozorčí orgán, který by 
dbal na nestrannost vysílání. „Všechny politické strany, 
nově vznikající hnutí, seskupení a organizace, které se 
budou začleňovat do vytvářejícího se demokratického 
systému v naší zemi, musejí dostat prostor k vyjád-
ření svých názorů,“ citovala Československá tisková 
kancelář slova K. Starého. „Nebude však dlouhodobě 
možné, abychom trvale poskytovali zvláštní vysílací 
časy Občanskému fóru. To si vyžádala doba, dnes to 
má smysl a je pojistkou toho, aby se nemohl zastavit 
proces, který u nás začal. Zatím bude vysílání OF po-
kračovat až do okamžiku, kdy jeho představitelé sami 
nepřijdou se žádostí o ukončení. Obnovíme ho však 
kdykoliv to bude nutné.“35
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K. Starý začal úzce spolupracovat s programovou 
radou. Již počátkem prosince například souhlasil s ná-
vrhem na vytvoření programového týmu k posouzení 
dokumentačních materiálů z let 1968–1969. Současně 
vydal pokyn ke zpřístupnění všech materiálů Ústředního 
archivu Čs. rozhlasu v Přerově nad Labem. Na návrh 
OF a programové rady Čs. rozhlasu pozastavil výkon 
funkcí náměstků ústředního ředitele – Jaroslava Hac-
mace, Heleny Landovské, Vasila Bejdy a Michala 
Kriha – a to do vytvoření nového kolegia s tím, že od-
povědnost přešla na šéfredaktory a vedení jednotlivých 
úseků. 

11. prosince se programová rada s ústředním ředite-
lem dohodla, že rozhlas ve vysílání podpoří pokračující 
stávku studentů vysokých škol. Ve 12.00 hod. přerušily 
všechny okruhy státního rozhlasu na patnáct minut vysí-
lání. Na všech okruzích bylo odvysíláno následující pro-
hlášení, které do mikrofonu přečetl Ivan Jablonský: 
„V celé naší vlasti se právě teď rozezněly tisíce sirén 
a zvonů. Připojuje se k nim také všech sedm rozhla-
sových stanic, které přesně ve 12.00 hodin přerušily 
vysílání a v celé vlasti slyšíte náš hlas. Je to hlas vo-
lající po národním porozumění. Jsem pověřen, abych 
tlumočil naše stanovisko. Stávkový výbor Českosloven-
ského rozhlasu podporuje pokračující stávku studentů. 
Vyslovujeme znepokojení nad skutečností, že do dneš-
ního dne nebyly zjištěny osoby, nesoucí přímou zodpo-
vědnost za události dne 17. listopadu 1989 na Národní 
třídě v Praze. Očekáváme, že tento spravedlivý požada-
vek studentů a celé veřejnosti bude v době co nejkratší 
splněn. Za stávkový výbor Československého rozhlasu 
dr. Josef Kleibl, dr. Jiří Mejstřík.“36 Československý 
rozhlas se tak jako instituce poprvé otevřeně přihlásil 
k požadavkům veřejnosti, která demonstracemi a stáv-
kami usilovala o politické a společenské změny. 

Programové a institucionální změny
K zásadním změnám začalo od prosince 1989 dochá-

zet i uvnitř Československého rozhlasu. Šlo o změny jak 
programové, tak institucionální. 

Do první skupiny patřilo zrušení dosavadní znělky Roz-
hlasových novin, hlavní zpravodajské relace Čs. rozhlasu, 
s motivem písně Kupředu levá, k němuž došlo 14. pro-
since 1989. O dva dny později byl přejmenován federální 
okruh Hvězda. Znělku stanice Hvězda – první tóny písně 

Směr Praha – nahradila znělka nového okruhu Česko-
slovensko.37 Změny znělek a názvů některých pořadů či 
okruhu Hvězda si vyžádaly i dopisové ohlasy posluchačů. 

Do vysílání Čs. rozhlasu se začali postupně vracet 
zakázaní autoři a jejich díla.

Například již 6. prosince 1989 odvysílal Čs. rozhlas na sta-
nici Praha hru Václava Havla Audience. Šlo o nahrávku, 
která byla pořízena v roce 1978 v pražském bytě Vladimíra 
Merty na písničkářův magnetofon Revox. Režie se ujal Lu-
boš Pistorius, do role Sládka byl obsazen Pavel Landovský 
a úlohu Ferdinanda Vaňka ztvárnil sám autor. Nahrávka vy-
šla ve Švédsku ve vydavatelství Šafrán v roce 1978. Rovněž 
v prosinci 1989 zahájil režisér Josef Melč natáčení nového 
literárního cyklu z esejů Václava Černého, Bedřicha Fu-
číka, Václava Havla a dalších dříve zapovězených autorů.

Do vysílacích schémat jednotlivých okruhů byly zařa-
zovány mimořádné přímé přenosy a aktuální pořady. Za 
zmínku stojí beseda o víře, která byla přímým přenosem 
odvysílána 11. prosince 1989 a při níž diskutovali křes-
ťané-teologové, laici a filozofové s posluchači, kteří do 
studia živě telefonovali své názory. O tři dny později, 
14. prosince 1989, odvysílal rozhlas v přímém přenosu ze 
Smetanovy síně Obecního domu v Praze koncert České 
filharmonie pro Občanské fórum.

Začaly probíhat desítky personálních změn na vedou-
cích místech. Například odvolaného náměstka ústřed-
ního ředitele Čs. rozhlasu a ředitele Českého rozhlasu 
Jaroslava Hacmace nahradil ve funkci Jan Czech. 
Ředitelem Čs. rozhlasu na Slovensku byl jmenován Vi-
liam Roth. Ředitelem ústředního vysílání zpravodajství 
a publicistiky se stal Václav Vrabec.

V prosinci 1989 začal ústřední ředitel Čs. rozhlasu Karel 
Starý jednat s bývalými pracovníky rozhlasu Karlem 
Kynclem a Jarmilou Lakosilovou, kteří byli po roce 1968 
z Čs. rozhlasu propuštěni. Programová rada zvažovala 
možnost spolupráce s těmito a dalšími podobně postiže-
nými bývalými zaměstnanci rozhlasu. Ustavena byla reha-
bilitační komise, která vydala sto čtyřicet rehabilitačních 
osvědčení. Z rehabilitovaných se k rozhlasové práci vrátil 
jen zlomek. Přesto byli tzv. osmašedesátníci a jejich půso-
bení v některých funkcích v Čs. rozhlase důvodem k ne-
spokojenosti části zaměstnanců. Ta vedla na podzim 1990 
k ustavení Iniciativní skupiny 17. listopadu, jejímž mluvčím 
se stal Václav Musílek. „Čs. rozhlas je zmítán nejistotou 
a mlhavými perspektivami, trpí nevyjasněnou koncepcí, 



410

S
V

O
B

O
D

N
Ý

 
R

O
Z

H
L

A
S

 
 

 
 

 
 

 
1

9
9

0
–

2
0

0
3

411

akumulací problémů, jejichž řešení se odkládá. Základem 
rozporů jsou generační konflikty. (…). Slov už jsme od 
vedení rozhlasu slyšeli hodně, činy však chybějí. Pokud 
i nadále budou rozhodovat tito lidé, pak máme o jeho 
další podobě vážné pochybnosti,“ konstatoval Václav
Musílek 13. prosince 1990. Podle něj se k iniciativě přihlá-
sily zhruba tři stovky zaměstnanců (například Jiří Mejstřík, 
Kateřina Kašparová a další). Oponenti pojmenovali inicia-
tivu jako „skupinu permanentních revolucionářů“. 

K 1. lednu 1990 došlo i k několika zásadním změ-
nám v organizační struktuře Čs. rozhlasu. Zrušena byla 
programová rada a základními řídícími orgány se staly 
kolegium a užší vedení.

Z Hlavní redakce hudebního vysílání byl rovněž k 1. lednu 
1990 vyčleněn samostatný organizační úsek hudebních tě-
les. Záměrem tohoto kroku bylo zjednodušit řízení odstra-
něním mezičlánku a zlepšit propagační činnost hudebních 
těles. Nový úsek byl na úrovni hlavní redakce, sestával ze 
Symfonického orchestru Čs. rozhlasu, Pěveckého sboru 
Čs. rozhlasu, Tanečního orchestru Čs. rozhlasu, správy hu-
debních těles a koncertního oddělení. K témuž datu došlo 
k reorganizaci úseku techniky, která spočívala zejména ve 
zjednodušení struktury; vznikl též odbor zaměstnaneckých 
záležitostí (vedoucí Rudolf Plíšek) a oddělení vzdělávání 
(vedoucí Jan Vondrášek).

Je nezbytné zmínit se o vzniku redakce pro věci cír-
kevní (redakce náboženského života). Vedoucím byl po 
dohodě mezi zástupci církví a vedením Čs. rozhlasu jme-
nován Jiří Zajíc. (Začleněna byla do Ústředního vysílání 
politického zpravodajství a publicistiky – ÚVPZP). Slav-
nostní shromáždění k ustavení nové redakce se konalo 
v budově Čs. rozhlasu 19. ledna 1990 za účasti zástupců 
Ekumenické rady církví, katolické církve a židovské ná-
boženské obce. Ředitel ÚVPZP Václav Vrabec v úvodním 
slově připomněl, že utvoření redakce náboženského 
života je „logickým krokem v souvislosti se změnami 
probíhajícími v celé naší společnosti“38. 

Redakce zahájila své pravidelné vysílání v neděli 
4. února v 9.00 hod. na stanici Praha přímým přenosem 
katolické bohoslužby z katedrály sv. Václava v Olo-
mouci. Další nedělní přenosy bohoslužeb se uskutečnily 
například z poutního mariánského kostela v Táboře-Klo-
kotech, z pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici a z Husova sboru v Praze. 
V sobotu 10. února 1990 ve 20.45 hod. začala redakce 

náboženského života na stanici Praha vysílat pravidelný 
desetiminutový pořad Slovo před nedělí, pásmo úvah 
a zamyšlení nad smyslem života a všelidskými hodno-
tami, v němž vystupovali známí i méně známí představi-
telé všech církví. Dalším pořadem věnovaným otázkám 
víry a církví byly Hovory o víře.

Pod vedením Karla Starého učinil Československý 
rozhlas ještě jedno zásadní rozhodnutí – umožnil zahá-
jení soukromého rozhlasového vysílání první komerční 
stanici na území Československa. Šlo o francouzskou 
stanici Europe 2, které Čs. rozhlas na základě písemné 
dohody z ledna 1990 přenechal svůj pražský kmitočet 
v pásmu VKV 88,2 MHz. „Cílem této dohody mělo být 
vytvoření rádia pro mladé ve spolupráci padesát ku 
padesáti mezi oběma subjekty – Čs. rozhlasem a fran-
couzskou stanicí Europe 2,“ vzpomínal později ředitel 
soukromého rádia Evropa 2 Michel Fleischmann 
a dodával: „Bohužel, či možná naštěstí, historie to 
bude popisovat, jak bude chtít, se změnami ředitelů 
Československého rozhlasu naše dohoda přestávala mít 
své opodstatnění. Nebyla vůle Čs. rozhlasu zřídit tuto 
společnou stanici.“39 Vysílání francouzské Europe 2 za-
čalo na pražském kmitočtu Čs. rozhlasu 21. března 1990. 
O rok později Meziresortní komise pro výběr uchazečů 
o nestátní rozhlasové a televizní vysílání tento kmitočet 
přidělila Evropě 2, a to formou licence k experimentál-
nímu vysílání. Čs. rozhlas a jeho ústřední ředitel Karel 
Starý tak umožnili vznik soukromého rozhlasového 
vysílání na území Československa a svým způsobem 
urychlili vstup soukromých subjektů do systému roz-
hlasového vysílání v Československu. Stalo se to bez 
existence právního rámce k soukromému vysílání a re-
definice postavení Čs. rozhlasu.

Karel Starý nebyl ústředním ředitelem Čs. rozhlasu 
dlouho. Vláda ČSSR jej odvolala z funkce 28. ledna 1990, 
v rozhlase přešel do funkce ředitele odboru pro zahra-
niční vztahy. Novým ústředním ředitelem byl v témže 
okamžiku jmenován spisovatel a dramatik František 
Pavlíček.

František Pavlíček (1923) 
Spisovatel, dramatik, filmový scenárista. Začínal jako roz-
hlasový dramaturg v Českých Budějovicích (1947–1950), 
v letech 1952–1955 byl odpovědným a hlavním redaktorem 
vysílání pro děti a mládež v pražském rozhlase. Další rok 
působil v České televizi a poté až do roku 1967 ve Filmo-
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vém studiu Barrandov, v druhé polovině šedesátých let 
byl ředitelem Divadla na Vinohradech. Měl být jmenován 
šéfem činohry Národního divadla, tomu však zabránily 
srpnové události roku 1968. Dvě desítky let působil v di-
sidentských kruzích. Ústředním ředitelem Čs. rozhlasu byl 
do 31. března 1991.

Pod vedením Františka Pavlíčka
František Pavlíček byl ústředním ředitelem Čs. roz-

hlasu jmenován k 1. únoru 1990 a o den později byl do 
funkce, kterou v listopadových dnech odmítal s tím, že 
chce ve svobodném Československu působit jako svo-
bodný spisovatel a dramatik, i uveden. „Budu usilovat 
o to, aby rozhlas znovu získal svou prestiž a byl opět 
kromě zpravodajského i kulturním fenoménem,“40 
shrnul svůj hlavní úkol na setkání s novináři týden 
po nástupu do funkce. Zdůraznil, že snaha, aby čle-
nové jednotlivých redakcí sami mezi sebou pohovořili 
o svých kvalitách a o morálním právu, zda po sametové 
revoluci mohou předstoupit před mikrofon, byla marná 
a neplodná. „Budeme nuceni provést reorganizaci 
rozhlasu. (…) Za dvacet let direktivní vlády ředitele 
Riška se rozhlas totiž tak rozbujel ve složkách admi-
nistrativních, že takřka zahltil program. Během dvou 
až tří měsíců hodláme vytvořit novou zjednodušenou 
metodu řízení a získat jasnou představu o účinnosti 
našeho vysílání. Nechceme přitom ztratit jediného 
schopného pracovníka, ale musíme se dohodnout 
a rozloučit s těmi zbytečnými, z nichž mnozí do 
rozhlasu v uplynulých dvaceti letech přišli zaujmout 
mocenské pozice. Jediným kritériem je profesionální 
a mravní kvalifikovanost.“41 

Veřejně proklamované závazky se František Pavlíček 
snažil naplnit. Ne zcela se mu to podařilo. Ještě v únoru 
1990 začal řešit či dořešil čtyři desítky odchodů bývalých 
vedoucích pracovníků, kteří kvůli svému morálnímu 
pochybení nemohli v rozhlase zůstat. Užší vedení na 
doporučení odborové organizace vyhlásilo moratorium 
na přijímání nových zaměstnanců s výjimkou bývalých 
pracovníků Čs. rozhlasu, kteří byli postiženi z politic-
kých důvodů.

V březnu padlo rozhodnutí o zásadní reorganizaci 
Zahraničního vysílání. Užší vedení Čs. rozhlasu se 
rozhodlo zrušit k 1. dubnu 1990 tento útvar jako celek, 
k 17. květnu ukončit vysílání Interprogramu a vysílání 
pro krajany v zahraničí. Důvodem byla podle vedení 

skutečnost, že zahraniční vysílání plnilo v předchozím 
období funkci vývozu kulturní a socialistické revoluce, 
zaměstnávalo nadbytečné množství lidí a náklady na 
jeho provoz byly neúměrně vysoké. 

Nově koncipované Zahraniční vysílání začalo vysílat 
7. května 1990. O jeho novém názvu rozhodl František 
Pavlíček v polovině dubna: Vysílání do zahraničí – Ra-
dio Praha International a Radio Bratislava Inter-
national. Řízením byl pověřen Miroslav Znojemský. 
Pro zahraniční vysílání v Praze a Bratislavě byl stanoven 
definitivní limit 160 pracovníků. 

Z dalších změn, ke kterým František Pavlíček přistoupil: 
zrušení Hlavní redakce armády, brannosti a bezpečnosti 
k 1. dubnu 1990; k témuž dni byla zrušena redakce zvlášt-
ního zpravodajství, když byl předtím zapečetěn její archiv; 
nově byly zřízeny funkce dramaturgů jednotlivých progra-
mových okruhů42, byla ustavena Programová rada ústřed-
ního ředitele (1. června), která měla napomoci zvýšení 
úrovně rozhlasové tvorby. Ne všechny kroky měl dr. Pav-
líček promyšlené. Příkladem může být rozdělení Hlavní 
redakce pro děti a mládež na dvě části: Hlavní redakci 
pro děti a Hlavní redakci pro mládež. 1. července byly 
obě redakce sloučeny opět do jednoho celku s původním 
názvem. Tento a další podobné kroky Františku Pavlíčkovi 
na kreditu u zaměstnanců Čs. rozhlasu nepřidaly.

Jedním z úkolů Československého rozhlasu v jarním 
období byla příprava na první svobodné volby. Rozhlas 
v předvolebním čase plnil především dvě úlohy: stal se 
médiem, které ve zpravodajských a především publicis-
tických pořadech nabídlo prostor ke konfrontaci myš-
lenek a volebních programů jednotlivých stran a hnutí, 
a poskytl prostor ke kampani všem politickým stranám 
v přesně vymezených časech. 

K druhé úloze: Vysílání volebních spotů zahájil Čs. rozhlas 
29. dubna v 6.45 hod. na federálním okruhu Českosloven-
sko a ukončil je 6. června v 11.45 hod. na stejném okruhu. 
Každá politická strana či hnutí, které se ucházely o přízeň 
voličů, dostaly na národních okruzích a na federálním 
okruhu celkem čtyři vysílací hodiny. Za obsah volebních 
spotů odpovídaly politické strany a hnutí.

V souvislosti s volbami došlo k významné progra-
mové změně. Vedení Čs. rozhlasu usoudilo, že by nebylo 
vhodné, aby Občanské fórum jako kandidující politické 
hnutí mělo dvakrát denně na federálním okruhu Česko-
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slovensko celkem hodinu a půl vysílacího času. Vysílání 
Občanského fóra proto k 16. dubnu 1990 zaniklo a o den 
později bylo nahrazeno pořadem Radiofórum. Vysílací 
časy Radiofóra byly totožné s vysíláním OF – denně od 
6.30 do 7.00 hod. a od 18.00 do 19.00 hod. Hlavní náplní 
pořadu zůstávala aktuální publicistika a rozhovory. 
Redakce Radiofóra se od 1. května 1990 stala součástí 
ústředního vysílání politického zpravodajství a publicis-
tiky.

Z dalších programových prvků v tomto období 
zmiňme vznik půlhodinového pořadu Hovory z Lán, je-
hož premiéra se ozvala na stanici Československo v ne-
děli 11. března 1990 krátce po 14.00 hod. O aktuálních 
problémech společnosti s prezidentem Václavem Hav-
lem rozmlouval redaktor Ota Nutz (pořad reprizovala 
stanice Československo každé pondělí po 10.00 hod.).43

Od státního rozhlasu 
k rozhlasu veřejné služby 

V období od listopadu 1989 do června 1990 nedošlo 
k zásadní transformaci Čs. rozhlasu, který zůstával stát-
ním sdělovacím prostředkem. Byl financován ze státního 
rozpočtu a zásadní pravomoci měla v rukou vláda, která 
jmenovala a odvolávala ústředního ředitele. Fungování 
rozhlasu upravoval zákon z roku 1964.

Ústřední ředitel Československého rozhlasu F. Pavlí-
ček v roce 1990 několikrát veřejně upozornil na nutnost 
změny právního rámce, v němž fungoval státní rozhlas: 
„Nová zákonná úprava rozhlasového vysílání na sebe 
nechává čekat již příliš dlouho a tento klíčový státní 
sdělovací prostředek se tak dostává mimo zákon.“44 
Dodal, že pokud by se zvýšily rozhlasové poplatky z do-
savadních deseti na dvacet pět korun, byl by Čs. rozhlas 
ekonomicky soběstačný a nemusel by být závislý na 
státním rozpočtu.

Z prvních svobodných voleb v červnu 1990 vzešla nová 
federální vláda premiéra Mariána Čalfy. Vláda ČSFR si 
uvědomovala, že musí zahájit přeměnu systému uspořá-
dání elektronických médií. V programovém prohlášení 
proto nastínila svou představu budoucnosti rozhlasového 
a televizního vysílání na území Československa: „Stát si 

ponechá monopol správy rozhlasových a televizních frek-
vencí, které jsou národním majetkem. Žadatelům o vysílání 
se budou frekvence a programy jen pronajímat, a to na zá-
kladě konkurzního řízení a po pečlivém posouzení, nevylu-
čujeme, že i s případným souhlasem vlády. Stát si uchová 
kontrolu nad rozsahem, dosahem a programovou charak-
teristikou nestátních vysílání formou licencí. Považujeme 
za potřebné zachovat státní vysílání rozhlasu a televize, 
protože jde o významný demokratický nástroj realizace 
informačních potřeb státu a společnosti a svébytný prvek 
národní kultury. Přitom je nevyhnutelné, aby se v tomto 
směru ujasnily potřeby federace a potřeby republik.“45 
Z citace programového prohlášení vlády je zřejmé, že fede-
rální kabinet zprvu uvažoval o zachování státního rozhlasu 
a státní televize na straně jedné a o vytvoření podmínek 
pro vznik a rozvoj soukromého vysílání na straně druhé. 

Redaktor O. Nutz, autor Hovorů z Lán a Kávy u Kische
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Poté, co se zaměstnanci oddělení státní informační 
politiky na Úřadu předsednictva vlády ČSFR, kteří měli 
v kompetenci přípravu nové mediální legislativy, začali 
blíže seznamovat s uspořádáním elektronických médií 
v západní Evropě, zapracovali do prvních návrhů zákonů 
vznik smíšeného (duálního) systému vysílání a transfor-
maci státního rozhlasu na rozhlas veřejné služby.

Základní pojmy
Média veřejné služby a smíšený (duální) systém vy-

sílání nejsou „hybridem“, jak to o nich s oblibou a zcela 
účelově v uplynulých třinácti letech tvrdili někteří poli-
tici a mediální podnikatelé. 

Média veřejné služby (rozhlas veřejné služby či 
televize veřejné služby) – tzv. veřejnoprávní média 
– jsou sociálními a kulturními statky, v nichž se naplňuje 
komunikační solidarita společnosti a její potřeba dispo-
novat komunikačními prostředky, které by byly k veřej-
nému užití a zábavě všech občanů, a ne k soukromému 
prospěchu politiků či zisku podnikatelů.46 Zpravidla plní 
informativní, vzdělávací a poznávací roli. V umělecké 
oblasti nepreferují pouze to, co žádá masový posluchač 
a divák. 

V demokratické společnosti převažují v současnosti 
v zásadě dva modely uspořádání elektronických médií: 
1) smíšený (duální) systém vysílání a 2) jednodu-
chý systém vysílání.47

V evropských zemích je smíšený (duální) systém vysí-
lání označením pro stav, kdy vedle sebe působí veřejný 
a soukromý sektor rozhlasového a televizního vysílání.

Jde o symbiózu evropské tradice vysílání veřejné 
služby s vysloveně tržním, komerčním pojetím vysílání, 
které vzniklo ve Spojených státech amerických. 

První složkou smíšeného (duálního) systému jsou vy-
sílatelé veřejné služby. Jejich postavení je upraveno 
zvláštním zákonem, který zpravidla definuje i jejich 
financování. Právní normy upravující vznik, postavení 
a činnost vysílatelů veřejné služby jsou ve smíšeném 
(duálním) systému součástí veřejného práva. Ostatně 
z právního hlediska hovoříme o tzv. veřejnoprávních 
médiích, zatímco v oblasti mediálních studií používáme 
termín média veřejné služby, a to z pohledu mediálních 
obsahů, které jsou těmito médii šířeny. Hlavním zdrojem 
příjmů vysílatelů veřejné služby je uživatelský poplatek 
(za vlastnictví rozhlasového a televizního přijímače), 
který posluchači a diváci platí povinně, na základě 
zákona. V případě neplacení povinného uživatelského 
poplatku následuje zpravidla sankce. Dalším zdrojem 
financování vysílatelů veřejné služby bývají zpravidla 
příjmy z prodeje vysílacích časů (reklamy a teleshop-
pingu).48 

Druhou rovnocennou složkou smíšeného (duálního) 
systému vysílání jsou soukromí vysílatelé. Provoz 
soukromých vysílatelů není hrazen z uživatelských 
poplatků posluchačů a diváků, ale výhradně z výnosu 
reklam, sponzoringu a sponzorských příspěvků. Sektor 
soukromého vysílání můžeme rozdělit do dalších dvou 
podskupin: 1) soukromé komerční vysílání, jehož cílem 
jsou co nejvyšší zisky vysílatelů, a 2) soukromé nezis-
kové vysílání.49 

Druhým modelem uspořádání elektronických médií 
je již zmíněný jednoduchý systém vysílání, jehož typic-
kým představitelem jsou Spojené státy americké.

V jednoduchém systému neexistují veřejnoprávní 
subjekty, jejichž zákonnou povinností by bylo vysílání 
veřejné služby. Vznik, činnost a postavení vysílatelů 
veřejné služby v jednoduchém systému vysílání nejsou 
upraveny legislativními normami a obyvatelé neplatí na 
základě zákona žádné rozhlasové a televizní poplatky. 
V jednoduchém systému funguje pouze soukromý sek-
tor vysílání. Rozhlasové a televizní programy jsou finan-
covány z výnosu reklam, sponzorské činnosti, případně 
systémem televize za předplatné (pay-tv), zvláště v ka-
belových sítích. Soukromý sektor vysílání je však možné 
rozdělit do dvou částí: 1) soukromé komerční vysílání, 

1. Smíšený (duální) systém vysílání

smíšený (duální) systém vysílání

vysílatelé 
veřejné služby

soukromí 
vysílatelé

komerční
vysílání

neziskové 
vysílání
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415jehož primárním cílem je tvorba zisku, a 2) soukromé 
neziskové vysílání: jeho součástí je – kromě nábožen-
ských a vzdělávacích stanic – rovněž veřejné rozhlasové 
vysílání (síť veřejných stanic, které vysílají programy 
National Public Radio a Public Radio International). 

Čekání na zákony
Od voleb v červnu 1990 musela elektronická média 

v Československu čekat bezmála rok na přijetí nových 
zákonů. Jejich vznik oddalovaly především požadavky 
slovenské politické elity. 

Konkrétně šlo o právní zakotvení samostatného Sloven-
ského rozhlasu a Slovenské televize, které dosud působily 
v rámci Československého rozhlasu a Československé 
televize, a o rozdělení působnosti ve věcech tisku a jiných 
informačních prostředků mezi Českou republiku a Sloven-
skou republiku. Politickou reprezentaci Slovenska při jed-
náních s federací podporovali i zaměstnanci Čs. rozhlasu 
na Slovensku. Jedním z průvodních jevů této podpory 
byla několikatýdenní stávková pohotovost v Čs. rozhlase 
v Bratislavě koncem roku 1990. Stávkový výbor se svým 
protestem snažil upozornit na to, že právní postavení 
Čs. rozhlasu stále upravoval třicet šest let starý zákon, 

který znal jediný právní subjekt – Čs. rozhlas. Rozhlas na 
Slovensku byl fakticky na úrovni krajského či regionálního 
centra, podřízeného Praze. 

Koncem roku 1990 začínalo být zřejmé, že transfor-
mace Československého rozhlasu bude spočívat přede-
vším ve vzniku dvou samostatných národních rozhlasů 
a zachování rozhlasu federálního. S tímto konceptem 
souhlasilo začátkem prosince 1990 i vedení Čs. rozhlasu, 
když se seznámilo se stanoviskem federální vlády k ná-
vrhu zákona o rozdělení kompetencí v oblasti hromad-
ných sdělovacích prostředků mezi ČSFR a národními 
republikami. Vedení rozhlasu rovněž plně podpořilo sta-
novisko federální vlády, že federaci nemůže být upřeno 
právo na zřizování vlastních sdělovacích prostředků.

Dohoda politických reprezentací federace a národ-
ních republik týkající se budoucího uspořádání médií 
vyvrcholila 20. března 1991, kdy Federální shromáždění 
přijalo zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působ-
nosti mezi ČSFR a ČR a SR ve věcech tisku a jiných 
informačních prostředků (tzv. malý kompetenční 
zákon). Právní norma převedla do působnosti České 
republiky a Slovenské republiky například naplňování 
zásad státní informační politiky ve vztahu k médiím, 
výkon státní správy, zejména udělování licencí roz-
hlasovým a televizním organizacím, které působily na 
území ČR a SR, a rovněž možnost zřizovat a spravovat 
rozhlasové a televizní organizace, pokud šlo o subjekty 
působící na území ČR a SR, a přijímat právní úpravu 
jejich postavení. Zákon stanovil i způsob vzniku elek-
tronických médií obou republik – delimitací majetku 
a zaměstnanců z federálních médií. V kompetencích 
federace zůstala pouze média s působností na území 
celé ČSFR a určování zásad státní informační politiky 
ve vztahu k hromadným sdělovacím prostředkům, a to 
v součinnosti s orgány republik. 

Po přijetí tzv. malého kompetenčního zákona již 
nebránilo nic tomu, aby federální exekutiva začala 
pracovat na vzniku zákona o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a národní vlády na vzniku zákonů 
o médiích veřejné služby jednotlivých republik.

Problémy ve financování rozhlasu
Oddalování transformace Čs. rozhlasu a neexistence 

nového právního rámce pro fungování elektronických 

2. Jednoduchý systém vysílání
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médií způsobovaly krom jiného komplikace ve finan-
cování Čs. rozhlasu dané finanční závislostí rozhlasu na 
státních rozpočtech. Výše poplatku za rozhlasový přijí-
mač zůstávala dvacet let (od 1. července 1969) neměnná: 
10 Kčs měsíčně. „V roce 1970 byl Čs. rozhlas příspěv-
kovou organizací, jejíž příjmy z poplatků byly vyšší 
než její náklady a přebytek (výsledek hospodaření) byl 
odváděn do státního rozpočtu. V průběhu dvaceti let se 
z odvodové organizace stala organizace vysoce doto-
vaná a v provozní oblasti činí státní příspěvek pro le-
tošní rok 540 miliónů Kčs, z čehož pro rozhlas v České 
republice 329 miliónů Kčs a v Slovenské republice 
211 miliónů Kčs. Tento vývoj se zdá neuvěřitelný a má 
hlavní příčinu ve vývoji nákladů na spoje, které za 
uplynulých dvacet let vzrostly například v České re-
publice na 590 procent,“50 popsal v první polovině roku 
1990 situaci v hospodaření Čs. rozhlasu vedoucí ekono-
mického úseku Blahoslav Ciniburk (viz tabulka).

Vedení Čs. rozhlasu se v roce 1990 několikrát zabývalo pro-
blematikou financování a vypracovalo dvě varianty zvýšení 
uživatelských poplatků za rozhlasové přijímače: 1) zvýšení 
poplatků o sto procent, tedy z 10 Kčs na 20 Kčs, 2) zvýšení 
poplatků o sto padesát procent, tedy z 10 Kčs na 25 Kčs. 
Možnost zvýšení poplatků měla podporu i v České národní 
radě, když její výbor pro kulturu 20. března 1990 doporučil 
ústřednímu řediteli Čs. rozhlasu, aby požádal federálního 
ministra financí o projednání možnosti zvýšení poplatku 
za rozhlas.

Ústřední ředitel Čs. rozhlasu F. Pavlíček v žádosti 
o zvýšení rozhlasového poplatku odeslané ministru fi-
nancí ČSFR v září 1990 konstatoval, že čistý příjem z po-
platku představuje pro rozhlas pouze 8,79 Kčs, protože 
Federálním cenovým úřadem schválená úhrada poště 
za zprostředkování inkasa od obyvatel činí 1,21 Kčs za 
jedno inkaso. „Uvědomujeme si nepříznivý dopad zvý-
šení koncesionářských poplatků do spotřebních výdajů 
obyvatel, nicméně domníváme se, že zvýšení odpovídá 
kvantitativnímu i kvalitativnímu zlepšování služeb 
Čs. rozhlasu pro obyvatele realizovaných v uplynulých 
dvaceti letech. Jmenujme alespoň rozšíření celostát-
ního a regionálního vysílání, zahájení vysílání na 
novém okruhu EM, důležité dopravní vysílání Zelená 
vlna, zavedení stereovysílání atd. Dále připravujeme 
pokusné zavedení v západní Evropě již rozšířené 
služby RDS (Radio Data Systém),“ uvedl F. Pavlíček 
v závěru žádosti.

Nakonec došlo k rozhodnutí o zvýšení rozhlasového 
poplatku z 10 Kčs na 20 Kčs s účinností od dubna 1991. 
Zvýšení poplatku o sto procent však znamenalo vy-
rovnané hospodaření Čs. rozhlasu pouze na poměrně 
krátkou dobu, protože růst nákladů (především na 
šíření signálu) způsobil, že v roce 1992 výše poplatku 
opět nedostačovala. Zvýšení poplatku v roce 1991 bylo 
poslední, o němž rozhodovala vláda na návrh ministra 
financí. K dalšímu zvýšení došlo 1. dubna 1995, a to na 

Česká republika Plánované výnosy celkem 396,5
z toho: výnosy z koncesí 366,0
Plánované náklady celkem 725,2 struktura:
v tom: náklady na spoje 430,0 59,3 %
náklady na mzdové prostředky 176,1 24,3 %
náklady na odpisy a údržbu 33,6 4,6 %
ostatní náklady 85,5 11,8 %

Slovenská republika Plánované náklady celkem 350,0 struktura:
v tom: náklady na spoje 181,0 51,7 %
náklady na mzdové prostředky 86,4 24,7 %
náklady na odpisy a údržbu 42,0 12,0 %
ostatní náklady 40,6 11,6 %

Struktura hlavních finančních ukazatelů Čs. rozhlasu v roce 1990 (údaje v milionech Kč)
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základě zcela nového zákona o rozhlasových a televiz-
ních poplatcích.51 Šlo o zvýšení z 20 Kč na 25 Kč.

Zánik okruhu EM a vznik okruhu Regina
Na přelomu let 1990 a 1991 došlo ke dvěma změnám 

v uspořádání okruhů Čs. rozhlasu. První z nich byl zánik 
stanice EM k 31. prosinci 1990. Okruh pro mladé po-
sluchače, který vznikl spojením programů slovenského 
Elánu a českého Mikrofóra, začal vysílat 4. září 1989 
v pásmu VKV II a za rok a půl existence si jej posluchači 
oblíbili. Rozhodnutí o zrušení okruhu EM padlo v létě 
1990. Vedení Čs. rozhlasu na Slovensku zastávalo názor, 
že tuto stanici již nebude dále potřebovat a její vysílací 
síť využije pro šíření jiných programových okruhů. Dru-
hým důvodem byla nevyjasněná situace ve financování 
Čs. rozhlasu ze státního rozpočtu a nedostačující výše 
rozhlasových poplatků. 

Zánik stanice EM vyvolal velký dopisový ohlas roz-
hořčených posluchačů, stížnosti se objevily i v denním 
tisku. „Po šestnácti měsících existence získala stanice 
E+M značnou oblibu. Nejen u mladých, kterým byla 
určena a jejichž jazykem promlouvala, ale i u širší, 
náročnější posluchačské obce. Náročnější na slovo 
a hudbu. A právě v práci s hudbou odvedla E+M ob-
rovský kus práce. Zde se totiž neodvíjel anonymní 
hudební ,tok‘, ale s každou písní se pracovalo. Málo-
která odezněla bez ohlášení, vítaným zvykem se staly 
i větší, souvislé monotematické bloky, vždy zasvěceně 
uvedené, mapující rozmanité stylové oblasti od metalu 
po nezávislou scénu, od vážné hudby po folk či country. 
(…) Deset let před koncem dvacátého století zůstalo 
v Československu pro mladé na rozhlasových vlnách 
pouze šestkrát týdně sedmdesát pět minut v podobě 
podvečerního magazínu Mikrofóra. Jakékoliv specia-
lizované hudební pořady se nekonají,“ napsal v lednu 
1991 v reakci na zrušení okruhu EM v plzeňské Nové 
pravdě Ladislav Rott. Šéfredaktor programového ústředí 
Českého rozhlasu Jiří Mejstřík začátkem února 1991 
v Týdeníku Rozhlas přiznal, že jej zánik EM mrzí snad 
ještě více než posluchače, kteří tento fakt kritizovali. Na 
otázku, jak a čím bude zánik okruhu pro mladé poslu-
chače nahrazen, odpověděl: „V mezích možností jsme 
uvažovali tak, že pořady stanice EM, které mají nej-
větší posluchačské zázemí, například Větrník, Radio-
porta, meditace Patricie Tervinové a další, umístíme 

na jiných stanicích. Toto řešení jsme však pokládali 
a dosud pokládáme za určitou náplast. Chtěli bychom 
vrátit vysílání pro mladé posluchače na vysílače bývalé 
EM, a to po sedmnácté hodině celý týden. Vedení Čes-
koslovenského rozhlasu tuto myšlenku podporuje.“52

Okruh pro mladé posluchače byl obnoven 7. října 
1991, kdy na vysílačích v pásmu VKV II, jejichž prostřed-
nictvím byl šířen signál stanice Praha,53 začalo v České 
republice vysílat Rádio Mikrofórum, které navázalo 
na tradici okruhu EM. Před zahájením vysílání uvedl 
vedoucí redakce Rádia Mikrofórum Richard Medek, 
že stanice by měla být obsahem i formou zaměřena 
především na mladší věkovou kategorii posluchačů 
(přibližně mezi patnácti a třiceti lety). Vysílání nemělo 
sloužit pouze ke kulisovému poslechu a jeho progra-
mové schéma se mělo odlišovat od komerčních stanic 
orientací na zájmového posluchače v oblasti publicistiky 
i v oblasti hudební.

Rádio Mikrofórum vysílalo sedm dní v týdnu, čtyři 
hodiny denně (od pondělí do soboty v čase mezi 16.00 
a 20.00 hod. a v neděli od 15.00 do 19.00 hod.). Pro-
gramovými dominantami nového okruhu byly hodinu 
a čtvrt dlouhý publicistický pořad pro mladé Magazín 
Mikrofóra, hodinový kontaktní pořad s větším podí-
lem hudby než mluveného slova Mikromix a hodinové 
hudebně specializované pořady o různých žánrech mo-
derní hudby (Radioporta, Nezávislá scéna, Gung-Ho, 
Poste restante pop a Mikrofórum uvádí).

Rádio Mikrofórum zaniklo 31. prosince 1992 v souvis-
losti s přerozdělením vysílacích sítí po rozpadu Česko-
slovenska. I v následujících letech se samostatný Český 
rozhlas pokoušel vytvořit samostatný okruh pro mladé 
posluchače, kvůli nedostatku vysílacích sítí k tomu však 
nedošlo.54

Druhou změnou ve skladbě vysílacích okruhů Čs. roz-
hlasu na přelomu let 1990 a 1991 bylo ustavení společné 
stanice českých a moravskoslezských regionálních stu-
dií Čs. rozhlasu. Vysílání nového okruhu s názvem Re-
gina začalo 2. ledna 1991. „Tento okruh by měl umožnit 
podstatný a dlouhodobý rozvoj regionálního vysílání 
výrazně korespondujícího se zájmy a potřebami toho 
kterého regionu a také rozvoj některých dalších progra-
mových činností specializovaných pro určité diferen-
cované posluchačské skupiny v rámci České republiky. 
Návrh nového okruhu počítá především s efektivněj-
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ším využitím stávajících kapacit programově tvůr-
čích, technických i ekonomických. Počítá i s potřebou 
nových forem získávání finančních prostředků vlastní 
komerční činností,“55 definoval již v srpnu 1990 poslání 
nového programového okruhu jeho autor Bohumil 
Kolář, zástupce šéfredaktora Hlavní redakce pro děti 
a mládež, který se stal dramaturgem Reginy. 

„V České republice je již vybudováno technické zázemí 
pro realizaci obdobného programového okruhu, aniž by 
to vyžadovalo nové investice na budování vysílací sítě a na 
provoz vysílačů. Všechny vysílače zahrnuté do okruhu R 
jsou totiž již dnes v plném provozu. To je z ekonomického 
hlediska velmi významný fakt. Jde o síť VKV vysílačů dneš-
ních krajských studií. Díky hvězdicovitému uspořádání 
této sítě s centrem v Praze mohou tyto vysílače pracovat 
jak nezávisle na sobě, každý šířit program pouze pro svůj 
region, tak v propojení přes Prahu, které umožní pokrýt 
týmž signálem prakticky celé území České republiky. 
V každém regionu tak může působit stanice s novým pro-
filem s podstatně širší nabídkou regionálního programu, 
než jaký nabízejí dnešní krajská studia. Regionální vysílání 
může být také zařazeno do vhodných, sociologicky ověře-
ných časových intervalů,“56 vysvětlil v projektu technickou 
a programovou podstatu fungování nového okruhu Bohu-
mil Kolář.

Zahájení vysílání provázelo velké množství stížností 
posluchačů, které se daly rozdělit do dvou skupin: první 
část spojovala zánik okruhu pro mladé EM se vznikem 
Reginy; druhé části vadilo, že rozšíření vysílání regionál-
ních studií, jejichž program byl šířen i prostřednictvím 
rozhlasu po drátě, omezilo poslech některých oblíbe-
ných pořadů stanice Praha, které dosud rozhlas po drátě 
vysílal ve zbývajícím čase. „Chceme veřejnost informo-
vat, že Regina vysílá pouze na vysílačích regionálních 
(dříve krajských) studií v pásmu VKV a do 16.00 hod. 
také na střední vlně, nikoli na vysílačích a frekvencích 
bývalé EM,“ 57 objasnil situaci první skupině nespoko-
jených posluchačů koncem ledna Jiří Mejstřík. K ná-
mitkám druhé části dopisového ohlasu uvedl: „Vedení 
rozhlasu respektuje skutečnost, že na rozhlas po drátě 
jsou odkázáni především starší občané, kteří zpravi-
dla nemají dost prostředků na pořízení nového při-
jímače, a bude proto v dalších koncepcích preferovat 
zejména tuto posluchačskou skupinu. Proto již byly 
provedeny některé úpravy. Například pořady Kolotoč 

a Vysílání pro ženy, se kterými se původně nepočítalo, 
byly od 7. ledna 1991 zařazeny jako repríza do vysí-
lání okruhu Regina.“58 

Společný okruh českých a moravskoslezských regio-
nálních studií Regina byl zrušen k 31. květnu 1993 v sou-
vislosti s omezením přenosových cest a sítí vysílačů 
pro Český rozhlas. Jednotlivá regionální studia začala 
získávat od druhé poloviny roku 1993 větší autonomii 
a postupně rozšiřovala své vysílání. 

Český rozhlas tak po roce 1992 vyzkoušel dva mo-
dely: 

1)  úzkou spolupráci regionálních studií, jejímž vý-
sledkem byl společný okruh Regina, to vše při 
zachování poměrně velké autonomie jednotlivých 
studií,

2)  vytvoření samostatných regionálních stanic, které 
vysílaly až dvacet hodin denně vlastní program. 

Druhý model prokázal jistá programová omezení. 
Regionální stanice Českého rozhlasu se zhruba třiceti 
programovými pracovníky nebyla schopna zajistit do-
statečně kvalitní regionálních vysílání rozhlasu veřejné 
služby na ploše osmnácti až dvaceti hodin denně. Vysí-
lání regionálních studií Českého rozhlasu se proto až na 
výjimky začalo přibližovat charakteru vysílání soukro-
mých regionálních stanic.

Rezignace Františka Pavlíčka
V první polovině roku 1991 se změnilo vedení Čs. roz-

hlasu. Ústřední ředitel František Pavlíček již na první po-
radě kolegia Čs. rozhlasu 16. ledna informoval vedoucí 
pracovníky, že předsedovi vlády ČSFR Mariánu Čalfovi 
písemně oznámil své odstoupení z funkce. Rezignoval 
podle svých slov ze zdravotních důvodů. 

Federální vláda rozhodla, že F. Pavlíčka uvolní 
z funkce k 31. březnu 1991, a výkonem této funkce pově-
řila od 1. dubna 1991 do jmenování řádného ředitele do-
savadního šéfredaktora Hlavní redakce mezinárodního 
života Richarda Seemanna.

Richard Seemann (1933) 
Absolvoval FSV UK. V letech 1951–1969 pracoval v zahra-
ničním vysílání Čs. rozhlasu. Zúčastnil se protiokupačního 
vysílání rozhlasu v srpnu 1968. Po propuštění z rozhlasu 
(vystoupil z KSČ) pracoval v letech 1970–1989 v kotelně 
a železářství. V roce 1990 se do Československého roz-
hlasu znovu vrátil a stal se šéfredaktorem Hlavní redakce 
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mezinárodního života. Pověřen výkonem funkce ústřed-
ního ředitele Čs. rozhlasu byl až do 9. října 1991. Ředitelem 
vysílání Českého rozhlasu pro zahraničí byl do roku 1993, 
kdy odešel do důchodu. V únoru 1997 byl zvolen členem 
Rady Českého rozhlasu, o dva roky později se stal jejím 
předsedou. Tuto funkci zastává dosud.

R. Seemann byl výkonem funkce ústředního ředi-
tele Čs. rozhlasu pověřen v klíčovém období přijímání 
nových zákonů o národních rozhlasech veřejné služby 
a federálního zákona o provozování rozhlasového a te-
levizního vysílání. S odstupem jedenácti let označil rok 
1991 pro Čs. rozhlas za jeden z nejobtížnějších. 

„Funkcí ústředního ředitele jsem byl pověřen v době nej-
složitější, protože slovenská vláda přijímala zákon o samo-
statném Slovenském rozhlase. Následně 24. května 1991 
přijala zákon o Slovenském rozhlase i Slovenská národní 
rada. V té době hrály roli ohromné náhody. Když zákon 
o Slovenském rozhlase projednávala slovenská vláda, ko-
munikoval jsem s jejím předsedou Jánem Čarnogurským. 
Shodou okolností jsme v době normalizace s Čarnogur-
ským pracovali ve stejném podniku. Vzpomínky na tuto 
dobu a na společné kolegy napomohly v přátelské komu-

nikaci. Premiér Čarnogurský tlumil vášně na slovenské 
straně a mně se podařilo uzavřít smlouvu se Slovenským 
rozhlasem o převodu majetku z Čs. rozhlasu. V té době 
nebylo jasné, zda dojde k rozpadu federace. Ve zmiňované 
smlouvě jsme však předvídali a měli jsme v ní připravené 
body týkající se Čs. rozhlasu při zániku federace, což mělo 
obrovský význam, protože když došlo k dělení majetku, 
tak mnohé bylo řečeno ve smlouvě z roku 1991. Takže 
nedocházelo k dalším zbytečným třenicím a vše proběhlo 
hladce.“59

10. října 1991 federální vláda jmenovala ústředním 
ředitelem Čs. rozhlasu Petera Duhana. 

Peter Duhan (1946) 
V roce 1972 promoval na Vysoké škole múzických umění 
v Bratislavě (obor filmová a televizní dramaturgie). V le-
tech 1970–1972 pracoval jako redaktor zábavných žánrů 
v Čs. rozhlase v Bratislavě. Roku 1971 nastoupil do Čs. te-
levize v Bratislavě, kde působil do roku 1989 v různých 
pozicích (dramaturg, redaktor, směnař). Od října 1990 za-
stával funkci šéfredaktora deníku Verejnosť. Peter Duhan 
byl posledním ředitelem Čs. rozhlasu – od 10. října 1991 do 
31. prosince 1992. 

Kolegium ČsRo 26. 6. 1991; v čele stolu zleva ředitel ČRo J. Mejstřík, ústřední ředitel ČsRo R. Seemann, ředitel SRo V. Štefko
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Peter Duhan se ujímal pozice ústředního ředitele 
Čs. rozhlasu ve chvíli, kdy již existoval samostatný Slo-
venský rozhlas, kdy Federální shromáždění projednávalo 
zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
kdy se Česká národní rada připravovala na projednávání 
zákona o vzniku samostatného Českého rozhlasu a kdy 
nebylo jasné, jaký bude další osud Čs. rozhlasu. „Moje 
představa je následující. Myslím si, že federální roz-
hlas by opravdu mohla představovat velmi malá sku-
pinka pružných lidí, manažerů, dramaturgů, kteří by 
nesli odpovědnost za to, že programy, které přeberou 
do vysílání, opravdu znají z vlastního poslechu. Ře-
šení vidím například v tom, že by zpočátku mohly být 
výsadky českých novinářů, rozhlasáků na Slovensku 
a slovenských v Čechách. Došlo by k jisté objektivizaci 
informací z obou částí republiky,“ prozradil čtrnáct dní 
po jmenování své představy o řízení Čs. rozhlasu. „Když 
jsem dostal nabídku, abych se stal ústředním ředitelem 
Československého rozhlasu, řekl jsem si, že udělám 
všechno pro to, aby tím Československým rozhlasem zů-
stal. Když se to podaří, zvětší se také naděje, že zůstane 
československý stát,“60 dodal. Když Peter Duhan koncem 
října 1991 pronášel citovaná slova, netušil, že se stane po-
sledním ředitelem v historii Československého rozhlasu.

Zrodil se nový právní rámec
Dva měsíce: v tak krátké době, poměřováno prů-

měrnou délkou vzniku zákona, stihly slovenská vláda 
a parlament připravit, projednat a nakonec i schválit 
zákon o ustavení samostatného Slovenského rozhlasu. 
Dne 20. března 1991 Federální shromáždění přijalo zá-
kon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi 
ČSFR a ČR a SR ve věcech tisku a jiných informač-
ních prostředků (tzv. malý kompetenční zákon), který 
umožnil republikám přípravu zákonů o národních mé-
diích a federální vládě přípravu zákona o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání. A již 24. května 1991 
přijala Slovenská národní rada zákon č. 255/1991 Sb., 
o Slovenském rozhlase. Šlo o první polistopadový zá-
kon týkající se elektronických médií. 

Přijetí zákona o Slovenském rozhlase vedlo k orga-
nizačním změnám v Čs. rozhlase. Richard Seemann, 
pověřený výkonem funkce ústředního ředitele, v červnu 
na zasedání kolegia konstatoval, že nabytím účinnosti 
zákona o Slovenském rozhlase pozbyla další činnost 

kolegia Československého rozhlasu jako poradního or-
gánu ústředního ředitele, v němž byli zastoupeni ředitelé 
Slovenského a Českého rozhlasu, své opodstatnění. See-
mann rovněž schválil návrh na zrušení kolegia Čs. roz-
hlasu, a to s účinností k 1. červenci 1991.

Současně se zrušením kolegia ústřední ředitel Čs. rozhlasu, 
ředitel Českého rozhlasu a ředitel Slovenského rozhlasu na 
základě vzájemné dohody ustavili Radu ředitelů veřejno-
právních rozhlasů ČSFR jako společný koordinační orgán 
ČRo, SRo a federálního ČsRo. Předsedou Rady ředitelů 
pro první funkční období, tj. do 30. června 1992, byl zvolen 
ředitel Slovenského rozhlasu Vladimír Štefko. Rada ředi-
telů veřejnoprávních rozhlasů ČSFR působila až do zániku 
federace k 31. prosinci 1992. Během osmnácti měsíců 
své existence se rada zabývala problematikou fungování 
federálního okruhu Československo, převodu majetku 
z Čs. rozhlasu na národní rozhlasy veřejné služby, archiv-
ními fondy Čs. rozhlasu a zánikem Čs. rozhlasu. 
V Čs. rozhlase bylo k 30. květnu 1991, tedy před zánikem 
starého kolegia, ustaveno kolegium nové, které se však na 
rozdíl od dřívější praxe věnovalo pouze otázkám týkajícím 
se Čs. rozhlasu, nikoliv již problémům národních rozhlasů, 
i když Český rozhlas nadále zůstával součástí Čs. roz-
hlasu a zákon o vzniku samostatného ČRo byl teprve ve 
stádiu příprav. První jednání nového kolegia federálního 
Čs. rozhlasu se uskutečnilo 30. května 1991 a věnovalo 
se problematice delimitace majetku Čs. rozhlasu na nově 
ustavované národní rozhlasy. Kolegium se shodlo, že „pře-
vod majetku Čs. rozhlasu, ke kterému má právo hospoda-
ření Čs. rozhlas, bude probíhat směrem od Čs. rozhlasu na 
Český a Slovenský rozhlas a ne naopak“.61

Základní právní normu, která by na území celé 
České a Slovenské Federativní Republiky stanovila 
nový rámec pro fungování elektronických médií, přijalo 
Federální shromáždění dne 30. října 1991. Šlo o zákon
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a te-
levizního vysílání, který v § 3 vymezil smíšený (du-
ální) systém rozhlasového a televizního vysílání, kdy 
vedle sebe existují „provozovatelé ze zákona“ (média 
veřejné služby) a „držitelé licence“ (soukromá média). 
V § 9 odst. 4 tohoto zákona bylo stanoveno, že „všem 
provozovatelům ze zákona se vyhrazují přenosové 
cesty (část kmitočtového spektra) a síť vysílačů umož-
ňující pokrytí území České a Slovenské Federativní 
Republiky celkem šesti vysílacími okruhy rozhlaso-
vého vysílání, z toho třemi v pásmech VKV (velmi 
krátkých vln)“.
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Právní norma definovala základní pojmy týkající se elek-
tronických médií (například rozhlasové a televizní vysílání, 
program, pořad, lokální program, reklama a sponzoro-
vání). Zákon stanovil i časový rozsah vysílaných reklam. 
V rozhlasovém vysílání nesměl čas vyhrazený reklamám 
u provozovatelů ze zákona přesáhnout 5 %, a u držitelů li-
cencí 20 % denního vysílacího času. Reklamy se staly hlav-
ním zdrojem příjmů privátních médií, proto časový limit 
pro jejich vysílání byl nepoměrně vyšší než u médií veřejné 
služby, jejichž hlavním příjmem byly a jsou výnosy ze sazeb 
za používání rozhlasových a televizních přijímačů. 

Zákon č. 468/1991 Sb. ustavil i regulační orgán, který 
měl zastupovat zájmy veřejnosti a dbát na dodržování 
zákonů při provozování rozhlasového a televizního 
vysílání. Tímto orgánem se stala Federální rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání, do jejíž působnosti 
spadalo udělování a odnímání licencí, udělování sankcí 
a dohled nad zákony v případě elektronických médií, 
která vysílala na celém území federace. Zánikem fe-
derace zanikla k 31. prosinci 1992 i Federální rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání, zákon č. 468/1991 Sb. 
však (s novelizacemi) platil na území České republiky 
až do 4. července 2001, kdy jej nahradil zcela nový zá-
kon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání.

Právní norma o vzniku samostatného Českého roz-
hlasu byla přijata krátce po schválení federálního zá-
kona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
Stalo se tak 7. listopadu 1991, kdy Česká národní rada 
přijala zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, na 
jehož základě vznikl k 1. lednu 1992 samostatný Český 
rozhlas.62 Právní norma v § 4 definovala i orgán, jímž se 
uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření 
programů Českého rozhlasu (ČRo) jako vysílatele ve-
řejné služby. Zmiňovaným orgánem se stala devítičlenná 
Rada Českého rozhlasu, kterou volila a odvolávala Česká 
národní rada (po vzniku samostatné České republiky 
k 1. lednu 1993 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR). 
Zákon rovněž upravil postavení ředitele Českého roz-
hlasu, financování rozhlasu veřejné služby i postavení 
jednotlivých regionálních studií. Byl bezesporu nejdůleži-
tější právní normou pro vznik Českého rozhlasu jako vysí-
latele veřejné služby. Český rozhlas však nevznikl – lidově 
řečeno – na zelené louce. Podle § 1 odstavce 2 zákona 
č. 484/1991 Sb. byl ČRo zřízen jako „právnická osoba, 

která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem 
je majetek převedený z Československého rozhlasu“.

Do právního rámce transformace Českého (Čes-
koslovenského) rozhlasu patří další zákony, které se 
týkají rozhlasu veřejné služby v České republice. Jde 
především o zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových 
a televizních poplatcích, který byl přijat Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR 8. prosince 1994, a zákon 
č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhla-
sové a televizní vysílání, který přijala Česká národní 
rada 21. února 1992.

Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplat-
cích, stanovil, že rozhlasový poplatek se platí ze zařízení 
technicky způsobilého k příjmu Českého rozhlasu, při-
čemž uživatelské poplatky jsou hlavním příjmem rozhlasu 
veřejné služby v ČR. Právní norma rovněž stanovila, že 
poplatník platí rozhlasový poplatek Českému rozhlasu 
prostřednictvím pošty, přičemž za neplacení poplatků byla 
stanovena sankce, která však byla a je obtížně vymaha-
telná. Zákon vstoupil v platnost 1. dubna 1995.
Zákonem č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro 
rozhlasové a televizní vysílání (Rada ČR pro RTV), byla 
v březnu 1992 ustavena Rada ČR pro RTV jako orgán 
státní správy ve věcech rozhlasového a televizního vysílání 
v České republice, jehož hlavním úkolem je udělování 
o odnímání licencí soukromým provozovatelům vysílání 
a dohled na dodržování mediální legislativy u všech provo-
zovatelů včetně vysílatelů veřejné služby, tzn. Českého roz-
hlasu a České televize. Zákon č. 103/1992 Sb., o Radě ČR 
pro RTV, byl stejně jako zákon č. 468/1991 Sb., o provozo-
vání rozhlasového a televizního vysílání, zrušen zákonem 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, který vstoupil v platnost 4. července 2001.

Cesta k zániku 
Československého 
rozhlasu

Vedení Čs. rozhlasu společně s vládou ČSFR praco-
valo od první poloviny roku 1991 na přípravě zákona 
o Čs. rozhlase. Paragrafované znění prvního návrhu 
zákona projednalo kolegium Čs. rozhlasu již 19. srpna 
1991. Na přelomu roku 1991 a 1992 však legislativní rada 
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vlády ČSFR předložené znění zákona o Čs. rozhlasu 
odmítla kvůli nedořešeným kompetencím mezi republi-
kovými rozhlasy a rozhlasem federálním. Vláda ČSFR na 
základě stanoviska své legislativní rady doporučila, aby 
byl novelizován původní zákon č. 17/1964 Sb., o Česko-
slovenském rozhlase. 

Než však byla vypracována novela zákona č. 17/1964 Sb., 
kterou by projednalo Federální shromáždění, konaly se 
v červnu 1992 v Československu volby. Politické re-
prezentace, které z nich vzešly, se dohodly na zániku 
společného státu Čechů a Slováků a na vzniku samo-
statných republik k 1. lednu 1993; tím byl určen budoucí 
osud federálního rozhlasu.

Období od první poloviny roku 1991, kdy vznikl sa-
mostatný Slovenský rozhlas, až po začátek roku 1992, 
kdy vznikl samostatný Český rozhlas, je možné označit 
souslovím „období zásadních změn“: vedení federálního 
rozhlasu pracovalo na převádění majetku a zaměstnanců 
pod národní rozhlasy. 

Po vzniku Českého a Slovenského rozhlasu spadaly 
do působnosti Čs. rozhlasu programové útvary fede-
rálního okruhu Československo (včetně zpravodajské 
směny a zahraničních zpravodajů), zahraniční vysílání, 
oddělení mezinárodních styků, reklamní agentura IRA, 
tisková agentura Orbis, útvar investiční výstavby, útvar 
výpočetní techniky, útvar zaměstnaneckých záležitostí, 
kontrolní odbor, ekonomický úsek a legislativně-právní 
odbor. V majetku Čs. rozhlasu zůstaly po delimitaci 
objekty v Římské ulici 13 v Praze na Vinohradech, v Dy-
kově ulici 14 v Praze 3, v Runczikově ulici 107 v Praze 4 
(šlo o rozestavěnou výškovou budovu na Pankráci, tzv. 
rozhlasový mrakodrap) a tři provizorní objekty v Jese-
niově ulici 38 v Praze na Žižkově. V Bratislavě vlastnil 
Čs. rozhlas objekt ve Zrinského ulici 15.

Vztahy mezi federálním rozhlasem a národními rozhlasy po 
jejich osamostatnění rozhodně nebyly bezkonfliktní. Když 
například ústřední ředitel Čs. rozhlasu Peter Duhan na zase-
dání Rady ředitelů veřejnoprávních rozhlasů ČSFR v lednu 
1992 informoval ředitele Českého a Slovenského rozhlasu 
o tom, že legislativní rada vlády zamítla návrh nového zá-
kona o Čs. rozhlase a zmínil se o nutnosti další existence 
federálního rozhlasu, představitelé národních rozhlasů 
vznesli námitky proti nezbytnosti existence Čs. rozhlasu. 
Zápis z tohoto jednání uvádí: „Rada ředitelů konstatovala, 
že problematiku opodstatněnosti a vůbec existence fede-

rálního rozhlasového subjektu rozhodnou v konečném dů-
sledku politické dohody a parlamenty. Rada ředitelů rovněž 
konstatovala, že je nezbytné, aby se jasně vymezily vztahy 
mezi federálním a republikovými rozhlasovými subjekty 
v souladu se současným právním stavem.“63

K napětí mezi federálním a národními rozhlasy rovněž při-
spívaly diskuse o podílu vysílání Českého a Slovenského 
rozhlasu na federálním okruhu Československo a přede-
vším problematika vzniku vlastní redakce Čs. rozhlasu na 
Slovensku. 
Peter Duhan na tiskové konferenci 4. prosince 1991 ozná-
mil, že se federálnímu rozhlasu podařilo zřídit v Bratislavě 
samostatnou redakci, do níž se hlásí noví spolupracov-
níci, dosud zaměstnaní ve Slovenském rozhlase. „Toto 
pracoviště má působit jako harmonizující prvek mezi 
federálním, Slovenským a Českým rozhlasem,“64 uvedl 
Peter Duhan. Upozornil, že pobočka Čs. rozhlasu vznikne 
i v Košicích a zřejmě v Martině. O několik minut později na 
téže tiskové konferenci však ředitel federálního okruhu 
Československo Václav Vrabec naznačil pravé důvody 
vzniku samostatné redakce Čs. rozhlasu na Slovensku, 
když kritizoval některé programy dodávané do vysílání 
federálního okruhu Slovenským rozhlasem: „Některé po-
řady objevující se na stanici Československo nepodporují 
státotvorné myšlenky v této zemi.“ Prohlásil rovněž, že 
vedení stanice Československo nemůže ovlivnit obsah 
dodávaných pořadů. Poukázal také na nesouhlasné reakce 
posluchačů, které přicházely ze Slovenska. „Tento stav má 
odstranit nová redakce v Bratislavě,“65 doplnil ředitel fede-
rálního okruhu Československo.
Problematikou vzniku vlastní redakce Čs. rozhlasu v Brati-
slavě se zabývalo 17. ledna 1992 i jednání Rady ředitelů ve-
řejnoprávních rozhlasů ČSFR. Šéfredaktor Hlavní redakce 
zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu Zbyněk 
Honys oznámil, že považuje tento krok za pokus vytlačit 
Slovenský rozhlas z federálního vysílání. Na to ústřední ře-
ditel Čs. rozhlasu Peter Duhan opáčil, že jakékoliv zprávy 
o cílevědomé eliminaci Slovenského rozhlasu a Českého 
rozhlasu z federálního vysílání se nezakládají na pravdě. 
Zástupci Slovenského rozhlasu se připojili k názoru Zbyňka 
Honyse a seznámili přítomné se stanoviskem Rady Sloven-
ského rozhlasu, která jednoznačně podporovala existenci 
dvou národních rozhlasových subjektů bez třetího – fede-
rálního. Ředitel Slovenského rozhlasu Vladimír Štefko zdů-
raznil, že při zachování třetího subjektu je nezbytné, aby se 
Slovenský a Český rozhlas rovnocenně podílely na tvorbě 
programu federálního okruhu Československo.

Dne 23. července 1992 se ODS a HZDS dohodly na 
tom, že dojde k odstátnění Čs. rozhlasu a Čs. televize 
formou vzniku nových akciových společností. 13. srpna 
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1992 oznámila Unie pro nezávislé televizní a rozhlasové 
vysílání (Unie)66, že se chce podílet na transformaci 
Čs. rozhlasu a hodlá proto iniciovat založení První 
rozhlasové akciové společnosti, která by mimo jiné za-
jišťovala provoz nezávislého federálního zpravodajsko-
-hudebního okruhu.

„Tento projekt počítá s využitím profesionálních zkuše-
ností pracovníků současného Čs. rozhlasu a hodlá se obe-
jít bez dalších finančních, majetkových či jiných přínosů 
státu, veřejnoprávních rozhlasů či daňových poplatníků. 
(…) Unie pro nezávislé televizní a rozhlasové vysílání má 
zájem na demonopolizaci éteru, aplikaci tržních principů 
v rozhlasovém vysílání a vyloučení vlivu státu a politic-
kých stran na jeho obsah. (…) Tendence požadující začle-
nění Čs. rozhlasu do struktur národních veřejnoprávních 
médií považujeme za zastřenou snahu Českého a Sloven-
ského rozhlasu o získání dalších finančních prostředků, jež 
by byly vítanou injekcí neekonomického provozu těchto 
médií a upevnily by jejich monopolní postavení,“ uvádělo 
se ve stanovisku Unie.67 
Projekt Unie si získal podporu P. Duhana, který jej označil 
za jeden z nejúčelnějších projektů. „Významný podíl do-
savadních privátních rozhlasů v této uvažované akciové 
společnosti chápu jako způsob, jak realizovat přístup 
soukromých stanic na celoplošnou frekvenci. Návrh, který 
mi byl předložen, počítá s využitím potenciálu dosavadních 
zaměstnanců Čs. rozhlasu, s udržením rozsahu a náplně vy-
sílání dosavadní stanice Československo a s takovou sklad-
bou účastníků akciové společnosti, jež bude zárukou ma-
ximální objektivity vysílání. (…) Český i Slovenský rozhlas 
považujeme v případě realizace návrhu Unie pro nezávislé 
televizní a rozhlasové vysílání za velmi blízké partnery.“68

Myšlenka odstátnit Čs. rozhlas převodem na akciovou 
společnost s podílem soukromých rozhlasových stanic 
měla daleko více odpůrců než příznivců. Proti se po-
stavilo vedení ČRo, Rada ČRo, Rada ČR pro rozhlasové 
a televizní vysílání, Syndikát novinářů ČR, odborové 
organizace ČRo i Čs. rozhlasu a Asociace provozovatelů 
soukromého vysílání (APSV). Asociace prohlásila, že 
„částečná privatizace co do pokrytí jediné a jedinečné 
federální rozhlasové sítě je pokusem o ubytování ko-
čičky v pejskově boudě“.69 

„K přeměně federálních sdělovacích prostředků vedou 
pouze dvě cesty. Buď se začlení síť stanice Československo 
mezi sady kmitočtů, které budou Radou České republiky 

pro rozhlasové a televizní vysílání přiděleny soukromým 
společnostem, nebo budou přiděleny současným národním 
veřejně právním rozhlasům,“ stálo ve stanovisku APSV.70 

Variantu převodu vysílací sítě federálního okruhu na 
národní rozhlasy veřejné služby a delimitace majetku 
Čs. rozhlasu po jeho zániku na Český rozhlas a Slo-
venský rozhlas podporovala vedení a rady národních 
rozhlasů.

Politická elita po silné vlně kritiky nakonec od myš-
lenky transformace státního Čs. rozhlasu na soukromou 
akciovou společnost ustoupila. Ani měsíc před zánikem 
Československa však neexistovala žádná právní norma, 
která by upravila způsob zániku federálních sdělovacích 
prostředků a následný převod majetku a kompetencí 
na národní média. Tuto situaci na svém posledním 
zasedání 1. prosince 1992 kritizovala i Rada ředitelů 
veřejnoprávních rozhlasů ČSFR, která vydala následu-
jící stanovisko: „Kromě jiného Rada konstatovala své 
hluboké znepokojení nad stavem příprav rozhlasového 
vysílání v Čechách a na Slovensku ze strany státních 
orgánů a zákonodárných sborů po 1. lednu 1993. Stav 
příprav z hlediska legislativy a následné delimitace 
a organizace nezaručuje uspokojivé plnění opráv-
něných zájmů posluchačské veřejnosti. Tento stav 
podstatně komplikuje situaci v nástupnických orga-
nizacích bývalého Československého rozhlasu a ztěžuje 
případnou budoucí spolupráci veřejnoprávních roz-
hlasových organizací. Rada ředitelů proto vyzývá obě 
národní rady a vlády, jakož i ostatní zainteresované 
orgány a instituce, aby neprodleně přijaly opatření 
směřující k takovému řešení situace, které by umož-
nilo nástupnickým organizacím vyřešit problematiku 
rozhlasového vysílání po zániku federace.“71 Na svém 
posledním zasedání ředitelé rozhodli i o zániku Rady 
ředitelů veřejnoprávních rozhlasů ČSFR.

První právní krok k zániku Čs. rozhlasu učinilo Fe-
derální shromáždění 2. prosince 1992 přijetím zákona 
č. 597/1992 Sb., o zrušení Československého roz-
hlasu, Československé televize a Československé 
tiskové kanceláře. Na základě této právní normy byl 
zrušen Československý rozhlas k 31. prosinci 1992. 

„Nemovité a movité věci ve vlastnictví ČSFR, k nimž 
přísluší právo hospodaření Československého rozhlasu, 
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majetková a jiná práva, dále práva a povinnosti z pracov-
něprávních vztahů, majetková práva s výjimkou majet-
kových práv nehmotné povahy a jiná práva a závazky na 
území ČR přecházejí 31. prosincem 1992 na ČR, pokud 
zákon ČNR nestanoví jinak. Nemovité a movité věci ve 
vlastnictví ČSFR, k nimž přísluší právo hospodaření 
Československého rozhlasu, majetková a jiná práva, dále 
práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, majetková 
práva s výjimkou majetkových práv nehmotné povahy 
a jiná práva a závazky na území SR přecházejí 31. prosin-
cem 1992 na Slovenskou republiku, pokud zákon Národní 
rady SR nestanoví jinak,“ konstatoval paragraf druhý zá-
kona. V další části normy bylo upraveno dělení ostatního 
majetku. Na něj se uplatnila zásada převodu majetku na ČR 
a na SR v poměru dva ku jedné. Stále však chyběly národní 
zákony, které by rozhodly, jaký majetek zaniklého Čs. roz-
hlasu bude převeden na národní rozhlasy veřejné služby 
a jak bude organizováno rozhlasové vysílání po zániku 
Československa.

V České republice se podařilo tento zákon schválit po 
mnoha sporech doslova na poslední chvíli. 22. prosince 
1992 ČNR přijala zákon č. 36/1993 Sb., o některých 
opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního 
vysílání, který převedl do majetku Českého rozhlasu 
všechny objekty Čs. rozhlasu na území ČR včetně ro-
zestavěného tzv. rozhlasového mrakodrapu v Praze 
na Pankráci. Právní norma vyřešila problematiku au-
torských práv, když stanovila, že právním nástupcem 
Čs. rozhlasu v autorských právech je Český rozhlas, 
přičemž šlo o díla vyrobená studii Čs. rozhlasu na území 
ČR. Zákon však odebral Českému rozhlasu jednu vysí-
lací síť v pásmu velmi krátkých vln a určil ji k licenčnímu 
řízení pro provozování celoplošného soukromého roz-
hlasového vysílání. Z tohoto pohledu bylo možné zákon 
č. 36/1993 Sb. považovat pouze za částečný úspěch Čes-
kého rozhlasu při zániku rozhlasu federálního.

31. prosince 1992 zanikly ČSFR a Československý 
rozhlas, vysílat přestal i federální okruh Českosloven-
sko. 1. ledna 1993 vznikla samostatná Česká republika 
a novým zpravodajsko-publicistickým okruhem Čes-
kého rozhlasu se stal Radiožurnál.

Český rozhlas – rozhlas 
veřejné služby 

1. leden 1992 je dnem zrození samostatného Čes-
kého rozhlasu, který byl do 31. prosince 1991 součástí 
Čs. rozhlasu a neměl vlastní právní subjektivitu. Získal 
ji až základě zákona č. 484/1991 Sb., který přijala ČNR 
7. listopadu 1991.

Na samostatný Český rozhlas bylo do 1. dubna 1992, 
kdy skončila delimitace, převedeno zhruba 2500 zaměst-
nanců z Čs. rozhlasu a Český rozhlas měl v den svého 
vzniku čtyři programové okruhy – Prahu, Vltavu, Reginu 
a Rádio Mikrofórum. Součástí organizační struktury 
Českého rozhlasu byly k 1. lednu 1992 následující útvary: 
Programové ústředí ČRo, Programové útvary ČRo, Hlavní 
redakce zpravodajství a publicistiky, Hlavní redakce 
literárně-dramatického vysílání, Slovesná umělecká re-
alizace, Hlavní redakce vzdělávání, Hlavní redakce pro 
děti a mládež, Hlavní redakce hudebního vysílání, Regina 
Praha, Regionální studia v České republice, Úsek progra-
mových, dokumentačních a archivních fondů, Úsek tech-
niky, Hospodářsko-provozní úsek a Odbor dopravy.

Prvním generálním ředitelem Českého rozhlasu byl 
Jiří Mejstřík (od března 1991, kdy byl ČRo ještě sou-
částí Čs. rozhlasu, zastával funkci ředitele ČRo).

Jiří Mejstřík (1950) 
S rozhlasem začal externě spolupracovat v roce 1980. Od 
1. března 1985 pracoval jako redaktor pořadu Mikrofórum, 
od prosince 1989 byl programovým náměstkem ředitele 
ČRo a šéfredaktorem programového ústředí. Ředitelem 
Českého rozhlasu se stal v březnu 1991, funkci generálního 
ředitele samostatného ČRo zastával od 1. ledna 1992 do 
31. května 1993. Po odstoupení z funkce z Českého roz-
hlasu odešel. 

Rada Českého rozhlasu – kontrolní orgán
Zcela novou institucí byla Rada Českého rozhlasu 

– orgán, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu 
tvorby a šíření programů ČRo. Zákon č. 484/1991 Sb., 
o Českém rozhlasu, stanovil, že Rada ČRo má devět 
členů. Voleni byli Českou národní radou (od 1. ledna 
1993 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR) na 
funkční období pěti let.
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Do kompetencí Rady ČRo zákon stanovil: 
-  jmenování (na funkční období šesti let) a odvolávání 

generálního ředitele Českého rozhlasu a na jeho návrh 
jmenování a odvolávání ředitelů rozhlasových studií,

-  schvalování rozpočtu a závěrečného účtu Českého 
rozhlasu,

-  schvalování Statutu Českého rozhlasu na návrh generál-
ního ředitele,

-  zřizování a rušení regionálních rozhlasových studií Čes-
kého rozhlasu (s výjimkou studií v Praze, Plzni, Českých 
Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě 
a Brně). 

Rada Českého rozhlasu je za svou činnost odpovědná 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (do roku 1992 
České národní radě), která ji také může odvolat, nespl-
ní-li rada opakovaně své povinnosti nebo konstatuje-li 
Poslanecká sněmovna v průběhu šesti měsíců svým 
usnesením opakovaně, že Český rozhlas neplní své po-
slání stanovené paragrafem 2 tohoto zákona.

V roce 2002 prošel zákon o Českém rozhlase noveli-
zací, která upravila i fungování Rady ČRo.72 Kandidáty 
na členy Rady ČRo nově nemohly navrhovat politické 
strany a kluby zastoupené v dolní komoře parlamentu, 
ale organizace a sdružení představující kulturní, regio-
nální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, nábožen-
ské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zá-
jmy. Novela lépe definovala případný střet zájmů člena 
Rady ČRo, prodloužila jeho funkční období na šest let, 
přičemž každé dva roky je volena jedna třetina členů. 
Právní norma nově ustavila i poradní orgán Rady ČRo, 
kterým je pětičlenná dozorčí komise. „Jejím úkolem 
je sledovat, zda jsou účelně a hospodárně využívány 
finanční prostředky a majetek Českého rozhlasu. Do-
zorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné 
nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstra-
nění,“ konstatovala novela č. 192/2002 Sb.

Historicky první Radu ČRo zvolila Česká národní rada 
30. ledna 1992. Jejími členy se stali: spisovatelka Hana 
Bělohradská, publicistka Helena Klímová, pedagog 
Fakulty sociálních věd UK Květoslava Neradová, 
ředitel Divadla hudby v Ostravě Jaroslav Pochmon, 
publicista a překladatel Jindřich Pokorný, publicistka 
Nelly Rasmussenová, fotograf Pavel Scheufler, fil-
mová scenáristka Jana Slánská a ordinář pneumolo-
gické kliniky Zdeněk Susa.

Na jednom z prvních zasedání, 2. března 1992, Rada 
ČRo potvrdila ve funkci generálního ředitele rozhlasu 
veřejné služby Jiřího Mejstříka. 

Reorganizace začíná…
„Současná struktura Českého rozhlasu neodpovídá 

novým požadavkům na jeho program. (…) Mým prv-
ním zásadním úkolem bude Český rozhlas restruktu-
ralizovat,“73 prohlásil 6. dubna 1992 na první tiskové 
konferenci po svém jmenování generální ředitel Čes-
kého rozhlasu Jiří Mejstřík. 

Podstata navržené reorganizace spočívala v přechodu 
organizační struktury založené na systému hlavních re-
dakcí k systému jednotlivých vysílacích okruhů a v pře-
chodu k řízení každého okruhu jedním odpovědným 
pracovníkem (šéfredaktorem). 

„Až dosud byla programová skladba jednotlivých okruhů 
naplňována tak, že jednotlivé hlavní redakce prostřed-
nictvím svých dílčích redakcí vyráběly program, který 
dodávaly do předem daného schématu vysílacího okruhu 
(stanice). Na tomto základě byly také přidělovány finanční 
prostředky. Docházelo tak k vytvoření stereotypů, kdy 
jednotlivé redakce a konkrétní pracovníci považovali 
přidělený čas za svůj, aniž by byl zaručen dostatečný tlak 
na kvalitu a variabilitu programů, jakož i na ekonomiku 
výroby. Současně tento systém neumožňuje v dostatečné 
míře chápat vysílací okruh jako celek. Rovněž není možné 
za tohoto stavu vytvořit efektivní tlak na snižování počtu 
pracovníků. V navrženém okruhovém systému se počítá 
s maximální relativní samostatností vysílacích okruhů. 
V čele okruhu stojí šéfredaktor, plně odpovědný za pro-
gramovou, ekonomickou i personální situaci vysílacího 
okruhu. (…) Šéfredaktor okruhu bude vázán charakterem 
okruhu, bude vybaven finančními prostředky, které použije 
k zadávání výroby pořadů u jednotlivých tvůrčích týmů (re-
dakcí). Může je však použít rovněž k zadání výroby u exter-
ních spolupracovníků nebo u externích organizací,“74 kon-
statoval dokument o reorganizaci Českého rozhlasu, který 
vedení předložil vedoucí Hlavní redakce zábavy a pozdější 
šéfredaktor okruhu Praha Ivan Rössler.

Generální ředitel ČRo Jiří Mejstřík 29. dubna 1992 
podepsal návrh první etapy reorganizace, která spo-
čívala ve zrušení hlavních redakcí (například Hlavní 
redakce literárně-dramatického vysílání, Hlavní redakce 
hudebního vysílání, Hlavní redakce dětí a mládeže) od 
1. května. K témuž datu byly ustaveny tři nové útvary 
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řízení: stanice Praha (pod kterou spadal i programový 
okruh regionálních studií Regina; šéfredaktorem Prahy 
byl jmenován Ivan Rössler), stanice Vltava (šéfredak-
torem byl jmenován Jiří Kamen) a stanice Rádio Mikro-
fórum (šéfredaktorem byl jmenován Richard Medek). 
Současně s tím bylo ustaveno šestnáct tvůrčích týmů 
(například redakce vědy, vysílání pro děti, redakce Dob-
rého jitra, redakce Letokruhů, redakce populární hudby, 
kulturní redakce atd.), které vyráběly programy pro své 
vysílací okruhy. 

Reorganizace znamenala sice největší zásah do or-
ganizační struktury rozhlasu od padesátých let, nedá se 
však říci, že by přinesla podstatné snížení počtu zaměst-
nanců. V „reorganizačním roce“ 1992 se celkový stav 
pracovníků snížil o dvě procenta, přičemž hlavní zásluhu 
na tom měly převod závodního stravování soukromé 
firmě, zrušení provozu mateřské školky a podnikového 
střediska v Poddubí. 

Umělecká tělesa
V organizační struktuře Českého rozhlasu bylo začát-

kem roku 1992 i sedm profesionálních hudebních těles: 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pěvecký 
sbor Českého rozhlasu, Big Band Radio Praha, 
Brněnský rozhlasový soubor lidových nástrojů, Or-
chestr Studio Brno, Ostravský rozhlasový orchestr 
a Plzeňský rozhlasový orchestr. 

J. Mejstřík rozhodl, že reorganizaci rozšíří i na hu-
dební tělesa. Z dosavadních sedmi si rozhlas veřejné 
služby ponechal k 1. lednu 1993 pouze dvě – Symfonický 
orchestr Českého rozhlasu a Brněnský rozhlasový sou-
bor lidových nástrojů (ukončil činnost k 31. prosinci 
1993).

„Zůstanou v interním svazku Českého rozhlasu s tím, že 
budou přesně vymezena vzájemná práva a povinnosti 
těles k mateřské organizaci a jejich hospodaření bude 
sledováno odděleně při zachování maximální autonomie 
v rámci Českého rozhlasu,“75 znělo rozhodnutí generálního 
ředitele o reorganizaci hudebních těles. Zbývajících pět 
hudebních těles bylo od 1. ledna 1993 převedeno do svazku 
externí spolupráce s Českým rozhlasem na smluvním 
základě. Převod do smluvně vázaného externího svazku 
měl pěti hudebním tělesům zajistit podmínky k postupné 
transformaci v samostatně působící kolektivy, schopné 
hledat sponzory, využívat účelové granty apod. „Český 

rozhlas bude u těchto těles nadále objednávat nahrávky. 
(…) Nejde nám o jejich likvidaci, ale jsme vedeni rozbo-
rem ekonomické únosnosti,“76 informoval generální ředitel 
ČRo novináře.
Představitelé pěti reorganizovaných uměleckých těles 
upozornili na to, že převedení do externího svazku bude 
znamenat jejich likvidaci. „S uměleckými pracovníky navíc 
o tomto záměru nikdo nejednal,“77 stálo v prohlášení Unie 
odborového svazu profesionálních sborových zpěváků. 
Ani kritika z řad pěti uměleckých souborů reorganizaci 
hudebních těles nezabránila. Generální ředitel ČRo navíc 
začátkem prosince 1992 prohlásil, že „zvláště Pěvecký sbor 
Českého rozhlasu pojal reorganizaci vedenou pečlivým roz-
borem a ekonomickou rozvahou jako vyhlášení války“.78

Vyčlenění pěti hudebních těles z Českého rozhlasu 
snížilo počet zaměstnanců rozhlasu veřejné služby 
o 195. Veřejně deklarovaný závazek Jiřího Mejstříka, 
že rozhlas bude u reorganizovaných těles objednávat 
nahrávky, aby těmto souborům umožnil přežití, platil 
velmi omezenou dobu, protože po roce 1993 rozhlas 
z finančních důvodů výrobu vlastních hudebních nahrá-
vek výrazně omezil.

Reorganizace rozhodně počet zaměstnanců nijak vý-
razně nesnížila. Po nástupu nového vedení ČRo ve druhé 
polovině roku 1993 tak započala reorganizace druhá.79

 
Zrodil se Radiožurnál

Zánik Československého rozhlasu postavil vedení 
Českého rozhlasu před rozhodnutí o vzniku nového pro-
gramového okruhu, který by se soustředil především na 
zpravodajství a publicistiku. 

Koncem prosince 1992, kdy Rada ČR pro rozhlasové 
a televizní vysílání povolila, aby Český rozhlas převzal 
o půlnoci z 31. prosince 1992 na 1. leden 1993 vysílací 
prostředky bývalé stanice Československo, rozhodlo 
vedení ČRo, že nový programový okruh ponese ozna-
čení Radiožurnál. Pojmenováním Radiožurnál ode-
brala nová stanice název hlavní zpravodajské relaci 
okruhu Praha, která se vysílala pod tímto označením od 
4. listopadu 1991 a kterou připravovala Hlavní redakce 
zpravodajství a publicistiky ČRo. Šéfredaktorem no-
vého okruhu se stal Zbyněk Honys, dosavadní vedoucí 
Hlavní redakce zpravodajství a publicistiky ČRo, a vzni-
kem Radiožurnálu tato poslední hlavní redakce v organi-
zační struktuře rozhlasu veřejné služby zanikla.
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Z programového hlediska navázal Radiožurnál na stanici 
Československo. Zprávy se vysílaly každou celou hodinu. 
Hlavní zpravodajské relace Ozvěny dne byly do progra-
mového schématu zařazeny čtyřikrát denně (v 7.00, 12.00, 
18.30 a 23.00 hodin). Zachován zůstal i publicistický pořad 
Radiofórum, který se vysílal po zprávách v 17.00 hodin. 
Zrušeno bylo ranní vydání Radiofóra. Posluchačsky ob-
líbeným pořadem na federálním okruhu byl magazín pro 

motoristy Pozor, zákruta!, který se vysílal od roku 1962 
a který připravovala bratislavská redakce Čs. rozhlasu. 
Vedení Radiožurnálu se rozhodlo „Zákrutu“, jak pořad 
označovali posluchači, nadále přebírat, přičemž stanice 
spolupracovala na její výrobě a dodávala do Bratislavy 
příspěvky. I po rozpadu Československa tak „Zákruta“ 
zůstala federálním pořadem, v němž zaznívala čeština i slo-
venština. Bylo tomu tak do 1. září 1994, kdy Radiožurnál 

Moderátoři Nočního proudu Z. Vrba, M. Hrdinka, M. Skalka, M. Vysušil, J. Jakoubek, J. Terš, J. Benešová
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vysílání „Zákruty“ z finančních důvodů zastavil a nahradil 
ji pořadem vlastní výroby nazvaným Motoristická revue. 

Denní programové schéma nové stanice Radiožurnál 
bylo rozděleno na tři hlavní bloky (jako tomu bylo na 
okruhu Československo): Ranní proud informací 
a hudby (vysílaný od 5.00 do 8.00 hod.), Dopolední 
proud informací a hudby (vysílaný od 9.00 do 12.00 
hod.) a Odpolední proud informací a hudby (vysílaný 
od 14.00 do 18.30 hod.). Zachován zůstal i noční blok 
hudby moderovaný diskžokeji Noční proud (vysílaný 
od 23.10 do 2.00 hod.).

Novinkou v programu, srovnáváme-li okruhy Česko-
slovensko a Radiožurnál, bylo zařazení dvouhodinového 
magazínu pro mladé Mikrofórum, který se vysílal od 
21.05 do 23.00 hod. Pořad Mikrofórum byl kompenzací 
za zrušenou stanici Rádio Mikrofórum. Poměr hudby a 
mluveného slova byl při vzniku Radiožurnálu stejný jako 
na Československu, tedy 60 : 40.

Vlastimil Ježek generálním ředitelem
22. března 1993 oznámil Jiří Mejstřík dopisem Radě 

Českého rozhlasu, že rezignuje na funkci generálního 
ředitele ČRo. Na tiskové konferenci upřesnil, že odstu-
puje ze dvou důvodů: 1) ze zdravotních důvodů, 2) kvůli 
usnesení Rady ČRo, podle kterého má být o všech funk-
cích v rozhlase obsazených jmenováním rozhodnuto 
na základě konkurzu. „Od některých členů Rady jsem 
slyšel výtky na svou osobu, zejména proto, že neproběhl 
konkurs, když jsem byl Radou jmenován ředitelem. 
(…) Mají-li se konat konkursy na místa šéfredaktorů 
a dalších vedoucích pracovníků rozhlasu, je naprosto 
logické, aby byl především proveden konkurs na místo 
generálního ředitele.“80

Rada ČRo jeho rezignaci přijala na svém zasedání 
26. března 1993 a současně s tím vypsala výběrové řízení 
na obsazení funkce generálního ředitele. Do konkurzu se 
přihlásilo 35 uchazečů. 16. června 1993 krátce před půl-
nocí se Rada ČRo na svém zasedání rozhodla generálního 
ředitele ČRo nejmenovat a vedením rozhlasu pověřila 
s účinností od 1. července 1993 dosavadního poradce 
Rady ČRo Milana Vítka. Rozhodnutí Rady nejmenovat 
generálního ředitele vzápětí kritizovali nejen zaměst-
nanci rozhlasu, ale i politici. Veřejnou kritiku Rada ČRo 
vyslyšela a 28. června 1993 zvolila nového generálního 

ředitele ČRo. Stal se jím novinář Vlastimil Ježek, který 
v tajném hlasování Rady získal pět hlasů z devíti. 

Vlastimil Ježek (1963) 
V roce 1990 dokončil studia na FF UK v Praze (obor češ-
tina–dějepis). V letech 1990 až 1991 pracoval jako tiskový 
mluvčí Evropského kulturního klubu, poté byl vedoucím 
vnitropolitické rubriky deníku Práce. Funkci generálního 
ředitele Českého rozhlasu zastával od 1. července 1993 do 
30. června 1999. 
„Ač byl Ježek z těch účastníků konkurzního řízení, kteří 
v rozhlase nikdy nepracovali, byla jeho koncepce nejkom-
plexnější. Také při rozhovoru před komisí prokázal dobrou 
orientaci v problémech, které vystihl nejlépe. Domnívám 
se proto, že naše volba byla správná“,81 odůvodnil rozhod-
nutí Rady ČRo její předseda Zdeněk Susa. Ježkův věk (30 
let) označil za jeho přednost, neboť „má mnoho síly, kterou 
bude v této odpovědné funkci potřebovat.“ Vlastimil Ježek 
později přiznal, že do konkurzu na generálního ředitele 
ČRo se přihlásil původně proto, aby získal informace k za-
mýšlené reportáži o volbě ředitele rozhlasu veřejné služby. 

Na své první tiskové konferenci 30. června 1993 gene-
rální ředitel Ježek konstatoval, že „nejbolavějšími místy“ 
Českého rozhlasu jsou vysílací kmitočty (zejména pro 
regionální studia) a nedostavěné rozhlasové středisko 
v Praze na Pankráci. Z dalších problémů upozornil na 
otázku rozhlasových poplatků a na nutnost „zákonného 
vymezení při jejich vymáhání“. Mezi první úkoly za-
řadil dokončení reorganizace uvnitř Českého rozhlasu 
s cílem, aby po třech letech provizorií zavládl „konečně 
normální stav“.82

… a reorganizace nekončí
V říjnu 1993 zahájilo nové vedení rozhlasu další, ne-li 

hlavní fázi rozsáhlé reorganizace, která spočívala ve vy-
tvoření nové organizační struktury k 1. lednu 1994. Ge-
nerální ředitel ČRo oznámil, že v jejím důsledku opustí 
rozhlas téměř třetina zaměstnanců.

Nová organizační struktura navázala na předchozí reor-
ganizaci: byl snížen počet redakcí u jednotlivých okruhů 
ČRo. Došlo rovněž ke zrušení některých útvarů, například 
Informačního střediska programu, jehož součástí bylo 
studijní a výzkumné oddělení a oddělení statistiky. Zave-
dena byla nová rozpočtová pravidla, podle nichž například 
každé regionální studio ČRo obdrželo v roce 1994 mzdové 
prostředky pouze pro 75 zaměstnanců. Jedinou výjimkou 
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bylo brněnské studio, které získalo peníze pro 140 zaměst-
nanců, ale i tak muselo pro nadbytečnost propustit 60 lidí. 
Do konce roku 1993 se snížil počet zaměstnanců Českého 
rozhlasu z 2320 na 2059.83

Pokles počtu zaměstnanců ČRo pokračoval i v dalších 
letech: 

 Rok Počet zaměstnanců Srovnání
  k 31. 12. s předchozím rokem 

 1994  1 748  - 311 
 1995  1 603  - 145 
 1996 1 581  - 22 
 1997 1 540  - 41
 1998 1 575  + 35
 1999 1 553  - 22
 2000 1 529  - 24
 2001 1 498  - 31
 2002 1 462  - 36

Přínosem nového vedení ČRo bylo vypracování 
základních vnitřních norem rozhlasu veřejné služby: 
Statutu Českého rozhlasu, Hlavních programových 
zásad Českého rozhlasu, Organizačního řádu a Pra-
covního řádu. Součástí statutu Českého rozhlasu, který 
schválila Rada ČRo 16. prosince 1993, se stala i charak-
teristika jednotlivých vysílacích okruhů. 

„Stanice Radiožurnál je definována jako zpravodajsko-
-publicistický okruh Českého rozhlasu, plní především 
úlohu co nejširšího informačního servisu. Hudba má spíše 
doplňkovou roli. Vysílání je orientováno na ekonomicky 
produktivní část populace. Programová skladba je přitom 
zcela podřízena základnímu účelu stanice – poskytovat 
kdykoliv přehled nejdůležitějšího dění doma i ve světě. Až 
na drobné výjimky je základní programová osa Radiožur-
nálu každý den stejná.
Stanice Praha je označována za univerzální celoplošný 
okruh Českého rozhlasu. Programovou nabídku je možné 
charakterizovat jako tzv. rodinné rádio. To znamená, že se 
snaží oslovit co nejširší posluchačskou obec různých sku-
pin. Přináší specializované programové typy určené dětem, 
starším spoluobčanům, tělesně postiženým a věřícím. (...) 
Vedle zábavných a oddechových pořadů je ve vysílání sta-
nice pamatováno na složku informativní a vzdělávací s dů-
razem na poznávání světa. Stanice je koncipována jako ná-
rodní okruh, to znamená, že na tvorbě programu se podílejí 
regionální studia Českého rozhlasu. Hudební dramaturgie 
okruhu zahrnuje širokou škálu žánrů od vážné hudby přes 
soudobou populární hudbu, šanson, swing, folk, dechovku 

až po folklor. Slovesná stránka vysílání stanice je rovněž 
velmi pestrá. Vedle pravidelného zpravodajství, publicis-
tických a vzdělávacích pořadů jsou ve vysílacím schématu 
zahrnuty magazíny, zábavné pořady, dokumenty, četba na 
pokračování a rozhlasová hra.
Stanice Vltava se představuje jako kulturní okruh Čes-
kého rozhlasu. Programová nabídka naplňuje tu pasáž 
zákona o Českém rozhlasu, která mu ukládá plnění funkcí 
kulturní instituce. Ve vysílání jsou prezentována vrcholná 
díla českého a světového umění, je reflektován kulturní 
život u nás a v zahraničí. Dramaturgie stanice iniciuje 
novou rozhlasovou hudební a slovesnou produkci, vytváří 
podmínky pro tvorbu rozhlasového umění i rozhlasového 
experimentu. Vysílání Vltavy se zaměřuje na středoškolsky 
a vysokoškolsky vzdělané posluchače všech věkových vrs-
tev. Hudební dramaturgie stanice se soustřeďuje na vážnou 
hudbu, jazz, nejnáročnější formy šansonu, z etnomuzikolo-
gických hledisek sleduje i folklor. K hudebním pořadům 
patří koncertní sezóna EBU a operní sezóna EBU a další 
programy připravované z nabídky mezinárodní hudební 
výměny. Většinu slovesného vysílání Vltavy tvoří literární 
a dramatické pořady. Charakter vysílání stanice dotvářejí 
kulturní publicistika, náročné publicistické pořady z pro-
dukce náboženské redakce a informační servisy zaměřené 
na odbornou veřejnost.“84

Statut Českého rozhlasu z roku 1993 včetně charak-
teristiky jednotlivých okruhů platil i v roce 2002. Jeho 
existenci je však možné považovat pouze za dílčí úspěch, 
protože rozhlas veřejné služby nebyl v letech 1992 až 
2002 schopen zpracovat ucelený koncepční materiál, 
přístupný odborné i laické veřejnosti, který by definoval, 
na kolika okruzích a s jakou programovou náplní by měl 
Český rozhlas perspektivně vysílat, aby pokud možno be-
zezbytku naplňoval poslání definované v zákoně o ČRo. 

Takový dokument mohl být důležitým podkladem při 
jednáních Českého rozhlasu s Radou ČR pro rozhlasové 
a televizní vysílání a členy stálé komise Poslanecké 
sněmovny pro sdělovací prostředky například o počtu 
vysílacích sítí pro vysílatele veřejné služby. Improvizace 
s ustavením čtvrtého okruhu Českého rozhlasu, který 
nikdy nezačal vysílat, či společného šestého okruhu 
ČRo a Rádia Svobodná Evropa neexistenci tohoto do-
kumentu zvýrazňovaly. Rovněž Rada ČR pro rozhlasové 
a televizní vysílání ve své výroční zprávě za rok 1994 
konstatovala, že postrádá neměnnou a ucelenou před-
stavu Českého rozhlasu o rozdělení jeho programů do 
jednotlivých vysílacích sítí.85
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Vysílací sítě – zásadní problém Českého rozhlasu
Právní norma – zákon č. 36/1993 Sb., o některých 

opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního 
vysílání – zásadním způsobem přerozdělila celoplošné 
vysílací sítě mezi rozhlas veřejné služby a stanice sou-
kromé a umožnila tak vznik soukromého celoplošného 
vysílání. Český rozhlas přišel o jednu středovlnnou vy-
sílací síť a jednu vysílací síť v pásmu velmi krátkých vln 
(VKV), které byly Radou ČR pro rozhlasové a televizní 
vysílání záhy nabídnuty v licenčním řízení na provozo-
vání soukromého rozhlasového vysílání.

Na základě této novely musel Český rozhlas ve druhé po-
lovině roku 1993 zásadním způsobem přerozdělit své vysí-
lací sítě, přidělené zákonem, mezi jednotlivé okruhy. Ve-
dení ČRo rozhodlo, že na sítích v pásmu VKV budou šířeny 
programy stanic ČRo 1 – Radiožurnál a ČRo 3 – Vltava. Na 
okruh ČRo 2 – Praha vybyla pouze vysílací síť v pásmu 
středních vln. Před vznikem tohoto zákona vysílal ČRo 
2 – Praha i v pásmu velmi krátkých vln. Druhý okruh ČRo, 
odkázaný výhradně na střední vlny, byl zásadním způso-
bem znevýhodněn, což se projevilo především značným 
úbytkem posluchačů. Nové přerozdělení vysílacích sítí 
mezi jednotlivé okruhy ČRo vstoupilo v platnost 1. září 
1993 a šlo o nejrozsáhlejší změnu v přerozdělení sítí vy-
sílačů mezi okruhy od vzniku samostatného Českého 
rozhlasu. 
„Stanice Vltava, ačkoliv nemá největší poslechovost a ko-
neckonců ani jinde ve světě stanice tohoto typu vysokou 
poslechovost nemají, musí být na VKV už prostě proto, že 
jedině ty umožňují stereofonní příjem. Druhá stanice, Ra-
diožurnál, se také bez VKV neobejde. Do obtíží se dostala 
Praha, šířená na středních vlnách. Jeden z posluchačů 
návrat na střední vlny nazval cestou do rozhlasového pra-
věku. Není to jen v tom, že na SV nelze uplatnit stereofonní 
signál, ale kvalita poslechu je nesrovnatelná. (…) O přídělu 
sítí ČRo, tedy jedinému rozhlasu, který šíří program ze zá-
kona, rozhodla Poslanecká sněmovna. O tom, jak budou 
sítě sestaveny, rozhodla Rada ČR pro rozhlasové a televizní 
vysílání – za kvalitu přenosu ručí s. p. Správa radiokomu-
nikací. Vedení Českého rozhlasu se může snažit o jediné: 
zákon změnit a vybojovat třetí VKV síť, či alespoň žádat 
o doplnění stávající středovlnné sítě. A také to děláme,“86 
objasnil přerozdělení vysílacích sítí mezi jednotlivé okruhy 
ČRo generální ředitel rozhlasu Vlastimil Ježek.

V. Ježek později mnohokrát kritizoval tu část zákona, 
která se týkala rozdělení vysílacích sítí mezi provozo-
vatele vysílání ze zákona a provozovatele vysílání na 

základě licence. Podle něj šlo o neodborné, lobbingem 
soukromé sféry vysílání ovlivněné rozhodnutí Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR, které pro obě složky 
duálního systému vypadá jen zdánlivě souměrně.

V letech 1993–1995 nejen že se Českému rozhlasu 
nepodařilo zákonem počet vysílacích sítí v pásmu VKV 
rozšířit, ale zároveň přišel i o středovlnnou síť, jejímž 
prostřednictvím šířil program stanice Radiožurnál. 
14. června 1994 proto vedení Českého rozhlasu oznámilo 
druhý zásah do tradičního schématu vlastních kmitočto-
vých sítí. S platností od 1. července 1994 opustila stanice 
Radiožurnál střední vlny a v této souvislosti došlo k řadě 
podstatných změn v rozdělení ostatních vysílacích sítí 
Českého rozhlasu. Změny byly v první řadě reakcí na 
rozhodnutí Rady ČR pro RTV přidělit jednu středovln-
nou síť soukromé rozhlasové stanici Echo.

Zásah Českého rozhlasu do schématu vlastních kmitočto-
vých sítí v praxi znamenal výměnu vysílacích sítí v pásmu 
velmi krátkých vln mezi okruhy ČRo 3 – Vltava a ČRo 1 
– Radiožurnál. Důvod: síť VKV vysílačů, která šířila pro-
gram okruhu Vltava, umožňovala vysílat a přijímat infor-
mace v systému RDS (Radio Data System).87 Systém RDS, 
určený převážně pro rozhlasové stanice zpravodajského 
typu, zůstával ve vysílání ČRo 3 v podstatě nevyužitý. Od 
1. do 15. července 1994 vysílal Český rozhlas na středo-
vlnné síti, na niž získalo licenci soukromé Rádio Echo, 
zvláštní informační program, který byl sestaven z různých 
pořadů všech okruhů ČRo a z častých a podrobných infor-
mací o změnách jejich vysílacích kmitočtů.

Po neúspěchu projektu Rádia Echo a odejmutí licence 
této soukromé rozhlasové stanici získal Český rozhlas 
druhou středovlnnou síť. Síť středovlnných vysílačů, 
kterou vysílatel veřejné služby již jednou užíval a která 
zůstala po krachu Rádia Echo volná, mu byla přidělena 
zákonem č. 301/1995 Sb. Začátkem roku 1996 začal jejím 
prostřednictvím šířit svůj nový okruh ČRo 6/Rádio Svo-
bodná Evropa. 

Od roku 1996 se Český rozhlas snažil získat dílčí kmi-
točty v pásmu VKV pro stanici ČRo 2 – Praha. Dělo se tak 
v rámci vlastních kmitočtových úspor či v rámci volných 
kmitočtů přidělených mu Radou ČR pro rozhlasové a te-
levizní vysílání. Celoplošnou síť v pásmu velmi krátkých 
vln pro šíření programu stanice ČRo 2 – Praha získal 
rozhlas veřejné služby až v roce 2002, a to na základě 
zákona č. 192/2002 Sb. 
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Právní norma stanovila: „Český rozhlas naplňuje veřejnou 
službu v oblasti rozhlasového vysílání zejména tím, že pro-
vozuje rozhlasové vysílání s využitím části kmitočtového 
spektra umožňující pokrytí území ČR třemi celoplošnými 
rozhlasovými programy v pásmu velmi krátkých vln (VKV) 
a rozhlasovými programy regionálních studií vysílanými 
v pásmu VKV, a to prostřednictvím zemských vysílacích 
rádiových zařízení, popřípadě prostřednictvím jiných tech-
nických prostředků; Český rozhlas může vysílat i v pásmu 
dlouhých a středních vln.“ Citovaný zákon tak po deseti le-
tech napravil největší chyby, k nimž došlo na začátku roku 
1993 po přerozdělení vysílacích sítí mezi rozhlas veřejné 
služby a stanice soukromé. 

V roce 2002 signál stanice ČRo 2 – Praha v pásmu 
VKV pokrýval již většinu území České republiky. 

Český rozhlas 4 – neexistující okruh
Po zániku Rádia Mikrofórum se vedení Českého 

rozhlasu nevzdávalo myšlenky, že by i rozhlas veřejné 
služby měl disponovat okruhem určeným mladým po-
sluchačům.

V souvislosti s dynamickým rozvojem soukromého 
rozhlasového vysílání (zvláště hudebních stanic) pocí-
til Český rozhlas citelný úbytek mladých posluchačů, 
a proto v roce 1994 začalo jeho vedení rozpracovávat 
projekt čtvrtého okruhu, který by byl určen převážně 
této cílové skupině a nabízel by jí vyšší kulturní obsah, 
než tak činí soukromá hudební rádia. Druhý argument, 
kterým vznik ČRo 4 obhajoval především šéfredaktor 
ČRo 1 – Radiožurnálu Alexandr Pícha, zněl: zpravo-
dajsko-publicistickému formátu ČRo 1 – Radiožurnálu 
by prospělo snížení podílu hudby na minimum, to by 
však bez vzniku nového okruhu znamenalo pro rozhlas 
veřejné služby citelný úbytek posluchačů. 

První zmínku o stanici ČRo 4 je možné objevit ve vý-
roční zprávě Rady Českého rozhlasu za rok 1994. Rada 
ČRo v dokumentu konstatovala, že „vysílatel veřejné 
služby chce v roce 1995 mimo jiné usilovat o vytvoření 
čtvrtého vysílacího okruhu určeného pro mladé poslu-
chače.“

Generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek se 
k připravované stanici ČRo 4 podrobněji vyjádřil v roz-
hovoru pro Týdeník Rozhlas v prosinci 1995: „Původně 
jsme chtěli začít s vysíláním Čtyřky 24. prosince 1995. 

Do dnešního dne však nemáme dokončen projekt opti-
malizace vysílacích sítí a já přece nemohu připustit, aby 
Čtyřka vysílala na úkor ostatních stanic. To prostě nejde. 
Navíc hledáme frekvence pro Prahu, její slyšitelnost není 
všude dobrá a na středních vlnách je méně kvalitní. A za 
třetí vyvstal problém finanční, plynoucí ze snížení procenta 
reklamy. Za této situace jsme se s myšlenkou na stanici pro 
mladé rozloučili. Dočasně.“88

Proti záměru vytvořit čtvrtý okruh Českého rozhlasu 
vystoupila Asociace provozovatelů soukromého vysí-
lání i ředitelé jednotlivých privátních stanic. Například 
generální ředitel Evropy 2 a programový ředitel Frek-
vence 1 Michel Fleischmann se nejen v této věci obrátil 
otevřeným dopisem na předsedu stálé komise Posla-
necké sněmovny pro sdělovací prostředky Jana Kasala: 
„(…) již tak špatně žijící sektor privátních lokálních 
a regionálních hudebních stanic bude totálně zničen 
v okamžiku, když by začal ČRo 4 vysílat. Schovávat 
se za ,vážnější témata‘ je urážlivé vůči soukromým 
stanicím a prokazuje to, že v Českém rozhlase nikdo 
neposlouchá, co soukromé stanice vysílají a vytvářejí. 
Jsou to hlavně privátní rádia, zaměřená na mladší ge-
nerace, která neustále – už jen z potřeby být v kontaktu 
se svými posluchači – zpracovávají témata, jež se 
mládeže dotýkají. Stačí se zeptat jakékoli asociace boje 
proti AIDS, abyste se o tom přesvědčil. Český rozhlas 
se svými prostředky má na tuto aktivitu již dostatečně 
stanic a kmitočtů – a přesto je nevyužívá.“89

Vedení Českého rozhlasu se nepodařilo v devade-
sátých letech získat pro projekt ČRo 4 vysílací síť ani 
žádostmi u Rady ČR pro rozhlasové či televizní vysílání 
o nové vysílače, ani vlastními kmitočtovými úsporami. 

I nové vedení Českého rozhlasu v čele s Václavem 
Kasíkem, které nastoupilo v polovině roku 1999, dekla-
rovalo, že bude usilovat o ustavení čtvrtého okruhu pro 
mladé posluchače. Vznik ČRo 4 označilo za potřebný 
a důležitý. 

16. května 2002 generální ředitel ČRo Václav Kasík ke stavu 
projektu uvedl: „Mně je hrozně líto, že neplním určitá předse-
vzetí, protože já jsem si myslel, že Čtyřka bude daleko snad-
nější úkol; (...) hluboké zamyšlení je přede dveřmi. Myslím 
zamyšlení nad přeskupením stávajících kmitočtů Českého 
rozhlasu, nebo můžeme také vyrazit jiným směrem – to, co 
nám technika dovolí: jistěže by se dala Čtyřka provozovat 
po internetu, ale víte, to není ono, to není zatím vnímání roz-
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hlasové stanice jako takové, plnohodnotné.“90 Václav Kasík 
rovněž označil vznik ČRo 4 do roku 2005 za reálný.

Český rozhlas 6/Rádio Svobodná Evropa
„Atypický projekt“. Tak zhodnotila Rada ČR pro 

rozhlasové a televizní vysílání společný okruh Českého 
rozhlasu a Rádia Svobodná Evropa (RSE), který vznikl 
ve druhé polovině roku 1995.

Spolupráce mezi Českým rozhlasem a českou redakcí 
Rádia Svobodná Evropa začala 22. března 1994, kdy 
generální ředitelé obou institucí Vlastimil Ježek a Pavel 
Pecháček podepsali smlouvu o pronájmu části budovy 
Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech Svobodné Ev-
ropě. Podle dohody se česká redakce RSE měla přestě-
hovat z Mnichova do Prahy ještě v první polovině roku 
1994. Stěhování si vynutila úsporná opatření amerického 
Kongresu, který redukoval rozpočet Radio Free Europe/
Radio Liberty (RFE/RL). „Existence pod jednou stře-
chou s Českým rozhlasem nebude v žádném případě 
znamenat fúzi či vzájemnou závislost,“91 prohlásil při 
podpisu dohody Pavel Pecháček.

Z budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech 
zahájila česká redakce Rádia Svobodná Evropa vysílání 
na své středovlnné síti 1. července 1994 v 5.00 hodin.

Rok po přestěhování české redakce Rádia Svobodná 
Evropa do Prahy a zahájení vysílání z Českého rozhlasu 
generální ředitel ČRo V. Ježek a ředitel RSE P. Pecháček 
oznámili na tiskové konferenci vznik nového progra-
mového okruhu Český rozhlas 6/Rádio Svobodná 
Evropa. Výrazně publicisticky a nekomerčně zaměřený 
nový okruh s orientací na minoritní skupinu posluchačů 
a minimem hudby měl využít spolupráce vysílatele 
veřejné služby s českými redakcemi zahraničních roz-
hlasových stanic ze Spojených států (Rádio Svobodná 
Evropa a Hlas Ameriky), Velké Británie (BBC WS) a Ně-
mecka (Deutsche Welle). Nová stanice měla podle Pavla 
Pecháčka začít vysílat 1. října 1995.

Ohlášený vznik nového společného okruhu Českého roz-
hlasu a Rádia Svobodná Evropa vzbudil značnou nevoli 
Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV) 
a Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Prezident 
APSV Michal Zelenka upozornil dopisem Radu ČR pro RTV 
na nebezpečí, že se vznikem nové zpravodajsko-publicis-
tické stanice ČRo 6/RSE se může proměnit formát okruhu 
ČRo 1– Radiožurnál na hudební stanici.

Rada ČR pro RTV zveřejnila své nesouhlasné stanovisko 
30. srpna 1995. Podle předsedy regulačního orgánu 
Bohuslava Hanuše je celý projekt technicky nemožný 
a zároveň odporuje českému zákonu o rozhlasovém 
a televizním vysílání. Rada ČR pro RTV konstatovala, že 
hlavním problémem projektu je prolnutí tzv. veřejnopráv-
ního subjektu s držitelem licence, což je bezprecedentní 
případ narušení duálního systému vysílání a popření 
základní konstrukce zákonů v oblasti vysílání. Generální 
ředitel ČRo Vlastimil Ježek reagoval na stanovisko Rady 
dopisem, v němž uvedl, že projekt ČRo 6/RSE nikdy 
nebyl hybridem, ale tzv. rebroadcastingem, který žádný 
z platných zákonů nezakazuje: „V podstatě jde o to, že 
buď bude projektovaná stanice vysílat přes licenci RSE 
a na jejím programu se bude některými svými pořady 
podílet Český rozhlas, či tomu bude naopak – tedy ostatní 
partneři budou vysílat přes kmitočtový příděl Českého 
rozhlasu. To, že za své pořady nebudou chtít žádné pe-
níze, je věcí dohody.“92 Český rozhlas podle Vlastimila 
Ježka nikdy neuvažoval o vytvoření společného podniku 
či akciové společnosti. 

Stanice Český rozhlas 6/Rádio Svobodná Evropa za-
čala nakonec vysílat 6. listopadu 1995 na středovlnné síti 
Rádia Svobodná Evropa (1287 kHz). Zahájení vysílání 
ČRo 6/RSE znovu vyvolalo negativní reakci Rady ČR pro 
RTV. V listopadu 1995 předseda Rady Bohuslav Hanuš 
konstatoval, že regulační orgán nadále nesouhlasí s po-
stupem zvoleným při uvádění společného projektu do 
praxe: „(...) přetrvávají závažné legislativní překážky 
pro provozování tohoto společného vysílání veřejno-
právního rozhlasu a držitele licence Rádia Svobodná 
Evropa. Dle našeho názoru jde o bezprecedentní pří-
pad zneužití dobrého jména a vážnosti obou subjektů. 
Rada očekává, že Rádio Svobodná Evropa podnikne 
urychlené kroky vedoucí k legalizaci celé situace.“93 
Ředitel RSE a šéfredaktor ČRo 6/RSE Pavel Pecháček 
argumentaci Rady odmítl. 

Při následných jednáních mezi Radou ČR pro RTV, 
Českým rozhlasem a Rádiem Svobodná Evropa došlo 
nakonec k dohodě. Rada požadovala po ČRo 6/RSE 
zejména jasnou identifikaci programových bloků parti-
cipujících stanic tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který 
ze subjektů je zodpovědný za obsah programu. Tomuto 
požadavku okruh ČRo 6/RSE vyhověl 20. listopadu 1995, 
kdy upravil svou identifikaci94 a vyřešil tak spory o spo-
lečnou stanici. 
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Začátkem ledna 1996 získal Český rozhlas na základě 
zákona č. 301/1995 Sb. i druhou středovlnnou síť, na níž 
vysílalo zaniknuvší soukromé Rádio Echo. Vysílatel ve-
řejné služby využil tuto síť také k šíření signálu okruhu 
ČRo 6/RSE.

K 31. prosinci 1999 ze společného projektu ČRo 6/RSE 
vystoupila německá stanice Deutsche Welle, protože 
k témuž dni z finančních důvodů zrušila vysílání v češ-
tině.

Na podzim roku 2001 došlo k personálním změnám ve 
vedení ČRo 6/RSE. Šéfredaktor okruhu ČRo 6/RSE a pre-
zident českého vysílání Rádia Svobodná Evropa Pavel Pe-
cháček byl začátkem října 2001 jmenován do nové funkce 
ředitele Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) 
pro české záležitosti. Do funkce jej jmenoval prezident 
RFE/RL Thomas Dine. V nové pozici Pavel Pecháček repre-
zentoval RFE/RL při jednáních s českou vládou a dalšími 
institucemi v ČR. K 1. listopadu 2001 proto Pavel Pecháček 
uvolnil obě funkce, které dosud zastával. Ve funkci šéfre-
daktora ČRo 6/RSE jej nahradil dosavadní náměstek pro-
gramového ředitele Českého rozhlasu Ivan Štern. Funkce 
prezidenta českého vysílání Rádia Svobodná Evropa se 
ujala dlouholetá redaktorka a vedoucí pracovnice tohoto 
rádia Olga Kopecká.

Začátkem roku 2002 generální ředitel Českého roz-
hlasu Václav Kasík vypověděl dopisem smlouvu o spolu-
práci na projektu ČRo 6/RSE českému vysílání BBC WS. 
Programy české redakce BBC přestaly být na společném 
okruhu šířeny k 1. květnu 2002. 

O tři měsíce později, 2. července 2002, prezident
RFE/RL Thomas Dine na mimořádné tiskové konfe-
renci oznámil, že financování českého vysílání Rádia 
Svobodná Evropa skončí k 1. říjnu 2002 a smlouva 
o partnerství s Českým rozhlasem o společném projektu 
ČRo 6/RSE bude zrušena. 

„Bylo to neobyčejně obtížné rozhodnutí, protože Rádio 
Svobodná Evropa bylo od založení RFE před více než 
padesáti lety jeho nejdůležitější součástí. (…) V sou-
časnosti však musí rozpočet RFE/RL krýt nové priority 
a nové finační závazky, které před vypuknutím války proti 
terorismu a před teroristickými útoky na New York a na 
Washington 11. září 2001 neexistovaly,“95 uvedl na tiskové 
konferenci Thomas Dine. České vysílání Rádia Svobodná 
Evropa stálo ročně 650 000 dolarů (zhruba 20 milionů ko-
run). Prezidentka českého vysílání RSE Olga Kopecká na 

téže tiskové konferenci oznámila, že chce nalézt náhradní 
zdroj peněz a pokračovat dál, protože vysílání má podle ní 
stále smysl: „Podniknu všechno pro to, abychom v nějaké 
formě mohli pokračovat.“ 

Peníze na zachování českého vysílání Rádia Svobodná 
Evropa se Olze Kopecké sehnat nepodařilo, a tak česká 
redakce RSE k 30. září 2002 zanikla. Od 1. října 2002 
vymizela z názvu publicisticko-zpravodajského okruhu 
ČRo 6 zkratka Rádia Svobodná Evropa (RSE) a změnilo 
se i vysílací schéma.

Uživatelský poplatek – hlavní příjem Českého 
rozhlasu

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, definoval 
tři zdroje příjmů rozhlasu veřejné služby: 1) výnos ze 
sazeb za používání rozhlasových přijímačů (zkrá-
ceně označované jako uživatelské či rozhlasové po-
platky), 2) výnos z reklamního vysílání a 3) příjem 
z vlastní podnikatelské činnosti. Hlavním zdrojem 
příjmů Českého rozhlasu byly a jsou právě výnosy ze 
sazeb za používání rozhlasových přijímačů. Uživatelské 
poplatky se na příjmech rozhlasu veřejné služby podílely 
v devadesátých letech z více než 85 procent.

Při svém prvním veřejném vystoupení ve funkci gene-
rálního ředitele Českého rozhlasu konstatoval Vlastimil 
Ježek, že „jedním ze zásadních problémů vysílatele 
veřejné služby je výše koncesionářských poplatků 
a nutnost zákonného vymezení na vymáhání těchto 
poplatků“.96 Podle tehdejší právní úpravy nehrozily 
neplatičům poplatků žádné sankce a rozhlas neměl ani 
šanci je soudní cestou vymáhat.

Hospodaření Českého rozhlasu skončilo v roce 1993 
účetní ztrátou přesahující 21 milionů korun a platební 
neschopností ve výši 46 milionů korun. V roce 1994 se 
platební neschopnost ČRo podařilo vyrovnat, účetní 
ztráta za tento rok přesáhla 6 milionů korun.97 

Zvyšující se ztráty Českého rozhlasu vedly generál-
ního ředitele k tomu, že v listopadu 1993 požádal vládu 
a ministerstvo financí o zvýšení rozhlasového poplatku. 
Žádost však nebyla vyslyšena.

Vlastimil Ježek oznámil, že Český rozhlas pro nedostatek 
peněz ve svém rozpočtu ukončí od 1. ledna 1994 vysílání 
stanice ČRo 1 – Radiožurnál na dlouhých vlnách a po-
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stupně omezí vysílání i na vlnách středních: „Kdybychom 
v roce 1994 užívali všechny vysílací sítě, museli bychom 
místo dosavadních zhruba 250 platit spojům 316 milionů 
korun. Po plánované redukci vysílacích sítí to však bude 
jen 226 milionů korun“.98 S plánem rozhlasu zrušit vysílání 
na dlouhých a omezit vysílání stanice ČRo 1 – Radiožurnál 
na středních vlnách nesouhlasila Rada ČR pro rozhlasové 
a televizní vysílání. Spolu s Radou Českého rozhlasu se 
proto znovu obrátila na ministra financí Ivana Kočárníka, 
aby nově posoudil finanční situaci rozhlasu veřejné služby. 
V březnu 1994 podpořila návrh Českého rozhlasu na zvý-
šení uživatelských poplatků z 20 na 25 korun i stálá komise 
Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a začal 
vznikat samostatný zákon o rozhlasových a televizních 
poplatcích. 

8. prosince 1994 Poslanecká sněmovna schválila zá-
kon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních 
poplatcích. Podle této právní normy se rozhlasový 
poplatek platil ze zařízení technicky způsobilého k pří-
jmu a k reprodukci vysílání Českého rozhlasu (dále jen 
„rozhlasový přijímač“). Fyzické osoby měly povinnost 
platit rozhlasový poplatek z jednoho přijímače, z dru-
hého a každého dalšího přijímače poplatek neplatily. 
Právnickým osobám zákon stanovil povinnost platit 
rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače. 
Zákon č. 252/1994 Sb. rovněž zakotvil sankce pro nepla-
tiče, které do té doby v právní normě chyběly. Porušil-li 
poplatník některou z povinností, měl kromě dlužných 
částek zaplatit i přirážku 5000 Kč za každý rozhlasový 
přijímač. Dlužnou částku mohl Český rozhlas vymáhat 
prostřednictvím soudu. V praxi však bylo nadále obtížně 
prokazatelné, zda lidé neplatící uživatelský poplatek 
skutečně nevlastnili rozhlasový přijímač, či byli záměr-
nými neplatiči. 

Zákon č. 252/1994 Sb. zároveň zvýšil od 1. dubna 1995 
rozhlasový poplatek z 20 Kč na 25 Kč.

Ještě před začátkem platnosti nové právní normy 
o rozhlasových a televizních poplatcích zahájily Český 
rozhlas a Česká televize společnou kampaň proti nepla-
tičům poplatků. Jejím cílem bylo nejen zvýšit platební 
morálku majitelů přijímačů, ale zároveň vytvořit u ve-
řejnosti širší povědomí o tom, co to jsou uživatelské 
poplatky a proč se platí. 

„Neplatič si nyní musí uvědomit, že porušuje zákon se 
všemi důsledky“, konstatoval Vlastimil Ježek. Podle něj ne-

šlo věc stavět jako otázku dobrých nervů neplatičů, i když 
nový zákon neumožňoval přímou kontrolu domácností. 
„Není to jako jízda v metru, kde si může někdo spočítat, 
že se vyplatí riskovat občasnou pokutu než řádně platit 
jízdné,“ prohlásil Ježek. Neplatič by podle něj totiž musel 
unikat postihu 16,5 roku. Teprve pak by ušetřené poplatky 
vydaly na pokutu.99

Společná kampaň vysílatelů veřejné služby v první po-
lovině roku 1995 za zlepšení platební morálky uživatelů 
rozhlasových a televizních přijímačů vedla k tomu, že se 
počet plátců rozhlasového poplatku během necelých šesti 
měsíců zvýšil o 160 000 fyzických osob. V červenci 1995 
platilo poplatek za rozhlas 2 900 000 domácností.

Ředitelé Českého rozhlasu a České televize Vlastimil 
Ježek a Ivo Mathé shodně označili za chybu nového 
zákona, že nezavedl institut tzv. indexace rozhlaso-
vých a televizních poplatků (tj. pravidelné zvyšování 
sazby poplatku v závislosti na inflaci). Pravomoc zvýšit 
poplatky si ponechala politická reprezentace, která tak 
mohla učinit pouze formou změny zákona.

Indexaci poplatků se nepodařilo vysílatelům veřejné 
služby (Českému rozhlasu a České televizi) prosadit do 
zákona ani do konce roku 2002. Pravidelné navyšování 
koncesionářských poplatků v závislosti na inflaci by 
nepochybně posílilo nezávislost médií veřejné služby 
na politicích. To byl pravděpodobně hlavní důvod, proč 
politická elita ve své většině se zakotvením indexace 
poplatků do zákona nesouhlasila. Negativní stanovisko 
politické většiny bylo v tomto případě ku škodě smíše-
ného (duálního) systému fungování elektronických mé-
dií. Politici odmítali připustit, že vysílatel veřejné služby 
je primárně odpovědný široké veřejnosti (poplatníkům), 
a teprve sekundárně moci výkonné a zákonodárné. 
K prvnímu náznaku změny postoje většiny politické 
elity došlo po volbách v červnu 2002, kdy koaliční vláda 
premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD) zapracovala do svého 
programového prohlášení formulaci, že „vláda bude 
prosazovat naplnění všech zákonných ustanovení 
směřujících k vymahatelnosti rozhlasového a televiz-
ního poplatku a zváží způsob jeho indexace.“100

Zde je přehled vývoje počtu plátců uživatelských poplatků 
(fyzických osob-domácností a právnických osob-orga-
nizací) za používání rozhlasového přijímače v České re-
publice v letech 1992 až 2002 (sloupec srovnání obsahuje 
velikost přírůstku či úbytku v porovnání s předchozím 
rokem). 
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Rok Fyzické Srovnání Organizace  Srovnání
 osoby   k 31. 12.
  k 31. 12.

1992 2.605.171 - 57.036 230.791 - 16.146
1993  2.697.103  + 91.932  203.421  - 27.370
1994  2.711.850  + 14.747 196.714  - 6.707 
1995  2.958.911  +247.061  422.007  +225.293 
1996  2.922.598 - 36.313  423.362  + 1.355
1997  2.845.114  - 77.484  416.884  - 6.478 
1998  2.811.891  - 33.223  415.217  - 1.667 
1999  2.806.197  - 5.694  404.464  - 10.753 
2000  2.772.101  - 34.096  394.341  - 10.123 
2001  2.738.888  - 33.213  391.652  - 2.689 
2002  2.682.414  - 56.474  385.840  - 5.812 

Po navýšení rozhlasových poplatků od 1. dubna 1995 
se finanční situace Českého rozhlasu radikálně změnila. 
V roce 1995 dosáhl poprvé zisku, a to ve výši 50 milionů 
korun, přičemž byly vypořádány účetní ztráty z let 1993 
a 1994.101

S další žádostí o zvýšení rozhlasového poplatku se 
vedení Českého rozhlasu obrátilo na Poslaneckou sně-
movnu ve druhé polovině roku 1996, kdy navrhlo, aby 
se poplatky za užívání rozhlasového přijímače zvýšily 
z 25 Kč na 45 Kč. Předseda Stálé komise Poslanecké 
sněmovny pro sdělovací prostředky Jan Kasal označil 
navrhované navýšení za nadsazené. Doplnil však, že 
žádost rozhlasu o zvýšení poplatku poslance nepře-
kvapila: „Je to nepoměr ve srovnání s tím, co rozhlas 
poskytuje, jestliže domácnost nyní zaplatí rozhlasový 
poplatek 25 korun měsíčně a za jeden lístek do kina 
35 korun.“102 

Vedení Českého rozhlasu zároveň předložilo poslancům 
variantní řešení, které spočívalo v zavedení principu in-
dexace poplatku do textu zákona o rozhlasových a televiz-
ních poplatcích. Rozhlasový poplatek se měl podle tohoto 
návrhu zvýšit od 1. ledna 1997 jen o 11 korun, v následují-
cích letech by se zvyšoval každoročně podle míry inflace. 

Návrh novely zákona o rozhlasových a televizních 
poplatcích začala Poslanecká sněmovna projednávat 
v únoru 1997. Zákonodárci schválili tuto právní normu 
v tzv. prvním čtení. Novela zákona počítala s tím, že se 
rozhlasový poplatek zvýší z 25 na 35 korun. Návrh obsa-
hoval i indexaci poplatku; s automatickou valorizací se 
počítalo v případě, že inflace přesáhne 5 %. 

Ozvala se však soukromá rádia. Asociace provozova-
telů soukromého vysílání (APSV) napsala zákonodárcům 
dopis, v němž v souvislosti s uvažovaným zvýšením po-
platků za rozhlasový přijímač žádala radikální omezení 
vysílání reklamy v Českém rozhlase včetně odstranění 
veškerých jeho komerčních aktivit.

Generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek 
uzavřel v květnu 1997 s APSV dohodu. Rozhlas veřejné 
služby v ní přistoupil na snížení vysílání reklam z 0,2 % 
vysílacího času na maximálně tři minuty pro každý 
celoplošný okruh a pět minut pro regionální okruhy 
denně s tím, že čas nevyužitý na jednom okruhu nesměl 
být převeden na okruh jiný. Kompenzací za snížené pří-
jmy z reklamy bylo podle textu dohody dvoukorunové 
navýšení rozhlasového poplatku oproti zamýšleným 
35 korunám na 37 korun měsíčně. Tuto změnu schválil 
Parlament ČR zákonem č. 135/1997 Sb. Významně se sní-
žil objem reklamy ve vysílání Českého rozhlasu.

Soukromí vysílatelé se na oplátku zavázali vysílat 
účinnou reklamní kampaň za placení rozhlasových 
poplatků. Dohodu uvítali nejen poslanci, ale i Rada ČR 
pro rozhlasové a televizní vysílání. Regulační orgán ve 
své výroční zprávě za rok 1997 (v souvislosti s dohodou 
mezi ČRo a APSV) konstatoval, že „vstřícnost a koope-
rativnost obou sektorů vysílání je ku prospěchu nejen 
samotným provozovatelům, ale i posluchačské veřej-
nosti“.103

Dohoda mezi vedením Českého rozhlasu a APSV od-
ňala odpovědnost politikům a Radě ČR pro rozhlasové 
a televizní vysílání za financování vysílatele veřejné služby 
a přenesla ji na obě složky smíšeného (duálního) systému 
vysílání, což bylo přinejmenším nestandardní řešení.

O další navýšení rozhlasových poplatků z 37 Kč na 
42 Kč požádala Rada ČRo Poslaneckou sněmovnu kon-
cem roku 1998. Poslanci však návrh odmítli s tím, že ke 
zvyšování poplatku nejsou žádné ekonomické důvody. 
Poplatek tak zůstal zachován ve výši 37 Kč měsíčně 
a tento stav trval do konce roku 2002.

Vlastimil Ježek odchází, Václav Kasík přichází
Začátkem září 1998 se Rada Českého rozhlasu roz-

hodla, že bez konkurzního řízení prodlouží mandát 
dosavadnímu generálnímu řediteli Vlastimilu Ježkovi, 
se kterým zahájila jednání o koncepci řízení Českého 
rozhlasu do roku 2005. V listopadu 1998 předal Vlastimil 
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Ježek Radě ČRo materiál Koncepce řízení Českého roz-
hlasu v letech 1999–2005. 

O necelé tři měsíce později V. Ježek dopisem ozná-
mil Radě Českého rozhlasu, že ze své funkce odejde
k 30. červnu 1999, kdy skončí jeho první funkční ob-
dobí. Hlavním důvodem jeho rozhodnutí byl odpor ně-
kterých lidí (například redaktora ČRo Miloše Rejchrta, 
jehož otevřený dopis v této věci zveřejnily Lidové noviny 
1. února 1999) proti tomu, aby byl do své funkce opětovně 
uveden bez výběrového řízení. Ježek v dopise uvedl, že 
vleklé a veřejně prezentované zpochybňování jeho dru-
hého mandátu by rozhlas veřejné služby poškodilo. 

Generální ředitel ČRo ocenil, že se Rada rozhodla nevy-
pisovat výběrové řízení a zahájit s ním jednání o druhém 
funkčním období, ovšem podle svých slov podcenil 
„názory těch kolegů, pro které je jakýsi ,vyšší princip 
veřejného konkursu‘ více než hodnocení práce samotné“. 
Zmínění „kolegové“ byli podle Ježka zjevně rozhodnuti 
použít jakoukoli formu veřejného nátlaku na Radu ČRo, 
ať již před jmenováním nebo po něm. „Vzhledem k tomu, 
že jsem svůj názor na konkursy a veřejné soutěže nezměnil 
a měnit nechci, považuji ukončení své práce ve funkci ge-
nerálního ředitele Českého rozhlasu s vypršením prvního 
funkčního období za jediné možné řešení,“ stálo v dopise 
V. Ježka Radě ČRo.104

Generální ředitel ČRo V. Kasík hovoří při propagační akci na podporu placení koncesionářských poplatků (únor 2000)
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 Koncem března 1999 vyhlásila Rada ČRo výběrové ří-
zení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, do 
kterého se přihlásilo 38 zájemců. Do závěrečného kola 
postoupilo pět kandidátů: stávající programový ředitel 
ČRo Josef Havel, bývalý ředitel soukromého celoploš-
ného Rádia Alfa Václav Kasík, redaktor Rádia Svo-
bodná Evropa Milan Bouška, šéfredaktor ústeckého 
studia ČRo Pavel Ryjáček a prezident Unie občanských 
elektronických médií Milan Brunclík. 

9. června 1999 Rada ČRo oznámila, že vítězem výběro-
vého řízení se stal Václav Kasík.

Václav Kasík (1947) 
V roce 1971 absolvoval studia na ČVUT, obor přesná me-
chanika a optika, nedokončil studia sociologie na FF UK 
v Praze. V letech 1975–1986 byl šéfem orchestru, který 
doprovázel například Evu Pilarovou a Hanu Zagorovou. 
V letech 1982–1984 byl externím hudebním redaktorem 
Čs. rozhlasu, v letech 1993–1999 předsedou představen-
stva a ředitelem Rádia Alfa.

Ve svém prvním veřejném vystoupení ve funkci ge-
nerálního ředitele ČRo Václav Kasík popsal čtyři hlavní 
oblasti, kterým se chce věnovat: program, technika, 
finanční otázky a mezilidské vztahy. Deklaroval, že 
v oblasti programu se hodlá zabývat regionálními studii; 
mrzelo jej totiž, že „v jednotlivých regionech dávají po-
sluchači většinou přednost soukromým stanicím“. Za-
měří se rovněž na programovou skladbu ČRo 2 – Praha. 
V oblasti techniky půjde hlavně o dobudování a vyba-
vení Studiového domu. Ve finančních otázkách zdůraznil 
Kasík naléhavost prodeje rozestavěného rozhlasového 
střediska v Praze na Pankráci. A konečně: mezilidské 
vztahy patří podle nového generálního ředitele ČRo 
k tomu nejdůležitějšímu, čemu se hodlá věnovat, „ne-
boť v tomto směru není žádné úsilí dostatečné. (...) 
Představuji si vedení organizace, které právě přebí-
rám, asi jako řízení symfonického orchestru. Nechci 
a nebudu vstupovat houslistům, hráčům na žestě či 
kontrabasistům do jejich odbornosti, ale chtěl bych, 
aby všichni přijali jednotnou filozofii. Obdobně jako 
dirigent vyžaduje u členů hudebního tělesa jednotnou 
koncepci. (…) Chci posilovat prestiž Českého rozhlasu. 
(…) Jsem si vědom, že vstupuji do konsolidované or-
ganizace a že to patrně budu mít snazší, než to měl 
pan Ježek před šesti lety.“105

Pod vedením Václava Kasíka Český rozhlas dokončil 
výstavbu a zahájil provoz Studiového domu, v souvis-
losti s novým územněsprávním členěním České repub-
liky začal budovat nová regionální studia (například 
v Pardubicích a Jihlavě) a do organizační struktury 
Českého rozhlasu zapracoval zcela nový útvar, ČRo 8 
– Internet. 

Novinky technických 
možností

Proměna technických možností rozhlasu jako maso-
vého média byla v posledních třinácti letech především 
ve znamení tří jevů – digitalizace, miniaturizace 
a rozvoje počítačové techniky. 

Rozhlas vstupoval do posledního desetiletí dvacátého 
století s analogovou technologií. Devadesátá léta zna-
menala přechod z analogového zpracování zvukového 
záznamu na zpracování digitální, což bylo podmíněno 
zásadní modernizací a rekonstrukcí záznamových a vy-
sílacích pracovišť Českého rozhlasu, která vyvrcholila 
v roce 2000 slavnostním otevřením Studiového domu 
v Římské ulici 13 (jako stavby rozšiřující historickou 
budovu na Vinohradské třídě 12). 

Analogová technologie – jde o charakteristiku elektro-
nického procesu, který prezentuje informaci v průběžných 
souvislých vlnách. Při analogovém přenosu dat tudíž 
změny a kolísání elektromagnetických vln odpovídají hod-
notám kolísání původního signálu; protikladem k analogo-
vému způsobu je zpracování digitální.
Digitální technologie – zpracovává informaci v binárních 
pulsech – bitech, které jsou v podstatě číslicemi dvojkové 
soustavy. Digitální informace je jednoduchá a číslicová, dá 
se s ní lépe a mnohotvárněji pracovat a při jejím zpraco-
vání či reprodukci se její kvalita nezhoršuje jako u zpraco-
vání analogového.106 

Digitální zpracování zvukových záznamů omezilo roli 
klasických magnetofonových pásů a kazet, které byly 
nahrazeny digitálními nosiči (harddiskovými systémy, 
kompaktními disky, DAT-kazetami a minidisky).

K prvním krokům v postupné digitalizaci rozhlasové 
výroby došlo již začátkem devadesátých let (například 
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systém Studer Dyaxis použitý pro záznam klasické 
hudby na pracovišti R1 na Vinohradech, systém Sonic 
Solution používaný pro restaurování historických zá-
znamů nebo celková rekonstrukce produkčního praco-
viště „B“ Českého rozhlasu v Karlíně v roce 1996). 

„Z technologického hlediska došlo k zásadní změně ve 
výběru použitého směšovacího zvukového stolu a více-
stopého záznamu,“107 charakterizoval rekonstrukci kar-
línského pracoviště tehdejší ředitel Úseku techniky ČRo 
Jaromír Holý. Pro možnost standardní analogové výroby 
byl sice na produkčním pracovišti „B“ v Karlíně zachován 
klasický magnetofonový záznam, nově však byly použity 
šestnáctistopý digitální harddiskový záznamový systém 
Otari Radar a digitální efektové zařízení. Karlínské pra-
coviště bylo v polovině devadesátých let nejmodernějším 
rozhlasovým studiem na území České republiky. 

Následovala modernizace a digitalizace produkčních 
a vysílacích pracovišť v jednotlivých regionálních stu-
diích i v hlavní budově ČRo na Vinohradech. Prvním 
skutečně „celodigitálním“ provozem v rámci Českého 
rozhlasu se počátkem roku 1999 stala nově otevřená pra-
coviště regionálního studia ČRo v Hradci Králové. 

Studiový dům – moderní rozhlasové pracoviště 
„Malý krůček pro lidstvo, ale velký krok pro Český 

rozhlas“ – těmito slovy označil programový ředitel ČRo 
Josef Havel akt přestřižení pásky při slavnostním ote-
vření Studiového domu 18. května 2000, při příležitosti 
77. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání 
na území České republiky.

Výstavba Studiového domu, který v roce 2000 vytvo-
řil společně s historickou budovou Českého rozhlasu 
jednotný rozhlasový komplex, začala 31. března 1998 
a dokončena byla po dvou letech. „Zahájení stavby 
Studiového domu je symbolickým ukončením debat 
o tom, zda rozhlas bude za zhruba dvě miliardy korun 
dostavovat projektově nevyhovující výškovou budovu 
na Pankráci, či zda zůstane na tradičním místě a po-
kusí se toto sídlo dotvořit tak, aby z něj mohl v příštím 
tisíciletí vysílat digitálně,“ prohlásil při položení zá-
kladního kamene tehdejší generální ředitel ČRo Vlasti-
mil Ježek.

Investice do Studiového domu nepřesáhla 600 milionů 
korun, přičemž část stavebně-technologická představovala 

zhruba dvě třetiny celkových nákladů. Zastavěná plocha 
nového objektu je 1340 metrů čtverečných, obestavěný 
prostor 38 300 metrů krychlových. Klimatizovanou budovu 
tvoří dva bloky: administrativní (A) se třemi podzemními 
a šesti nadzemními podlažími a technický (B) se třemi pod-
zemními a devíti nadzemími podlažími. V budově je 98 kan-
celáří a pět archivních depozitářů pro uložení patnácti tisíc 
metrů písemných a zvukových dokumentů, 36 akusticky 
upravených technologických místností určených pro vysí-
lání a programovou přípravu (z toho je například šestnáct 
režijních pracovišť, jedno samoobslužné pracoviště umož-
ňující práci až tří novinářů, tři přepisová pracoviště pro od-
bor Archivních a programových fondů atd.). Ze Studiového 
domu se může vysílat až sedm rozhlasových programů 
současně. Ve studiích je 22 mixážních pultů, 52 přehrávačů 

Generální ředitel Českého rozhlasu V. Ježek zahajuje stavbu
Studiového domu ČRo (31. 3. 1998)
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kompaktních disků, 40 párů reproduktorů a 86 mikrofonů. 
Počítačová a telefonní síť v budově čítá přes 60 kilometrů 
kabelů a zhruba tři kilometry optických vláken.108

Vysílání ze Studiového domu bylo zahájeno 5. listo-
padu 2000 a předcházelo mu zhruba osmiměsíční období 
instalace, testování a zkušebního provozu. 

„Všechny režie ve Studiovém domě Římská (SDŘ) jsou 
vybaveny jednotnou digitální technologií, páteřní rozvody 
jsou vedeny po optických vláknech a veškerá distribuce 
signálů probíhá v digitální formě. SDŘ je také vybaven 
počítačovým systémem Dalet s celkem 35 klientskými sta-
nicemi a centrálním serverem s kapacitou přibližně 2500 
hodin zvukového záznamu. Hlavní přepojovač je osazen 

technologií Studer Madi Router, která umožňuje jak ruční, 
tak automatické přepojování všech vstupních a výstupních 
signálů a má celkem sedm řídicích stanic umístěných 
nejen přímo v prostoru hlavního přepojovače, ale také ve 
všech vysílacích režiích,“109 uvedl k zahájení provozu Stu-
diového domu v Římské ulici ředitel Úseku techniky ČRo 
Martin Zadražil.

Počítačový odbavovací a editační systém Dalet 
umožňuje operativní práci se zvukovými záznamy, což je 
výhoda například při tvorbě rozhlasového zpravodajství, 
jehož hlavním požadavkem je pohotovost a poměrně 
jednoduchá obsluha při vysílání. To umožňuje odbavo-
vání zvukových prvků i moderátorem programu. Nevý-
hodou je velká finanční náročnost a nekompatibilita 

Studiový dům Českého rozhlasu, Římská 13, slavnostně otevřen 18. 5. 2000
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Daletu s levnějšími editačními programy. Koncem roku 
1998 byl tento systém zkušebně zaveden na pracoviště 
ČRo 1 – Radiožurnál a ČRo – Regina. V roce 2000 jím 
byla vybavena všechna záznamová a odbavovací pra-
coviště ve Studiovém domě Římská a v průběhu roku 
2001 pak všechna regionální studia Českého rozhlasu, 
což následně umožnilo on-line přebírání zejména zpra-
vodajských příspěvků mezi celoplošnými i regionálními 
stanicemi ČRo.

Proces digitalizace rozhlasového vysílání se v uplynulých 
třinácti letech netýkal pouze záznamu a zpracování zvuku, 
a tudíž vybavení produkčních a vysílacích pracovišť, ale 
i šíření rozhlasového signálu. V roce 1997 vedení Úseku 
techniky ČRo rozhodlo o novém způsobu dopravy mo-
dulace na pozemní vysílače jednotlivých celoplošných 
okruhů ČRo, aby bylo možné co nejefektivněji společně 
se zvukovou modulací dopravovat i dynamická data pro 
systém RDS (Radio Data System). Český rozhlas zvolil 
digitální satelitní distribuční systém, který provozovala 
společnost Czech-Link. Na společném šíření rozhlasových 
a televizních programů pak vzájemně spolupracovaly 
Česká televize, TV Prima, Kabel Plus, České radiokomu-
nikace a Český rozhlas. Vysílací satelitní středisko bylo 
umístěno v areálu České televize na Kavčích horách a pro 
přenos byl využíván transpondér satelitu Kopernikus. 
V roce 1997 začal být prostřednictvím satelitu šířen signál 
okruhů ČRo 2 – Praha a ČRo 6/Rádio Svobodná Evropa. 
Začátkem roku 1998 využily tento způsob přenosu i ČRo 1 
– Radiožurnál a ČRo 3 – Vltava.

 V roce 1999 zahájil Český rozhlas ve spolupráci 
s Českými radiokomunikacemi na dvou vysílačích (Žiž-
kov a Cukrák) experimentální vysílání DAB (Digital 
Audio Broadcast). Jde o digitální rozhlasové vysílání, 
v kvalitě zvuku srovnatelné s CD přehrávači, které má 
v budoucnosti nahradit dosavadní FM vysílání v pásmu 
VKV. Digitální rozhlasové vysílání rozšíří počet rozhlaso-
vých stanic, které mohou být šířeny na jedné rozhlasové 
frekvenci.

Zpravodajské centrum Českého rozhlasu 
– newsroom

Proti původnímu projektu Studiového domu, v němž 
se nepočítalo s umístěním redakčních pracovišť, se 
v roce 1996 postavil šéfredaktor ČRo 1 – Radiožurnálu 
Alexandr Pícha. Jeho hlavním argumentem bylo, že po 

zprovoznění nové budovy by se neúměrně prodloužila 
komunikační vzdálenost mezi vysílacím pracovištěm 
a redakčními místnostmi zpravodajství umístěnými ve 
staré budově. Nakonec prosadil umístění redakční míst-
nosti zpravodajství do Studiového domu, a to namísto tří 
studiových místností ve třetím patře. Kvůli tomuto pro-
jektu musela být dodatečně změněna stavební dispozice 
budovy včetně její statiky. 

Kvůli projektu zpravodajského sálu (newsroomu) se 
dostal šéfredaktor ČRo 1 – Radiožurnálu do ostrého 
sporu s pracovníky zpravodajské směny. Většina redak-
torů směny odmítala pracovat kromě textů i se zvuko-
vými příspěvky, jak to umožňovaly nové digitální tech-
nologie. Redaktoři směny rovněž nesouhlasili s prací ve 
větším zpravodajském sále se zástupci jednotlivých re-
dakcí (domácí, zahraniční a sportovní). Spor vyvrcholil 
stížnostmi u Rady Českého rozhlasu, polovina redaktorů 
směny nakonec z ČRo 1 – Radiožurnálu odešla.

Ke slavnostnímu zprovoznění zpravodajského sálu 
došlo 5. listopadu 2000. V jedné redakční místnosti tak 
začali pracovat editoři, zprávaři, redaktoři zajišťující 
domácí, zahraniční, ekonomický a sportovní servis, mo-
derátoři Ozvěn dne a zpravodajských bloků a redaktoři 
zpravodajského serveru iŽurnál. Ze zpravodajského sálu 
se přímo vchází do dvou vysílacích studií ČRo 1 – Radio-
žurnálu, v nichž se čtyřiadvacet hodin denně prolíná živé 
vysílání zpravodajských relací a dalších zpravodajských 
a publicistických pořadů.

Technika ve službách zpravodajství
Možnost digitalizace zvukového záznamu s sebou při-

nesla i proces miniaturizace, což se projevilo například 
u záznamových zařízení pro účely rozhlasového zpravo-
dajství. Několikakilogramové magnetofonové přístroje, 
v nichž byl jako záznamové médium používán pás či 
kazeta, nahradil přístroj o hmotnosti dvě stě gramů 
označovaný slovem minidisk (originální označení Mini 
Disc).

Minidisk je přístroj a systém záznamu zvuku v digitální po-
době, který vyvinula firma Sony a později jej začali vyrábět 
i další výrobci. Zvuk je nahráván na výměnné disky o prů-
měru dva a půl palce, se kterými se manipuluje podobně 
jako s třiapůlpalcovými disketami počítačů. Výhodou 
přístroje je malá hmotnost, operativnost a jednoduchá 
obsluha. Rozhlasový novinář, který na tiskové konferenci 
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pořídí zvukový záznam, jej může – doslova – sestříhat 
v tramvaji či autobuse a při příchodu na vysílací pracoviště 
ihned odvysílat. 

V roce 1995 rozhlas nakoupil dva malé operativní 
přenosové vozy na bázi skříňového automobilu 
Volkswagen Transporter, které byly vybaveny směšova-
cími pulty a bezdrátovými mikrofony; jejich výhody se 
promítly především při tvorbě rozhlasového zpravodaj-
ství a publicistiky. 

Pro zajištění přenosu modulace byly instalovány modulační 
vysokofrekvenční trasy Marti a pro zpětný poslech a doro-
zumívací zařízení (tzv. komando) pak VKV technologie 

firmy Motorola. Tato technologie, která sice v rozhlase již 
existovala110, byla nyní výrazně zmodernizována. Umožnila 
Českému rozhlasu zajišťovat přímé vysílání bez potřeby 
klasických linek, které si musel dosud pronajímat při dlou-
hých objednacích lhůtách u Českého Telecomu (dříve SPT 
Telecom). Jednoduše řečeno: dvě menší autíčka, v rozhla-
sové hantýrce přezdívaná jako „kávéčka“ či „krátkovlnky“, 
umožnila operativní zajištění přímého přenosu bez zdlou-
havého zařizování pevných přenosových tras. 

Výhody těchto malých přenosových vozů se uplatnily 
například při vládní krizi na konci roku 1997, kdy ČRo 1 
– Radiožurnál přinášel jejich prostřednictvím v přímém 
přenosu zásadní tiskové konference a mimořádná 

Pohled do zpravodajského sálu, tzv. newsroomu ve Studiovém domě ČRo
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vystoupení aktérů událostí. První okruh Českého roz-
hlasu se v té době stal nejaktuálnějším zpravodajským 
médiem v zemi. Podobně tomu bylo při zasedání Me-
zinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze 
v roce 2000, kdy reportéři prostřednictvím přenosových 
vozů zprostředkovávali posluchačům pouliční protesty 
odpůrců globalizace, či při záplavách a evakuaci centra 
Prahy v srpnu 2002.

Další technickou novinkou, která posílila a pravdě-
podobně v budoucnu ještě zásadním způsobem posílí 
aktuálnost rozhlasového zpravodajství, je technologie 
digitální sítě integrovaných služeb ISDN (Integrated 
Service Digital Network). 

Tato dynamicky se rozvíjející širokopásmová telekomu-
nikační síť umožňuje nejen přenos zvuku, ale i dat, textů 
a obrazu. V praxi to znamená, že na úřadech, institucích, 
ale například i na sportovních stadionech, které jsou pro-
pojeny ISDN, si reportér může (s pomocí zařízení Codec) 
zřídit improvizované studio a vysílat přímo z místa, a to 
v téměř studiové kvalitě a za minimálních nákladů. 

Český rozhlas začal síť ISDN významněji využívat 
v roce 2002 pro vysílání přímých přenosů zápasů z fotba-
lových a hokejových stadionů. Zejména pro mezinárodní 
výměnu mezi jednotlivými členy EBU se však ISDN linky 
používaly již několik let před rokem 2002. Tuto techno-
logii využil Český rozhlas i při propojení svých zahranič-
ních zpravodajů s pražským centrem.

Pavoučí síť
Třetím jevem, který není možné v devadesátých letech 

v souvislosti s technologickými novinkami pominout, je 
rozvoj výpočetní techniky. Až do konce roku 1997 byl 
Úsek výpočetní techniky samostatnou jednotkou v or-
ganizační struktuře Českého rozhlasu. V roce 1998 byl 
začleněn jako odbor do Úseku techniky ČRo. 

První polovina devadesátých let byla ve znamení 
rychlého rozvoje počítačové sítě Českého rozhlasu. 
Úsek výpočetní techniky v této souvislosti zajišťoval 
například provoz zpravodajského systému Basys, který 
byl v rozhlase zaveden v roce 1992. Ke konci roku 1994 
na něj bylo v rámci Českého rozhlasu napojeno více 
než 350 počítačů, s nimiž pracovalo bezmála pět stovek 
oprávněných uživatelů. Centrální zpravodajský systém 
Basys sloužil pro příjem a zpracování satelitně šířených 

informací ze zpravodajských agentur ČTK, Reuters, AFP 
(později DPA) a dalších. Zprávy v něm byly upraveny 
počítačovým editorem a připraveny k vysílání. Hlasatel 
je pak četl vytištěné na papíře, ale aktuality od zpravo-
dajů nebo z agentur četli moderátoři přímo z obrazovky 
počítače. Systém Basys, který pracoval v operačním pro-
středí MS-DOS, začal být již v roce 1998 nahrazován sys-
témem novým – AVIDNews (později přejmenovaným na 
AVSTAR, resp. iNews). iNews, který pracuje v prostředí 
Windows, se v ČRo používá dosud.

Zpravodajský systém Basys sehrál klíčovou roli při vzniku 
Centra dopravních informací (CDI) v roce 1994. Šlo o spo-
lečný projekt Policie ČR a Českého rozhlasu, který navázal 
na dlouholetou spolupráci obou partnerů při vysílání do-
pravních informací v rámci pořadu Zelená vlna. Informační 
systém CDI fungující na základě zpravodajského systému 
Basys byl 1. ledna 1995 uveden do plného provozu. Vstupní 
informace pro CDI dodávala Policie ČR a Policie hlav-
ního města Prahy s využitím svých informačních zdrojů 
(například hraniční přechody, silniční správy, dálniční 
provoz, motohlídky, vrtulníky ministerstva vnitra atd.), 
technickou stránku zajišťoval Český rozhlas. Tyto veřejně 
prospěšné informace Český rozhlas vysílal a v současnosti 
i nadále vysílá ve svém dopravním zpravodajství a CDI tyto 
informace ze zákona poskytoval i dalším odběratelům (na-
příklad soukromým rozhlasovým stanicím či autoklubům) 
pouze za úhradu provozních nákladů. CDI existuje dosud 
a původní zpravodajský systém Českého rozhlasu Basys 
užívalo ještě na konci roku 2002.

Vytváření jednotné počítačové sítě v Českém rozhlase 
začalo na začátku devadesátých let. V první polovině 
roku 1994 se podařilo dokončit spojení regionálních 
studií s pracovištěm Vinohradská pomocí pevných dato-
vých linek. Postupně byla všechna pracoviště v regionál-
ních studiích i v Praze zapojena do společné sítě. 

Výrazný rozvoj informačních technologií v Českém roz-
hlase dokládají následující čísla: v roce 1994 bylo k počí-
tačové síti Českého rozhlasu napojeno bezmála 400 počí-
tačů, o dva roky později šlo již o 700 osobních počítačů, 
v roce 1999 se toto číslo zvýšilo o další stovku a koncem 
roku 2002 čítala síť ČRo téměř 1100 počítačů.

 Zmiňujeme-li se o síti, není možné ponechat stranou 
„síť sítí“, jak je označován celosvětový systém propojení 
počítačových sítí, které jsou schopny navzájem si vymě-
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ňovat data a jehož mezinárodní označení zní internet. 
K této celosvětové počítačové síti byl Český rozhlas 
připojen 1. listopadu 1994 prostřednictvím CESnetu 
(Czech Educational and Scientific Network) ve výpo-
četním středisku na Českém vysokém učení technickém 
v Praze. Od tohoto okamžiku začal Český rozhlas svou 
přítomnost na internetu systematicky podporovat a ne-
ustále rozšiřovat, čehož důkazem bylo k 1. lednu 2000 
ustavení divize ČRo 8 – Internet. V roce 2002 se Český 
rozhlas mohl pyšnit rozsáhlým zpravodajským serverem 
(včetně zpravodajského serveru iŽurnál), kterým rozšířil 
a doplnil spektrum služeb nabízených posluchačům.

 

Žurnalistická rozhlasová 
slovesnost

Pravděpodobně největšími proměnami z hlediska 
obsahu rozhlasových programů v uplynulých třinácti 
letech prošla rozhlasová žurnalistika, a to jak zpravodaj-
ství, tak publicistika. Státní rozhlas, který byl nástrojem 
propagandy a v němž se uplatňovaly především názo-
rové žánry (například komentovaná zpráva, komentář či 
poznámka), začal po listopadu 1989 redefinovat hlavní 
poslání zpravodajství a publicistiky: „Prvním cílem je 
zabezpečit, aby celé vysílání Čs. rozhlasu bylo na-
prosto objektivní, nikým neovlivňované, nestranné, 
úplné a pravdivé.“111 Do Československa přijížděli 
na semináře novináři ze západní Evropy a Spojených 
států amerických a seznamovali československé kolegy 
s kritérii zpravodajství a publicistiky, která se uplatňují 
v žurnalistice demokratických států. Postupně začalo 
docházet k oddělování zpráv a komentářů, prostor ve 
vysílání dostávaly také opozice a názorové menšiny. 

Požadavek nestranného a na faktech založeného 
zpravodajství a publicistiky byl 7. listopadu 1991 za-
kotven i do zákona o vzniku samostatného Českého 
rozhlasu. Úkolem rozhlasu veřejné služby „je poskytovat 
objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace 
pro svobodné vytváření názorů“. Novela zákona o Čes-
kém rozhlasu z 9. dubna 2002 (č. 192/2002 Sb.) výše 
citovanou definici zpřesnila: „Hlavními úkoly veřejné 

služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména: 
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku 
vyvážených a všestranných informací pro svobodné 
vytváření názorů, (…) c) vytváření a šíření programů 
a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny 
skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich nábo-
ženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo ná-
rodnostní původ, národnostní totožnost, sociální pů-
vod, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady 
odrážely rozmanitost názorů a politických, nábožen-
ských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem 
posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat 
soudržnost pluralitní společnosti.“ 

6. prosince 1993 vydalo vedení Českého rozhlasu 
závazný dokument pro programové pracovníky ČRo 
(včetně novinářů) nazvaný Hlavní programové zásady 
ČRo. V něm byly kromě jiného upraveny zásady zpra-
vodajství a publicistiky rozhlasu veřejné služby. Šlo 
například o ověřování informací, definici objektivity, 
oddělování zpravodajství a publicistiky, vysílání publi-
cistických pořadů diskusní povahy, vysílání komentářů, 
zpravodajství o soudních jednáních, zpravodajství z ob-
lasti konfliktů atd. Součástí Hlavních programových 
zásad byla Deklarace Mezinárodní federace novinářů 
o zásadách chování novinářů z roku 1954.112 

Zůstalo pouze u prvního kroku: generální ředitel ČRo 
Vlastimil Ježek ani jeho nástupce Václav Kasík v deva-
desátých letech s Hlavními programovými zásadami 
dále nepracovali a nepřetvořili je v ucelenější materiál. 
Na podrobných redakčních zásadách či směrnicích ne-
pracovaly ani jednotlivé okruhy Českého rozhlasu. Ke 
změně došlo v červenci 2002, kdy vedení ČRo 1 – Radio-
žurnálu vypracovalo vlastní redakční zásady.113 

Princip samoregulace médií v České republice (včetně 
Českého rozhlasu) nebyl v devadesátých letech, co se 
týče zpravodajství a publicistiky, zcela využit. Této situace 
využila na přelomu let 2000 a 2001 politická elita, která 
při krizi v České televizi zapracovala do novely zákona 
o televizi veřejné služby paragraf o vzniku Kodexu České 
televize a jeho následném schválení Poslaneckou sněmov-
nou Parlamentu ČR. Identická pasáž se posléze objevila 
i v novele zákona o Českém rozhlase, kterou Parlament 
ČR schválil 9. dubna 2002.
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Zpravodajství
Devadesátá léta znamenala ústup od dlouhých 

(třicetiminutových a delších) hlavních zpravodajsko-
-publicistických relací. Začalo se uplatňovat to, co je 
pro rozhlasové zpravodajství typické – být pohotově 
u aktuální události a informaci o ní co nejrychleji po-
skytnout posluchačům, pokud možno v autentické, zvu-
kové podobě. Tradiční hlasatelský projev byl postupně 
nahrazován personifikovaným zpravodajstvím (profese 
hlasatele zpráv byla sloučena s profesí redaktora, zprávy 
autorsky připravuje a interpretuje redaktor nebo mode-
rátor). Ve větší míře než v sedmdesátých a osmdesátých 
letech se využívá zvukových materiálů – zpravodajských 
vstupů a přenosů apod., které zvyšují autentičnost a do-
kumentárnost zpravodajství.114 Využívání zvukových 
materiálů v letech devadesátých však nedosáhlo takové 
míry jako v šedesátých letech. 

Změnila se také skladba zpravodajských relací: vět-
šina nepřevyšovala rozsah pěti minut. Obvykle byly 
tvořeny zprávami v průměrném rozsahu od půl do jedné 
minuty. Přímý vstup reportéra, zvukové záznamy z tis-
kových konferencí nebo zvukové záznamy telefonátů 
zpravidla nepřekračovaly hranici jedné minuty. 

Zkracování příspěvků ve zpravodajských relacích 
vedlo často k tomu, že jednotlivé zprávy byly obtížně 
srozumitelné, protože krácení neakcentovalo důležité 
souvislosti zprávy. 

Dalším problémem zpravodajství rozhlasu veřejné 
služby byla inspirace zpravodajstvím soukromých stanic 
– například při používání jazykových prostředků. V ně-
kterých případech se v rozhlasu veřejné služby objevila 
obecná čeština ve snaze učinit zpravodajství poslucha-
čům stravitelnější (například: „ministerstvo obrany vra-
zilo do opravy objektu 340 milionů korun...“). V jiných 
případech používalo zpravodajství Českého rozhlasu 
pro posluchače obtížně srozumitelný administrativní 
styl jazyka. Zpravodajství zůstávalo hodně závislé i na 
agenturních zdrojích (především České tiskové kance-
láři), což se týkalo jak klasifikace důležitosti zpráv, tak 
jazykových prostředků. 

Rozhovor se v devadesátých letech stal v rozhlaso-
vém zpravodajství a publicistice nejčastěji frekventova-
ným žánrem, někdy na úkor rozhlasového vysílání jako 
celku i jednotlivých žánrů (například reportážní zprávy, 

reportáže, analýzy, montáže či pásma). Ponecháme-li 
stranou sport, pak reportážní žánry z rozhlasu téměř 
vymizely, stejně jako reportážní zpráva. 

Již v prosinci 1989 se v poledne objevila na stanici Česko-
slovensko nová hlavní zpravodajská relace Ozvěny dne. 
Následně i večerní zpravodajství ve 22.30 hod. bylo na 
federálním okruhu pojmenováno jako Ozvěny dne. Začát-
kem devadesátých let se počet vydání Ozvěn dne rozšířil 
(zavedeny byly ranní Ozvěny dne, které se vysílaly v 7.00 
hod., a večerní relace byla z 22.30 hod. posunuta na 22.00 
hod.). Stanice Československo vysílala hlavní zpravodaj-
ské relace Ozvěny dne až do svého zániku k 31. prosinci 
1992. Pětiminutové zpravodajské relace vysílala každou 
celou hodinu. 

Po zániku stanice Československo si titul Ozvěny 
dne ponechal od 1. ledna 1993 okruh Radiožurnál (resp. 
ČRo 1 – Radiožurnál). Postupně se však délka Ozvěn dne 
zkracovala až na dnešních dvacet minut. Od září 1997 
byla hlavní zpravodajská relace Ozvěny dne vysílána 
také v sobotu v 8.00 hod. Ve stejné době došlo k posí-
lení autorské úlohy moderátorů poledních Ozvěn dne. 
Jejich publicistická část byla založena na daleko větším 
množství živě vysílaných a tematicky propojených pří-
spěvků zpravodajů, publicistů, politiků a dalších aktérů 
událostí. Ojedinělým žánrem se v této části staly čtené 
komentáře. V roce 1998 se počet hlavních zpravodaj-
ských relací na okruhu ČRo 1 – Radiožurnál ve všední 
dny rozšířil o druhé ranní Ozvěny dne v 8.00 hod. (dosud 
se vysílaly pouze v 7.00 hod.) a v roce 2002 o Ozvěny dne 
v 6.00 hod. Šlo o reakci na pozvolnou změnu životního 
rytmu. Výraznou proměnou prošly Ozvěny dne v 18.00 
hodin. Bylo z nich vyčleněno sportovní zpravodajství, 
které se stalo součástí navazujícího Sportovního 
magazínu. Nově byla do Ozvěn dne ve 12.00 a v 18.00 
hod. zavedena rozšířená relace o počasí s telefonickým 
vstupem meteorologa z Českého hydrometeorologic-
kého ústavu. V roce 2002 ČRo 1 – Radiožurnál vysílal 
ve všední dny celkem šest relací Ozvěny dne (6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 18.00 a 23.00 hod.). 

Stanice ČRo 2 – Praha si po listopadu 1989 zachovala 
půlhodinovou hlavní zpravodajskou relaci Rozhlasové 
noviny, která se vysílala od pondělí do neděle od 18.30 
do 19.00 hod. Při změně vysílacího schématu 4. listo-
padu 1991 byly Rozhlasové noviny přejmenovány na 
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Radiožurnál. Kromě tradičního vysílacího času v 18.30 
hodin byla hlavní zpravodajská relace Radiožurnál nově 
zavedena i dopoledne od 9.30 do 10.00 hod. Po zániku 
Čs. rozhlasu a okruhu Československo a vzniku nového 
zpravodajského okruhu Radiožurnál se stanice Praha 
1. ledna 1993 vrátila k označení hlavních relací titulem 
Rozhlasové noviny, které podruhé zanikly na podzim 
1994, kdy stanice ČRo 2 – Praha začala simultánně vysí-
lat Ozvěny dne ve 12.00 a v 18.00 hodin. 

Situace, kdy se Český rozhlas vzdal názvu Rozhlasové 
noviny, využila soukromá celoplošná stanice Frekvence 1, 
která začala hlavní zpravodajskou relaci Rozhlasové no-
viny vysílat od 3. března 1997 (nejprve v 17.45 hod., později 
v 18.00 hod.). 

Na stanici ČRo 2 – Praha se Rozhlasové noviny vrátily 
v roce 2001, kdy byla zavedena relace ve 23.00 hodin. 
Byl to jeden z prvních kroků k vytvoření samostatné 
zpravodajské redakce ČRo 2 – Prahy, která čerpala ze 
zdrojů ČRo 1 – Radiožurnálu, ale i z příspěvků vlastních 
redaktorů a spolupracovníků. Ve 12.00 a 18.00 hodin 
ČRo 2 – Praha nadále simultánně vysílala Ozvěny dne. 
To se změnilo o rok později, kdy ČRo 2 – Praha zavedla 
hlavní zpravodajské relace Rozhlasové noviny ve 12.00 
a 18.00 hodin.

I kulturní okruh ČRo 3 – Vltava nabízel v tomto ob-
dobí zpravodajství, šlo však o krátké zprávy zaměřené 
především na dění v kultuře.

Hlavní relací ČRo 6/RSE byly Události a názory, 
známé posluchačům Svobodné Evropy z dob před lis-
topadem 1989 a vysílané po 18.00 hod. Postavena byla 
hlavně na publicistických žánrech: komentáři, analýze, 
rozhovoru apod. Po zániku českého vysílání Rádia Svo-
bodná Evropa začal ČRo 6 vysílat od 1. října 2002 hlavní 
relaci Události a argumenty. 

Po listopadu 1989 zůstaly ve vysílání tradiční pořady 
pro příznivce sportu – S mikrofonem za fotbalem 
a S mikrofonem za hokejem. Vysílaly se na ČRo 1 
– Radiožurnálu. Došlo však ke zkrácení vysílacího času 
a sportovní reportéři zprostředkovávali posluchačům 
převážně druhé poločasy a třetí třetiny, nikoliv kom-
pletní zápasy. Tradičně vysokou úroveň sportovních 
přenosů a reportáží v rozhlasovém éteru prokazovala 
sportovní redakce Českého rozhlasu i při letních a zim-

ních olympijských hrách a mistrovství světa v ledním 
hokeji. 

V roce 1999 televizní práva na vysílání mistrovství světa 
v hokeji v Norsku získala soukromá stanice TV Nova. Vý-
kony sportovních komentátorů Novy byly předmětem kri-
tiky jak fanoušků hokeje, tak tisku. Lidové noviny k tomu 
18. května 1999 napsaly: „Ve finále proti Finům například 
komentátor TV Nova několikrát tvrdil, že hrajeme se 
Švédy. Při závěrečném ceremoniálu zase samou nedočka-
vostí pasoval Fina Selänneho na českého kapitána, který si 
jede převzít mistrovskou trofej. Způsob práce hokejových 
komentátorů z Novy dokonce dal vzniknout speciální in-
ternetové stránce s nejlepšími perličkami. Někteří diváci 
s nižším prahem trpělivosti řešili otázku komentáře finá-
lových duelů tím, že u televizorů vypnuli zvuk a pustili si 
k obrazu přímou reportáž Českého rozhlasu…“ 

Zpravodajství a publicistika zůstávaly i po listopadu 
1989 hlavní součástí ranního pořadu Dobré jitro, který 
vysílal a dodnes vysílá ČRo 2 – Praha. 8. listopadu 1994 se 
pořad Dobré jitro a Český rozhlas zapsaly do rozhlasové 
historie, když uskutečnily světovou premiéru přímého 
přenosu z rychlíku R 651 na trati Cheb–Praha. „Vše za-
čalo před několika lety, když jsem jel jako vášnivý ob-
divovatel železnic načerno přímo v lokomotivě z Chebu 
do Plzně. Od strojvedoucího jsem se dozvěděl, že během 
jízdy na této trati se dá dorozumívat z jedoucího vlaku 
s dispečerskými stanovišti v Plzni a v Praze. Žádná 
jiná trať toto technické zařízení nemá. Jízda tenkrát 
dopadla dobře – bez pokuty pro mě i pro mašinfíru. 
Letos na jaře, když jsme s vedoucím redakce Karlem 
Tejkalem sestavovali program Dobrého jitra, vzpomněl 
jsem si, že tato technická vymoženost by se dala využít 
pro vysílání v rádiu,“115 popsal vznik nápadu jeho autor, 
hudební redaktor Jiří Dohnal. 

Rychlík vyrazil z Chebu o půl páté ráno a do Prahy přijel 
před devátou hodinou. Kromě vstupů moderátorů z praž-
ského studia se vysílaly rozhovory s cestujícími ve vlaku, 
personálem a několik slov řekl posluchačům i strojve-
doucí. Od začátku cesty i vysílání Dobrého jitra zněla 
hudba, která měla přímý vztah k železnici nebo místům, 
kudy rychlík právě projížděl. Po sedmé hodině přistou-
pil v Berouně do rychlíku i tehdejší ministr dopravy Jan 
Stráský. Na adresu Dobrého jitra z rychlíku prohlásil: „(…) 
chci ještě pochválit profesionalitu všech rozhlasáků, kteří 
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se dnes podíleli na, dá se říci, železničním Dobrém jitru, 
profesionalitu především ve vztahu k železničním specifi-
kám.“116 Přímý přenos z jedoucího rychlíku Český rozhlas 
zopakoval 27. června 1995 při příležitosti 150. výročí zahá-
jení železničního provozu na trati Olomouc–Praha. 

Zahraniční zpravodajové Českého rozhlasu
Po zániku stanice Československo v roce 1992 se 

zpravodajství Českého rozhlasu muselo potýkat s re-
dukcí sítě zahraničních zpravodajů na polovinu. Čes-
kému rozhlasu zůstali zpravodajové ve Spojených stá-
tech, Německu, Velké Británii a Polsku. Zpravodajské 

posty Čs. rozhlasu v Rusku, Maďarsku, Chile a Itálii byly 
zrušeny nebo připadly Slovenskému rozhlasu. 

Jako první byl od 5. ledna 1993 na krátkou dobu zřízen 
post zpravodaje Českého rozhlasu v samostatné Slovenské 
republice, ale brzy bylo místo zrušeno a ČRo zajišťoval 
zpravodajství ze Slovenska pomocí externího spolupra-
covníka.
V roce 1994 si vedení ČRo 1 – Radiožurnálu, v jehož kom-
petenci byla síť zahraničních zpravodajů, stanovilo jako 
prioritu zajistit vlastní autentické zpravodajství ze sou-
sedních zemí a dvou hlavních světových mocností – Spoje-

Vysílání ČRo 2 – Prahy z prezidentského vagonu T. G. Masaryka 25. 6. 2000; zleva redaktor R. Tamchyna, železniční modelář V. Dusil, redaktor 
J. Dohnal, dopravní naměstek železniční stanice v Českých Budějovicích J. Mejzlík, redaktorka S. Lavičková
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ných států amerických a Ruské federace. Nejprve bylo od 
1. července 1994 obsazeno místo zahraničního zpravodaje 
v Moskvě. Zároveň byl vytvořen ekonomicky efektivnější 
model zahraničních zpravodajů, kteří exkluzivně pracovali 
pro Český rozhlas, přestože neměli vybudovanou vlastní 
kancelář. Postupně tak bylo zajištěno zpravodajství ze 
Slovenska, Rakouska, ze zemí Blízkého východu a z dal-
ších oblastí.

Začleňování České republiky do euroatlantických 
struktur vedlo ke zřízení místa zahraničního zpravodaje 
Českého rozhlasu v Bruselu. Z ekonomických důvodů 
byla naproti tomu zrušena kancelář zahraničního zpra-
vodaje Českého rozhlasu ve Velké Británii, odkud zpra-
vodajství nově zajišťoval externí spolupracovník ČRo. 

Publicistika
Pravděpodobně nejznámějším publicistickým pořa-

dem Čs. rozhlasu a později Českého rozhlasu se v de-
vadesátých letech staly Hovory z Lán. „Potkaly se dva 
záměry. My jsme uvažovali o pořadu, v němž by se 
pan prezident setkával s jinými umělci a mohl se tak 
vyjadřovat jako tvůrčí člověk, jako esejista, spisovatel 
a dramatik, protože jsme cítili, že televizní šoty, ať už 
z Elysejského paláce nebo třeba z náměstí v Kyjově, 
přece jen zobrazují jeho mnohorozměrnou osobnost 
trochu ploše. Pan prezident a jeho tiskový tajemník 
mysleli více politicky. Naši nabídku přijali, ale od 
počátku pan Havel chápal svoje Hovory jako příležitost 
nahlas přemýšlet o své funkci, svěřovat se s prezident-
skými starostmi, vysvětlovat politiku,“117 popsal vznik 
pořadu jeho autor Ota Nutz. Poprvé se znělka Hovorů 
z Lán, písnička Na shledanou v lepších časech v podání 
dvojice Voskovec–Werich, ozvala na stanici Českoslo-
vensko v neděli 11. března 1990 ve 14.05 hodin. Žánrové 
zařazení pořadu s týdenní periodicitou nebylo a dosud 
není zcela jednoznačné. Ota Nutz se bránil označení 
„půlhodinový publicistický rozhovor s prezidentem 
Václavem Havlem“: „Pro mne je to především monolog 
pana prezidenta, i když jej místy přerušuji. Novinář-
ský rozhovor má své zákonitosti; v tomto případě spíš 
otevírám další témata, než abych se vyptával. Z toho 
vyplývá i způsob přípravy. Pan prezident přichází 
se základními náměty, jimž se chce věnovat. Spolu 
s tiskovým tajemníkem Michaelem Žantovským ná-
měty utřídíme, pan prezident si je přehledně napíše, 

minutku se soustředí rázným přecházením po míst-
nosti a pak natáčíme v podstatě jako bychom vysílali 
živě.“118 Hovory z Lán se na stanici Československo, 
později Radiožurnál (resp. ČRo 1 – Radiožurnál) vysílaly 
každou neděli až do 1. února 1998. Získaly si značnou 
přízeň posluchačů, staly se často citovaným pořadem, 
jejich výňatky vycházely v tištěné podobě například 
v Lidových novinách a v Týdeníku Rozhlas. Za zhruba 
devět let existence se u mikrofonu při rozhovoru s Vác-
lavem Havlem vystřídali i další redaktoři, například Jiří 
Vejvoda, Zuzana Vakrčková, Robert Tamchyna, Sta-
nislava Dufková či Eva Hůlková. 

Prezident Václav Havel o svém vztahu k rozhlasu, 
vzniku a zániku pořadu Hovory z Lán uvedl v rozhovoru 
pro Český rozhlas 30. ledna 1998: „Jsem rádiu velmi 
vděčen, že mi umožnilo po mnoho let každou neděli 
komunikovat s občany, promlouvat k nim. Uznávám, 
že to není nejobvyklejší (a asi je správné, že s tím 
končíme), aby nějaký politik měl pravidelně ve ve-
řejnoprávním prostředku své místečko a tam si říkal, 
co ho napadne. Spíš má mluvit tehdy, když je tázán, 
a ne mít své vyhrazené místo. Možná se to trochu pře-
žilo. Rád bych ale řekl jednu věc: když jsme začínali 
s Hovory z Lán, což bylo v březnu 1990, tedy už dosti 
dávno, rozhodl jsem se vědomě pro rádio, i když jsem 
věděl, že žijeme v éře televize, že televize má tisíckrát 
víc diváků než rádio posluchačů a že neoslovuji své 
spoluobčany prostřednictvím nejmasovějšího média. 
Ale schválně jsem se rozhodl pro rádio a měl jsem 
k tomu své dobré důvody. Jsem totiž rád, když to, co 
říkám, je posloucháno. Já sám jako fyzická osoba jsem 
nerad neustále vystavován zrakům jiných lidí. Samo-
zřejmě, že toto pozorování je na úkor poslouchání 
toho, co říkám. Navíc v televizi musí být vystoupení 
krátké a nelze v něm stříhat, když se například pře-
řeknu, zakašlu a tak dále. Uznávám, že žijeme v éře 
televize, ale kdyby to šlo, nejraději bych ke svým spo-
luobčanům promlouval pouze rádiem. Neloučíme se 
definitivně. Konec těchto Hovorů, tak jak dosud po léta 
fungovaly, neznamená konec mého kontaktu s občany, 
s posluchači prostřednictvím Českého rozhlasu.“119

28. března 1998 se vysílala na stanici ČRo 2 – Praha 
premiéra nového pořadu, který nahradil Hovory z Lán. 
Šlo o Rozhovory v Lánech. Formát nového pořadu se 
lišil tím, že kromě dvou redaktorů rozmlouval prezident 
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Václav Havel se svým hostem. Pořad měl měsíční pe-
riodicitu (vysílal se každou poslední sobotu v měsíci), 
delší stopáž (45 minut) a hrála se v něm hudba (což bylo 
ku škodě Rozhovorů v Lánech v porovnání s Hovory, 
které hudbu neobsahovaly). Hostem prvního vydání 
pořadu byl bývalý ministr kultury, spisovatel a novinář 
Pavel Tigrid. Pozvání do Rozhovorů v Lánech postupně 
přijali například sociolog Miloslav Petrusek, politolog 
Jacques Rupnik, sociolog a kněz Tomáš Halík, předseda 
ODS Václav Klaus a další. Pořadem provázeli redaktor 
Robert Tamchyna a generální ředitel ČRo Vlastimil 
Ježek.

Značnou oblibu u rozhlasových posluchačů si získal 
i další publicistický pořad, u jehož zrodu stál redaktor 
Ota Nutz. V sobotu 13. ledna 1990 v 16.00 hod. uvedl 

poprvé na stanici Praha společně s Jiřím Vejvodou hodi-
nový pořad s týdenní periodicitou Káva u Kische. Jeho 
název vznikl podle kavárny v pražské Celetné ulici, která 
nesla jméno legendy české i světové žurnalistiky Egona 
Ervína Kische.

„Je pro nás v tomto případě navíc symbolem toho, 
jaký typ hostů chceme k našemu kavárenskému stolku 
zvát. Zajímají nás osobití, nezkompromitovaní novi-
náři od nás i ze světa, prostě interesantní muži pera, 
kteří si ovšem s sebou mohou kdykoli přivést dalšího 
hosta. Kolegyni z branže, kamaráda ze sousedství… 
Dá se logicky předpokládat, že z takové společnosti 
vznikne nejeden podnět, myšlenka,“120 prozradili prin-
cip výběru hostů při vzniku pořadu Ota Nutz a Jiří Vej-
voda. Hosty prvních Káv u Kische byli novináři Rudolf 

Natáčení pořadu Rozhovory v Lánech 24. 7. 1998; zleva V. Ježek, J. Pehe, R. Tamchyna, prezident V. Havel
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Zeman, Rudolf Křesťan, A. J. Liehm, Jindřich Fairaizl či 
Karel Hvížďala. 

Autoři pořadu začali zvát i hosty z dalších oborů života 
společnosti: „Především: nezveme politiky. Nevěříme na 
pořad s nimi, protože si myslíme, že jsou ve svých názo-
rech přece jen svázáni s názory partaje a svého politického 
trendu. Vesměs zveme humanitně vzdělanou inteligenci 
– od novinářů přes spisovatele až po výtvarníky. Ale nebrá-
níme se výtečným manažerům nebo vědcům. Důležité je, 
aby uměli na realitu kolem nás vrhnout pohled z nového 
úhlu, který by byl něčím poučný a zajímavý pro nás i poslu-
chače,“121 popsal výběr hostů v roce 1996 Jiří Vejvoda. 

Káva u Kische byla založena na publicistickém (často 
portrétním) rozhovoru zpovídané osobnosti. Od ledna 
1990 do března 1998, kdy pořad zanikl, bylo odvysíláno 
téměř 400 dílů. Nejzajímavější rozhovory vyšly knižně.

Dalším publicistickým a posluchači vyhledávaným 
pořadem byl a dosud je čtvrteční rozhovor s následnými 
reakcemi posluchačů nazvaný O kom se mluví, který se 
na stanici ČRo 1 – Radiožurnál zrodil 18. července 1996. 
Prvním hostem byl nově zvolený předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Miloš Zeman. Netradičním 
principem pořadu (čas vysílání od 12.30 do 13.00 hod.) 
je rozhovor s osobností, o níž se mluví (především jde 
o politiky), za kterým následují reakce posluchačů. Ti se 
vyjadřují k názorům zpovídaného hosta, aniž by na ně 
mohl host reagovat. Pořad O kom se mluví je postaven 
na osobnosti redaktora Jana Pokorného.

Jan Pokorný (1960)
Redaktor. V letech 1980–1984 studoval na Fakultě žurnalis-
tiky UK v Praze. Do Československého rozhlasu nastoupil 
v roce 1984. V letech 1993 až 1994 působil v soukromé te-
levizní stanici Premiéra. V roce 1994 se vrátil do Českého 
rozhlasu formou externí spolupráce. Od roku 1998 je ve-
doucím redakce publicistiky ČRo 1 – Radiožurnálu. 

V předchozí části byla zmínka o vzniku vysílání 
Občanského fóra, které následně změnilo název na 
Radiofórum. Radiofórum se v devadesátých letech 
stalo dominantním publicistickým pořadem stanice Čes-
koslovensko, později Radiožurnálu (resp. ČRo 1 – Radio-
žurnálu). Vysílá se dosud. Radiofórum prošlo mnoha 
proměnami: snížil se počet hostů ve studiu (z pěti na 
maximálně tři) a došlo k postupné profilaci jednotlivých 

typů Radiofóra. V roce 1998 se páteční Radiofórum stalo 
Radiofórem bilančním, v němž publicisté, sociologové, 
politologové a další nepolitické osobnosti hodnotí udá-
losti týdne. Zcela novým pořadem, který byl zaveden 
rovněž v roce 1998, se stal sobotní dvacetiminutový 
Duel Radiofóra (čas vysílání 17.10 hod.), názorový 
střet dvou osobností nad aktuálními problémy společ-
nosti. V neděli byl v témže čase zařazen do programo-
vého schématu Host Radiofóra (portrétní rozhovory se 
zajímavými lidmi). Od 2. ledna 2002 došlo ke změně vy-
sílacího času Radiofóra z 17.10 hod. na 18.20 hod. (ihned 
po skončení hlavní zpravodajské relace Ozvěny dne). 

ČRo 1 –- Radiožurnál ve sledovaném období vysílal i zpra-
vodajsko-publicistické pořady určené národnostním a spo-
lečenským menšinám: romské vysílání O Roma vakeren, 
vysílání pro slovenskou menšinu žijící v ČR Stretnutie 
či vysílání pro německou menšinu ad. V roce 1998 vznikl 
půlhodinový pořad pro homosexuální menšinu Bona Dea, 
který se věnuje začlenění homosexuálů do společnosti.
Z dalších publicistických pořadů stanice ČRo 1 – Radio-
žurnál je třeba zmínit večerní souhrn nejdůležitějších 
událostí dne obsahující analýzy, rozhovory a reportáže 
Stalo se dnes, dopolední pořad o tématech, která zajímají 
posluchače, jehož se mohou posluchači prostřednictvím 
telefonu zúčastnit, O všem s vámi, pondělní půlhodinový 
rozhovor dvou moderátorů se zajímavou osobností Dva 
na jednoho či pořad založený na investigativní (pátrací) 
žurnalistice Pod kůži.

Mezi posluchačsky oblíbené publicistické pořady sta-
nice ČRo 2 – Praha se v devadesátých letech zařadil roz-
hovor s osobností nazvaný Host do domu. Premiérové 
vydání pořadu se vysílalo 4. listopadu 1991. Pořad A léta 
běží… nahradily Letokruhy a starším posluchačům 
byla určena i Stříbrná mozaika. Dalším oblíbeným 
pořadem se postupem času stal Profil (portrétní rozho-
vor zajímavé osobnosti). Od 2. ledna 2000 začal ČRo 2 
– Praha vysílat každý všední den mezi 16.05 a 17.00 hod. 
besedy na témata, která se dotýkají běžného života ob-
čanů, Káva o čtvrté.

ČRo 3 – Vltava se věnoval především kulturní pub-
licistice, a to v pořadu Naše téma, v magazínu o dění 
v zahraniční kultuře Spektrum, v nedělním Setkávání 
či v ranní zpravodajsko-publicistické devadesátiminu-
tovce Mozaika. K výrobě a vysílání publicistických 
pořadů v programu ČRo 3 – Vltavy přispěla reorganizace 
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v roce 1992. Přechod ze systému hlavních redakcí na 
systém programových okruhů umožnil vznik „nadre-
dakčních“ projektů, což se týkalo především publi-
cistiky. Ve vysílání ČRo 3 – Vltavy se v devadesátých 
letech uskutečňovaly nové programové projekty. Šlo 
o čtyřiadvacetihodinová vysílání o Paříži, Vídni, Portu-
galsku, Švýcarsku, Španělsku (v letech 1995 až 2002). 
Jejich iniciátory byli Blanka Stárková a Jiří Kamen 
a podíleli se na nich i špičkoví autoři jako například To-
máš Sedláček z brněnského studia ČRo. Východiskem 
a tvarovým předobrazem těchto projektů se stal pořad 
Víkendová příloha stanice Vltava (vysílaný od roku 
1994), který kombinoval prvky živého vysílání se zázna-

mem a užíval téměř všechny rozhlasové žánry s akcen-
tem na publicistické postupy.

Publicistické pořady byly v devadesátých letech rov-
něž součástí velkých prezentací zahraničních kultur ve 
vysílání ČRo 3 – Vltavy: Dnů, Týdnů a Měsíců francouz-
ské, německé, norské, slovenské, japonské a dalších 
kultur. Citované projekty svým rozměrem přesáhly 
podobné akce v jiných českých mediích a institucích. 
V této souvislosti zmiňme Dny české židovské kultury 
(od 3. do 16. září 1999), které se soustředily na historické 
i současné aspekty života židovské komunity na území 
Čech a Moravy, na soužití a vzájemné ovlivňování obou 
kultur. V rámci tohoto projektu bylo odvysíláno osmde-

J. Somr při čtení jmen obětí v Pinkasově synagoze Detail nápisu na zdi Pinkasovy synagogy
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sát premiérových pořadů, na kterých se podílely všechny 
redakce ČRo 3 – Vltavy a regionální studia v Brně a Plzni. 
Některé pořady přinesly jedinečná svědectví, v jiných 
se mimořádně významný obsah spojoval se špičkovou 
rozhlasovou kvalitou: například vyprávěné memoáry 
Dity Skálové z období holocaustu, kompozice Šulchan 
áruch o židovských tradicích a obřadech, rozhlasová 
kompozice o životě a díle Karla Poláčka. Vyvrcholením 
Dnů české židovské kultury byla unikátní akce Každý 
člověk má své jméno (16. září 1999), čtyřhodinový 
přímý přenos z pražské Pinkasovy synagogy, v němž na 
tři stovky osobností kulturního a společenského života 
ČR předčítaly více než tři tisíce jmen ze seznamu obětí 
holocaustu. Rozhlasové tryzny se zúčastnili například 
prezident Václav Havel, představitelé vlády, zástupci 
zahraničních ambasád a lidé, kteří přežili holocaust. 
Symbolicky – prostřednictvím zvukového záznamu – se 
zapojili ministryně zahraničí USA Madelaine Albrigh-
tová, Arthur Miller, filozof Noam Chomsky a spisovatel 
Viktor Fischl. Autorkou projektu byla redaktorka ČRo 3 
– Vltavy Vladimíra Lukařová. 

Ani názorová publicistika v devadesátých letech 
z vysílání rozhlasu veřejné služby nevymizela. Důkazem 
jsou Malé meditace Jindry Klímové, které začala stanice 
Praha vysílat v roce 1990 (každý pátek v 10.15 hod.). 
Žánrově je možné čtvrthodinové meditace zařadit mezi 
úvahu a esej. „Zdálo se mi, že klasický komentář je pro 
tuto dobu příliš těsná kazajka. Komentuje obyčejně 
události, dává na vědomí souvislosti dějů. Může být 
jakkoli precizní, ale je vždycky strohý. A lidé u nás se 
musejí po těch čtyřiceti letech totality naučit, přemýš-
let, rozebírat, poznávat příčiny a podstaty jevů, tvořit 
pro to všechno nové odpovídající pojmy. A o tom jsou 
meditace, které jsem se rozhodla psát, o jevech. Je mou 
ctižádostí, aby si po jejich odposlechnutí lidé řekli: aha, 
takhle to vidí ona. Je to tak? Myslím si totéž, nebo ne? 
V takovou chvíli si člověk dělá a tříbí svůj názor. O to 
mi jde,“122 uvedla v roce 1997 na adresu Malých meditací 
jejich autorka Jindra Klímová. Malé meditace vycházely 
pravidelně v Týdeníku Rozhlas a byly vydány i knižně. 

Názorovou publicistiku zastupovala na stanici Radio-
žurnál Poznámka Radiofóra vysílaná každý den ráno. 
V psaní poznámek se kromě jiných střídali publicisté 
Jiří Ješ, Pavel Tigrid, Petr Hartman a Antonín Ze-

lenka. Od září 1995 začal dvakrát týdně psát poznámky 
Ivan Hoffman. 

Ivan Hoffman (1952) 
Komentátor, publicista. Vystudoval střední výtvarnou 
školu. V letech 1976–1989 pracoval v restaurátorských 
ateliérech jako fotograf. K roku 1979 se datuje počátek 
Hoffmanovy dráhy folkového písničkáře. Před listopadem 
1989 publikoval v samizdatu. V letech 1990–1992 působil 
jako komentátor Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL). V le-
tech 1992–1995 pracoval v soukromém Rádiu Alfa (nejprve 
jako ředitel, poté jako redaktor). Od roku 1995 pracuje pro 
Český rozhlas. 

Koncem téhož roku šéfredaktor ČRo 1 – Radiožur-
nálu Alexandr Pícha po dohodě s Ivanem Hoffmanem 
rozhodl, že od 1. ledna 1996 bude ČRo 1 – Radiožurnál 
vysílat každý všední den s výjimkou dvou až tří prázdni-
nových týdnů Poznámku Ivana Hoffmana. „Pokud jde 
o poznámky, obávám se, že mají příběh stále stejný. 
Představ si osamělého čtenáře, který v nočním tichu 
tak dlouho pročítá agenturní zprávy, až ho najednou 
některá překvapí, nadchne nebo rozzuří. Mezitím 
vykouří krabičku cigaret a jednou dvakrát se sám pro 
sebe potutelně anebo poťouchle usměje,“123 říká o psaní 
poznámek, které se vysílají v Ranním Radiožurnálu do-
dnes, jejich autor Ivan Hoffman.

Rozhlasová umělecká 
slovesnost

Devadesátá léta byla pro rozhlasovou slovesnost 
charakteristická především dvěma jevy: 1) do rozhlasu 
se vrátila tvorba zakázaných autorů a 2) kvůli fi-
nanční situaci rozhlasu byla výrazně omezena vý-
roba slovesných uměleckých pořadů (rozhlasových 
her, dokumentů, literárních pořadů atd.). Například 
v roce 1994 došlo při srovnání s rokem 1993 ke snížení 
prvovýroby rozhlasových her o plnou třetinu. Finanční 
situace rozhlasu veřejné služby a ekonomické tlaky 
vedly k výraznému snižování počtu zaměstnanců jednot-
livých redakcí, které se zabývaly slovesností.
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Přes finanční obtíže a vznik soukromého rozhlaso-
vého vysílání zůstal Český rozhlas jediným auditivním 
médiem v České republice, které se soustavně věnuje 
tvorbě rozhlasových her, literárních pořadů a doku-
mentů.

Rozhlasové hry
O rozhlasovou hru jako o jeden z výjimečných žánrů, 

který charakterizuje rozhlas veřejné služby, se starala 
redakce rozhlasových her a dokumentu (RRHD)124, 
která byla po reorganizaci na začátku devadesátých let 
začleněna pod ČRo 3 – Vltavu, byť se v uplynulých tři-
nácti letech produkce RRHD uplatňovala i v programu 
ČRo 2 – Prahy.

V roce 1990 se do vedení redakce rozhlasových 
her vrátil Miroslav Stuchl, který musel po roce 1968 
Čs. rozhlas z politických důvodů opustit. Po třech letech 
jej vystřídal Oldřich Knitl a od roku 1995 až do součas-
nosti vede RRHD Jana Paterová.

Redakce rozhlasových her a dokumentu připravila 
v devadesátých letech několik významných projektů. Za 
všechny zmiňme cyklus Velké divadlo světa (progra-
mová řada věnovaná velkým inscenacím, kterou začala 
stanice ČRo 3 – Vltava vysílat od ledna 1995) či pravi-
delné Týdny slovenské hry a dokumentu. V současné 
době je rozhlasová hra jako žánr zastoupena ve čtyřech 
programových řadách ČRo 3 – Vltavy (Klub rozhlasové 
hry, Hra pro tento večer, Rozhlasové jeviště a Se-
riál) a ve třech programových řadách ČRo 2 – Prahy 
(Hra humoru a napětí, Seriál a Nedělní divadelní 
večer). 

V devadesátých letech dosáhla česká rozhlasová hra 
i úspěchů ve světě. Například v roce 1994 obeslal Český 
rozhlas mezinárodní soutěž rozhlasových her Morišigova 
cena v Tokiu prací Jeleny Mašínové Motýlí smrt v režii 
Jiřího Horčičky, která v konkurenci padesátky her z ce-
lého světa skončila na třetím místě. Text hry Daniely 
Fischerové Velká vteřina doporučila výběrová komise 
Evropské vysílací unie (EBU) v témže roce členským 
rozhlasům k realizaci, a to jednomyslně a na prvním 
místě. V rámci EBU Radio Play Selection byly oceněny 
texty dalších her: Květy Legátové Pro každého nebe 
a Ilji Hurníka Ruce. Textům realizovaným RRHD se do-
stalo pozornosti i na festivalech Prix Italia a Prix Europa 

(například hry Dabér Jana Vedrala či Babička slaví de-
větadevadesáté narozeniny Jiřího Kratochvila).

Na domácím poli byly v devadesátých letech úspěšné 
hry Oldřicha Daňka Vzpomínka na Hamleta (režie 
Josef Henke), která získala jednu ze dvou hlavních cen 
na festivalu Prix Bohemia Radio 1994 (ocenění za text), 
Plechatého dramatizace povídky Františka Vinanta Přes 
řeku opět v režii Josefa Henkeho, která získala hlavní 
cenu na Prix Bohemia Radio 1996, a další.

Zájem o rozhlasovou hru se Český rozhlas pokoušel 
zvýšit v letech 1992 až 2002 vypsáním autorské vyzývací 
soutěže na mikrohru, autorské soutěže pro mladé tvůrce 
a čtyř soutěží na původní rozhlasovou hru. Všechny se 
setkaly se značným ohlasem. Například v roce 1999 bylo 
v soutěži na původní rozhlasovou hru osloveno více než 
sto padesát českých autorů. Porotě se sešlo jedenaše-
desát textů. Pro srovnání: v roce 1997 dostala porota 
26 textů. 

Počátkem roku 1997 zorganizovala RRHD přehlídku 
nejúspěšnějších rozhlasových her devadesátých let, na 
kterou reagovalo bezmála 450 posluchačů. Zvítězil Po-
sel hydrometeorologického ústavu Zdeňka Svěráka. 

Redakce rozhlasových her a dokumentu se v devade-
sátých letech věnovala všem žánrům a neopomíjela ani 
oblast rozhlasového experimentu. Trvale doplňovala 
a obnovovala tzv. zlatý fond Českého rozhlasu (napří-
klad Shakespearův Hamlet, Ibsenova Heda Gablerová, 
Zeyerův Radúz a Mahulena, Čechovovy Tři sestry či So-
foklův Oidipus). Iniciovala vznik nových textů, přinášela 
dramatizace české i světové literatury, které byly často 
podkladem posluchačsky úspěšných seriálů. Zmiňme 
například rozhlasový seriál z roku 1996 podle knížky 
Leo Rostena a Antonína Přidala Pan Kaplan má stále 
třídu rád v režii Antonína Přidala. Úspěšné byly rovněž 
seriály podle knih Umberta Eka Jméno růže či Johna 
Galsworthyho Sága rodu Forsytů. RRHD si připsala 
na své konto i některé významné projekty a cykly jako 
Pohádky tisíce a jedné noci v režii Ivana Chrze či 
Shakespearovy Sonety v režii Markéty Jahodové v čes-
ko-anglickém provedení s esejistickým komentářem 
překladatele Martina Hilského.

Zhoršující se finanční situace Českého rozhlasu po-
stupně vedla k omezování produkce rozhlasových her: 
z původního průměrného počtu devadesáti her ročně 
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na počátku devadesátých let k současným necelým čty-
řiceti. 

 
Rozhlasové dokumenty

V oblasti rozhlasové dokumentaristiky v Českém 
rozhlasu po listopadu 1989 můžeme sledovat tři hlavní 
trendy: 1) odstraňování bílých míst moderní české 
historie a nové pohledy, kterými se napravovala 
starší, totalitní ideologii poplatná pojetí (v tomto 
úsilí byli nápomocni i redaktoři, kteří museli opustit 
rozhlas v období normalizace, například Čeněk Sovák 
či Alena Maxová); 2) otevření se české rozhlasové 
dokumentaristiky světu a 3) zásadní redukce počtu 

redaktorů, kteří se věnují rozhlasovému doku-
mentu.

Zatímco zařazení redakce dokumentu se ve struktuře 
Českého rozhlasu často měnilo a počet redaktorů ubýval 
(postupně odešli Dušan Všelicha, Lea Slámová, Nina 
Kynčlová, Miloslava Háková a další; z redakce zábavy 
přešel do redakce dokumentu Zdeněk Bouček), podařilo 
se pro tvorbu dokumentu získat vysokoškolské studenty 
(převážně z brněnské JAMU a pražské FSV UK).

K otevření se českého rozhlasového dokumentu světu 
přispělo především členství Českého rozhlasu v EBU. 
Rozhlasoví dokumentaristé se pravidelně účastnili jed-
nání IFC (International Feature Conference) a pokud to 

Režisérka M. Jahodová s J. Šťastným při natáčení rozhlasové úpravy Hamleta
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finanční prostředky dovolily, navštěvovali evropské roz-
hlasové festivaly (například polský Macrophon) a soutěže 
(Prix Italia či berlínská Prix Futura, později přejmenovaná 
na Prix Europa). 

Důkazem toho, že se český rozhlasový dokument 
v devadesátých letech – obrazně řečeno – integroval do 
Evropy, byla mezinárodní Feature konference, která se 
v dubnu v roce 2000 konala v prostorách velvyslanectví 
ČR v Berlíně. Spolupořadatelem byl Český rozhlas. Při-
pravovala se od roku 1998 a redaktor ČRo Zdeněk Bou-
ček byl pro toto období kooptován do dokumentaristické 
sekce EBU. K této příležitosti vysílal ČRo 3 – Vltava celo-
roční Přehlídku českého a slovenského dokumentu.

Zdeněk Bouček (1941)
Redaktor, moderátor, režisér, pedagog, autor. V letech 
1958–1964 studoval Institut osvěty a novinářství UK; 
v Čs. rozhlasu pracoval od roku 1963 (zpravodajská 
směna, dále programová skupina okruhu ČS II – Třetí 
program – týdeník pro lovce zvuku Halali, cyklus Jen tak 
s Ivanem Vyskočilem a Emanuelem Fryntou); od roku 
1974 působil v Hlavní redakci zábavy, v letech 1989–1990 
jako její vedoucí, nyní člen redakce rozhlasových her 
a dokumentu. Autor dokumentů, rozhlasových kompozic, 
reportáží, experimentů, dramatizací, zábavných pořadů 
a her, též statí z rozhlasové teorie a praxe. Obdržel řadu 
domácích a zahraničních ocenění (Prix Futura 1995, Prix 
Bohemia Radio 1996). Stál u počátků českého fonoamatér-
ství, rozhlasové slovesné stereofonie a dokumentaristiky. 
Místopředseda Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.

Propagace dokumentárních žánrů a péče o autory 
vedla k tomu, že v devadesátých letech dokumenta-
risté získávali na celostátní soutěžní přehlídce Report 
nejméně dvě ceny ročně a vedle absolutních prvenství 
v Reportu si připsali i tři absolutní vítězství na festivalu 
Prix Bohemia Radio (Eva Svobodová: Kdo nám bude 
tančit, až budeme v ráji; Jitka Škápíková: Zrození 
Karolíny a Zdeněk Bouček a Tomáš Gregor: Stát se 
pasákem?). V roce 1994 byl pořad autorské dvojice Zde-
něk Bouček–Tomáš Gregor Josh filmuje vysílán jako 
první český feature v síti veřejných rozhlasových stanic 
National Public Radio (NPR) ve Spojených státech. 
Tento pořad zastupoval Českou republiku i na Světové 
konferenci rozhlasových publicistů a dokumentaristů 

v Baltimore a zájem o něj projevily i další zahraniční 
rozhlasové stanice (například ABC Austrálie).

Za největší úspěch je možné označit vítězství kopro-
dukčního dokumentu Byl jsem taky bitšén ČRo Praha 
a MDR Lipsko autora Helmuta Kopetzkyho na Prix 
Futura 1995.

V polovině devadesátých let se pracoviště stalo sou-
částí redakce rozhlasových her a dokumentu ČRo 3 
– Vltavy a tvorbu dokumentů zajišťoval jediný redaktor 
(Zdeněk Bouček). K němu od druhé poloviny devadesá-
tých let přibyla redaktorka Jitka Škápíková.

Jitka Škápíková (1967) 
Redaktorka, dramaturgyně a autorka. V roce 1996 absolvo-
vala JAMU v Brně (obor rozhlasová a televizní dramaturgie 
a scenáristika). S Českým rozhlasem začala externě spolu-
pracovat v roce 1993. V roce 1996 nastoupila do zaměstna-
neckého poměru v brněnském studiu ČRo jako hlasatelka, 
krátce působila v redakci kultury ČRo 3 – Vltavy. Od roku 
1997 pracuje jako redaktorka a dramaturgyně redakce roz-
hlasových her a dokumentu (RRHD) ČRo 3 – Vltavy.

Kolem ní se soustředila velká skupina mladých au-
torů, resp. autorek. Tvůrčí dílny (1999–2001), pořádané 
i pro další rozhlasové pracovníky a studenty, přispěly ke 
zvýšení kvality i kvantity rozhlasových dokumentů v ta-
kové míře, že mohla být založena nová, posluchačsky 
úspěšná programová řada Cesty. V roce 2000 vzniklo 
díky grantu generálního ředitele ČRo a iniciativě Jitky 
Škápíkové při RRHD Centrum mladých tvůrců. 

Rozhlasový dokument se uplatňoval i v rámci velkých 
cyklů (například v roce 1994 Velký evropský feature). 
V současnosti sekce dokumentu zajišťuje dvě pravidelné 
řady: hodinový středeční Radiodokument a půlhodi-
nový sobotní Radioateliér, určený pro práce z široké 
oblasti Ars Acustica. Z dalších mimořádných projektů 
jmenujme například Mezinárodní den divadla (ce-
lodenní živé vysílání 26. března 2001), Sonety (viz 
Rozhlasové hry), Ad fontes (rekapitulace klíčových 
historických událostí s využitím dochovaných pramenů 
bez zavádějících komentářů). 

„Typickými prvky současné dokumentární rozhla-
sové tvorby v ČR jsou: snaha po absolutní zvukovosti, 
testování nových možností komunikace s posluchačem, 
zvládnutí autorské a režijní složky jedinou osobou, ex-
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ploatování tvůrčích možností z regionálních studií, 
časté zařazování zahraničních prací v původní nebo 
české verzi, iniciování koprodukčních pořadů a obje-
vování nových autorů (nyní již i ze zahraničí) a mož-
ností moderní digitální techniky,“125 charakterizuje 
aktuální stav českého rozhlasového dokumentu Zdeněk 
Bouček. 

 
Audiostudio

V květnu 1990 vznikla v organizační struktuře Čes-
kého rozhlasu nová redakce nazvaná Audiostudio, jejíž 
podtitul zněl „Studio rozhlasové paměti i slovesného 
a hudebního experimentu et cetera“. Šéfredaktorem 
Audiostudia se stal básník a překladatel Václav Da-
něk, který za předchůdce nové redakce označil Expe-
rimentální studio, jež vzniklo v Čs. rozhlase v roce 1968 
a po roce bylo zrušeno. Podle statutu bylo Audiostudio 
samostatným programovým útvarem Českého rozhlasu, 
jehož šéf podléhal přímo generálnímu řediteli ČRo. 

Statut Audiostudia rovněž uváděl, že nová redakce svoji 
programovou náplň čerpá zejména: 
a) z dosavadní historie Čs. republiky a jejích tří odbojů 
s akcentem na výrazné osobnosti a oběti totalitních režimů 
i se zvláštním akcentem na osobnosti rozhlasové;
b) ze společenských věd, zejména z filozofie, sociologie, 
sociální psychologie, sexuologie, politologie a podobně 
pro svá publicistická, reportážní pásma i pro formálně 
náročné feature;
c) z dramatu a z literatury české i světové provenience, 
zejména z moderního audiodramatu elektroakustického 
a computerového, z tzv. absurdní a sci-fi literatury všech 
žánrů i z oblasti tzv. konkrétní sémantické, auditivní poe-
zie a prózy, a z formálního experimentu literárních a audi-
tivních koláží;
d) z oblasti elektroakustické, elektronické, computerové, 
populární, scénické a prostorově i technicky ozvláštněné 
klasické a chrámové hudby domácí i zahraniční, vysílané 
především samostatně či jako rovnocenné i doprovodné 
složky slovesných kreací;
e) „et cetera“ na samém konci podtitulu Audiostudia 
znamená, že se studio nechce vyhýbat literárním a dra-
matickým žánrům a minižánrům běžného typu, ale vždy 
vysoké umělecké úrovně, v interpretaci špičkových herců 
a spíkrů. Do radífu „et cetera“ patří zejména krátké inter-
medie mezi pořady, monology pro význačné interprety, ale 
i hříčky humoristické, školičky hrou pro děti atp. 

Redakci Audiostudia tvořili zkušení rozhlasoví dra-
maturgové, režiséři a redaktoři. Za všechny jmenujme 
Jaromíra Ptáčka, Vladimíra Príkazského, Jana Ji-
ráska, Zdeňka Hedbávného a Jarmilu Lakosilovou. 
Ke stálým spolupracovníkům redakce patřili režiséři 
Josef Henke, Josef Melč, Josef Červinka, Hana 
Kofránková, Lída Engelová, Jiří Hraše, publicista 
Boris Riegler.

Za první rok existence odvysílalo Audiostudio více než tři 
desítky pořadů, například cyklus z knihy J. Dienstbiera 
a K. Lánského Rozhlas proti tankům, kdy spolu s oběma 
autory přišli před mikrofon i protagonisté vypjatých srp-
nových dnů roku 1968, uměleckou reportáž Probuzení, 
přibližující atmosféru pohřbu obětí vstupu vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa v roce 1968, poetické pásmo 
Pražským přátelům z veršů moskevského básníka G. Ko-
rina, jednoho ze sovětských intelektuálů, kteří okupaci 
odmítli, Mrožkovu hru Na širém moři, kterou pro rozhlas 
upravil a režíroval J. Melč, minihru B. Grögerové Už jenom 
dýchat aneb Dum spiro spero v režii H. Kofránkové, prózu 
A. Berkové Magorie v dramatizaci a režii J. Henkeho či 
cyklus miniher a monologů z povídkové tvorby anglického 
humoristy Sakiho (K. H. Munroa) v režii L. Engelové. 

Pořady Audiostudia nacházely své uplatnění přede-
vším v programu okruhu ČRo 3 – Vltavy. V roce 1995, po 
odchodu Václava Daňka do důchodu, bylo Audiostudio 
zrušeno. 

Za bezmála pět let existence zůstala po Audiostudiu 
v rozhlasových archivech úctyhodná řada titulů. Mezi 
pozoruhodné experimenty patřila řada Ars acustica, 
připravovaná v mezinárodní spolupráci (členy me-
zinárodní společnosti Ars acustica byla rozhlasová 
studia ze SRN, Rakouska, Francie, Španělska a dalších 
zemí). V Audiostudiu dále vznikl například rozsáhlý 
cyklus publicistických pořadů o vězních padesátých let 
Osudy či živě vysílané nebo předtáčené improvizace 
souboru Vizita herce Jaroslava Duška a hudebníka 
Alana Vitouše (za dramatickou improvizaci Neko-
nečný svět autoři obdrželi čestné uznání na Prix Futura 
1995). V Audiostudiu se zrodil i pokus o propagaci 
a záchranu revue Světová literatura. Čtyři a půl roku 
existovala obnovená (Gelova) poválečná Bílá kronika 
zachycující příkladné občanské činy ve prospěch mě-
nící se společnosti.
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Množství pořadů Audiostudia se dotýkalo podob 
experimentální a elektroakustické hudby. Byly tvořeny 
ve studiu nebo na veřejných nahrávkách (například při 
Pražském podzimu). Audiostudio během své existence 
navázalo úzkou spolupráci s Uměleckou besedou a vyu-
žívalo její sál k pořadům s hosty a obecenstvem.

Pořady literární redakce
Literární redakci nezastihly listopadové události roku 

1989 nepřipravenou. Po celou dobu „normalizace“ spo-
lupracovali její redaktoři prostřednictvím tzv. pokrývačů 
se zakázanými autory. K zásadní změně došlo ve vedení 
redakce 1. března 1990, kdy vedoucí redaktorku Janu 
Kopeckou vystřídal Jan Halas, který vede literární 
redakci dosud. V devadesátých letech patřili do literární 
redakce Jana Štroblová, Rudolf Matys, Dagmar Ja-
klová-Oravová, Blanka Stárková, Pavel Šrut, Jiří 
Hubička, Jiří Vondráček a Marek Toman. V roce 2002 
odešli do důchodu Rudolf Matys a Pavel Šrut, práci od 
nich převzal redaktor Miloš Doležal. 

Jak již bylo řečeno, literární redakce byla na novou situ-
aci po listopadu 1989 poměrně dobře připravena. Ještě 
do konce roku 1989 odvysílala cyklus významných esejů 
Václava Černého, Bedřicha Fučíka, Václava Havla a dalších 
do té doby zapovězených autorů. Základní typy literár-
ních pořadů se po formální stránce příliš nezměnily, po 
obsahové stránce to však byly změny podstatné. V první 
polovině devadesátých let šlo především o vyplnění kul-
turní propasti, vzniklé čtyřicetiletým obdobím totality. 
Bylo nutné zařadit do literárního kontextu stovky jmen 
českých i zahraničních autorů. Vyplňování bílých míst na 
pomyslné literární mapě se dělo prostřednictvím všech 
programových řad: v četbách na pokračování, Schůzkách 
s literaturou, ve všech druzích pořadů poezie, ve Stránkách 
na dobrou noc atp. 

Vedle základních a osvědčených literárních pořadů 
vznikaly (v některých případech i po čase zanikaly) 
četné nové druhy pořadů. Zpočátku šlo i o cykly více-
méně publicistického typu, například Ex libris (patnác-
timinutový pořad reagující na bouřlivý vývoj na knižním 
trhu – většinou rozhovor s autorem, překladatelem nebo 
editorem s krátkou ukázkou textu) a Sympozion (nej-
dříve hodinová, později třičtvrtěhodinová moderovaná 
beseda odborníků o literárním či všeobecně kulturním 

problému). Produkce pořadů tohoto typu logicky za-
nikla v literární redakci vznikem kulturní redakce.

Monumentálním torzem lze nazvat programový cyk-
lus Čteme Písmo, který se začal vysílat na stanici ČRo 3 
– Vltava 24. prosince 1993. Vedoucí literární redakce Jan 
Halas označil v roce 1993 cyklus za nejrozsáhlejší pro-
jekt ve slovesné oblasti v historii Českého rozhlasu. Plá-
nována byla četba kompletního textu Starého i Nového 
zákona z nejnovějšího překladu, z tzv. Jeruzalémské 
bible. Režisér Josef Melč s interpretem Janem Hartlem 
natočili 176 dvacetiminutových dílů. Předčasné úmrtí 
Josefa Melče v roce 2002 zastavilo práci na cyklu při-
bližně v jedné třetině Starého zákona. I tak šlo o vrchol-
nou ukázku rozhlasové slovesné interpretace. 

Dalším stále živým programovým typem je řada 
čtvrthodinových esejů nazvaná nejdříve Reflexe, pak
Zrcadlení a později Psáno kurzívou. Z nových, krat-
ších (pětiminutových) pořadů je nutné připomenout 
Zprávu čtenáře a Sny (tato řada byla převzata ze za-
niklého Audiostudia).

V oblasti poezie vznikly mimo jiné tři nové progra-
mové typy – Sladké je žít (pásmo veršů provázených 
jazzem), Souzvuk (pásmo veršů provázených klasickou 
hudbou) a Vyňatá slova z české a světové poezie 
(desetiminutové pásmo veršů různých autorů na stejné 
téma).

Pořad Fonogramy (návštěva v rozhlasovém archivu) 
měnil v průběhu devadesátých let několikrát stopáž 
(patnáct, pětačtyřicet a třicet minut) i své autory. Po-
řad založil a dlouhá léta připravoval bývalý redaktor 
literární redakce Václav Cibula. Nakrátko jej vystřídal 
Rudolf Matys a poté Jiří Hubička. 

Ve druhé polovině devadesátých let vznikl nový pořad 
pro nejmladší posluchače Ostrov, kde rostou housle.  
Autorem všech sto čtyř pořadů a interpretem průvod-
ního slova byl redaktor a básník Pavel Šrut, který zdařile 
uvedl dětské posluchače do světa poezie a krásné litera-
tury. „Ostrov“ se ob týden střídal s podobným pořadem 
hudební redakce Sluchátko.

Literární redakce se také podílí na přípravě dvou typů 
pořadů, které připravují i další redakce okruhu ČRo 3 – 
Vltava. Jsou to Páteční večery (dříve Stylové večery) 
a Osudy. Páteční večery měly původně až pětihodino-
vou stopáž. Později se ustálily přibližně na sto dvaceti 
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minutách. Mají nejrůznější podobu a tematiku a není bez 
zajímavosti, že program podobného typu začal vysílat 
i druhý program České televize. Pořad Osudy, který li-
terární redakce připravuje asi z devadesáti procent, se 
původně jmenoval Život, osudy, osobnosti a přináší 
posluchačům natočené vzpomínání významných osob-
ností nebo herci čtené ukázky z memoárové literatury, 
obvykle rozvržené na pět až deset dílů. 

Nezanedbatelný podíl měla literární redakce i na mi-
mořádných programových projektech, jakými jsou Dny 
kultur různých národů, Silvestry, Vánoce, Velikonoce 
atd.126 

Slovesná umělecká realizace
Po celou dobu své existence Slovesná umělecká reali-

zace (SUR) vytvářela a vytváří tzv. prvovýrobu, což před-
stavuje natáčení nových pořadů (rozhlasových her, lite-
rárních pořadů, zábavných pořadů, literárně-hudebních 
pásem, dokumentů aj.) pro vysílání Českého rozhlasu 
bez ohledu na to, která stanice si pořad objednala nebo 
odvysílá. Do roku 1994 sídlila v Opletalově ulici, poté se 
přestěhovala do hlavní budovy Českého rozhlasu. 

V létě 1989 vystřídala v jejím vedení šéfrežiséra Jana 
Tůmu (byl odvolán pro „přílišnou shovívavost“ k členům 
svého oddělení, kteří podepsali společenskokritickou 

Režisér J. Henke
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petici Několik vět) režisérka Jiřina Martínková. Po lis-
topadových událostech si režiséři do svého čela vybrali 
kolegu Josefa Henkeho, který se funkce šéfrežiséra ujal 
1. ledna 1990. Vedoucím oddělení Slovesné umělecké 
realizace byl Vladimír Merhaut. 

Josef Henke (1933)
Rozhlasový, divadelní, televizní režisér, autor, interpret, 
pedagog (v roce 1992 docentura na JAMU v Brně). V letech 
1951–1955 studoval režii na DAMU v Praze, do roku 1964 
působil střídavě v divadle a v rozhlase; v letech 1964–1971 
režisér a vedoucí režisér v Čs. rozhlase, propuštěn z poli-
tických důvodů (do roku 1980 měl zákaz činnosti v roz-
hlase, televizi a některých pražských divadlech); režíroval 
v krajských divadlech, Viole, Lyře Pragensis aj. V letech 
1990–2000 šéfrežisér ČsRo, resp. ČRo, resp. ČRo 3 – Vl-
tavy (od října 1994 do září 1995 šéfredaktor a umělecký 
šéf ČRo 3 – Vltavy). Iniciátor ustavení Svazu rozhlasových 
tvůrců v roce 1990 a jeho první předseda; nyní čestný před-
seda Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Z ocenění: dvakrát 
hlavní cena Prix Bohemia Radio (Vinant–Plechatý: Přes 
řeku, 1996, loutkářský text Barbaramáš a Medordes, 2000), 
čestné uznání Prix Bohemia Radio (Pound: Chtěl bych 
napsat ráj, 2001). 

V roce 1992, kdy byly v Českém rozhlase zrušeny 
hlavní redakce, do Slovesné umělecké realizace přešli 
produkční a režiséři z redakce zábavy i produkční a re-
žiséři publicistiky. Oddělení tehdy mělo více než padesát 
pracovníků. V roce 1994 došlo k dalším výrazným změ-
nám v personálním obsazení: na stanici Praha přešli ti, 
kteří vytvářeli pořady zejména pro tuto stanici. Vedení 
skupiny produkce a produkčních převzala Kateřina 
Kamarádová (v této funkci přešla v roce 2002 i do Pro-
dukčního centra).

K 1. říjnu 1994 byla Slovesná umělecká realizace 
převedena pod stanici Vltava (šlo o více než třicet 
pracovníků). Na začátku roku 1996 došlo k největší re-
organizaci oddělení a počet zaměstnanců byl snížen na 
dvacet. Po odchodu J. Henkeho do důchodu v roce 2000 
převzala řízení slovesné umělecké realizace režisérka 
Markéta Jahodová.127 

V prosinci 2002 vzniklo v Českém rozhlase Produkční 
centrum uměleckých pořadů a soutěží, do něhož bylo 
oddělení SUR včleněno jako největší útvar. Produkční 
centrum je projektem nadstaničním, podléhá přímo 
programovému řediteli a jeho šéfproducentem je Jiří 

Vejvoda, šéfrežisérkou Hana Kofránková. V současné 
době tvoří oddělení SUR patnáct pracovníků – režisérů, 
produkčních a režisérů ozvučení pořadu.128 

Vzdělávání rozhlasem
Vzdělávání je jednou z funkcí, které obsahově od-

lišují rozhlas veřejné služby od stanic soukromých. 
Výroba a vysílání vzdělávacích pořadů patří mezi hlavní 
argumenty zastánců myšlenky existence médií veřejné 
služby v moderní společnosti. Právní normy, na jejichž 
základě vznikla a fungují tzv. veřejnoprávní média, zpra-
vidla ukládají těmto médiím povinnost za prostředky 
vybrané od diváků a posluchačů na uživatelských po-
platcích vyrábět a vysílat také vzdělávací pořady.

Zákon o Českém rozhlasu z roku 1991 definoval, že 
posláním rozhlasu veřejné služby je – kromě jiného 
– „sloužit vzdělávání“. Novela tohoto zákona z roku 
2002 tuto formulaci mírně pozměnila: „Hlavními úkoly 
veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou ze-
jména výroba a vysílání (…) vzdělávacích pořadů.“

Postoj vedení Čs. rozhlasu, později Českého rozhlasu 
k pořadům, které je možné označit slovem vzdělávací, 
v letech 1989 až 2002 nejlépe vystihuje pasáž z výroční 
zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti ČRo za rok 
1998: „Rada souhlasí s vedením Českého rozhlasu, že 
příliš edukativně pojaté pořady rozhlasového poslu-
chače spíše odrazují. Proto čistě vzdělávací pořady ve 
schématech okruhů Českého rozhlasu dnes nenajdeme. 
Český rozhlas má posluchače vzdělávat nenásilně cel-
kovou svou úrovní. Vzdělávací prvky nemají být pří-
tomny jen v pořadech, u kterých je to posluchač zvyklý 
očekávat (Meteor, Toulky českou minulostí atd.), ale ve 
všech kulturních i zpravodajsko-publicistických pořa-
dech. (…) Má-li rozhlas vzdělávat a vychovávat, musí 
být o krok napřed. A určit směr, v němž má být o krok 
napřed, není možné žádnou objektivní metodou, ale 
jen trpělivou diskusí. Změřit a objektivně zhodnotit 
dokážeme totiž jen jaké věci jsou, ne jaké mají být.“129 

Rada ČRo se mýlila, když konstatovala, že čistě vzdě-
lávací pořady v programových schématech jednotlivých 
okruhů Českého rozhlasu v roce 1998 nebyly. Šlo však 
o výjimky. Rozhlas veřejné služby v duchu citované 



458

S
V

O
B

O
D

N
Ý

 
R

O
Z

H
L

A
S

 
 

 
 

 
 

 
1

9
9

0
–

2
0

0
3

459

pasáže ze zprávy Rady ČRo v devadesátých letech i na 
začátku nového tisíciletí na svou vzdělávací funkci 
prostřednictvím specializovaných pořadů téměř rezig-
noval s tím, že takové pořady posluchače spíše odrazují. 
Nepokoušel se však ve větší míře ani vyvíjet moderní 
rozhlasové formy, které by k poslechu pořadů, jejichž 
primárním úkolem je vzdělávat, přilákaly širší publikum. 
Existují přitom příklady ze světa, že moderně pojaté 
vzdělávací pořady si mohou u posluchačů získat oblibu. 
Rozhodně od poslechu rozhlasu neodrazují. Naopak. 

Rozhlasový teoretik a publicista Josef Branžovský již 
v září 1992 kritizoval skutečnost, že po listopadu 1989 se 
Čs. rozhlasu nepodařilo navázat na tradice rozhlasového 
vzdělávání, které byly založeny již za první republiky. „Měl 
jsem po listopadu 1989 představu, že nyní nastal čas obno-
vit a dovršit vzdělávací působení rozhlasu, během půlsto-
letí třikrát vážně narušené. Ukazuje se zatím, že to vůbec 
není snadné. Nově vzniklá vzdělávací redakce byla konglo-
merátem vzdělávacích a publicistických pořadů, přičemž 
publicistické pořady mají dodnes spíše informativní než 
analytický ráz. Redakce převzala staré normalizační kádry 
z bývalé Hlavní redakce politického vysílání, pro něž byla 
vzdělávací tradice prázdným pojmem a které byly po dvě 
desetiletí zvyklé pracovat stereotypním způsobem. Za celá 
tři léta se nepodařilo vybudovat komplexně redakci spo-
lečenských věd, jejichž problematika se objevovala spíš 
mimo redakci, u ,literátů‘ a v Radiofóru.“130

Jedním z nejposlouchanějších pořadů stanice ČRo 2 
– Praha, který naplňoval vzdělávací roli rozhlasu, zů-
stal i po listopadu 1989 populárně-vědecký magazín 
Meteor (pořad se však již přestal orientovat výhradně 
na mládež, ale měl široký záběr posluchačů). Zvláště 
vystupování popularizátorů vědy před mikrofonem 
(například astrofyzika a astronoma Jiřího Grygara či 
lékaře Františka Koukolíka), rozbory objevů ze široké 
škály vědních oborů a organizace významných projektů, 
do nichž se mohli zapojit posluchači, zachovaly Meteoru 
široké posluchačské zázemí. 

Autoři Meteoru stáli u zrodu několika unikátních 
projektů. Patří mezi ně například sčítání čápů v České 
republice, do něhož se Meteor a jeho posluchači zapojili 
v roce 1994. „Bez nadsázky mohu prohlásit, že na tak 
velkém úspěchu celé akce má zásluhu jen a jen vysí-
lání Meteoru, vaše výzvy k posluchačům a pak dopisy 
i lístky s hlášeními, které jsme dostali. (…) Posluchači 

Meteoru objevili nejvíce hnízd nejen nově postavených, 
ale i ta, o nichž jsme nevěděli. Vždyť se stalo, že hnízdo 
v Kosičkách v královéhradeckém okrese existuje již od 
roku 1920 a náš okresní koordinátor o něm nevěděl. 
Dozvěděli jsme se o něm až od posluchače Meteoru,“ 
ocenil přínos rozhlasového pořadu a jeho posluchačů 
hlavní koordinátor akce Bohumil Rejman. 

„Některé děti s pomocí svých rodičů objížděly například 
deset až patnáct hnízd a pravidelně sledovaly, jak se čá-
pům daří a kolik mláďat vychovávají. Paní Anna Růžičková 
z Prahy procestovala téměř celé střední a jižní Čechy, aby 
zjistila nová čapí hnízda nebo zkontrolovala hnízda již 
dávno objevená. Poslala nám rekordní počet 31 dopisů 
a v nich perfektní a přesné zprávy. Její hlášení osvětlila 
ornitologům mnoho zmatků a duplicitních hlášení,“131 kon-
statoval v roce 1995 redaktor Meteoru Ivo Budil.  

V roce 1994 začal být také připravován projekt
Africká odysea, který si kladl za cíl zmapovat za pomoci 
nejnovějších technologií tahové cesty čápů černých 
a jednoho z nich doprovázet do zimovišť poprvé v histo-
rii „krok za krokem“. Postupně se ustavil tým ornitologů 
a dalších odborníků. Spolu s Českým rozhlasem se na 
projektu podílely Akademie věd ČR a Národní muzeum. 
Koordinátorem projektu byl redaktor ČRo Miroslav 
Bobek. „Chceme zmapovat celou cestu čápů černých od 
odletu ze střední Evropy až do Afriky. Zjistit, kde čápi 
černí zimují a jaké jsou tam podmínky. Zdokumento-
vat, kudy hejno letí, jak často ptáci přijímají potravu 
a jakou, co se například děje s případnými opozdilci. 
Vidět na vlastní oči místa, kde hejno odpočívá a jaká 
nebezpečí na ně číhají jak od lidí, tak třeba z nevhod-
ného prostředí zamořeného pesticidy a jinými otrav-
nými látkami. Prostě dozvědět se o životě tohoto krás-
ného chráněného ptáka co nejvíce,“132 shrnul v červenci 
1995 hlavní cíle projektu Miroslav Bobek.

Pohyb čápů černých byl monitorován prostřednictvím 
batůžků s vysílači (satelitní a VHF telemetrie), které byly 
upevněny na zádech čápů mezi křídly a jejichž hmotnost 
nepřesáhla deset dekagramů. Samičku Kristýnu se na pod-
zim 1995 podařilo osmičlenné expedici doprovodit až do 
zimoviště ve východním Senegalu. Africká odysea přinesla 
Českému rozhlasu značné renomé. Později na ni navázal 
obdobný projekt Nová odysea.
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Od roku 1995 se rovněž z iniciativy redakce Meteoru 
každoročně uděluje čestný titul pro populárně-vědeckou 
publikaci Kniha Meteoru.

O popularizaci odborných témat se zasloužily i další 
pořady, například Studio 2001 (magazín informatiky, 
vědy a řízení vysílaný na stanici ČRo 2 – Praha), poz-
ději přejmenovaný na Studio 2010, Satelit (magazín 
o novinkách ze světa vědy a techniky vysílaný na stanici 
ČRo 1 – Radiožurnál) a Periskop (magazín vysílaný na 
stanici ČRo 2 – Praha). 

Po listopadu 1989 se do vysílání Čs. rozhlasu vrá-
tila Rozhlasová univerzita. Šlo o dvacetiminutové 
přednášky či rozhovory s odborníky na stanici ČRo 3 
– Vltava. „Rozhlasová univerzita byla obnovena jen 
podle jména v okleštěné podobě na Vltavě a bez reprízy 
a hlavně bez dopisového kontaktu s posluchači v bese-
dách,“133 zhodnotil obnovenou tradici cyklu Rozhlasová 
univerzita Josef Branžovský.

Novým pořadem, který se po listopadu 1989 stal pří-
spěvkem k vzdělávací roli rozhlasu, byl cyklus Rozhla-
sová akademie třetího věku vysílaný zpravidla jednou 
týdně. „V naší zemi začaly vznikat akademie třetího 
věku na počátku osmdesátých let. Jejich pořadateli 
byly kulturní domy, Červený kříž a další organizace 
ve větších městech. A právě nedostupnost této formy 
vzdělávání pro seniory v menších obcích nebo nedo-
stupnost této formy pro ty, kteří pro své zdravotní ob-
tíže neměli možnost se takových přednášek zúčastnit, 
přímo vybízela k takové formě vzdělávání, jež by byla 
dostupná všem. Rozhlas jako jeden ze sdělovacích pro-
středků starším lidem nejbližší (dokonce si na základě 
stovek a stovek upřímných a spontánních ohlasů trou-
fám tvrdit, že je rozhlas opravdu důvěrným přítelem 
seniorů) se přímo nabízel pro využití k tomuto účelu. 
Neváhala jsem tedy a připravila koncepci této formy 
vzdělávání,“ popsala vznik projektu Rozhlasová akade-
mie třetího věku jeho autorka Dagmar Francová. 

První přednáška prvního ročníku Rozhlasové akademie 
třetího věku byla odvysílána na stanici Praha 8. listo-
padu 1991 v rámci pětaosmdesátiminutového pořadu 
pro seniory nazvaného Stříbrná mozaika. V prvním 
ročníku odezněly nejdříve přednášky z oboru geriatrické 
psychiatrie (listopad 1991 až březen 1992, přednášející 
doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc.), po nich následoval 
přednáškový cyklus z oboru sociální informatika (březen 

až červen 1992, přednášející prof. PhDr. Jiří Cejpek) a cyk-
lus přednášek o vážné hudbě (listopad 1991 až červenec 
1992, přednášející prof. Karel Vladimír Burian). „Pro první 
dva jmenované obory se mi jevily jako optimální dvanácti- 
až patnáctiminutové přednášky s uvedením kontrolních 
otázek a doporučené literatury k přednesenému tématu 
v jejich závěru. Zkušenosti i odezva ze strany posluchačů 
potvrdily, že tato forma byla vhodná. Samozřejmě pro obor 
vážná hudba by čtvrthodinová přednáška nestačila, neboť 
bylo nutné počítat i s hudebními ukázkami. Proto před-
nášky z tohoto oboru byly pětačtyřicetiminutové a vysílaly 
se jednou měsíčně. Nespornou pomůckou pro posluchače 
byly texty jednotlivých přednášek, které otiskl zájmový 
týdeník důchodců Naše beseda,“134 vylíčila formu prvního 
ročníku Rozhlasové akademie třetího věku Dagmar Fran-
cová. O oblibě přednášek pro seniory vypovídá skutečnost, 
že okruh ČRo 2 – Praha vysílal Rozhlasovou akademii tře-
tího věku i v roce 2002. 

Během více než desetiletí trvání cyklu přednášející 
zasvětili posluchače do mnoha oborů: meteorologie, 
geografie, demografie, psychosomatiky, občanské ge-
nealogie, sociální komunikace atd. Přednášky z pořadu 
vyšly v devadesátých letech i knižně ve dvou dílech pod 
názvem Stříbrná mozaika.

V devadesátých letech vzniklo několik pořadů, které 
spojovaly kritéria vzdělávacích cyklů s využitím mimo-
rozhlasových prostředků vzdělávání a soustavné zpětné 
vazby s posluchači. Na stanici ČRo 3 – Vltava byla autor-
kou těchto pořadů Jarmila Lakosilová, která od roku 
1995 odpovídala za novou podobu programové řady 
Souvislosti. 

Jarmila Lakosilová (1938) 
Redaktorka. V letech 1957–1962 studovala na Institutu 
osvěty a novinářství UK; v Čs. rozhlase působila od roku 
1962 v redakci vědy a techniky. Pro své politické názory 
byla v roce 1974 z rozhlasu propuštěna. Po listopadu 1989 
se jako první z vypovězených vrátila do rozhlasu. Nejprve 
pracovala jako dramaturgyně okruhu Praha, v roce 1991 se 
stala redaktorkou Audiostudia. Od podzimu 1994 do konce 
roku 2001 působila v redakci rozhlasových her a doku-
mentu ČRo 3 – Vltavy.

V této programové řadě uvedla několik cyklů. Za 
všechny jmenujme sedmadvacetidílný Rudolf II. a jeho 
doba (1997), který se vysílal při příležitosti rudolfínské 
výstavy, či cyklus osmnácti přednášek Cesta a odkaz 
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T. G. Masaryka (2000) ke 150. výročí narození prvního 
prezidenta Československé republiky (vyšlo v roce 2002 
jako první svazek Knižnice Klubu Vltava). Přednášky 
byly vždy po několika lekcích doplněny hodinovými 
besedami, v nichž odborníci reagovali na připomínky 
a náměty rozhlasových posluchačů. 

Režisérem všech pořadů Jarmily Lakosilové v progra-
mové řadě Souvislosti byl Jiří Hraše.

Jiří Hraše (1930) 
Režisér. V letech 1950–1954 studoval režii na DAMU 
v Praze. V Čs. rozhlase působil od roku 1960 jako vedoucí 
střediska režisérů publicistických pořadů Hlavní redakce 
politického vysílání. Pro své politické názory byl v roce 
1970 z rozhlasu propuštěn. K rozhlasové režii se vrátil 

externě po listopadu 1989. V šedesátých letech se podílel 
například na cyklu Avantgarda bez legend a mýtů či na re-
konstrukci archivních pořadů E. F. Buriana. Zabývá se pro-
blematikou rozhlasové historie a teorie, věnuje se otázkám 
hlasové realizace. Působil jako pedagog na katedře žurna-
listiky Fakulty sociálních věd UK. V devadesátých letech 
byl členem výkonného výboru Svazu rozhlasových tvůrců, 
později místopředsedou Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. 
V roce 2002 obdržel Cenu generálního ředitele ČRo. 

Dvojici Lakosilová–Hraše se povedlo v devadesátých 
letech uvést do vysílání modernizovaný, působivý tvar 
přednášky, který byl odlehčen a oživen profesionálně in-
terpretovanými citáty z dobových dokumentů, i funkčně 
členěnou hodinovou vzdělávací besedu. V novém pro-

Část tvůrčího týmu Toulek českou minulostí: zleva herec J. Bareš, redaktor J. Veselý, režisér J. Ostrý, herečka I. Valešová
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gramovém schématu okruhu ČRo 3 – Vltava v létě 2002 
tento formát z vysílání rozhlasu veřejné služby vymizel. 
Programová řada Souvislosti byla bez náhrady zrušena.

Významným vzdělávacím cyklem, který se poprvé 
objevil ve vysílání ČRo 2 – Prahy 2. dubna 1995, byly 
Toulky českou minulostí. „Již před několika lety jsem 
dospěl k názoru, že Toulky českou minulostí, které 
vycházely na pokračování od konce sedmdesátých let 
v týdeníku Mladý svět a které se staly v žánru populár-
ně-vědeckých děl hitem, jsou pozoruhodným materiá-
lem vhodným i pro rozhlasové zpracování. Jejich autor 
Petr Hora-Hořejš nebyl proti. Od nápadu k jeho reali-
zaci však nebývá vždy jednoduchá cesta, a tak knižní 
vydávání Toulek je dnes téměř v polovině předpoklá-
daného rozsahu, zatímco zvuková verze je na začátku. 
Autora rozhlasové podoby toulek jsem nemusel hledat 
dlouho. Věděl jsem o vášni Josefa Veselého z Českého 
rozhlasu v Brně pro dějiny, znal jsem jeho bohatou 
sbírku zvukových dokumentů, rozhovorů s historiky, 
reportáží, portrétů a pásem o pozoruhodných dějích 
i osobnostech minulosti. Dal jsem ty dva dohromady, 
padli si do noty – a stanice Praha má vystaráno. Celé 
rozhlasové dílo, a neváhám tu použít takový termín, 
bude mít nejmíň 150 dílů, ročně připravíme zhruba 
30 premiér,“135 popsal v srpnu 1995 vznik rozhlasové po-
doby Toulek českou minulostí dramaturg ČRo 2 – Prahy 
Bohumil Kolář. Do konce roku 2002 bylo odvysíláno 
více než 390 dílů pořadu. Toulky českou minulostí se těší 
značné oblibě posluchačů, úryvky textu jednotlivých 
kapitol vycházejí na pokračování v Týdeníku Rozhlas 
a nakladatelství Radioservis vydalo několik dílů Tou-
lek na magnetofonových kazetách. Největší zásluhu na 
úspěchu cyklu má jeho autor Josef Veselý.

Josef Veselý (1950) 
Redaktor. V roce 1973 absolvoval Fakultu sociálních věd 
a publicistiky UK v Praze a nastoupil do redakce pro děti 
a mládež Čs. rozhlasu v Brně. V brněnském studiu ČRo 
působí dosud. Za třicet let práce v rozhlase je jeho jméno 
kromě Toulek českou minulostí uvedeno například pod 
cykly Šipka mladých cestovatelů, Rádio na polštář (1991–
1998), Dveře dokořán (1984–1990), Hezky česky (1993–do-
sud), Kdo to byl (1995–dosud) či Trefa (1990–dosud). 

Ve vysílání Českého rozhlasu se v posledních třinácti 
letech objevovaly nápadité pořady a cykly, které při-

spěly k popularizaci některých vědních oborů, ačkoli je-
jich primárním úkolem nebylo vzdělávat. Jedním z nich 
byl dvouletý projekt ČRo 3 – Vltavy přibližující tisíciletý 
kulturní rozvoj na území Čech a Moravy nazvaný Upro-
střed pevniny. Vysílal se v letech 1997 až 1999 a sestá-
val ze stovek pořadů. 

Inspirativním programovým prvkem byla tříminu-
tová Latinská kronika, kterou vysílala stanice ČRo 3 
– Vltava. Šlo o kalendárium ke dni, které bylo uvedeno 
v české a latinské verzi. Drobnou kompozici uzavíral la-
tinský citát. Smyslem tříminutové drobničky byla kromě 
připomínky událostí dne v průřezu dvou tisíciletí i snaha 
oživit u posluchačů zájem o latinu. 

Tvůrci Latinské kroniky navázali na obnovenou funkci 
latiny v programech gymnázií a vysokých škol a na její 
praktické užívání v odborném názvosloví. Zpětná vazba, 
kterou byly odpovědi na soutěžní otázky, potvrdila, že po-
řad sledují jak absolventi někdejších klasických gymnázií 
a vysokých škol, tak i příslušníci nejmladší generace. Řada 
posluchačů poslala zajímavé dopisy v latině a mnozí další 
začali na základě Latinské kroniky latinu studovat.

Rozhlasová zábava
Ještě koncem roku 1989 byla Hlavní redakce zá-

bavy zrušena a její pracovníci byli převedeni do Hlavní 
redakce literárně-dramatického vysílání (HRLDV). 
Vedením redakce zábavy, která nově fungovala v rámci 
HRLDV, byl místo Josefa Hajdučíka pověřen Zdeněk 
Bouček. Silvestrovské vysílání tehdy symbolicky pro-
vázel hlasatel Jiří Kadlec, který byl za své neschválené 
přání posluchačům po roce 1968 propuštěn z Čs. roz-
hlasu. 

Stávající pořady redakce zábavy dostaly novou náplň 
a redakce se snažila obohatit vysílání o aktuální humo-
ristickou a satirickou reflexi. K podstatnější proměně 
došlo o rok později za vedení Ivana Rösslera, který 
mezi novými spoluautory přivedl Tomáše Slámu s pro-
jektem Toboganu. 

Tomáš Sláma (1940)
Vystudoval filmovou a televizní dokumentární tvorbu na 
FAMU. Do rozhlasu nastoupil v roce 1979 jako redaktor 
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Mikrofóra. Poté, co v roce 1984 musel z rozhlasu odejít, 
pracoval například jako dramaturg u Krátkého filmu. Do 
rozhlasu se vrátil v roce 1990. Od roku 1991 je autorem 
a moderátorem posluchačsky oblíbeného pořadu Tobogan. 

„Tobogan pro mne znamená stále se scházet 
s lidmi, těšit se na jejich sdílnost a reakce,“ popisuje 
svůj vztah k pořadu Tobogan jeho autor Tomáš Sláma. 
„Nevím, jestli si ještě někdo dnes vzpomene na první 
pořady. Seděl jsem ve studiu na Vinohradech, před 
sebou knížky Slavomíra Mrožka a Jamese Thurbera, 
společnost mi dělala hrečka Slávka Hozová. Rozjímali 
jsme nad povídkami, hovořili o divadle a jeho poslání. 
V režii byly připravené desky z mé domácí fonotéky. 

Ale už tehdy jsem cítil, že k ,živému‘ slovu patří i ,živá‘ 
muzika.

Stalo se. Jenomže po odehrané písničce mi zase 
chyběl potlesk. A tak rozhlas přizval na mé přání do 
studia hrstku komparzistů. Pořad od pořadu jich při-
bývalo, studio nám začalo být malé. To už byl krůček 
ke klubovému prostředí. Na jaře roku 1992 se Tobogan 
přestěhoval do bývalého Divadla hudby, kterému se 
tehdy říkalo Supraclub. Vidím to jako dnes, seděli 
jsme s Miroslavem Horníčkem a Karlem Zichem pod 
pódiem obklopeni asi padesáti diváky. Mezi nimi 
seděla studentka novinařiny Saša Veberová, která se 
rozhodla napsat svou diplomovou práci o Toboganu. 
Ptala se po skončení vysílání herců i diváků na jejich 

Tobogan; zleva redaktor T. Sláma, V. Just, Z. Kabátová a jubilující M. Horníček
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pocity, rozebírala hudební složku pořadu, telefonáty, 
vliv prostoru. A taky se ptala mě, jak prožívám fakt, že 
jde o přímý přenos; někomu tohle vědomí stačí k tomu, 
aby se ,sesypal‘, jiný se naopak vybičuje  k plné kon-
centraci mysli. Patřím zřejmě do druhé kategorie, 
těším se z toho napětí i neopakovatelnosti.“136

Na výrazných autorských osobnostech jsou vystavěny 
nové programové řady Voskování (živě natáčený pořad 
v rodném kraji Jiřího Voskovce vždy s význačnými po-
pulárními hosty), Padesátník (archivní nahrávky pro-
vázené Ondřejem Suchým), Nedělní šálek kávy s Mi-
roslavem Donutilem, Radiodárek s Petrem Novotným, 
K vašim službám s Eduardem Hrubešem a další. Cykly 
a seriály z divadelního prostředí využily potenciál Sema-
foru a Ypsilonky. Do této oblasti svým způsobem patří 
rovněž jedinečný seriál Tlučhořovi, autorsky připravo-
vaný a interpretovaný Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaise-
rem. Pokračují oblíbené kabaretní řady, soutěžní pořad 
Kdy to bylo a redakce zábavy se stala iniciátorem sou-
těží Lady Radio a Radio Man (hledá se žena – od roku 
2001 i muž – s nejpříjemnějším hlasovým projevem). 
Od roku 200l se rozhlasová zábava přeměnila v tvůrčí 
skupinu pod Redakcí rozhlasové tvorby ČRo 2 – Prahy. 

Vysílání pro
děti a mládež

Hajaju a nedělní pohádku určené dětem a sobotní 
dobrodružnou hru pro mladé posluchače je možné 
označit souslovím stálice rozhlasového programu. 
Ostatní pořady, oblíbené před listopadem 1989, včetně 
populárního rozhlasového klubu dětí Domino, rok 2000 
nepřežily. 

Ještě začátek devadesátých let (1990–1992) byl 
z hlediska pořadů pro děti a mládež obdobím rozkvětu. 
Vedle vysílacích okruhů pro mladé (EM a následně Rá-
dia Mikrofórum)137 si přízeň nejmladších posluchačů 
zachovaly pořady Hajaja, Domino, Rádio na polštář, 
Meteor a další. Po listopadu 1989 vznikly i pořady nové 
či staronové. Za všechny jmenujme zvukový časopis pro 
děti Turádio, který se vrátil do programového schématu 
stanice Praha po nechtěné více než dvacetileté odmlce. 

„Jen málokterý rodič, dědeček nebo babička si přivstanou, 
aby si v neděli v osm hodin ráno poslechli na vlnách sta-
nice Praha verše svých dětí, vnuček a vnuků. (…) Ty první 
jsem vybíral, hodnotil i kritizoval před více než dvaceti lety. 
Jejich autoři mezitím vyrostli. Ne ze všech se stali básníci 
a spisovatelé. Určitě je mezi nimi již hodně maminek a ta-
tínků dalšího pokolení posluchačů i spolutvůrců Turádia. 
Po mnoha letech, kdy ani velcí, ani malí nesměli psát, 
vymýšlet, vysílat, hodnotit a kritizovat podle svého, se 
Turádio vrátilo a s ním i jeho vynálezkyně redaktorka Jana 
Kudrnová, která se mezi tím stala Janou Černohorskou. 
A tak i já se občas vracím a přistihuji se, že mě to baví ne 
méně, ani stejně, dokonce ještě více než před těmi dvaceti 
lety, totiž prohrabávat se tvorbou nové generace malých 
básníků… Malých? To zas tak úplně není pravda. Spíše 
mladých. Vždyť nám píší i sedmnáctiletí,“138 popsal své 
pocity znovuzrození Turádia Jan Vodňanský. 

Zprvu se Turádio vysílalo každý týden na stanici 
Praha v neděli po osmé hodině ráno a ve druhé polovině 
roku 1993 se vysílací čas změnil na neděli 19.25 hod. 
(v současnosti se vysílá v sobotu v 19.15 hod.). Novým 
pořadem byla například půlhodina řečí s dětmi a o nich 
Dospělým přístupno.

Další vývoj pořadů pro děti a mládež ovlivnily pře-
devším dvě události: rozvoj soukromého rozhlasového 
vysílání, které začalo oslovovat především mladší poslu-
chače, a reorganizace Českého rozhlasu (zrušení Hlavní 
redakce pro děti a mládež k 15. květnu 1992 a vznik 
nepoměrně menší redakce vysílání pro děti a mládež). 
Pořadů pro děti a mládež začalo ubývat. Tento proces 
dokládá vývoj pořadů Domino a Mikrofórum v devade-
sátých letech.

I po listopadu 1989 vysílal Český rozhlas na stanici 
Praha každý všední den po 14.00 hod. šedesátiminutový 
rozhlasový klub dětí Domino. Pořad zůstával organi-
zátorem mnoha zajímavých akcí (například Kufrování 
s Dominem či ankety o nejlepšího učitele Zlatý Ámos). 
Ke změně ve struktuře a pojetí Domina došlo na podzim 
1994, kdy stanice ČRo 2 – Praha zásadně změnila vysílací 
schéma. Odpolední pořady byly zkráceny a Domino bylo 
rozděleno do dvou částí (první se vysílala od 14.40 do 
15.00 hod., druhá od 15.20 do 15.40 hod.). 

K radikální změně vysílacího schématu přistoupilo vedení 
okruhu na základě sociologické analýzy kontinuálního 
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výzkumu poslechovosti v roce 1993. „Vedení stanice se 
okamžitě začalo důkladně zabývat zřetelnými trendy 
ve vývoji socioprofesní a věkové skladby posluchačů 
i ve vývoji poslechovosti jednotlivých pořadů. Základní 
otázkou bylo, zda se má ČRo 2 smířit s rychlým odlivem 
posluchačů v mladších a středních věkových kategoriích, 
a transformovat se tudíž do podoby rozhlasu pro seniory 
s časově omezenou perspektivou existence, nebo se poku-
sit cestou určitých změn ve vysílání znovu rozšířit věkové 
a zájmové spektrum posluchačů, a založit tak možnost 
dlouhodobé perspektivy. Konečné rozhodnutí prefero-
valo druhou variantu,“ vysvětlil změny šéfredaktor ČRo 2 
– Prahy Libor Vacek. „Vysílací schéma bylo založeno na 
pevné základní struktuře s velkou mírou vnitřní flexibility, 
na jasné definici dominantních cílových skupin poslu-
chačů v jednotlivých vysílacích intervalech a na snadno 
rozpoznatelném rytmu vysílání.“139 K největším zásahům 
do původní vysílací struktury došlo v odpoledním vysílání, 
jehož hlavním dramaturgem byl Dušan Všelicha, vedoucí 
tvůrčí skupiny Radio Mama. Do času mezi 14.00 až 18.00 
hod. byly zařazeny nové pořady pro mladé posluchače: 
například Co je to to to? (soutěž Lumíra Tučka; poslu-
chači měli do příběhu, v němž bylo používáno ukazovací 
zájmeno „to“, doplnit konkrétní věc), Kamenná školka 
(zábavný pořad členů Divadelního studia ČRo), Gramofon 
ztratil ponožku (kabaret z nesmyslů připravovala jejich 
sběratelka Lenka Vychodilová), Přepadení (pořad založený 
na telefonických přepadeních a mystifikacích připravoval 
herec Jiří Macháček). 

Změna vysílacího schématu vyvolala u většiny poslu-
chačů negativní reakci a vedení ČRo 2 – Prahy přistoupilo 
k jeho korekci. „I přes tyto přirozené procesy hledání 
optimálního tvaru se zdá, že celková koncepce vysílání 
nalezla u posluchačů příznivou odezvu, neboť se v zá-
věru roku 1994 podařilo zastavit úbytek posluchačů,“140 
zhodnotil výsledek změny v programu stanice její šéfre-
daktor Libor Vacek. Než bylo možné zjistit, zda si pořady 
tvůrčí skupiny Radia Mama najdou široký okruh mladších 
posluchačů, odešli Dušan Všelicha a jeho spolupracovníci 
do pražské soukromé stanice Rádio Limonádový Joe.

Korekce rozsáhlých změn v odpoledním vysílání 
ČRo 2 – Prahy, k níž došlo začátkem roku 1995, se opět 
dotkla pořadu Domino. Vysílací čas se zdvojnásobil, 
pořad se vysílal od 14.42 do 16.00 hod. Po několika mě-
sících došlo opět ke změně vysílacího času (od 14.22 do 
15.40 hod.). K dalším úpravám a zkrácení vysílacího času 
Domina došlo od 1. září 1995 (od 14.42 do 15.20 hod.). 

Časté změny vysílacího času a délky pořadu způsobily 
další odliv posluchačů. 

Ve druhé polovině roku 1997 přistoupilo vedení ČRo 2 
– Prahy k zásadní změně uspořádání pořadů pro děti 
a mládež a vytvořilo integrovaný blok „večerního pro-
gramu pro holky a kluky všeho věku“, který měl vysílací 
čas od 19.00 do 20.30 hod. Tento blok byl pojmenován 
Domino a byly do něj zařazeny tradiční pořady Hajaja či 
Rádio na Polštář. Tím zanikl rozhlasový klub dětí, jak jej 
nejmladší posluchači znali od roku 1982. 

Podobný osud potkal i pořady stanic EM a Rádio 
Mikrofórum. Mikrofórum bylo po zániku samostatného 
okruhu převedeno pod Radiožurnál (později ČRo 1 – Ra-
diožurnál). V lednu 1993 řada jeho redaktorů z rozhlasu 
odešla. Ve vysílacím schématu Radiožurnálu byl Mikro-
fóru vyhrazen čas po 21.00 hod. a jeho stopáž byla zkrá-
cena na padesát minut.

„Zpočátku si večerní Mikrofórum zachovávalo ně-
které prvky dřívějšího vysílání jako např. monotema-
tické hudební pořady, kontaktní pořady, ale ve druhé 
polovině devadesátých let začaly i do Mikrofóra proni-
kat zpravodajsko-publicistické formáty ČRo 1 – Radio-
žurnálu. Redakce Mikrofóra de facto přestala existovat 
a pořady připravovaly domácí, zahraniční a publicis-
tická redakce ČRo 1 – Radiožurnálu. Vznikla tak pra-
videlná týdenní Mikrofóra na zahraničněpolitická té-
mata, na aktuální publicistická témata, na témata pro 
handicapované občany, historické souvislosti apod. 
Koncem devadesátých let už byl název Mikrofórum 
pouze formální značkou, kterou ČRo 1 – Radiožurnál 
držel, než se pro ni najde odpovídající využití na
ČRo 2 – Praze,“141 popsal osud Mikrofóra šéfredaktor 
ČRo 1 – Radiožurnálu Alexandr Pícha. Mikrofórum za-
niklo na ČRo 1 – Radiožurnálu k 31. prosinci 2001. Po 
čtyřech měsících (1. dubna 2002) bylo obnoveno jeho 
vysílání na ČRo 2 – Praze.

Hudba ve vysílání Českého 
rozhlasu

V devadesátých letech se v porovnání s léty osmdesá-
tými celkový poměr hudby ve vysílání Českého (resp. Čes-
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koslovenského) rozhlasu nijak výrazně nezměnil. Hudba 
tvořila přibližně polovinu vysílání. Co se však změnilo, 
bylo otevření se rozhlasu hudební tvorbě ze zahraničí. 
Týkalo se to jak hudby artificiální (vážné hudby, jazzu 
či stylizované etnické hudby), tak hudby nonartificiální 
(populární hudby, folku, country či dechové hudby).142

Do vysílání se vrátila hudba zakázaných nebo potla-
čovaných domácích autorů a interpretů (Karla Kryla, 
Marty Kubišové, Jaroslava Hutky, Miroslava Kabeláče 
atd.), hudba duchovní (mše a církevní díla) a zvýšil se 
podíl anglo-americké hudební produkce. Členství Čes-
kého rozhlasu v Evropské vysílací unii (EBU) umožnilo 
nabídnout posluchačům stovky významných koncertů, 
operních představení a dalších projektů především zá-
padoevropských rozhlasových stanic. 

Poměr hudby a mluveného slova a podíl jednotlivých 
hudebních žánrů se lišil podle zaměření jednotlivých 
programových okruhů Českého rozhlasu. Největší podíl 
hudby ve vysílání vykazoval ČRo 3 – Vltava, a to zhruba 
70 % (50 % byla hudba vážná, 20 % tvořily ostatní druhy 
artificiální nebo přelomové hudby – jazz, elektronická 
hudba, etnická hudba, world music atd.). Následoval 
ČRo 1 – Radiožurnál, v jehož vysílání byla hudba zastou-
pena 47 %, přičemž šlo především o hudbu populární. Na 
stanici ČRo 2 – Praha se podílela 36 % různých žánrů od 
lehčí klasiky až k dechové hudbě.

Vážná hudba
Hlavní redakce hudebního vysílání byla v rámci 

reorganizace zrušena k 15. květnu 1992. Nové menší 
týmy začaly pracovat pod jednotlivými okruhy. V rámci 
organizační struktury ČRo 3 – Vltavy vznikla redakce 
vážné hudby, jejíž činnost byla zaměřena na symfonické, 
operní, komorní a vokální žánry, hudební publicistiku 
a hudební vysílání pro děti a mládež. V roce 2002 někteří 
pracovníci přešli do nově vytvořeného Produkčního 
centra (hudební režiséři a produkční). „Velké a zásadní 
změny, k nimž došlo v devadesátých letech a dochází 
dodnes, přinesly řadu zlepšení, ale i nejeden problém. 
To vše se samozřejmě úzce dotýkalo i vlastní progra-
mové činnosti. I zde probíhala dlouhodobá diskuse 
o nejideálnějším vysílacím schématu. K doposud po-
slední zásadní změně programového schématu došlo 
v roce 2002, kdy se vysílání ještě více přiblížilo trendu, 
jaký vyžaduje moderní rozhlasová praxe. Svým cha-

rakterem, zvukem a zpřehledněním každodenní na-
bídky tak starý typ rozhlasové stanice získal novou 
progresivnější podobu, jež sice nebyla zpočátku při-
jímána, zvláště ze strany konzervativněji založených 
posluchačů, zcela jednoznačně. Dnes již je tento nový 
styl vysílání čímsi samozřejmým a inspirativním pro 
další modernější invence,“143 shrnul proměny programů 
vážné hudby na stanici ČRo 3 – Vltava Bohuslav Vítek.

Zapojení Českého rozhlasu do EBU umožnilo nabíd-
nout posluchačům ČRo 3 – Vltavy výjimečné snímky 
především z oblasti klasické hudby a jazzu. Konkrétně 
to znamenalo možnost přejímání zahraničních snímků 
formou výměny (vysílány byly převážně v pořadech Hu-
dební galerie, Soudobá hudba a Musica moderna). 
Zvláště posluchačsky atraktivní byly přímé přenosy 
z Metropolitní opery v New Yorku. Pravidelnými akcemi 
EBU byly Speciální dny Euroradia. 

Jsou to celodenní tematicky vymezená vysílání, na nichž se 
podílejí členské organizace EBU (poslední neděle před Vá-
nocemi, občas i jindy, například při příležitosti významných 
výročí) včetně Českého rozhlasu. Například v roce 1997 od-
vysílal ČRo dva Speciální dny Euroradia: první 26. října 1997 
na téma Před sto lety (od 9.30 hod. dopoledne do 1.00 hod. 
v noci) sestával z hodinových koncertů z Moskvy, Frank-
furtu nad Mohanem, Lublaně, Vídně, Kodaně, Bruselu, Pa-
říže, Helsinek, Budapešti, anglického Swansea, švédského 
Växjö, Madridu, Washingtonu a Prahy. Český rozhlas se pre-
zentoval koncertem SOČRu pod vedením Vladimíra Válka, 
který spolu s Kühnovým smíšeným sborem uvedl v Paláci 
kultury Dvořákovu Píseň bohatýrskou a Janáčkovu kantátu 
Amarus. Druhý Speciální den Euroradia na téma Vánoční 
hudba uvedl ČRo 3 – Vltava 21. prosince 1997. Program za-
čínal příspěvkem Českého rozhlasu Ostrava s cimbálovou 
muzikou Technik, jejími sólisty a hosty. V přímém přenosu 
byly zařazeny koncerty z Francie, Anglie, ze Slovenska, 
Spojených států amerických a dalších zemí. 

Od roku 1995 začal Český rozhlas vysílat z výměnné 
sítě EBU i koncerty v rámci Jazzové sezony. I v této 
oblasti významně přispíval do nabídky EBU svými pří-
mými přenosy či záznamy koncertů. 

Český rozhlas byl v letech 1989 až 2002 podobně 
jako v minulosti u všech nejvýznamnějších hudebních 
akcí v České republice (Pražské jaro, Pražský podzim, 
Moravský podzim, Mezinárodní festival Český Krumlov, 
Festival Bohuslava Martinů a další festivaly, přenosy 
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celé abonentní řady České filharmonie), některé pro-
jekty sám organizoval (koncerty k 250. výročí úmrtí 
J. D. Zelenky v roce 1995, objevování citolibské sklada-
telské školy atd.). 

V devadesátých letech Český rozhlas pořídil i stu-
diové nahrávky dvou oper. V roce 1995 byla dokončena 
a 21. března téhož roku odvysílána nahrávka opery Ilji 
Hurníka Dáma a lupiči. Autor byl se studiovým sním-
kem svého díla spokojen: „Vynořilo se plno věcí, které 
z jeviště těžko pronikají k divákovi, hlavně zpívaný 
text. Ten je na snímku zřetelný jako v činohře. Také 
skryté hudební pointy vyniknou jako pod drobnohle-
dem. Zde skládám poklonu rozhlasovému orchestru 
za udivující pohotovost. Už po druhém přehrání byl 
připraven točit naostro. Jeden z jeho členů mi to vy-
světlil: ,To víte, chceme brzo domů. Takže se pekelně 
soustředíme, aby už první záběry byly v pořádku.‘ 
A byl tu opět Jan Štych, který umí přesně odhadnout, 
kdy je třeba spád popohnat a kdy jej pozdržet, aby zpěv 
neupadl v pouhou konverzačku. A ještě sehraný tým 
Tausinger–Zikmund–Kadaníková, který dokázal zvu-
kovým přijetím navodit atmosféru jeviště.“144 

V roce 1997 vznikla na objednávku Českého rozhlasu 
a 25. května 1997 měla světovou premiéru v Katedrále 
sv. Víta v rámci festivalu Pražské jaro církevní opera 
Petra Ebena Jeremias. „Myšlenku na napsání opery 
dle Zweigova Jeremiase jsem nosil v hlavě čtyřicet let 
a nikdy před rokem 1989 jsem si nepředstavil, že ji 
budu moci zkomponovat, a to dokonce na objednávku 
Českého rozhlasu. Původní objednávka z roku 1995 
předpokládala premiéru díla v roce 1998, ale na žádost 
vedení festivalu Pražské jaro a pražského arcibiskup-
ství jsem ji dokončil dříve, aby mohla být uvedena 
ještě v roce 1997, v roce milénia sv. Vojtěcha,“145 popsal 
okolnosti vzniku opery Petr Eben. „Jeremias je pro mne 
jakýmsi završením mé tvorby, největším tématem, 
na jakém jsem kdy pracoval; možná si objednavatelé 
(Český rozhlas a Národní divadlo) představovali me-
ditativní duchovní skladbu, ale tohle je drama.“146 

Významným projektem z oblasti vážné hudby bylo 
rovněž nahrávání české duchovní hudby (mše a církevní 
díla J. D. Zelenky, V. V. Maška, J. K. Vaňhala, F. X. Brixiho, 
A. Liehmanna, A. Dvořáka, J. Suka a dalších autorů).

Mnoho tradičních pořadů zůstalo zachováno i po 
roce 1989. Nově však vznikly pořady z oblasti duchovní 

hudby (Duchovní hudba a Liturgický rok, v němž 
bylo mimo jiné uvedeno i několik ročníků Bachových 
kantát). Z hudebněpublicistických a popularizačních po-
řadů získaly pevné místo ve vysílacím schématu ČRo 3 
– Vltavy a dodnes si zachovaly velkou přízeň posluchačů 
nově vzniklé pořady Da Capo (populárně-naučná půl-
hodinka připravovaná Lukášem Hurníkem, oceněná 
v roce 1995 hlavní cenou v hudební kategorii na festivalu 
Prix Bohemia Radio) a kontaktní Telefonotéka (pořad 
se zajímavými nahrávkami, hosty ve studiu, hudebním 
hlavolamem a telefonáty posluchačů). 

V oblasti hudebních pořadů pro děti a mládež se na po-
čátku devadesátých let ještě vysílaly programové typy jako 
Pusa na dobrou noc, Když se večer stmívá, objevily se pub-
licistické pořady Slovo o hudbě, Rozhovory s hudbou, kon-
certy z rozhlasových nahrávek mladých interpretů Studio 
talentů a další. V průběhu devadesátých let však celkově 
došlo k podstatné redukci pořadů pro tuto věkovou sku-
pinu posluchačů. Výjimkou je půlhodinový hudební pořad 
Sluchátko (vysílaný dvakrát měsíčně v neděli) s hudebními 
hádankami pro děti ve věku od 10 do 14 let, který vznikl 
v roce 1998.

 V souvislosti se zásadní změnou vysílacího schématu 
ČRo 3 – Vltavy ve druhé polovině roku 2002 vznikly nové 
pořady. Za všechny jmenujme portréty předních hudeb-
ních skladatelů Z jejich života či odpolední komento-
vanou půlhodinu barokní hudby Trylek. Novou podobu 
získalo Matiné, které je v současnosti uváděno vždy 
některou známou osobností. Díky přílivu hudebních 
nosičů nejrůznějších vydavatelství z celého světa vznikl 
i speciální kritický pořad, který se od roku 2002 nazývá 
Rondo.

Redakce vážné hudby se podílela na organizaci reno-
mované mezinárodní soutěže mladých hudebníků Con-
certino Praga. Katalog snímků Concertina Praga evido-
val do roku 2000 přibližně patnáct set skladeb a cyklů. 
V roce 1992 vznikla v redakci vážné hudby soutěž žákov-
ských a studentských orchestrů Concerto Bohemia na 
stejném principu anonymního hodnocení zvukových 
snímků jako Concertino Praga. Redakce realizuje vý-
robu soutěžních nahrávek, sestavuje z nich programy, 
obstarává přímé přenosy koncertů vítězů, většinou ze 
Španělského sálu Pražského hradu, kde spolupracuje se 
simultánním vysíláním České televize. 
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Za chloubu Českého rozhlasu je možné v této oblasti 
označit ještě projekty Varhany a Zvony, ve světě naprosto 
ojedinělé. Původní myšlenka z roku 1988 natočit na dvou 
desítkách nástrojů nejvýznamnější skladby českých mis-
trů 18. a 19. století přerostla po dvou letech v záměr zma-
povat nejvýznamnější dochované české hudební nástroje 
a v souvislosti s tím reflektovat i evropskou varhanní 
tvorbu proveditelnou na historických varhanech českého 
typu a současné české interpretační umění. Počátkem 
roku 2003 bylo v rámci projektu Varhany podchyceno 144 
památných nástrojů a natočeno asi tisíc titulů evropské 
varhanní hudby za spolupráce s jedenačtyřiceti předními 
českými, ale i zahraničními varhaníky, což představuje 
asi sedmdesát hodin hudby. Pořízené snímky nacházejí 
uplatnění v mnoha typech hudebních a hudebně-publicis-
tických pořadů a jsou trvale archivovány. Vydavatelství 
Radioservis dosud vydalo dva kompaktní disky, které jsou 
výběrem nejzajímavějších snímků projektu. 

Od roku 1991 byl podobně uskutečňován projekt 
Zvony. „Nápad zaznamenat na magnetofonový pásek 
různé zvony, co jich po republice je, se zrodil vlastně 
v okamžiku, kdy po listopadu 1989 přestaly být ideolo-
gickým nepřítelem. (…) Přišla s ním tehdy dramatur-
gyně stanice Vltava Dagmar Maxová a k realizaci jej 
svěřila redaktorovi Radku Rejškovi. Rejšek se té myš-
lenky nejdříve zalekl, velice rychle si uvědomil prac-
nost celého projektu, zejména po stránce organizační 
a technické. Ale pak dospěl k závěru, že by to přece jen 
šlo za předpokladu, že si vytipuje lokality, kde se za-
jímavé zvony nacházejí, a na jeden výjezd pořídí víc 
nahrávek. Samozřejmě k tomu potřeboval i odborníka 
– našel ho v mistru zvonaři Petru Rudolfu Manouškovi 
ze Zbraslavi. Dohodli se, že každý zvon nejen nahrají, 
ale i popíší a pokusí se opatřit informace o jeho vzniku 
a tvůrci. Jednotlivé oblasti se tak ze zvonařského 
hlediska také zmapují,“147 popsal okolnosti vzniku vý-
jimečného projektu Týdeník Rozhlas. K lednu 2003 byly 
v archivu Českého rozhlasu uchovány záznamy zvuků 
686 zvonů z různých míst Čech, Moravy a Slezska. 

V posledních dvou letech byl projekt Zvony postupně 
rozšiřován též o zvonohry a carillonérské zvonkohry. 

 
Jazz, etno, world music…

Souběžně se zánikem Hlavní redakce hudebního vy-
sílání a vznikem redakce vážné hudby byla v polovině 

května 1992 ustavena i redakce jazzové a populární 
hudby (populární hudbou se v tomto případě rozuměl 
jazz, swing, etno, world music a další „nekomerční“ 
žánry). Na začátku devadesátých let byly jazzové pořady 
obsaženy ve vysílacích schématech stanic ČRo 2 – Praha 
a ČRo 3 – Vltava. S tím, jak se měnila hudební drama-
turgie jednotlivých programových okruhů Českého 
rozhlasu v první polovině devadesátých let, byly jazzové 
pořady postupně přesouvány na ČRo 3 – Vltavu. Zatímco 
v roce 1994 redakce jazzové a populární hudby zajišťo-
vala na této stanici 8 % vysílání, o rok později to bylo již 
12 %. V roce 1996 se toto číslo zvýšilo na 16 % a o rok 
později na 18 %. Jazz a ostatní „nekomerční“ žánry tvo-
řily v roce 2002 pětinu vysílání třetího programového 
okruhu ČRo.

V devadesátých letech byl jazz pravidelně prezen-
tován v následujících pořadech: Jazz lunch (jazzové 
nahrávky uváděli hodinu před polednem Lubomír Do-
růžka, Jana Koubková, Jan Hála, Zdeněk Dvořák 
a další), Jazz club začátkem roku 1993 přejmenovaný 
na Jazzový klub (šlo o přímé přenosy či záznamy jaz-
zových koncertů, posluchačsky oblíbené byly koncerty 
z pražské Reduty, často byly v tomto pořadu vysílány 
nahrávky Big Bandu Radio Praha), Eurojazz – EBU 
(v tomto pořadu byly prezentovány jazzové nahrávky 
z výměnné sítě EBU), Jazzový podvečer, Noční vlna 
jazzu či Jazz za kuropění. K posluchačsky oblíbeným 
pořadům rovněž patřily cykly Jazzmeni vyprávějí 
(vzpomínky světových jazzmenů doprovázené jejich 
tvorbou) či Jazz od začátku připravované Lubomírem 
Dorůžkou.

Akcí celorozhlasového významu byl přímý přenos jazzo-
vého koncertu Eurobigbandu (EBU Public Jazz Concert) 
z divadla ve Slaném 18. listopadu 1995. Orchestr sestavený 
ze sólistů delegovaných jednotlivými členskými rozhlaso-
vými stanicemi EBU vystoupil pod vedením dirigentů Karla 
Růžičky a Jana Konopáska s programem, který byl později 
vydán i na CD. V devadesátých letech mikrofony Českého 
rozhlasu nechyběly na významných jazzových akcích jako 
Agharta Prague Jazz Festival či pravidelné setkání jazz-
-blues-rockových zpěváků Vokalíza.

Cestu do rozhlasového vysílání si našly i další hu-
dební žánry patřící do skupiny artificiální nebo zartifici-
alizované hudby jako například šanson, experimentální 
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rocková hudba, new age či world music (například 
v pořadech Hudba na pomezí, Svět jiné hudby či Al-
ternativa). World music byla pravidelně prezentována 
v pořadu Hudba na pomezí, který připravoval a uváděl 
Petr Dorůžka. Součástí pořadu byl pravidelný žebříček 
World Music Charts Europe, který Český rozhlas připra-
voval ve spolupráci s berlínskou stanicí MDR.

Spotřební hudba
Různé žánry populární hudby (ČRo 1 – Radižorunál), 

folku, country či dechové hudby (ČRo 2 – Praha) se 
uplatňovaly především ve vysílání těch celoplošných sta-
nic Českého rozhlasu, jejichž cílem je získání masového 
publika a jejichž program tvoří převážně proudové a blo-
kové vysílání, a používají proto hudbu spíše jako „výplň“ 
mezi jednotlivými příspěvky či vstupy moderátorů.

Kvůli dodržování hudebního formátu a pravidelnému 
střídání skladeb je populární hudba vybírána prostřednic-
tvím specializovaných počítačových programů (prvním 
a nejznámějším programem byl Selector). Dramaturg do 
počítače uloží stovky či tisíce skladeb, které odpovídají da-
nému formátu, a z nich pak podle předem nadefinovaných 
kritérií (například potřebného tempa, energie, vzdálenosti 
mezi jednotlivými přehráními apod.) počítač sestaví po-
drobný rozpis skladeb na celý den; v rozhlasovém žargonu 
se tomuto rozpisu dostalo označení playlist. Výběr hudby 
pomocí počítače byl zaveden v Českém rozhlase nejdříve 
na stanici ČRo 1 – Radiožurnál, a to od března 1995 (nej-
prve program Music Master a od 1. dubna 1996 program 
RCS Selector) a od 1. února 1999 i na stanici ČRo 2 – Praha 
(od začátku program RCS Selector). 

Přesto na obou okruzích existovaly v devadesátých 
letech specializované pořady, v nichž se výběr hudby 
pomocí počítače neuplatňoval (například u ČRo 1 – Ra-
diožurnálu šlo o deset procent hudební produkce, což se 
týkalo především kulturních pořadů, Zápisníku zahranič-
ních zpravodajů, Zápisníku domácích zpravodajů, Křes-
ťanského týdeníku a pořadů pro národnostní menšiny).

Obě stanice vysílaly i specializované pořady zamě-
řené na vybrané hudební žánry. Z pořadů ČRo 1 – Ra-
diožurnálu zmiňme Discoklub Bravo (zaměřen byl na 
populární hudbu pro -náctileté), Country dostavník 
(pořad country melodií z domácí i zahraniční produkce 
připravoval a uváděl Miroslav Černý), Hot pop 100 – 
Billboard (seriál americké singlové hitparády týdeníku 

Billboard), Rozhlasovou hitparádu později přejme-
novanou na Radiohity (přehlídka nejhranějších titulů 
na českých rádiích uváděná Jitkou Benešovou), Noční 
proud (tříhodinový blok hudby moderovaný diskžokeji 
a vysílaný od pondělí do neděle od 23.10 do 2.00 hod.), 
Formule pop (oficiální hitparáda Nočního proudu).

ČRo 2 – Praha jako okruh pro celou rodinu se věnoval 
široké škále hudebních žánrů nonartificiální hudby, což 
dokládá následující výčet pořadů: Poledne s dechovkou 
(oblíbené dechovky uváděla Pavlína Filipovská), Trubte 
nám, trumpety! a Muziky, muziky (půlhodina písniček 
a melodií české lidovky a dechovky), Pojď do chambre 
séparée… (pořad zaměřený na svět operety) atd.

Na přelomu 20. a 21. století odvysílaly stanice ČRo 1 – Ra-
diožurnál a ČRo 2 – Praha stodílný seriál o české populární 
hudbě 20. století nazvaný Hit století. Každý díl v šesti 
minutách připomenul nejpopulárnější píseň daného roku 
a nastínil související historické události. V rámci seriálu 
byla Českým rozhlasem a agenturou Musica Bohemica vy-
hlášena i anketa o nejpopulárnější českou píseň 20. století. 
V její první části skupina historiků a hudebních publicistů 
vybrala nejpopulárnější píseň každého roku, přičemž 
kritériem byla obliba v době vzniku skladby i to, zda se 
na ni s odstupem let nezapomnělo. V druhé etapě ankety 
posluchači určili hlasováním pořadí hitů století. Českým 
hitem století se nakonec stala píseň J. Vejvody a V. Zemana 
Škoda lásky. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 8. ledna 
2000 v přímém přenosu ČRo 1 – Radiožurnálu a soukromé 
TV Nova.

Reflexe rozhlasové tvorby
Existují-li v dosavadní historii rozhlasového vysílání 

období, která bychom mohli označit za období rozkvětu 
rozhlasové kritiky či reflexe rozhlasové tvorby, pak léta 
devadesátá byla z tohoto pohledu obdobím krizovým. 
Kritika rozhlasové tvorby ze stránek deníků a kulturních 
časopisů téměř vymizela. Rozhlas jako médium a jeho 
program se (na rozdíl od televizního vysílání, divadelní 
tvorby a knižní produkce) dostal na okraj zájmu kulturní 
kritiky. 

Kritická reflexe rozhlasového vysílání se tak stala 
předmětem zájmu poměrně malé skupiny nadšenců a or-
ganizátorů několika rozhlasových přehlídek a soutěží. 
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Sdružení pro rozhlasovou tvorbu (dříve Svaz 
rozhlasových tvůrců) 

Až do roku 1990 byli rozhlasoví tvůrci spolu s divadel-
níky, filmaři a pracovníky televize členy Svazu českých 
dramatických umělců. Po listopadu 1989 se začal Svaz 
českých dramatických umělců rozpadat a vznikaly pří-
pravné výbory organizací nových: mezi nimi byl v pro-
sinci 1989 i přípravný výbor Svazu rozhlasových tvůrců 
(SRT). První valná hromada, na níž byl Svaz rozhlasových 
tvůrců ustaven, se konala 27. ledna 1990 a zúčastnilo se 
jí na sto třicet rozhlasových pracovníků. Režisér Josef 
Henke za přípravný výbor oznámil, že Svaz rozhlasových 
tvůrců bude dobrovolná, otevřená a politicky nezávislá 
organizace uměleckých a umělecko-technických pra-
covníků a spolupracovníků rozhlasu, teoretiků a kritiků 
s působností na území České republiky. Vznik nového 
a samostatného svazu pracovníků a spolupracovníků 
rozhlasu označil za nanejvýš naléhavý, zdůraznil, že do-
savadní svazy dramatických umělců (český i federální) 
oblast rozhlasu zanedbávaly a opomíjely. „Nejdůležitěj-
šími úkoly svazu budou reflexe rozhlasové tvorby a há-
jení profesních zájmů rozhlasových pracovníků. (…) 
Nehodláme suplovat odbory, ale pokud to bude nutné, 
můžeme se i jejich úkolů na čas ujmout. Počítáme 
s klubovou činností, vyloučena není ani určitá forma 
komerční činnosti, která by nám rozmnožila finanční 
prostředky,“148 uvedl v projevu na ustavující valné hro-
madě Svazu rozhlasových tvůrců. K otázce členství bylo 
v diskusi rozhodnuto, že svaz bude otevřenou organizací, 
přičemž o přijetí či nepřijetí rozhodne vždy výkonný
výbor, který reprezentativně zastupuje všechny profese. 
Do prvního sedmnáctičlenného výkonného výboru byli 
zvoleni Jitka Borkovcová, Jan Halas, Josef Henke, Věra 
Šťovíčková-Heroldová, Josef Hlavnička, Hana Kofrán-
ková, Jarmila Konrádová, Eva Košlerová, Miloš Kot, 
Světlana Lavičková, Radislav Nikodém, Zdeňka Psůt-
ková, Ivan Ruml, Jaroslava Strejčková, Vladimír Truc, 
Gabriela Vránová a Dušan Všelicha. 

Svaz rozhlasových tvůrců se v prvních letech exis-
tence zapojil do diskusí o transformaci státního rozhlasu 
na rozhlas veřejné služby, ohradil se proti myšlenkám 
privatizovat Československý či Český rozhlas, založil 
tradici dvou rozhlasových přehlídek Report a Bilance 
a upozornil na skomírající kritiku rozhlasové tvorby 
v tisku.

Na šéfredaktory deníků a kulturních časopisů se s vý-
zvou, aby na svých stránkách věnovali větší pozornost 
vysílaným pořadům, obrátil Svaz rozhlasových tvůrců 
v červenci 1992. Na tiskové konferenci 15. července 1992 
jeho zástupci uvedli, že tvůrcům rozhlasových pořadů, ale 
i mnoha posluchačům, kteří denně sledují své oblíbené 
pořady na rozhlasových stanicích, chybí kritika vysílaných 
děl v tisku a časopisech. Upozornili na to, že na rozdíl od 
rozhlasového vysílání jsou ostatní oblasti kultury tiskem 
propagovány a povzbuzovány. Tento trend byl podle 
SRT dán aktuální situací a postavením rozhlasu, ale i tak 
neměla být rozhlasu a jeho posluchačům upřena analýza 
a kritická reflexe výsledků. „Rozhlas je místem, kde se 
vytvářejí samostatná díla,“149 uvedl na tiskové konferenci 
místopředseda SRT Jiří Hraše. I přes tuto výzvu se situace 
kritiky rozhlasové tvorby na stránkách tisku nezměnila. 

K institucionální proměně SRT došlo v první polovině 
roku 1994. Svaz rozhlasových tvůrců s profesionálním 
sekretariátem z finančních důvodů zanikl a nahradilo jej 
skromnější Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Konfe-
rence, na níž došlo ke změně názvu a statutu svazu na 
sdružení, se konala 24. května 1994. Schváleny na ní byly 
i nové stanovy. Jejich podstatnou změnou bylo to, že 
členy Sdružení pro rozhlasovou tvorbu se napříště mohli 
stát i příznivci rozhlasové tvorby.

Ve druhé polovině devadesátých let založilo Sdružení 
pro rozhlasovou tvorbu tradici jarních seminářů na půdě 
Univerzity Karlovy, jejichž spolupořadatelem se stala 
katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. První 
společný seminář obou institucí se konal 26. dubna 1996 
a byl uspořádán při příležitosti šedesátého výročí první 
teoretické studie o rozhlasové tvorbě – disertační práce 
Václava Růta Divadlo a rozhlas. Seminář byl věnován 
osobnosti Václava Růta, aktuálnímu pohledu na jeho 
myšlenky o specifičnosti rozhlasové estetiky i vývoji 
rozhlasových názorů a zkušeností za uplynulých šest 
desetiletí. Od roku 1996 se společné jarní semináře SRT 
a FSV UK staly pravidelností. 

Z dalších témat: Reportáž v tisku a v rozhlase (1997), Psy-
chologie, estetika a rozhlasová publicistika (1998) či Bílá 
místa rozhlasové historie (1999). 

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu se stalo také orga-
nizátorem pravidelného teoretického semináře v rámci 
mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohe-
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mia Radio, který se od roku 1992 koná pravidelně na 
přelomu září a října v Poděbradech. První seminář byl 
uspořádán 1. října 1996 a jeho tématem byla Kultura 
v rozhlase a rozhlasová kultura. 

Z dalších témat: Rozhlas v roce 2000 (1997), Rozhlasové 
vysílání a (jeho) posluchači (1998) či Duální systém rozhla-
sového vysílání v České republice (2000).

Kromě organizace téměř dvou desítek seminářů mělo 
na konci roku 2002 Sdružení pro rozhlasovou tvorbu na 
svém kontě i vydání více než desítky sborníků a publi-
kací týkajících se rozhlasové tvorby a akcí SRT. Jednou 
z nich je sborník Kdo je kdo v sedmdesátileté histo-
rii Českého rozhlasu, jehož autorem je Rostislav Bě-
hal. Publikace obsahuje životopisné údaje zhruba sedmi 
stovek rozhlasových osobností, které se významně 
zapsaly – ať již v pozitivním, či negativním slova smyslu 
– do historie Československého a Českého rozhlasu. 
Sborník měl původně vyjít péčí studijního oddělení při 
příležitosti sedmdesátého výročí zahájení pravidelného 
rozhlasového vysílání na území Československa, tedy 
v roce 1993. Kvůli nedostatku peněz však vyšel až o tři 
roky později. 

Od obnovy k zániku
Studijní oddělení Čs. rozhlasu (později Českého 

rozhlasu) bylo obnoveno po listopadu 1989. Nemalou 
zásluhu na tom měla Jarmila Votavová, která se v roce 
1990 stala jeho vedoucí.

Jarmila Votavová (1923) 
Redaktorka. V Čs. (resp. Českém) rozhlase působila 
v letech 1953–1971 a 1990–1992. V letech 1953–1958 byla 
redaktorkou vysílání pro ženy, od roku 1958 do 1965 
vedoucí redaktorkou téhož vysílání. V letech 1965–1970 
byla vedoucí studijního oddělení a výzkumu. Zabývala se 
zejména problematikou výzkumu poslechovosti, zájmu 
posluchačů, obliby a motivace. Současně redigovala teo-
retické práce vydávané studijním oddělením (periodické 
sborníky Rozhlas ve světě, Informace–učebnice–semináře, 
Kapitoly z dějin a monotematické sborníky; celkem 28 pu-
blikací kromě odborných revue Rozhlas ve světě a Studie 
a úvahy). Po zrušení studijního oddělení na začátku sedm-
desátých let z rozhlasu odešla. Vrátila se v roce 1990, kdy 
se stala vedoucí postupně obnovovaného studijního oddě-
lení. Tuto funkci zastávala do roku 1992.

„Studijní oddělení se v šedesátých letech pustilo 
do shromažďování Kapitol z dějin rozhlasu, staralo 
se o teoretické práce, vydávalo teoretický čtvrtletník 
Studie a úvahy, informativní měsíčník Rozhlas ve 
světě, sledovalo kriticky a s velkou podporou všechno 
úsilí o renesanci rozhlasové publicistiky, o renesanci 
rozhlasového vysílání. Tato práce byla počátkem sedm-
desátých let násilně přerušena, oddělení zlikvidováno. 
Když bylo studijní oddělení v roce 1990 obnoveno, 
nemělo k dispozici ani svou bohatou knihovnu. Skoro 
všechno vzalo za své,“150 vzpomínala Jarmila Votavová. 

Koncem roku 1992, kdy vedení Českého rozhlasu roz-
hodlo o zrušení samostatného výzkumného oddělení, 
byla s platností od 1. ledna 1993 převedena do působ-
nosti studijního oddělení i problematika výzkumu. 
Název střediska byl rozšířen na Studijní a výzkumné 
oddělení ČRo. 

V průběhu tříleté činnosti obnoveného studijního oddělení 
se jeho pracovníci zasloužili například o vrácení odborné 
úrovně periodiku Rozhlasová práce. Periodikum navá-
zalo na nejlepší tradice Rozhlasové práce z let šedesátých 
a na odborný bulletin Rozhlas ve světě. „Bude nezbytné 
věnovat více místa informacím ,o světě rozhlasu a rozhla-
sech světa‘, abychom alespoň tak začali splácet dluh naší 
publicistiky, která o dění v zahraničí psala buď zkresleně, 
nebo opožděně – pokud psala vůbec. Ruku v ruce s tím jde 
požadavek (rovněž zazněl na zasedání redakční rady), aby 
se vedle sledování novinek na poli publicistiky věnovalo 
více pozornosti tomu, co ve svých nejlepších dílech přežívá 
pomíjivou chvíli vysílání, totiž dramatické tvorbě. Nemalý 
dluh musíme splácet také osobnostem zakladatelského 
významu, všem, kdož posunuli a posouvají laťku rozhla-
sového umění, dokumentaristiky, publicistiky výš. Jde o to 
zasvěceně hodnotit jejich skutečný přínos rozhlasu včetně 
kritické reflexe vzdálené bezduchému budování pomníků. 
Jsme připraveni naplno otevírat stránky časopisu i pole-
mice, střetu názorů, vyjasňování postojů,“151 předsevzala si 
v prvním polistopadovém čísle nová redakční rada odbor-
ného periodika. Svým slovům dostála. V letech 1990–1993 
se Rozhlasová práce věnovala na svých stránkách proble-
matice vzdělávacích pořadů v ČRo a jejich úrovni, zvukové 
kultuře mluveného zpravodajství, poezii v rozhlase, oblibě 
hudebních žánrů a programových typů, žánru feature 
a dalším tématům. Přinášela zprávy o dění v zahraničních 
rozhlasech, informace z mezinárodních rozhlasových 
soutěží a přehlídek a na jejích stránkách docházelo rovněž 
k polemice. Rozhlasová práce zanikla se zrušením studij-
ního a výzkumného oddělení ke konci roku 1993.
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Významným počinem Studijního a výzkumného od-
dělení ČRo bylo v roce 1993 vydání publikace Jarmily 
Votavové Stručný nástin historie Českého rozhlasu. 
„Tento sborníček je pouze pokusem o zmapování slo-
žité cesty, kterou rozhlas prošel. Přáli bychom si, aby 
vnesl do vědomí mladé rozhlasové generace povědomí 
dějinného vývoje a jeho souvislostí,“ napsala autorka 
v úvodu své práce. Stručný nástin historie Českého 
rozhlasu Jarmily Votavové byl prvním systematickým 
obrazem – byť stručným – vývoje celých sedmdesáti let 
rozhlasového vysílání.

Obnovená tradice však netrvala dlouho: reorganizace 
a snižování počtu zaměstnanců po nástupu Vlastimila 
Ježka do funkce generálního ředitele ČRo způsobily 
v roce 1993 zánik studijního a výzkumného oddělení 
bez náhrady. Rozhlas tak definitivně přišel o oddělení, 
které se věnovalo vydávání odborných publikací a pe-
riodik, seznamujících rozhlasové pracovníky s trendy 
a vývojem programů zahraničních rozhlasových stanic 
a přispívajících k rozvoji rozhlasové teorie.

Absenci činnosti studijního oddělení se po jeho 
zániku pokusilo v rámci svých možností nahradit Sdru-
žení pro rozhlasovou tvorbu. Šlo však o pokus, protože 
nebylo v lidských ani finančních možnostech zájmového 
sdružení obsáhnout oblast, o niž se staralo byť malé, ale 
profesionálně organizované oddělení se zázemím, které 
mu rozhlas veřejné služby nabízel.

Svět rozhlasu
Šest let trvalo, než se po zániku čtvrtletníku Roz-

hlasové práce v roce 1993 podařilo obnovit vydávání 
odborného časopisu, který by se věnoval výhradně pro-
blematice rozhlasového vysílání a všemu, co s tím sou-
visí. V únoru 1999 vyšlo první číslo Světa rozhlasu. „Na 
svět přichází nový český rozhlasový časopis. Dostal do 
vínku velmi potřebné poslání – mapovat a zkoumat 
postavení rozhlasu v dnešním světě médií, informo-
vat o technických, technologických, programových, 
marketingových a jiných novinkách a na tomto pozadí 
pak prokazovat, jak si na tom stojíme ve srovnání se 
světem. Zásadním pokrokem je šíře zaměření – tento 
magazín, ač vydávaný péčí veřejnoprávního rozhlasu, 
cítí jako svoji povinnost věnovat se všem formám 
a druhům rozhlasového vysílání. Našimi společnými 
zájmy jsou uspokojení posluchače, využití všech mož-

ností, které dává hlas, hudba a zvuk, stejně jako efek-
tivní profesionalita a čestný způsob konkurence. Styč-
ných bodů najdeme mnohem více, čímž jistě potěšíme 
studenty žurnalistiky, kteří se stejně jako v Anglii 
a jinde učí jedinou novinařinu, a to rozhlasovou,“152  
napsal v úvodu prvního čísla předseda redakční rady 
Světa rozhlasu Zdeněk Bouček.

Ač redakční rada zprvu uvažovala o čtvrtletní periodicitě, 
Svět rozhlasu vycházel dvakrát do roka. Nebylo totiž 
v silách redakční rady tvořené pracovníky rozhlasu ve-
řejné služby, pedagogy Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy a členy Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, aby 
shromáždila každého čtvrt roku dostatek kvalitních mate-
riálů. Všichni autoři, kteří přispívají do nového periodika, 
tak činí bez nároku na honorář. Prostředky k vydávání ča-
sopisu poskytlo vedení Českého rozhlasu. Do konce roku 
2002 vyšlo osm čísel. 

Autoři textů se věnovali například problematice 
rozhlasové historie, mj. uvádění omylů na pravou míru, 
vývoji rozhlasového vysílání v zahraničí (například 
problematice veřejného rozhlasu ve Spojených stá-
tech amerických, rozhlasovému vysílání v Německu, 
Rakousku či Rusku), proměnám mediální legislativy, 
technickým a technologickým novinkám v rozhlasovém 
vysílání a dalším tématům. Zájem o odborné periodikum 
Svět rozhlasu prokázaly v letech 1999 až 2002 především 
reakce studentů a pedagogů škol specializujících se na 
mediální problematiku, jakož i reakce odborné a laické 
veřejnosti. 

 
Přehlídky Report a Bilance

Místem pro kritickou reflexi aktuální rozhlasové 
tvorby a výměnu zkušenostní mezi tvůrci rozhlasových 
programů se staly přehlídky Report a Bilance, jejichž or-
ganizátorem byl zprvu Svaz rozhlasových tvůrců, později 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.

Tradice soutěžní přehlídky Report byla založena 
v roce 1992. „Fakt, že do soutěže bylo nominováno 
třináct pořadů z tvůrčí dílny dvanácti autorů, svědčí 
o tom, že Report je něco, na co se v řadách publicistů 
opravdu čekalo. To také předznamenalo od počátku 
atmosféru setkání, která nemohla být jiná než mi-
mořádně soustředěná, navýsost pracovní, otevřená 
všem názorům. Šance na jejich výměnu byly využity 
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beze zbytku, v rámci připravených poslechů i mimo 
ně,“153 popsal premiérový ročník Reportu redaktor Josef 
Segeth. Hlavním smyslem vzniku Reportu bylo přispět 
k vyšší kvalitě české rozhlasové žurnalistiky (zvl. publi-
cistiky), poskytnout tvůrcům možnost ocenit příkladnou 
práci a inspirovat nové tvůrčí činy. Určena byla pro 
náročné pořady zpravodajské, publicistické a doku-
mentární. Postupně začaly být v jejím rámci každoročně 
vyhlašovány tři kategorie. Základním principem Reportu 
bylo, že přihlášené pořady hodnotili po diskusi všichni 
účastníci přehlídky odevzdáním vyplněného bodového 
ohodnocení všech odposlechnutých snímků. 

Posuzovatelé přitom hodnotili každý snímek vždy z po-
hledu čtyř kritérií: 1) námět, jeho rozvíjení, využití, ne-
otřelost, 2) realizace, stavba pořadu, vyváženost subjektu 
a objektu, přehlednost a stylová jednota prostředků, 3) pů-
sobivost výsledku, celkový dojem a 4) originalita, průkop-
nická hodnota snímku. Pro každé kritérium měl posuzova-
tel předepsanou bodovou škálu o čtyřech stupních. 

Report se stal vyhledávanou soutěžní přehlídkou, 
kde si tvůrci jednotlivých pořadů vyměňují zkušenosti 
a zamýšlejí se nad postupy, jichž využívají při rozhlasové 
tvorbě. O rostoucí oblibě vypovídá i každoročně se zvy-
šující účast. Report se však stejně jako přehlídka Bilance 
a festival Prix Bohemia Radio, které se konají v České 
republice, stal až na výjimky výhradní záležitostí tvůrců 
rozhlasu veřejné služby. Autoři ze soukromých rozhlaso-
vých stanic o ně jeví minimální, ne-li žádný zájem.

Druhou přehlídku nazvanou Bilance je možné cha-
rakterizovat jako tvůrčí setkání autorů a přátel sloves-
ných pořadů (literárních pořadů v celé šíři, rozhlasových 
her, uměleckých dokumentů a příbuzných žánrů). Její 
tradice byla založena v roce 1993 a na rozdíl od Reportu 
nešlo o přehlídku soutěžní, ale bilanční a analytickou. 

Festival Prix Bohemia Radio
V roce 1992 byla po třech letech obnovena tradice 

festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia (od roku 1993 
Prix Bohemia Radio). Poprvé po roce 1989 se konal ve 
dnech 13.–16. října 1992 v Poděbradech, které se od té 
doby staly pravidelným hostitelským městem této pře-
hlídky rozhlasové tvorby. První polistopadový ročník 
Prix Bohemia ještě volně navazoval na strukturu festi-
valu ze sedmdesátých a osmdesátých let. Zatímco dříve 

se oceňovaly pouze nejlepší rozhlasové hry pro dospělé 
a pro děti a mládež, postupně si na Prix Bohemia hledaly 
cestu i další žánry rozhlasové tvorby jak z umělecké ob-
lasti, tak z publicistiky. V roce 1992 se v Poděbradech 
soutěžilo ve třech kategoriích: rozhlasová hra, pohádka 
a umělecké dokumentární pásmo (feature). Zcela novým 
prvkem bylo začlenění feature do soutěže. (Ve světě již 
byl tento žánr běžnou součástí nejen rozhlasové tvorby, 
ale i soutěží, například Prix Futura). Přihlášené snímky 
posuzovala v každé kategorii pětičlenná porota složená 
z rozhlasových teoretiků, praktiků, spisovatelů, literár-
ních vědců a pedagogů. Při hodnocení kladly poroty 
důraz na uměleckou náročnost děl a jejich provedení, 
na využití specifických výrazových prostředků rozhlasu 
jako média, na novost pohledu na zobrazovanou skuteč-
nost a na stupeň dosažené syntézy v práci všech tvůrců 
zúčastněných na výsledném tvaru díla. Festivalový 
výbor také nově přizval k účasti soukromé rozhlasové 
stanice. Své příspěvky přihlásila čtveřice soukromých 
rádií – Evropa 2, Radio Collegium, Radio Mama a Ra-
dio R.I.O. Jejich snímky se do užšího výběru nedostaly, 
protože neprošly prvním výběrovým kolem, které mělo 
eliminovat velký počet přihlášených prací s ohledem na 
časový prostor na čtyřdenní soutěži.154

Podle statutu z roku 1992 byla Prix Bohemia soutěží veřej-
nou. Jejím organizátorem byl festivalový výbor složený ze 
zástupců hlavního pořadatele – Českého rozhlasu – a spo-
lupořadatelů. Do kompetencí výboru spadalo schválení sta-
tutu soutěže a její vyhlášení, jmenování porot, organizační 
a finanční zajištění festivalu. Předsedou festivalového 
výboru byl ředitel Českého rozhlasu. O organizaci a prů-
běh festivalu se staral organizační štáb, řízený předsedou, 
kterého jmenoval předseda festivalového výboru.
V roce 1993 došlo k rozšíření názvu festivalu na Prix Bohe-
mia Radio a k radikální změně obsahu kategorií. Vyhlášeny 
byly opět tři: rozhlasový zábavný pořad, rozhlasový pořad 
v oblasti populární hudby a rozhlasová reklama. I o rok 
později se rozhlasová reklama stala součástí festivalo-
vého klání, počet kategorií byl však rozšířen na čtyři. Je 
nezbytné dodat, že kategorie rozhlasová reklama přilákala 
dočasně na festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 
větší množství soukromých – především komerčních – roz-
hlasových stanic.
K dalším zásadním změnám ve statutu akce došlo v roce 
1995. Jedna z kategorií festivalu byla nově vyhlašována 
jako mezinárodní. Statutem z roku 1995, i když s drobnými 
úpravami, se Prix Bohemia Radio řídila až do roku 2002. 
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Došlo však ke zkrácení festivalu z pěti na tři dny. Organi-
zátoři akce se pokoušeli i ve druhé polovině devadesátých 
přilákat zájem soukromých rozhlasových stanic. Marně. 
Například v roce 2000, kdy jednou ze tří vyhlašovaných 
kategorií byl záznam živého vysílání, což je velmi rozšířený 
způsob práce především u komerčních rádií, svůj snímek 
přihlásila pouze jediná soukromá stanice – Rádio Proglas. 
Úroveň přihlášených pořadů vedla porotu k tomu, že v této 
kategorii neudělila hlavní cenu. 

Organizátorům Prix Bohemia Radio se od změny 
statutu v roce 1995 rovněž ne zcela dařilo získat kvalitní 
a silné obsazení mezinárodní kategorie. První meziná-
rodní kategorií byla v roce 1995 rozhlasová reportáž. Po-
rota vybírala z bezmála třiceti snímků, třináct z nich bylo 
ze zahraničí (z Chorvatska, Polska, Rumunska, Slovinska, 
Slovenska, Španělska a Turecka). O pět let později, kdy 
byl mezinárodní kategorií vyhlášen publicistický pořad, 
projevily o Prix Bohemia Radio zájem rozhlasové stanice 
pouze ze tří zemí – Slovenska, Španělska a Finska.

Přes tyto výhrady se festival původní rozhlasové 
tvorby Prix Bohemia Radio stal jednou z mála možností 
poměřování kvality a vývoje rozhlasové tvorby v České 
republice.

Rozhlas a jeho posluchači
Boj o posluchače – tak lze charakterizovat hlavní 

trend v oblasti rozhlasového vysílání v letech 1990 až 
2002. Vznik a expanzivní rozvoj soukromého rozhla-
sového vysílání (v polovině devadesátých let v České 
republice vysílalo i sedm desítek soukromých rádií) 
vedl přirozeně k tomu, že Českému rozhlasu jako vy-
sílateli veřejné služby významně ubylo posluchačů. 
S fenoménem soukromého vysílání se dostavilo i hlavní 
kritérium, kterým bývá zpravidla poměřována úspěšnost 
rozhlasové stanice – poslechovost.

Přímá úměra mezi poslechovostí a úspěšností stanice je 
jedním ze základních principů komerčního rozhlasového 
vysílání. Počet posluchačů, který jednotlivá rádia vykazují 
na základě reprezentativních měření poslechovosti, je 
klíčovým prvkem pro stanovování ceny reklamy. Čím má 
komerční stanice více posluchačů, tím je pro inzerenta 
dražší odvysílání reklamního sdělení. Cena reklamy a její 

množství jsou nezbytné předpoklady pro míru příjmů 
soukromých (především pak komerčních) rozhlasových 
stanic. Pravidelné zveřejňování výsledků měření poslecho-
vosti je vždy netrpělivě očekáváno reklamními agenturami, 
majiteli a řediteli rádií, ale i samotnými programovými 
pracovníky komerčních stanic. Klesá-li delší dobu posle-
chovost některého pořadu, je téměř jisté, že jeho autor či 
moderátor mohou přijít o práci.

V prostředí, v němž je hlavním měřítkem úspěšnosti 
rozhlasové stanice poslechovost, se po roce 1992 ocitl 
i Český rozhlas. Rozhlasoví vysílatelé veřejné služby 
v Evropě zpravidla nepoměřují úspěšnost programu 
pouze kritériem poslechovosti. Bylo by však pošetilé 
tvrdit, že poslechovost je pro Český rozhlas veličina, 
která se jej nikterak netýká. Získává-li peníze na svůj 
provoz z veřejných prostředků, pak by mělo vysílání 
rozhlasu veřejné služby usilovat o to, aby oslovilo pokud 
možno největší část těch, kteří program spolufinancují. 
S jistou mírou zjednodušení je možné konstatovat, že 
pracovníci Českého rozhlasu se v devadesátých letech 
během diskusí o roli poslechovosti při tvorbě programu 
rozdělili do dvou nesmiřitelných táborů: na absolutní za-
stánce a na absolutní odpůrce. Především vyhraněnost 
obou názorových táborů vedla k tomu, že Český rozhlas 
nebyl v devadesátých letech zcela schopen racionálně 
naložit s jedním z ukazatelů úspěšnosti rozhlasového 
programu.

V letech 1989–1999 došlo v České republice k dynamickým 
proměnám rozhlasového auditoria. Na přelomu tisíciletí 
Česká republika zaujala druhé místo mezi evropskými 
zeměmi, kde co do množství posluchačů dominoval sou-
kromý sektor nad sektorem veřejnoprávním. Podíl po-
slechu soukromých stanic byl v ČR 74 %, zatímco v první 
Francii to bylo o procento více a třetí místo v tabulce 
patřilo Španělsku se 72 %. Veřejnoprávní sektor převažoval 
v podílu na poslechu především v zemích s legislativním 
omezením, kde začalo docházet ke vzniku a rozvoji sou-
kromého vysílání později – například v Rakousku (podíl 
rozhlasu veřejné služby na poslechu tam činil 81 %). Ve 
třetí skupině zemí byl podíl na poslechu mezi soukromými 
rádii a rozhlasem veřejné služby v rovnováze. Šlo napří-
klad o Německo, Slovensko či Velkou Británii.155

Počet posluchačů a zastavení jejich úbytku se staly 
zásadními tématy ve veřejných vystoupeních posledních 
dvou ředitelů Českého rozhlasu. Václav Kasík do svého 
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projektu, s nímž v červnu 1999 vyhrál výběrové řízení 
na funkci generálního ředitele, zapracoval úkol zastavit 
trend úbytku posluchačů ČRo: „Je nesporné, že zásadní 
vliv na udržení či dosažení důležitého parametru vy-
sílání, to je požadované poslechovosti, má program, 
zejména v dlouhodobějších ukazatelích. Program musí 
být stále porovnáván s posluchačskými prioritami 
a samozřejmě korigován v souladu s veřejnoprávními 
předpisy. Zde vstupuje do hry několik protichůdných 
vlivů, ale dostatečně častým a kvalifikovaným prů-
zkumem se lze dobrat k optimálnímu stavu. To se 
nepochybně děje, neboť to potvrzují dobré výsledky, 
které Český rozhlas vykazuje. Vím o některých nižších 
číslech poslechovosti a mou snahou by bylo dostat je na 
požadovanou úroveň, tento proces lze ukončit do dvou 
let. Zdůrazňuji však, že poslechovost zde není hodno-
cením pro ekonomickou úspěšnost, nýbrž významným 
měřítkem kvality, která je jednou ze základních pod-
mínek veřejnoprávnosti.“156 Přes spornost některých 
východisek šlo o energický krok, ale ani v letech 1999–
2002 se trend odklonu posluchačů od Českého rozhlasu 
zastavit nepodařilo.

Poslouchám, posloucháš, posloucháme
I měření poslechovosti doznalo v posledních třinácti 

letech mnoha změn. Před listopadem 1989 se výzkumy 
poslechovosti zabývalo Výzkumné oddělení Čs. rozhlasu, 
které bylo založeno v roce 1972 a převzalo zkušenosti 
a postupy vytvořené v rámci Studijního oddělení Čs. roz-
hlasu především v šedesátých letech. Po listopadu 1989 
vzniklo několik soukromých agentur zabývajících se 
výzkumem veřejného mínění, které se pak staly obsta-
ravateli průzkumů poslechovosti pro soukromé stanice, 
ale i pro rozhlas veřejné služby. Činnost výzkumného 
oddělení v rámci Čs. rozhlasu byla ukončena v průběhu 
roku 1992 a Český rozhlas znovu ustavil samostatné 
oddělení výzkumu až v roce 1997. Činnosti související 
s výzkumem auditoria byly mezitím zařazeny mezi jiné 
obslužné aktivity ČRo vedle propagace, statistiky apod. 
a postupem času přecházely na různé útvary – vždy 
v závislosti na tom, jak se měnila organizační struktura 
Českého rozhlasu.

Po listopadu 1989 v České republice došlo k organizaci vý-
zkumů poslechovosti, která je běžná ve většině západoev-

ropských zemí, kde je výzkum pro rozhlasy veřejné služby 
řešen formou objednávky od soukromých, zpravidla reno-
movaných výzkumných společností. Veřejnoprávní média 
disponují pouze malými pracovišti, která tyto aktivity 
koncepčně a organizačně řídí, zajišťují interpretaci a pře-
dání výsledků řídícím a programovým složkám a obvykle 
provádějí nadstavbové analýzy. V podobném duchu došlo 
po listopadu 1989 k ukončení činnosti vlastní výzkumné 
základny Čs. rozhlasu, která byla posléze privatizována. 
Výzkumy auditoria byly po roce 1991 zadávány jednotlivým 
soukromým agenturám. Zásadním okamžikem byl z tohoto 
pohledu rok 1994, kdy v České republice vznikl jednotný 
výzkum médií. 
Hlavní výzkum médií v ČR, organizovaný Sdružením komu-
nikačních a mediálních organizací (SKMO), v němž byli za-
stoupeni vydavatelé tisku, vlastníci či vedení soukromých 
i veřejnoprávních rozhlasových a televizních stanic a zá-
stupci reklamních agentur, vznikl v roce 1994 po názvem 
Media Projekt. Jeho ustavení spočívalo na dohodě všech 
zúčastněných a výsledky tohoto kontinuálního výzkumu 
se staly závazným základem informací o sledovanosti 
elektronických médií a čtenosti médií tištěných. Instituce 
sdružené v SKMO tento výzkum financovaly. 
V letech 1994–1996 realizovaly Media Projekt společnosti 
zabývající se výzkumem veřejného mínění GfK Praha a Me-
dian. Vybrána byla metoda osobního dotazování (face to 
face) na ročním vzorku patnácti tisíc respondentů. V roce 
1997 došlo k několika změnám. Z Media Projektu se vyčle-
nil výzkum sledovanosti televizních stanic, který přešel na 
elektronické měření – systémem tzv. peoplemetrů. Změnilo 
se i složení zpracovatelů Media Projektu. Společnost Me-
dian nahradila firma STEM/MARK a roční vzorek se zvýšil 
o pět tisíc respondentů na celkových dvacet tisíc. K další 
změně došlo na začátku roku 2000, kdy k realizátorům 
výzkumu přistoupila firma TN Sofres Media a výběrový 
soubor se zvýšil na třicet tisíc respondentů. Výsledky 
Media Projektu byly zveřejňovány každého čtvrt roku, a to 
tak, že zahrnovaly vždy data za uplynulých šest měsíců. 
To znamená, že vycházely vždy z patnácti tisíc rozhovorů 
uskutečněných za dané období. 

Media Projekt je možné zařadit do skupiny kvantita-
tivních výzkumů, jejichž výsledkem je získání určitých 
kvantitativních údajů (jak velké množství lidí poslouchalo 
danou rozhlasovou stanici, kolik čtenářů si přečetlo daný 
deník apod.) na velkém souboru respondentů tak, aby 
výsledky, tj. podíly odpovědí respondentů, byly reprezen-
tativní pro celou populaci nebo pro předem definovanou 
skupinu populace.157 Tento výzkum vytváří základní popis 
konkurenční situace v rámci daného mediálního trhu. Ne-
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odpovídá však na otázky vztahující se k programu, k oče-
káváním a preferencím posluchačů. Neříká nic o tom, jak 
se obraz jednotlivých značek utváří v povědomí veřejnosti 
a jak je uvnitř celku auditoria diferencován. Tato témata 
jsou pak předmětem dalších typů výzkumu, a to jak kvan-
titativních, tak kvalitativních. 

Kvalitativní výzkum vypovídá více o motivaci poslu-
chačů, o jejich emocionálních reakcích, o tom, jak poci-
tově vnímají danou problematiku.

Český rozhlas realizoval prostřednictvím různých 
výzkumných agentur řadu výzkumů, z nichž některé 
byly zcela ojedinělé a nahrazovaly chybějící základní 
výzkum v oblasti médií v České republice: výzkumy 
rozhlasového poslechu dětí a mládeže (v letech 1994 
až 1995), rozsáhlý deníkový výzkum, který jiným způso-
bem a v širším záběru než Media Projekt mapoval české 
rozhlasové prostředí v roce 1997, výzkumy zaměřené 
na problematiku rozhlasových značek (v letech 2001 až 
2002), deníkové výzkumy auditoria stanic ČRo 3 – Vltava 
(1998, 2001), ČRo 2 – Praha (2000), regionálních stanic 
Českého rozhlasu (1998, 2000), dále rozsáhlé testování 
vybraných titulů populární hudby (1999) a další. 

V Českém rozhlase se výzkumem poslechovosti 
a vším, co s tím souvisí, zabývá oddělení výzkumu. 
Jeho vedoucí Václav Hradecký shrnul hlavní vývojové 
trendy poslechu Českého rozhlasu a jeho jednotlivých 
okruhů v uplynulých deseti letech: 

„Start komerčního vysílání v České republice byl 
opravdu razantní. Významným obdobím v tomto 
směru byl rok 1994, spojený s počátkem Media Pro-
jektu. V tomto roce došlo k vyrovnání velikosti publik 
stanic soukromých a Českého rozhlasu. Další snižo-
vání podílu rozhlasu veřejné služby bylo v dalším ob-
dobí velmi mírné, nicméně stálé. Až do poloviny roku 
1999 vykazovaly dynamičtější růst v počtu posluchačů 
zvláště soukromé regionální a lokální stanice. S nástu-
pem celoplošného Rádia Impuls, které zahájilo vysílání 
25. února 1999, se růst soukromého sektoru přenesl 
znovu do oblasti celoplošných stanic a přes úspěch 
některých regionálních komerčních rádií jejich souhrn 
vykazoval od druhé poloviny roku 1999 mírný sestup. 

V rámci Českého rozhlasu docházelo k odlišnému vý-
voji auditoria u jednotlivých programových okruhů.

ČRo 1 – Radiožurnál zastavil strmý propad zhruba 
na konci roku 1994. V průběhu roku 1996 se začal pro-

jevovat efekt změn, které v programu stanice provedl její 
šéfredaktor Alexandr Pícha, a poslechovost začala mírně 
stoupat. K výraznému vzestupu došlo v průběhu roku 
1997. Vrcholu dosáhl pozitivní trend v polovině roku 
1998, pak došlo opět k citelnému poklesu, krátké stabili-
zaci a od druhé poloviny roku poslechovost stanice opět 
mírně, ale plynule klesala. Nápadným signálem tohoto 
vývoje byl pokles denního dosahu pod úroveň jednoho 
milionu posluchačů v období posledního čtvrtletí 2001 
a prvního čtvrtletí 2002. V prvním pololetí 2002 ztratil 
ČRo 1 – Radiožurnál pozici nejposlouchanější rozhla-
sové stanice v České republice. Tento vývoj byl zřetelně 
výsledkem souhry řady vlivů, které jsou nezávislé na 
kvalitě programu: únavy části českého publika vedoucí 
ke snížení zájmu o politické dění, nabídky nové dyna-
mičtější, byť informačně chudší podoby vysílání v kon-
kurenčním prostředí (Rádio Impuls) atd.

Český rozhlas 2 – Praha přes dílčí výkyvy poslecho-
vosti (například zvýšení poslechu ve druhé polovině 
roku 1997) vykazoval od roku 1994 mírně klesající 
trend. V druhém až třetím čtvrtletí 2002 klesl poslech 
stanice na zatím nejnižší úroveň 377 tisíc posluchačů 
v průměrném dni. 

Poslechovost kulturní stanice Český rozhlas 3 – Vl-
tava se dlouhodobě pohybovala pod hranicí jednoho 
procenta v běžném dni. Tento stav nebyl atypický, pro-
tože podobná publika má většina stanic s obdobným 
programem v Evropě. K citelnému snížení poslechu 
docházelo v průběhu roku 2001. Dlouhodobě osciloval 
denní dosah Vltavy mezi 60 až 90 tisíci posluchačů. 
Vzhledem k tomu, že šlo o stanici, kterou velká část 
publika poslouchá selektivně – vyhledává pouze po-
řady určitého typu, byla důležitější optika týdenního 
dosahu, který byl podstatně vyšší: kolísal v intervalu 
105–240 tisíc posluchačů.

ČRo 6/Rádio Svobodná Evropa, který vstoupil na 
scénu v roce 1996, byl podobně jako ČRo 3 – Vltava mi-
noritní stanicí. Jádrem jeho publika se stali předlis-
topadoví posluchači Rádia Svobodná Evropa, nicméně 
publikum ČRo 6 zhruba vyváženě profilovaly skupiny 
všech hlavních politických orientací v České republice. 
Velikost publika stanice kulminovala v roce 1997, kdy 
byl její denní dosah kolem 120 tisíc posluchačů. K vý-
znamnému snížení poslechovosti došlo v roce 1999 
a ještě citelněji v roce 2000. Poslech stanice nadále 
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klesal i v letech 2001 a 2002. Pro posuzování velikosti 
auditoria ČRo 6/Rádia Svobodná Evropa byl opět 
podstatný týdenní dosah. Jeho maximální hodnota 
se v roce 1997 pohybovala kolem 240 tisíc, ve druhém 
pololetí roku 2002 kolem 107 tisíc posluchačů.

V souhrnu regionálních stanic Českého rozhlasu, 
které čelily v podmínkách svých regionů značně 
proměnlivé konkurenci soukromých rádií, probí-
hala dlouhodobě oscilace velikosti publika přibližně 
v intervalu 450–550 tisíc posluchačů v průměrném 
dni celkem. Vzhledem k prodlužování doby poslechu 
některých stanic stoupal v poslední části sledovaného 
období rychleji než velikost publika regionálního vysí-
lání jeho podíl na trhu. V průběhu roku 2002 překro-
čil tento údaj úroveň sedmi procent. Po řadu let byl 
nejúspěšnější stanicí v rámci regionu Český rozhlas 
České Budějovice. Od začátku roku 2001 zaznamenal 
markantní posluchačský úspěch Český rozhlas Brno, 
kde se díky přizpůsobení programu profilu publika 
podařilo počet posluchačů zdvojnásobit v průběhu 
jednoho roku. 

Vedle poslechovosti a výzkumů pro programové 
účely sledoval výzkum i charakteristiky image – ob-
razu rozhlasu veřejné služby a jeho stanic v povědomí 
veřejnosti. Tyto výzkumy potvrdily, že Český rozhlas 
byl veřejností považován za profesionální a aktuální 
médium, které dokáže reagovat na nové události, je se-
riózní, objektivní a dokáže ovlivňovat veřejné mínění. 
Mezi slabé stránky tváře ČRo patřilo spojení s příliš 
tradičním stylem vysílání – přes pozitivní stránky 
rozhlasové tradice auditorium vnímalo určitou ,opo-
slouchanost‘ a nižší dynamiku ve srovnání se soukro-
mými rádii. Český rozhlas byl stále více vnímán jako 
rádio starších posluchačů, což odpovídalo skutečnému 
profilu publika. Podobným problémům čelily rozhlasy 
veřejné služby po celé Evropě. Způsob řešení zvolený 
v řadě zemí (např. Velká Británie, Německo atd.), spo-
čívající ve vytvoření specifických netradičních stanic 
pro mladé posluchače, narazil v českých podmínkách 
na nedostatek zdrojů – především na nedostatek vol-
ných vysílacích frekvencí.“158

Český rozhlas – váš rozhlas
Vztah rozhlasu a jeho posluchačů však není možné 

zúžit na poslechovost a její výzkum. Český rozhlas se 

od svého vzniku v roce 1992 snažil posílit vazby s poslu-
chači mnoha akcemi, z nichž některé se staly pravidel-
ností a mezi posluchači si získaly značnou oblibu. Řeč je 
například o Dni otevřených dveří Českého rozhlasu. 
První Den otevřených dveří se uskutečnil v hlavní bu-
dově rozhlasu na pražské Vinohradské třídě 16. prosince 
1995 od deseti hodin dopoledne do půl šesté večer.

V průběhu necelých osmi hodin si jednotlivá pracoviště 
Českého rozhlasu prohlédla více než tisícovka pražských 
i mimopražských zájemců. „Ve skupinkách provázeli pra-
covníci Českého rozhlasu zvědavce do studií a hlasatelen 
celoplošných stanic Radiožurnál, Praha a Vltava. Mnozí 
z nich se v poslechové místnosti seznámili s ukázkami 
z vánočních pořadů. Připraven byl debatní kroužek, ve kte-
rém po poledni vystoupili vedoucí pracovníci jednotlivých 
programových okruhů. Ke koupi byly i produkty rozhlaso-
vého vydavatelství,“159 popsala první Den otevřených dveří 
ČTK. Obrovský zájem posluchačů o tuto akci vedl k tomu, 
že ji vedení rozhlasu 23. listopadu 1996 zopakovalo. Účast 
na druhém Dni otevřených dveří (od deváté hodiny ranní 
až do šesté hodiny večerní) byla dvojnásobná. Hlavní bu-
dovu Českého rozhlasu si prohlédly více než dvě tisícovky 
lidí. „Už od deváté hodiny se v hale shromaždovaly stovky 
lidí a před budovu rozhlasu přijely dokonce i autobusy 
s mimopražskými zájemci. Hostesky oblečené do modrých 
triček s rozhlasovým logem už krátce po začátku prohlídek 
rozdávaly příchozím šatnové bloky s údajem, kdy pravdě-
podobně přijdou na řadu. Před polednem jich bylo přes 
tisíc a kapacita tak byla prakticky naplněna. Zvědavci roz-
dělení do skupin po dvaceti si za plného provozu prohlédli 
studia stanic Radiožurnál, Praha a Vltava, vyslechli ukázky 
nejnovější rozhlasové tvorby a setkali se s vedením veřej-
noprávního rozhlasu,“160  referovala o akci ČTK.

16. května 1998 se v rámci oslav 75. výročí zahájení 
rozhlasového vysílání na uzemí České republiky konaly 
Dny otevřených dveří i v regionálních studiích Českého 
rozhlasu. Například v Regině Praha této příležitosti 
využilo šestnáct set lidí. Do brněnského rozhlasového 
studia zavítalo osmnáct set posluchačů. 

Dny otevřených dveří se staly pravidelnou akcí, při 
níž si posluchači mohou jednou ročně prohlédnout jed-
notlivá pracoviště rozhlasu.

 O prohloubení vztahu mezi rozhlasem veřejné služby 
a jeho posluchači usilovaly i jednotlivé programové 
okruhy Českého rozhlasu. Například ČRo 1 – Radiožur-
nál založil 23. června 1995 tradici Dne Radiožurnálu. 
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Stalo se tak v Pardubicích a šlo o celodenní vysílání to-
hoto okruhu vždy z jednoho města v České republice.

ČRo 3 – Vltava koncem roku 1995 založil Klub Vl-
tava, což byla reakce na zpochybnění existence kultur-
ního okruhu Českého rozhlasu. 24. srpna 1995 zveřejnil 
deník Lidové noviny pod titulkem „Rozhlasová rada 
chce kmitočty, Vltavu téměř nikdo neposlouchá“ text, 
v němž interpretoval závěry výroční zprávy Rady ČRo za 
rok 1994: „Nejvyšší poslechovost vykazuje podle zprávy 
1. program ČRo – stanice Radiožurnál. Poslechovost 
3. programu – stanice Vltava – naopak podle zprávy 

poklesla tak dramaticky, že se počet posluchačů již 
nedá seriózně určit.“ Diskuse o budoucnosti a posle-
chovosti třetího okruhu ČRo vedla k ustavení Klubu 
Vltava. Za první měsíc se do něj přihlásilo téměř šest 
stovek posluchačů, kteří tak spontánně vyjadřovali svou 
podporu Vltavě a jejímu vysílání. Ruku v ruce s ustave-
ním klubu začal ČRo 3 – Vltava koncem roku 1995 vysílat 
čtvrthodinový Magazín klubu Vltava, který byl do pro-
gramového schématu zařazen vždy jednou za čtrnáct dní 
v pátek v 18.15 hod. Hlavním úkolem nového magazínu 
bylo seznamovat posluchače s informacemi o připravo-

Den otevřených dveří v Českém rozhlase
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vaných klubových setkáních a aktualitami týkajícími se 
činnosti klubu. Ve stejné době vyšlo i první číslo čtvrt-
letníku příznivců a posluchačů třetího programu ČRo 
Klub Vltava, který do svých schránek dostali zdarma 
všichni členové klubu. Klubový čtvrtletník začal čtenáře 
pravidelně seznamovat s pozvánkami na akce Klubu Vl-
tava, s činností a programem stanice. Zájem posluchačů 
a příznivců Vltavy o členství v klubu dokládají následu-
jící čísla: zatímco v prvním měsíci existence klubu přišlo 
šest stovek přihlášek, po prvním půlroce existence měl 
Klub Vltava 1666 členů. Po třech letech, v prosinci 1998, 
se ke klubu hlásily tři tisíce členů. V srpnu 2000 se toto 
číslo zvýšilo na čtyři tisíce dvě stě. V roce 2001 došlo ke 
změně podmínek členství, když 1. ledna vstoupil v plat-
nost Statut Klubu Vltava. „Posláním Klubu je popula-
rizace ČRo 3 – Vltava a jeho pořadů s cílem rozšířit 
okruh jeho posluchačů, jakož i přispět k propagaci 
Českého rozhlasu jako veřejnoprávní instituce,“ stálo 
v dokumentu. Statut nově upravil členství, když sta-
novil, že „vzniká dnem předání řádně vyplněné při-
hlášky a zaplacením finančního příspěvku určeného 
na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem 
Klubu“. Roční členský příspěvek na léta 2001 až 2003 byl 
stanoven ve výši 150 Kč. Po stanovení povinnosti platit 
příspěvky počet členů Klubu Vltava výrazně klesl a ke 
konci roku 2002 čítal necelých dvanáct set lidí.

Jiná aktivita ke zvýšení a prohloubení kontaktu roz-
hlasu s posluchači byla akce ČRo 1 – Radiožurnálu Ze-
lení andělé, která vznikla ve druhé polovině roku 2000. 
„Byla to reakce na dopravní vysílání soukromých roz-
hlasových stanic, které do značné míry braly telefonáty 
řidičů-posluchačů jako zpestření svého programu bez 
větších nároků na důležitost a kvalitu poskytovaných 
informací. Vznik Zelených andělů byl navíc inspiro-
ván i zahraniční zkušeností vysílatelů veřejné služby 
s podobnými akcemi,“161 vzpomínal o dva roky později 
na vznik projektu Zelení andělé šéfredaktor ČRo 1 – Ra-
diožurnálu Alexandr Pícha. Pro účely svého dopravního 
zpravodajství se ČRo 1 – Radiožurnál rozhodl vytvořit síť 
dobrovolných spolupracovníků-posluchačů. „Zeleným 
andělem se může stát každý, kdo se často a pravidelně 
pohybuje v silničním provozu (např. řidiči autodo-
pravy, autobusů, taxikáři, obchodní cestující, řidiči 
zásobování, ale i všichni ostatní zájemci), má mobilní 
telefon a zaregistruje se. Úkolem Zeleného anděla je in-

formovat o mimořádných situacích v dopravě, které 
na svých cestách potká, prostřednictvím bezplatné 
telefonní linky Dopravního střediska Českého rozhlasu 
a ABA. Jde o dobrovolnou aktivitu bez nároku na ho-
norář,“ stálo v náborovém letáku. Český rozhlas získal 
na autosalonu v Brně za projekt Zelení andělé zvláštní 
cenu poroty Autosalon Prix 2001 za přínos k bezpečnosti 
silničního provozu.

Spolupracovníci prošli školením, jak mají o situaci v do-
pravě informovat, jaké nezbytné údaje musejí nahlašovat 
v případě dopravních nehod atd., což posílilo kvalitu 
poskytovaných informací ve srovnání se soukromými 
rozhlasovými stanicemi. Ze členství v síti Zelených andělů 
vyplývaly i některé výhody: například identifikační karta, 
která majitele opravňovala k čerpání slev Autoklubu Bo-
hemia Assistance (ABA), soutěž o nejlepšího dopravního 
zpravodaje s věcnými cenami či zvýhodněné vstupné 
na některé akce, které byly připravovány ve spolupráci 
s ČRo 1 – Radiožurnálem. 

Síť Zelených andělů čítala ke konci roku 2002 čtyři 
tisícovky zpravodajů, kteří svou dobrovolnou činností 
zkvalitňovali dopravní zpravodajství Českého rozhlasu. 

Ve službách veřejnosti 
Službu veřejnosti prokazoval Český rozhlas v letech 

1992 až 2002 ve vysílání i mimo ně. Především v krizo-
vých situacích prokázalo jeho vysílání nezastupitelnou 
úlohu, kterou rozhlas veřejné služby ve smíšeném (tzv. 
duálním) systému uspořádání elektronických médií 
plní. 

Příkladem je vysílání Českého rozhlasu v době niči-
vých povodní ve východních Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku v létě 1997 a rovněž v létě 2002, kdy přírodní ži-
vel postihl jižní, střední a severní Čechy. Regionální stu-
dia ČRo změnila program, jejich vysílání se proměnilo 
v kontinuální povodňové dispečinky. Do vysílání živě 
vstupovali redaktoři z různých míst postiženého regionu 
a referovali o povodňové situaci, prostor k vyjádření 
dostávali i představitelé Integrovaného záchranného 
systému (hasiči, policie a záchranné služby), regionální 
a místní samosprávy (hejtmani, přednostové okresních 
úřadů, starostové a představitelé obcí) a posluchači, 
kteří si prostřednictvím rozhlasu vyměňovali informace 
a dávali o sobě vědět svým blízkým a známým.
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Při povodních na Moravě v červenci 1997 vznikl na 
stanici ČRo 2 – Praha pořad Duhový most, u jehož zrodu 
stáli Robert Tamchyna, Věra Tůmová a Miroslav Bo-
bek. „V Duhovém mostu jsme se snažili (v prvních 
čtrnácti dnech mezi 14. a 25. červencem 1997 dvakrát 
denně) informovat, reagovat na potřeby lidí, posky-
tovat nejrůznější rady, upřesňovat v návaznosti na 
naše kolegy v regionech centra humanitární pomoci, 
připomínat nejdůležitější telefonní čísla a podobně. To 
vše ve spojení s Hlavním štábem Civilní ochrany ČR. 
Mnohé naše publicistické materiály přebíral i okruh 
ČRo 1 – Radiožurnál. Poprvé se ve vysílání pravi-
delně odkazovalo na internetové stránky. Během dne 
byla jedna telefonní linka vyčleněna pro tzv. Duhový 
telefon, na kterém se shromažďovaly jak dotazy posti-
žených povodní, tak nabídky pomoci postiženým,“162 
vzpomínal s odstupem pěti let jeden z autorů pořadu 
Robert Tamchyna. Na Duhový most, který se vysílal od 
léta do podzimu 1997, navázala třítýdenní reportážní 
cesta Roberta Tamchyny po Moravě, při níž informoval 
posluchače, co se děje půl roku po povodni. 

Povodně v letech 1997 a 2002 změnily vysílací schéma 
zpravodajského okruhu ČRo 1 – Radiožurnál. Do jeho 
vysílání vstupovala živě regionální studia a dodávala 
aktuální zprávy z oblastí postižených povodněmi. Celo-
plošné stanice Českého rozhlasu vyslaly do postižených 
oblastí i své reportéry, kteří regionálním studiím pomá-
hali při tvorbě zpravodajství.

Při povodních v létě 2002 provozoval ČRo 1 – Radio-
žurnál speciální telefonní Linku pomoci, na které se 
shromažďovaly stovky žádostí o pomoc a rovněž stovky 
konkrétních nabídek pomoci. Linka fungovala čtyřia-
dvacet hodin denně. Žádosti a nabídky volajících poslu-
chačů Český rozhlas předával krizovým štábům. 

Jedním z dalších počinů, kdy Český rozhlas společně 
se svými posluchači prokazuje službu veřejnosti, je 
akce nazvaná Daruj krev s Českým rozhlasem. Jejím 
hlavním smyslem byla a je popularizace dárcovství krve 
v České republice. Poprvé se uskutečnila 9. března 1995, 
kdy přišly darovat krev necelé dvě stovky posluchačů. 

Akce Daruj krev s Českým rozhlasem se od té doby konala 
vždy čtyřikrát do roka a ČRo ji organizoval ve spolupráci 
s transfuzním oddělením Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze 2. Postupně se rozšířila i o jednotlivá regionální 
studia v Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové, Čes-

kých Budějovicích, Plzni a Regině Praha. Regionální studia 
ji spoluorganizovala s transfúzními stanicemi místních 
fakultních nemocnic. V letech 2001 a 2002 se počty dárců 
pohybovaly vždy kolem dvanácti set lidí. Za rok tak daro-
valo krev s Českým rozhlasem v průměru téměř pět tisíc 
posluchačů, přičemž zhruba tisícovka byli tzv. prvodárci 
(lidé, kteří krev darovali poprvé). O průběhu akce refero-
valy ve svém vysílání jednotlivé programové okruhy a před 
hlavní budovou ČRo v Praze na Vinohradské třídě byla 
vždy k vidění velká pojízdná transfuzní stanice. 

Od roku 2000 začal Český rozhlas jako výraz díků 
všem dobrovolným dárcům krve pořádat v Obecním 
domě v Praze benefiční koncert vážné hudby.

Dalším počinem, kdy Český rozhlas prokázal službu 
veřejnosti a především odlišnost od soukromých rozhla-
sových stanic, byl vznik Nadačního fondu Českého 
rozhlasu v lednu 2001. Jeho úkolem byla a je pomoc 
v oblasti charitativní, sociální, kulturní a vzdělávací. Prv-
ním projektem, kterým Nadační fond Českého rozhlasu 
zahájil v roce 2001 činnost, byla pomoc zrakově posti-
ženým. V rámci grantového programu pro nevidomé se 
podařilo v roce 2001 rozdělit téměř pět milionů korun.

Závěrem
V devadesátých letech rozhlasová část českého medi-

álního systému prošla největšími institucionálními, 
obsahovými a technologickými proměnami ve své 
dosavadní historii. Státní rozhlas byl transformován 
na rozhlas veřejné služby. Ocitl se v konkurenčním 
prostředí desítek soukromých rozhlasových stanic 
a přišel o své dosavadní výsadní postavení. V novém 
uspořádání elektronických médií nebyl Český rozhlas 
schopen zcela jasně definovat své úkoly a postavení. 
Jeho finanční (ne)zajištění navíc vedlo ke snižování 
produkce rozhlasových her, dokumentů a dalších ná-
ročných žánrů, které jsou charakteristické právě pro 
rozhlas veřejné služby. 

Ve zcela novém mediálním prostředí, které se začalo 
formovat po listopadu 1989, však Český rozhlas zůstal 
veřejnou, kulturní a národní institucí, jejíž úkoly 
není schopno zajistit žádné soukromé médium. 
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Regionální vysílání

Brzy po zahájení pravidelného vysílání pražského 
Radiojournalu usilovala i další města a kulturní 
centra republiky o samostatné rozhlasové stanice. Pra-
videlné vysílání se nejdříve prosadilo v Brně. První 
zprávy se vysílaly 10. května 1924, tedy rok po startu 
pražské stanice. Vzápětí zde vznikl brněnský Radio-
journal (1. září 1924).

Do rodiny českých a moravských rozhlasových sta-
nic přibyla jako další Moravská Ostrava, která začala 
pokusně vysílat 25. května 1929, do programové sítě 
československého rozhlasu se pak pravidelně zapojila 
od července 1929.

Ve druhé polovině dvacátých let se o založení vlastní 
rozhlasové stanice pokoušeli v Plzni a v Olomouci, ale 
úsilí obou měst nebylo korunováno úspěchem. Neda-
řilo se to ani v průběhu let třicátých, západočeská i ha-
nácká metropole na vlastní vysílání musely počkat až 
do skončení druhé světové války. 

Rok 1945 otevírá etapu, kdy se v rychlém sledu 
objevují další samostatná rozhlasová studia – Hra-
dec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, dále 
Teplice, Most, Liberec a Pardubice. V roce 1956 vzniká 
regionální studio v Jihlavě.

Studia v Olomouci, v Pardubicích a v Jihlavě 
v průběhu následujících let svou samostatnost ztrácejí 
a stávají se pobočnými pracovišti rozhlasů v kraj-
ských městech, do jejichž oblasti spádově patří (tedy 
Ostravy, Hradce Králové, resp. Brna). 1. dubna 1963 
se v éteru ohlašuje Středočeské krajské vysílání Čes-
koslovenského rozhlasu a 31. srpna 1964 vzniká další 
krajské studio – Vysílání pro hlavní město Prahu. Tato 
struktura regionálních studií se do počátku devadesá-
tých let v zásadě nemění. 

Po společenské proměně na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let dochází v síti regionálních stanic 
postupně ke změnám. V roce 1994 se znovu osamostat-
ňuje studio v Olomouci.

Důsledkem nového územněsprávního členění České 
republiky na počátku nového tisíciletí je mj. vznik 
nových regionálních stanic Českého rozhlasu. Souvisí 
to i s obecnějšími trendy, které se projevují i v jiných 
evropských zemích – s přiblížením regionálního vy-

sílání posluchačům. Na počátku roku 2003 je stav 
následující: 

Odpojovaná „lokální okna“ pro Karlovarský kraj 
(vysílaná z plzeňského studia) začal Český rozhlas 
vysílat od října 2000; nejdříve jednu až dvě hodiny 
denně, s kompletním ranním servisem od května 2002 
už celkem pět hodin každý všední den.

Od března 2001 vysílá ČRo Regina vedle pražského 
programu i celodenní druhý program určený pro 
Středočeský kraj. Od října 2002 se středočeský kanál 
identifikuje jako Český rozhlas Region a jeho formát 
se ještě více odklání od metropolitního programu
ČRo Regina.

Ve východních Čechách bylo nutno nejprve vyřešit 
komplikovanou kmitočtovou situaci. Od listopadu 
2002 je Královéhradecký kraj kompletně pokryt 
třemi kmitočty. „Lokální okna“ se zpravodajstvím pro 
Pardubický kraj vysílala pardubická redakce z nově 
rekonstruovaných prostor od března 2002, samostatné 
vysílání Českého rozhlasu Pardubice v rozsahu 12 ho-
din denně bylo zahájeno 2. prosince 2002.

17. června 2002 zahájila samostatné vysílání nová 
stanice na Vysočině – Český rozhlas Region.

V Liberci působí redakce Českého rozhlasu Sever. 
V majetku ČRo je hrubá stavba, byl zpracován projekt 
její dostavby s adaptací pro rozhlasové užívání. K úpl-
nému osamostatnění libereckého vysílání bude však 
zapotřebí zlepšit kmitočtové pokrytí kraje.

ČRo Brno plánuje otevřít tzv. „lokální okna“ pro 
Zlínský kraj po rekonstrukci budovy, tedy nejdříve 
v létě 2003; od začátku roku 2003 však výrazně zvýšil 
počet zpravodajských a publicistických příspěvků ze 
Zlína v regionálním i v celoplošném vysílání Českého 
rozhlasu.
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Z historie
brněnského studia 

Průkopníci brněnského vysílání 
Brněnské rozhlasové studio je po Praze druhým nej-

starším vysílacím pracovištěm v naší republice. K poku-
sům v oblasti radiofonie zde došlo ještě před zahájením 
pravidelného vysílání. V únoru 1922 se brněnské radio-
telegrafní a radiotelefonní stanici podařilo odvysílat 
bezdrátově několik národních písní. Vysílání tehdy 
zachytily stanice v Itálii a Dánsku. Po pokusu, který 
provedli u příležitosti státního svátku v roce 1920 vojáci 
z vysílačky na pražském Petříně, šlo o druhé radiofonní 
vysílání z našeho území zachycené v cizině.

V prvním roce existence brněnského rozhlasu bylo nej-
závažnějším úkolem zvládnutí technické stránky vysílání 
a propagace rozhlasu. První pokusy se konaly od 10. do 
13. května 1924. Vysílalo se přímo z budovy vysílače v Ko-
márově na vlně 1600 m a na telegrafním vysílači firmy 
Huth o výkonu 1 kW. Zprávy telefonicky z Prahy přejímal 
a do mikrofonu četl sám správce vysílače pan Máčel. Od 
12. července 1924 byly burzovní zprávy vysílány již pra-
videlně od 14.00 do 14.15 hod. První studio bylo zřízeno 
v pavilonu na střeše Zemského domu 1. září 1924. Od 
1. března 1925 se vysílací čas prodloužil na dvě hodiny. 

Je příznačné, že radiotelefonie – vysílání bez drátů 
– jako nový vynález přitahovala především techniky. 
V Brně to byl ing. Jan Čermák, člověk přímo posedlý 
vším novým. Byl prvním ředitelem stanice, technikem, 
redaktorem i hlasatelem a k tomu všemu i uklízečem, 
účetním a pokladním. Ing. Čermák přizval ke spolupráci 
profesora brněnské konzervatoře Ladislava Malého 
a pověřil jej tvorbou hudebního programu, ve kterém 
mohl prof. Malý využívat osobních kontaktů. Funkci 
prvního programového redaktora vykonával prof. Malý 
do roku 1925.

Brněnský Radiojournal kolem sebe v krátké době sou-
středil spolupracovníky ze všech oborů. Na pořadech se 
podíleli hlavně členové brněnského Národního divadla 
a profesoři a žáci brněnské konzervatoře. Mezi prvními 
účinkujícími se objevili Brněnské kvarteto, Kvartet Radio-
journalu, koloraturní pěvkyně Levíčková-Čechová a šest-
náctiletý klavírní virtuos Rudolf Macudzinski.

Do funkce technického vedoucího nastoupil kapitán 
vojenské telegrafní služby ing. Antonín Slavík, zatím 
jen jako spolupracovník. Správou literárního oddělení 
byl pověřen Vladimír Šimáček, režisér brněnské čino-
hry, který se stal 1. června 1925 po odchodu ing. Čermáka 
správcem odbočky. 16. října 1925 nastoupil do služeb 
Radiojournalu hlasatel Jan Liška, jedna z nejpopulár-
nějších postav brněnského rozhlasu. (K zájmu o rozhlas 
jej zřejmě přivedla zkušenost z první světové války, kdy 
byl telefonistou a radiotelegrafistou.) Od poloviny třicá-
tých let zastával funkci inspektora vysílání. Hudebního 
oddělení se po odchodu prof. Malého ujal Jan Janota, 
dirigent orchestru Národního divadla v Brně. Trvale byl 
angažován jako šéf hudebního programu teprve o rok 
později, 1. července 1926. V dohodě s Prahou se sou-
středil na předromantickou hudbu a soudobou hudbu 
moravskou. 

 1. října 1925 se z Brna začalo vysílat na vlně 750 m o vý-
konu 1 kW. Od 14. listopadu 1925 se už vysílalo z nového 

Pavilon na střeše Zemského domu
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moderního ateliéru v Nové ulici č. 18 (dnešní Lidická), 
kde bylo zřízeno první akusticky vybavené studio.

 V této době byl rovněž vypracován rámcový pro-
gram, podle něhož se třikrát týdně vysílal hodinový or-
chestrální koncert a pravidelné večery operetní hudby. 
Operní večery byly doménou členů opery brněnského 
Národního divadla. Soustavná péče byla věnována písni 
lidové i umělé. Vysílací čas od 18.00 do 19.00 hod. byl 
vyhrazen přednáškám a pohádkám. (První pohádky 
četla dětem manželka ing. Čermáka, později ji nahra-
dil „strýček Tomáš“ – prof. Josef Šíma, profesor Vyšší 
průmyslové školy v Brně.) Ze slovesného programu 
stojí dále za zaznamenání především činnost Vladimíra 
Šimáčka, který režijně připravil do vysílání například 
Averčenkovy aktovky (Hodina obchodu, Soudek čer-
veného vína) a do konce roku 1925 ještě sedm dalších 
divadelních titulů. Pravidelnější než činohry byly večery 

recitací. Od září 1925 začal se svými „plkačkami“ stré-
ček Křópal z Břóchovan v podání herce a zpěváka 
Valentina Šindlera. Jeho lidový humor se stal typickou 
složkou brněnského programu. 

Ke konci roku 1925 měl brněnský Radioujornal pět 
stálých zaměstnanců.

Stabilizace programu 
Polovina dvacátých let byla pro rozhlas dobou neoby-

čejného rozmachu. Přibývali noví koncesionáři, konečně 
byly peníze na investice do nového technického zařízení, 
na zaplacení drahých přenosů. Rozhlas se v krátké době 
stal běžnou součástí denního života. 

Správcem odbočky a později ředitelem byl jmeno-
ván ing. Antonín Slavík, který měl na starosti rovněž 
literární program. Hudební stránkou byl pověřen režisér 
Vladimír Šimáček. Kapelnické taktovky rozhlasového 

Ředitel A. Slavík Hlasatel J. Liška
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orchestru se ujali Jan Janota a Břetislav Bakala. Ze 
šéfů oddělení byla vytvořena první programová rada.

Hlasateli v tomto období byli Jan Liška a Jaroslav 
Tyl. Ten však v polovině roku 1929 odešel do Ostravy 
a stal se správcem tamní odbočky. V Brně jej nahradil 
zpěvák, konferenciér a kabaretiér Vladimír Konupka. 

V březnu 1927 si rozhlas pronajal nové místnosti opět 
v Nové ulici, tentokrát v č. 16. V prosinci 1929 došlo 
k dalšímu stěhování, tentokrát do Kounicovy ulice do 
prostor sokolského stadionu. 

30. ledna 1926 byl uveden do provozu vysílač s novým 
systémem Marconi (výkon 2,4 kW na vlně 521 m). Vysílání 
bylo slyšet nejen na celém území republiky, ale i za hrani-
cemi. 1. července 1928 začalo Brno vysílat na nové vlně 
441,2 m. 30. června 1929 byla Brnu přidělena nová vysílací 
vlnová délka 342 m. Brněnský rozhlas využíval linkové 
spojení k různým reportážím (například z dolu rosicko-
-oslavanského revíru), časté byly i přenosy koncertů, 
přehlídek a soutěží z různých míst v kraji. 

Základem programu byla stále hudba. Nejvíce pro-
storu zaujímala hudba komorní. Profesoři brněnské 
konzervatoře iniciovali nejrůznější komorní sestavy, 
z nichž mnohé začaly s rozhlasem spolupracovat. Velká 
pozornost byla věnována dílům moravských skladatelů. 
Nedílnou součástí hudebního vysílání byly přímé pře-
nosy z brněnského Národního divadla, které se stávaly 
zlatým hřebem programu. Přistoupilo se i k vysílání ope-
ret, o které posluchači projevili nebývalý zájem. V neděl-
ních matiné byla vysílána duchovní hudba a symfonické 
koncerty orchestru brněnského Národního divadla.

Postupně se na vysílání začali podílet další umělci 
a soubory. Dr. Ludvík Kundera se osvědčil jako autor 
hudebně-vzdělávacích pořadů. O české hudební emigraci 
a vývoji opery připravoval fundované pořady prof. Vladi-
mír Helfert. Dr. Karel Vetterl, autor pořadů o hudebním 
folkloru, připravoval také úvodní přednášky k populárním 
orchestrálním koncertům.

Vzdělávací program obsáhl skoro všechny obory 
lidského vědění. Stal se jakousi lidovou univerzitou. 
Rozšířil se i okruh přednášejících. Významným poči-
nem tohoto období bylo zahájení kurzu esperanta na 
rozhlasových vlnách. Kurz se začal vysílat na přání 
moravských amatérů, které vedl Josef Bednář, ředitel 
Obchodní školy v Brně.

V odpoledním čase byla vysílána Hodinka po ženy. 
Rozhlasové dramatické umění, chápané tehdy jako 

„divadlo pro slepé“, hledalo nové formy. Jednoaktovky 
s malým obsazením vystřídala 4. května 1926 poprvé ce-
lovečerní hra – Hilbertova Vina. Následovaly přímé pře-
nosy z brněnského Národního divadla – Jiříkovo vidění 
J. K. Tyla, Shawův Pygmalion a další. Režisér Šimáček 
brzy pochopil, že přenosy jsou dlouhé, obsahují pro po-
sluchače mnohé nesrozumitelné momenty a že je třeba 
divadelní hry přizpůsobovat rozhlasové specifičnosti. 
V roce 1926 byla poprvé vypsána soutěž na původní 
rozhlasovou hru. Odborníci věřili, že si rozhlas vytvoří 
vlastní tvůrčí metody. Rozhlasových dramatiků bylo 
ale v Brně málo, proto byl program i nadále sestavován 
z osvědčených prací divadelních autorů.

Výrazným obohacením skladby dramatického pro-
gramu byla brněnská divadelní avantgarda, Akademická 
scéna. Po příchodu E. F. Buriana, jemuž bylo pronajato 
její dosavadní působiště na Výstavišti, nezanikla, na-
opak pokračovala ve své činnosti v rámci rozhlasového 
studia. Jejím vedoucím se po Vladimíru Rýparovi stal 
Dalibor Chalupa. 

Brno vede
Brno, které koncem roku 1929 dostalo nové, tech-

nicky velice dobře vybavené studio v Kounicově ulici, se 
v té době postavilo do čela programových inovací Radio-
journalu. Kolektiv programových a technických pracov-
níků, obklopený řadou externích spolupracovníků, začal 
vytvářet program jako týmovou práci. 

1. srpna 1932 se stal kmenovým režisérem Dalibor 
Chalupa. Realizoval první interview s moravskými 
umělci (Alfonsem Muchou, V. K. Jeřábkem), pokoušel se 
o stylizované reportáže. Byl také autorem rozhlasových 
pásem, kterými se průkopnicky zabýval už od konce 
dvacátých let. V červenci 1930 byl vysílán jeho pořad Na 
tom našem dvoře čili Dvorní pěvci, jenž je sice označen 
jako rozhlasová parodie, ale zároveň je považován za 
první české rozhlasové pásmo. 

Vedle Dalibora Chalupy se od roku 1930 stále častěji 
objevují jména F. K. Zemana a později i Františka Ko-
žíka. Zeman se pokusil o reportáž spojenou s kabaretem 
na téma Kde se pivo vaří. Jeho folkloristické pořady byly 
zpravidla vysílány přímým přenosem. Podílel se i na 
sportovních reportážích. 
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Pro zábavné pořady byl angažován Oldřich Nový, 
v té době režisér operety Národního divadla v Brně. 

Třicátá léta v brněnském studiu jsou spojena s po-
jmem brněnská rozhlasová škola, především díky pů-
sobení hvězdné trojice Dalibor Chalupa, František Kožík 
a Josef Bezdíček. Tato éra však začíná už příchodem 
Jindřicha Honzla a E. F. Buriana do Brna a nástupem 
Dalibora Chalupy do funkce tajemníka literárního oddě-
lení 1. dubna 1930. Ačkoliv oba prvně jmenovaní teprve 
získávali rozhlasové zkušenosti, jejich práce se setkala 
s velkým ohlasem u posluchačů i kritiky. Vedle úprav 
a režií divadelních her se Honzl soustředil na dramatizaci 
próz (Hašek, Čechov, Dostojevskij). Jeho spolupráce 
s brněnskými rozhlasovými tvůrci byla sice krátká, ale 
bohatá. První režií byl Klicperův Ptáčník 5. září 1930, 
poslední Čechovův Medvěd 13. března 1931.

Zdárný vývoj umělecké činnosti v brněnském roz-
hlase byl v posledních dvou předválečných letech pozna-
menán politickým napětím a závažnými událostmi doby. 
Bouřlivý vývoj rozhlasové hry začal stagnovat. Brněnský 
Radiojournal pracoval v mnohem horších podmínkách 
než pražský. O to víc vynikla jeho umělecká průbojnost, 
tak charakteristická pro předchozí období.

V roce 1936 nastoupili na místa hlasatelů Karel Ma-
jer (původním povoláním operní pěvec) a Marie Cou-
falová, po prázdninách vystřídal dirigenta Jana Janotu, 
který odešel do pražského ústředí, Jan Plichta. Pro 
německé vysílání byl v roce 1936 angažován hlasatel Er-
win Schneider, dřívější externisté dr. Hans Holländer 
a Karl Quido Petin se stali řádnými zaměstnanci. 

5. května 1931 byl uveden do provozu nový vysílač 
o výkonu 32 kW; na krátkou dobu se stal nejsilnějším 

československým vysílačem. V roce 1937 byl dobudován 
mohutný vysílač pro Brno o výkonu 100 kW. Byl umístěn 
poblíž Prostějova a napojen dálkovým kabelem na roz-
hlasová studia v Brně.

Po rekonstrukci technických zařízení, která se pro-
váděla v druhé polovině roku 1936, byla zřízena čtyři 
studia a hlasatelny v pronajatých místnostech v Hu-
sově sboru v Botanické ulici. Studia byla propojena se 
Stadionem, byly nainstalovány nové zesilovače, hlavní 
a pomocný rozvaděč, režisérský stůl se čtrnácti mikro-

Notace znělky

„Znělkostroj“
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fonovými potenciometry a šest kulových dynamických 
mikrofonů. I studia na Stadionu v Kounicově ulici pro-
šla modernizací. Roku 1938 zde bylo dokončeno velké 
vysílací studio pro natáčení orchestrální hudby. Byly 
v něm instalovány čtyři záznamové stroje na ocelový 
pás, tzv. blattnerphony. Vedle toho existovala centrální 
záznamová služba (zpočátku se zvuk zaznamenával do 
voskových a povlakových desek). Brněnský rozhlas též 
získal jeden přenosný krátkovlnný reportážní vysílač.

Nejvýraznější vizitkou brněnské stanice se stala 
znělka – úryvek znárodnělé písně Moravo, Moravo Lud-
víka Dietricha (1804–1858). 

Nové podněty, s nimiž přišlo Brno v publicistice, 
souvisejí se skutečností, že na rozdíl od Prahy se br-
něnské studio mohlo odpoutat od událostí slavnostního 
charakteru a oficiálností. V květnu 1930 vysílalo první 
skutečnou reportáž – procházku Neumarkovou textilní 
továrnou s názvem Od ovčí vlny k vlněné látce. (O vý-
znamu brněnského studia v kontextu vývoje tohoto 
rozhlasového žánru pojednává podrobněji kapitola Pro-
fesionalizace vysílání 1930–1938.) 

Podle pražského vzoru vysílalo Brno Přednášky pro zví-
davé a zvědavé posluchače. Mezi úspěšné cykly patřily 
zejména Jak vzniká a nač je vědecká práce, Jak si stavím 
dům, Vzhůru do přírody atd. S velkým ohlasem se setkala 
pravidelná denní desetiminutovka, která informovala 
o významných událostech společenského života. Toto 
komentované zpravodajství bylo zárodkem budoucího 
Zrcadla kultury. Součástí přednáškového programu byly 
rozhlasové jazykové kurzy. Měly nečekaný ohlas, zejména 
pokud šlo o angličtinu. Brno vysílalo také kurzy francouz-
štiny, esperanta a Morseových značek. 

Mimořádné štěstí měla brněnská stanice v roce 1934, 
kdy úspěšně prošel konkurzem na externího hlasatele 
dr. Antonín Friedl (od 20. května 1935 do 1. října 1938 
působil jako externí hlasatel a inspektor. 11. října 1939 
se s rozhlasem natrvalo rozloučil). S F. Kožíkem a dal-
šími programovými pracovníky uskutečnil řadu besed 
a reportáží. 

Vrcholem sportovních přenosů se stalo vysílání 
z mezinárodních motoristických závodů na okruhu 
Velké ceny, jež se staly celorepublikovou událostí. Bo-
hužel, s příchodem nacistů ustalo i soužití sportovního 
Brna a jeho širokého okolí s rozhlasem. Až do před-

válečných let se podíleli na tvorbě sportovních zpráv, 
nazvaných Moravská sportovní neděle, Jan Liška, 
Lev Vašíček a Vladimír Paulišta. Nejdříve jedenkrát, 
později i vícekrát týdně na brněnských vlnách začal tzv. 
ranní tělocvik.

V roce 1938 se rozšířilo brněnské německé vysílání. Roz-
hlas využíval i venkovské německé soubory. Brněnské 
pořady německého vysílání byly postupovány také Praze 
a Moravské Ostravě. Německé školské vysílání přebírala 
brněnská stanice z Prahy. 

V oblasti dramatických a literárních pořadů měla 
v těchto letech brněnská stanice podobnou programo-
vou linii jako pražská. Doplňovala vysílání, zaměřené 
z velké části na klasiku, civilním dramatem, konverzač-
ními hrami apod.

Literární pořady připravoval Lev Blatný (spolure-
daktor časopisu Host), po jeho předčasné smrti Dalibor 
Chalupa. Brno oproti Praze dávalo přednost kratším 
pořadům, komponovaným přímo pro rozhlas a střídají-
cím různé žánry. Objevily se výchovné cykly, přednášky 
s ukázkami, které už připomínaly pásma a tematické 
večery. Často vycházely z historie nebo z životního díla 
známých umělců. Tyto pořady připravovali prof. Vladi-
mír Helfert a jeho dva žáci, Karel Vetterl a Ludvík Kun-
dera. Pražské ústředí se proti tematickým večerům ostře 
ohradilo, Brno v nich ale pokračovalo dál.

Recitace a četba se objevovaly v pravidelných pořa-
dech Chvilka lyriky a v cyklu Básníci, vyjadřovatelé naší 
doby. Sem patřily četné referáty o knižních novinkách 
a fejetony. Zvláštní pozornost byla věnována humoru 
v pořadech Chvilky humoru, Humor různých národů 
a Souboj anekdotářů. V četných pořadech se uplatňo-
valy známé postavy brněnského rozhlasu – Křópalova 
rodinka, herecká dvojice Konupka–Kosina aj.

V roce 1931 se vysílala z brněnského Výstaviště 
přímým přenosem hra Voskovce a Wericha Ostrov Dy-
namit. Bylo to vůbec první vystoupení protagonistů 
Osvobozeného divadla před mikrofonem. Předsta-
vení přímo z provaziště reportážním způsobem uváděl 
Dalibor Chalupa. 

Významným počinem ve vývoji rozhlasové hry i re-
žie se stalo uvedení hry Františka Kožíka Cristobal 
Colón 12. dubna 1934. Tento rozhlasový epos využíval 
prózy, verše, hudby, sborové recitace a reportáže. 
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Textová část se opírala o množství pramenů o životě 
objevitele Ameriky. V Cristobalu Colónovi dosáhl vývoj 
české rozhlasové hry vrcholu, který už ve třicátých le-
tech nebyl překonán. (Detailněji o této hře, stejně jako 
o vývoji brněnské rozhlasové režie a dramatického 
vysílání pojednává kapitola Profesionalizace vysílání 
1930–1938.)

Fleischmannovou hrou Má zahynout mandarin (1933) 
belgické provenience prolomila brněnská stanice bari-
éru, omezující konfrontaci naší rozhlasové tvorby s díly 
výhradně německých autorů. Poslední hrou, vysílanou 
z brněnského studia před jeho obsazením, byli Hráči 
N. V. Gogola v režii Josefa Bezdíčka (6. března 1939).

V hudební oblasti bylo na přelomu dvacátých a tři-
cátých let Brno pověřeno vysíláním především staré 
hudby a hudby zábavné. Hlavním těžištěm hudební čin-
nosti byly pořady populární hudby, pravidelné orches-
trální koncerty, folkloristické pořady. Pozornost byla 
věnována české hudbě se zvláštním zřetelem k tvorbě 
moravských autorů. O sborovou tvorbu pečovalo pře-
devším Pěvecké sdružení moravských učitelů a pěvecké 
sdružení Opus. Pevnou součástí programu se staly Li-
dové koncerty orchestrální, které se pravidelně začaly 
vysílat od roku 1935. V letním období se vysílaly Černé 
hodinky – lidové koncerty s mluveným slovem (recitací, 
krátkými činohrami). Přibyly i nové původní práce, na-
příklad Zrození opery (ze života Claudia Monteverdiho) 
F. Kožíka a H. Holländra, Česká beseda R. Waltra, Král 
Paříže (o J. Offenbachovi) od F. Kožíka a pořad U ko-
lébky písně Moravo, Moravo, který vznikl spoluprací 
F. Kožíka a K. Vetterla. Při přenosech oper a koncertů 
se v souladu s rozhlasovými zásadami zpravidla uvá-
dělo jen jedno jednání nebo část představení. V neděli 
byly vysílány bohoslužby střídavě z římskokatolických, 
českobratrských, československých i pravoslavných 
chrámů.

Brněnský rozhlasový orchestr měl už třicet pět stá-
lých členů. Účinkoval až pětkrát týdně v samostatných 
orchestrálních pořadech. Vedle vlastního orchestru 
se na programu podílely externí soubory, například 
Brněnský sálový orchestr, Jazzorchestr, Ondrovo trio 
a Hanouskovo kvarteto, Radiošraml, Lidová dechová 
hudba a další. V letním období se ve vysílání objevily 
promenádní koncerty z Luhačovic, brněnských Lužánek 
a z kavárny v Zemském domě.

V oboru lidové písně a folkloru se Brno zaměřilo na 
ucelené pořady ze Slovácka, Valašska, Hané, Horácka 
a moravsko-slovenského pomezí. Autentický folklor se 
postupně nahrazoval stylizovanými formami. 

V roce 1936 pokračovala „slepecká akce“ určená pro celou 
republiku. Jejím účelem bylo získat peníze na zakoupení 
nových síťových přijímačů pro takto postižené posluchače. 
Částka 9297 korun stačila na nákup osmnácti jednolampo-
vých a dvoulampových přijímačů, akumulátory, reproduk-
tory a baterie. Posluchači pomáhali v této akci nejen pe-
nězi, ale i dary, takže dalších 159 přijímačů se pro zrakově 
postižené mohlo stát jediným spojením se světem. 

Okupace
Koncem roku 1938 a začátkem roku 1939 se z roz-

hlasu stal zpravodajský prostředek sjednocující národ 
a křísící jeho sebevědomí. 28. února 1939 byly pro-
puštěny všechny vdané zaměstnankyně (na základě 
vládního nařízení 379/1938 – úsporné opatření vlády 
o výdělečné činnosti). 

15. března 1939 byl brněnský rozhlas obsazen lidmi 
s hákovými kříži na rukávech. Vedoucím za německou 
stranu se dočasně stal Erich Smutnik, techniku řídil 
pan Berwick. Českou řeč, působící povzbudivě na 
národní sebevědomí, vystřídala němčina. Z rozhlasu se 
téměř přes noc stal výhradně zpravodajský prostředek. 
Dramatické vysílání bylo značně omezeno. Čeští zaměst-
nanci se museli podrobit zkoušce z německého jazyka. 

Po několika dnech byl dovolen český program – zpo-
čátku pouze patnáct minut veršů předních českých bás-
níků, doplněných hudbou. Jinotajům v uveřejňovaných 
básních i písňových textech německá cenzura zpočátku 
nerozuměla, posluchači ovšem ano a zahrnovali rozhlas 
dopisy plnými porozumění. Porady u ředitele Slavíka se 
v té době netýkaly ani tak programu jako politické situace 
a později i válečných akcí. Vysílání pořadu Moravo, do 
práce mělo zahánět malomyslnost, ukazovat statečnost 
na příkladech jednotlivců, spolků i obcí. Dalším dobrým 
počinem brněnského studia byl Šrámkův Stříbrný vítr, 
vysílaný 22. května 1939 v úpravě Františka Kožíka.

Aby se rozhlas co nejvíce přiblížil posluchačům, za-
čalo Brno po vzoru vídeňských kolegů hrát na přání. Zís-
kané peníze byly určeny na dobročinné účely. Rozhlas 
přestal být úřadem a stal se – alespoň na čas – naslou-
chajícím přítelem. 
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Ředitel brněnského rozhlasu Antonín Slavík byl 14. pro-
since 1939 zatčen. Spolu s prof. Janem Uhrem, notářem Jo-
sefem Jarošem a učitelem Jaroslavem Skryjou, se kterými 
pracoval v odbojové ilegální organizaci Obrana národa, byl 
nejprve uvězněn v brněnských Kounicových kolejích, poz-
ději byl převezen do Wohlau u Vratislavi, odsouzen k smrti 
a 27. října 1942 v Berlíně popraven. František Kožík píše 
o Slavíkově umlčení jako o nejhorší a drtivé ztrátě pro br-
něnský rozhlas. Sám Kožík, protože se dostával do pozor-
nosti gestapa a byl varován Lidovými novinami, k 1. lednu 
1941 opustil brněnské studio a odešel do Prahy.

I hudební vysílání bylo podrobeno cenzuře. Byla za-
kázána prezentace české hudby s vlasteneckou a demo-
kratickou tematikou, ze zahraniční tvorby se vysílaly jen 
skladby německých klasiků. Hudební redakci v těchto 
letech řídil dr. Čeněk Gardavský. 

Po zatčení ing. Slavíka byl vedením rozhlasu pověřen 
Karel Vetterl. Stál v jeho čele až do 19. března 1942, 
kdy jej ve funkci vystřídal rodilý Němec Emil Stepan, 
člověk k českým zaměstnancům nezaujatý a tolerantní 
(snad také proto, že se v červenci 1938 oženil s Češkou, 
v důsledku čehož se rozešel s celou svojí rodinou). Kaž-
dého posuzoval podle schopností. Na jeho přímluvu bylo 
z totálního nasazení uvolněno několik zaměstnanců. 
Z funkce byl odvolán pražským vedením 19. dubna 1945, 
těsně před osvobozením Brna.

Ještě před svým odchodem se Němci pokusili zničit vysí-
lací pracoviště. 19. dubna 1945 v 5.40 hod. přišel rozkaz 
k destrukci vysílacího zařízení. 27. dubna byla už větší část 
města osvobozena a mohlo se začít s obnovovacími pra-
cemi. Přestože budova Stadionu dostala dva přímé zásahy, 
část budovy, kde byl rozhlas umístěn, zůstala ušetřena. 
Zbylé vnitřní zařízení studií však bylo zcela zničeno.
Vysílat se zatím nemohlo – komárovský vysílač byl rozbitý, 
brněnská elektrárna také. Navíc ruské vojenské úřady 
povolovaly vysílání jen tam, kde byla fronta vzdálená 
nejméně sto kilometrů. Do 10. května bylo uvedeno do po-
řádku zásadní vysílací zařízení a mohlo se začít znovu. 

V letech 1939–1945 měl brněnský rozhlas 198 zaměst-
nanců.

Poválečné budovatelské roky
Usilovnou prací a nadšením zaměstnanců rozhlasu se 

mohlo začít vysílat už 10. května 1945. Vysílání bylo ob-
noveno přesně ve 12.00 hod. – i když jen vysílačkou o vý-

konu 0,5 kW a s programem, který byl převzat z Prahy. 
Čestný úkol poprvé po válce promluvit k posluchačům 
připadl na hlasatele Karla Majera. (Ten byl také od 
19. dubna 1945 se správním náměstkem Vladimírem 
Pachlem po odchodu německého ředitele Stepana do 
Prahy pověřen vedením brněnského studia.)

V dalších dnech se vysílaly nejen celostátní zprávy 
z Prahy, ale i hudba z gramofonových desek a místní 
zpravodajství. 

Rozhlas zůstal v pronajatých budovách (Stadion, 
Husův sbor, místnosti v Kounicově ulici vedle Zemského 
domu a naproti v čísle 14).

26. června 1945 se zaměstnanci brněnského rozhlasu 
poprvé po válce sešli na společné schůzi, na které jim 
byl představen nový ředitel studia ing. František Ko-
nečný, jmenovaný 19. června 1945. Šéfem programu se 
stal dr. Ladislav Pulkrábek. 

V letech 1945–1950 mělo brněnské vysílání regionální 
charakter. Vlastní pořady byly doplňovány pořady praž-
skými, naopak některé brněnské pořady přebíraly celo-
státní okruhy Praha I a Praha II.

Postupně se dávala do pořádku technická zařízení 
poničená válkou. 28. ledna 1946 byl dán do provozu vy-
sílač v Brně-Komárově (259 m) o výkonu 20 kW, který 
nahradil provizorní poválečné vysílače. V září 1947 
začal vysílat dobrochovský vysílač Morava o výkonu 
100 kW, který pokrýval signálem skoro celé území re-
publiky. Od 21. září 1947 mělo Brno dvě vysílací stanice:
Brno I a Brno II.

Bezprostředně po skončení války brněnské studio 
zprostředkovávalo návrat osvobozených vězňů z kon-
centračních táborů. Připojovalo se i k rozhlasové zpro-
středkovatelně – vzájemné pomoci mezi továrnami, aby 
se v nich mohlo co nejdříve začít zase pracovat. 

16. prosince 1945 zahajoval ing. František Konečný akci 500 
kmotrů opuštěným moravským dětem, kterou rozhlas zor-
ganizoval spolu s úřadem Zemské péče o mládež. Před Vá-
nocemi bylo v moravských dětských domovech skoro šest 
tisíc sirotků. Po odvysílání výzvy se hlásili nejen jedinci, 
ale také školy, vojenské útvary, úřady, které přebíraly tzv. 
kmotrovství i nad několika opuštěnými dětmi. Výtěžek této 
dobročinné akce koncem roku 1946 dosáhl 1 860 000 Kč.

V roce 1946 přebíralo Brno Rozhlasové noviny z Prahy 
v čase 19.00–20.00 hod. Od 16.00 hod. vysílalo vlastní 
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zprávy. Od 22. září 1946 byl vysílán brněnský zvukový 
deník Čas práce a budování (19.40–20.00 hod.). V neděli 
zaznívala z brněnského rozhlasu Živá slova, pořad, na 
kterém brněnské studio spolupracovalo s Prahou. Na 
úspěchu dvou dalších pořadů měl velkou zásluhu Živan 
Vodseďálek: Volná tribuna, vysílaná od září 1945, byla 
věnována aktuálním životním problémům současnosti. 
Na podzim 1947 se začala vysílat Rozhlasová univerzita. 
Jedním z nejsledovanějších pořadů byla Beseda pro 
ženy s prof. Jiřím Šteflem.

Od začátku roku 1946 se ve večerních hodinách lite-
rární redakce pravidelně ozýval Jiří Štuchal se svým 
patnáctiminutovým pořadem Sobotní rozprávka. Dvo-
jice autorů Vladimír Konupka a Karel Kosina navázala 
na předválečné kabarety, tentokrát pod názvem Veselá 
brigáda Ko-Ko nastupuje.

Literární produkce se zaměřila na četbu a krátké 
pořady. Dramatických pořadů se vysílalo z Brna velice 
málo. 9. prosince 1947 byl uveden poslední díl cyklu 
rozhlasových her Slunce bydlí na horách od Karla Ja-
koba. Hry měly společný nejen název, ale i hlavní hrdiny. 
Cyklus byl označován za jeden z prvních pokusů uplatnit 
vedle spisovného jazyka také nářečí. 

Brněnská stanice přispívala do vysílání školského 
rozhlasu, který po roce 1945 navázal na předválečné 
vysílání: každý den od deseti hodin vysílal půlhodinku 
pro školy různých stupňů. Pořady většinou připravovala 
hlavní redakce v Praze.

Programová koncepce hudební redakce v pováleč-
ném období tvůrčím způsobem navázala na avantgardu 
třicátých let, ať už v oblasti hudebněvzdělávacích po-
řadů (například Oživená hudební minulost), v prezentaci 
folklorní hudby nebo v objevné dramaturgii symfonické, 
vokální, komorní a operní hudby. 

Mezi autory pořadů vážné hudby můžeme najít například 
B. Štědroně, Z. Blažka, L. Kunderu, G. Černušáka. Všichni 
účinně pomáhali přímo i nepřímo vytvářet ve své době hu-
dební tvář brněnského rozhlasu. 

Od dubna do července 1946 se vysílal cyklus Profily 
moravských skladatelů. V neděli dopoledne od 9.00 do 
9.30 hod. se střídala varhanní hudba s hudbou duchovní. 
Největší hudební události roku 1948, Festivalu Leoše 
Janáčka, se rozhlas účastnil dramaturgicky i finančně. 
K základním hudebním tělesům patřil stále Symfonický 

orchestr brněnského rozhlasu se šéfem Břetislavem Ba-
kalou a dirigentem Janem Plichtou. Malý orchestr řídil 
Antonín Devátý.

Stále častěji se ozývala lidová píseň. 21. června 1946 
se představila posluchačům Úlehlova národní družina 
v pořadu dr. Vladimíra Úlehly Horňácká lidová píseň, 
další pořad byl věnován sběrateli lidových písní Fran-
tišku Bartošovi. Brněnský rozhlas byl též u prvních 
strážnických slavností 30. června 1946 (posluchačům 
rozhlasu je zprostředkovali J. Štuchal a V. Úlehla). Tak 
byla založena tradice každoročních přenosů z krásného 
prostředí parku strážnického zámku. Pořady Zpívejte 
s námi (od 17. ledna 1948) nebo Zpěvem k srdci (od 
23. října 1948) popularizující lidovou píseň připravovali 
František Lýsek a Ladislav Kozderka. 

   
Po nástupu totality

Technickým centrem brněnského rozhlasu i po válce 
zůstávala vysílací pracoviště na Stadionu. Studio I bylo 
vyčleněno pro hudební pořady, studio III sloužilo slo-
vesné výrobě, zvláště větším činoherním pořadům. 
V Husově sboru v Botanické ulici natáčely orchestry 
a studio se využívalo i jako koncertní sál. V Nové radnici 
na Dominikánském náměstí bylo malé studio pro sloves-
nou výrobu. 

Koncem roku 1949 dostal brněnský rozhlas k užívání 
budovu v Beethovenově ulici č. 4, postavenou v letech 
1923–1925. Sem se postupně přestěhovaly všechny pro-
vozy z Kounicovy ulice, byla zrušena studia v Husově 
sboru a v Nové radnici. Na Stadionu získal rozhlas ještě 
bývalé kino Dukla, které bylo přebudováno na velké 
hudební studio. 

Po komunistickém převratu na sebe dlouho nene-
chaly čekat změny v personálním obsazení. V tíživé poli-
tické situaci byl odvolán ředitel Miloš Pavlinec (v sou-
vislosti s tzv. Šlingovou aférou). Prahou jmenovaný
nový ředitel Josef Věromír Pleva zodpovídal za chod 
stanice pouhý rok. Jeho nástupce Richard Blažek byl 
z kádrových důvodů po krátké době odvolán. Prozatím-
ním vedením byl pověřen vedoucí redaktor oddělení pro 
děti a mládež Vladimír Simanov. Ten ze zdravotních 
důvodů záhy odstoupil a řízení bylo svěřeno vedoucímu 
kádrového oddělení Viktoru Kupkovi. Protože spojení 
obou funkcí bylo náročné, pražské vedení uvolnilo 
redaktora hlavní redakce pro děti a mládež prof. Vla-
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dimíra Kováříka, který do Brna dojížděl „ředitelovat“ 
na tři dny v týdnu. Neudržitelnou situaci pak vyřešilo 
až jmenování dr. Josefa Burjanka, který se ujal úřadu 
1. května 1954. 

Ke změnám docházelo i na nižších stupních řízení: 
v hudební redakci vystřídal dr. Hlaváčka, který odešel 
do pražského rozhlasu, Zdeněk Cupák. Dr. Leopold 
Buchníček byl po odchodu Miloše Kocourka do Moskvy 
pověřen prozatímním vedením politické redakce. Z pro-
gramového oddělení musel odejít do důchodu dr. Ladi-
slav Pulkrábek.

Počátkem tohoto období se jedním z hlavních kritérií 
místo pracovních výsledků stala politická příslušnost a so-
ciální původ. Přijetí nových pracovníků se dělo po dohodě 
se závodním výborem ROH, přesuny na vedoucích místech 
byly prováděny jen se souhlasem ZV, OV a KV KSČ. 
Teprve koncem padesátých let se situace nejen ve společ-
nosti, ale i v rozhlase začala měnit k lepšímu. Důkazem 
toho je literárně-dramatická redakce. Stačí vyslovit jména 
Jan Skácel, Karel Tachovský, Miroslav Skála, Vlasti-
mil Pantůček, Antonín Přidal.

1. ledna 1949 přešly do kompetence brněnského roz-
hlasu vysílače včetně modulačních linek a tento stav 
trval až do roku 1952, kdy byla správa vysílacích pro-
středků předána ministerstvu spojů. 12. března 1950 za-
čalo Brno vysílat na vlnové délce 325,4 m. Od 15. března 
1951 platilo nové rozdělení vln, Brno mělo vysílač Ko-
márov (202,2 m). O rok později byl vyřazen z provozu 
provizorně opravený vysílač 20 kW a nainstalován nový 
– výrobek n. p. Tesla, typ SRV 3 o výkonu pouhých 3 kW. 
Takto komárovský vysílač pracoval jenom jako vykrý-
vací stanice. Magnetofony starší patnácti let už pomalu 
dosluhovaly, údržba byla čím dál obtížnější. Stejná situ-
ace byla i u přenosových vozů, a to nejen ve vozovém 
parku, ale i v technickém vybavení. 

V prosinci 1950 přestalo Brno existovat jako 
samostatná stanice, své pořady dále vysílalo na okru-
zích „M“ a „R“, od 4. února 1952 pod jednotným názvem 
Praha – národní okruh. 

Čas i název krajového vysílání, které bylo omezeno 
jen na jednu hodinu denně, se několikrát změnil. V roce 
1951 běželo pod hlavičkou Na vlně Moravy v čase od 
18.00 do 19.00 hod., od roku 1954 s názvem Morava 
hovoří o hodinu dříve. V roce 1957 pořad nesl název Ze 

života Moravy, o rok později následovala další změna 
na Brněnský zvukový deník. Brněnské krajové vysílání 
tehdy pokrývalo Brno, Gottwaldov, Jihlavu a Olomouc. 

Zpravodajská redakce spolupracovala s ústředním 
vysíláním, do kterého přispívala zejména sportovními 
aktualitami. Výraznou postavou brněnské sportovní 
rubriky byl vedle Miloše Zouhara Lev Vašíček, který 
do rozhlasu nastoupil v roce 1952. 

Brněnská redakce pro děti přispívala do celostát-
ního programu mj. hudebním pořadem Zpěvem k srdci, 
který připravoval v brněnském studiu sbormistr Fran-
tišek Lýsek. V roce 1959 začala stanice Praha I vysílat 
nový cyklus Pionýrská jitřenka a třikrát týdně magazín 
Ze světa vědy a techniky. Tento pořad v Brně připravoval 
Přemysl Matula.

V roce 1950 byla v pražském rozhlasu ustavena cen-
trální dramaturgie, která určovala repertoár pro celou 
českou oblast a mimopražským studiím přidělovala texty 
ke zvukové realizaci. Původní rozhlasová tvorba v té době 
ustoupila v brněnském studiu do pozadí a udržela se jen 
v pořadech pro děti a mládež. S nimi je spojeno jméno 
režiséra Josefa Svátka, před válkou blízkého spolupra-
covníka Josefa Bezdíčka. Svátek vynikl jako režisér folk-
loristických pořadů, pásem, ale hlavně pohádek. V roce 
1955 přešel do pražské redakce pro děti a mládež.  

Nebývalý rozvoj a úspěch zaznamenalo v těchto 
letech v brněnském studiu rozhlasové pásmo repre-
zentované Milošem Rejnušem. Ten se později prosadil 
i jako výrazný tvůrce rozhlasových her. Do svých pásem 
a literárních revuí zařazoval vedle populárně-vědeckých 
informací i ukázky z literárních děl. 

Literárně-dramatická redakce byla v těchto letech 
rozčleněna na oddělení literatury včetně rozhlasových 
her (Karel Tachovský), humoru a satiry (Miroslav 
Skála a Vlastimil Pantůček) a veřejných estrád, poz-
ději přejmenovaných na aktuality a zajímavosti (Irena 
Večeřová). 1. dubna 1953 do redakce nastoupil básník 
Jan Skácel, který o tři roky později vystřídal ve vedoucí 
funkci básníka Oldřicha Mikuláška. Ten odešel do 
redakce Hosta do domu. Za Skácelova působení byla 
v Brně věnována mimořádná pozornost poezii, a to ne-
jen současné. Labuť je divný pták, Jehly, špičky, sochory 
a kůly, Vím já lúčku zelenú, Kmotr poezie, Velký pochod 
čínské poezie – to jen několik názvů pořadů, na kterých 
se Skácel podílel. 
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V říjnu 1956 vznikl výjimečný pořad magazínového 
typu Rozhlasový měsíčník, který se vysílal pravidelně 
v sobotu večer a jehož autory byli Miroslav Skála a Vlasti-
mil Pantůček. Ten spolupracoval s brněnským rozhlasem 
už od počátku padesátých let. Populárním se stal přede-
vším jako textař satirických písní, které sám interpreto-
val za vydatné pomoci dalšího spoluautora zábavných 
pořadů Vladimíra Fuxe. Miroslav Skála přišel do lite-
rární redakce v roce 1955 a pro „Měsíčník“ napsal desítky 
fejetonů, humoristických a satirických scének a povídek. 
Rozhlasový měsíčník nejčastěji režírovali Jiří Valchař, 
Olga Zezulová a Miroslav Nejezchleb. V roce 1961 byl 
nahrazen novým pořadem Na shledanou v sobotu. 

K proslavené „silné sestavě“ se připojil v roce 1957 
básník a literární kritik Karel Tachovský. Připravo-
val literární a zábavná pásma (například Koncert pro 
maminku, Malá noční reportáž, Po stopách jednoho 
filmového námětu, Půlhodinka s Vítězslavem Nezva-
lem). V roce 1953 nastoupila do literární a dramatické 
redakce Olga Zezulová-Waltrová, která s brněnským 
rozhlasem externě spolupracovala už ve čtyřicátých 
letech (překládala z polštiny, upravovala divadelní hry, 
psala literární a kabaretní pásma i pohádky pro děti). 
V historii brněnského rozhlasu jí patří výsadní postavení 
nejen jako silné tvůrčí osobnosti, ale ve své době i jako 
jedné z mála rozhlasových režisérek. 

Režisér J. Svátek
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Ve druhé polovině padesátých let konečně došlo k obrodě 
původní české rozhlasové hry. Ze soutěže, vyhlášené v roce 
1957, vyšel vítězně (s druhým místem, první cena nebyla 
udělena) Miloš Rejnuš s hrou Kapitánovy bomby. V režii 
Vladimíra Vozáka měla premiéru 28. srpna 1957 a byla 
oceněna i v rozhlasové Žatvě. 

V oblasti vážné hudby bylo zcela mimořádným tvůr-
čím činem natočení Janáčkových oper, realizovaných 
Břetislavem Bakalou: Její pastorkyně, Káti Kabanové 
a Příhod lišky Bystroušky v roce 1953, Osudu v roce 
1954 a Věci Makropulos, Výletů pana Broučka a Z mrt-
vého domu v roce 1955. V přímém přenosu se vysílaly 
veřejné koncerty pro mládež a koncerty Umělci pracují-
cím. Úvodní slovo připravovali Josef Burjanek, Mirko 
Očadlík a Jiří Hlaváček. Na abonentních koncertech 
Symfonického orchestru brněnského rozhlasu se vedle 
Břetislava Bakaly představil dirigent František Jílek.

V čele Velkého symfonického orchestru stál 
v tomto období dirigent Břetislav Bakala. V roce 1951 
vystřídal na postu druhého dirigenta Jana Plichtu 
Otakar Trhlík. V témže roce došlo ke změně názvu na 
Symfonický orchestr brněnského rozhlasu (SOBR). 
1. ledna 1956 SOBR ukončil letité působení v brněnském 
rozhlasu. Spolu se Symfonickým orchestrem Brněn-
ského kraje, který v té době dirigovali Václav Neumann 
a Zbyněk Mrkos, vytvořili nové hudební těleso – Státní 
filharmonii.

Koncem padesátých let se brněnské hudební vysílání 
orientovalo na soudobé dění doma i ve světě. Brněnský 
rozhlas se stal v tomto období největším provozova-
telem soudobé hudby všech žánrů (pořady Nová díla 
a Skladatel týdne). 

V oblasti zábavné hudby vznikaly pořady K dobré 
náladě, Vesele při práci, Střídáme druhou směnu. Své 
místo měly také operetní pořady. Za zmínku stojí rov-
něž uvedení rozhlasové premiéry hry Ježka, Voskovce 
a Wericha Rub a líc v úpravě Vlastimila Pantůčka. Refor-
mou dřívějšího Malého rozhlasového orchestru vznikl 
v roce 1951 Brněnský estrádní rozhlasový orchestr 
(BERO). U jeho zrodu stáli Ladislav Kozderka a Jan 
Slabý, oba znamenití muzikanti i zkušení rozhlasáci. Ti 
byli vystřídáni Františkem Hertlem (v letech 1952–
1961) a Jiřím Hudcem, který v orchestru působil od 
roku 1953. Významnými sólisty orchestru byli klavíristé 
Jan Erml a Jan Těšík.

V roce 1953 se z Brna začal vysílat pořad lidových 
písní Na pěknú notečku v podání nového souboru 
– Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů 
(BROLN). 

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů 
vznikl v únoru 1952 s úkolem interpretovat lidové písně 
a lidovou instrumentální hudbu na profesionální úrovni. 
U zrodu orchestru stál Jaroslav Jurášek, první umělecký 
vedoucí. Pro BROLN měly zásadní význam tři soubory: 
kapela Slováckého krúžku, kterou vedl od konce třicátých 
let cimbalista Jaromír Běhúnek, kapela Valašského krúžku, 
která vznikla až po osvobození (tvořili ji především vyso-
koškoláci v čele s primášem Mirkem Melounem), a polo-
profesionální Frolkův soubor.

 Období renesance rozhlasu 
V šedesátých letech se brněnskému rozhlasu začalo 

blýskat na lepší časy. Získal velké vysílací plochy na 
všech celostátních okruzích. Podařilo se vyrábět kvalitní 
pořady, na které se posluchači těšili. Například v pro-
gramovém bloku Vysílá ... (participovala na něm studia 
v Brně, Ostravě, Bratislavě a Plzni) byl brněnskému 
studiu vyhrazen čas ve středu odpoledne, v sobotu do-
poledne i večer a v neděli večer. Od 2. dubna 1966 tento 
pořad vystřídalo Domino s podtitulem, který zároveň do-
konale vypovídal o jeho náplni: Pestrá skládanka hudby 
a povídání o volném a ztraceném čase. Na pořadu spo-
lupracovala s literární redakcí i redakce pro děti a mlá-
dež. Nejčastějšími autorkami byly Zdeňka Jeřábková, 
Alena Tučková, později Alena Šimůnková. 

Na začátku šedesátých let postupně krystalizovalo 
pravidelné regionální vysílání. (S drobnými změnami 
a rozšířením vysílání o víkendu se zachovalo až do roku 
1989.) Vedením redakce byl pověřen dr. Leopold Buch-
níček.

V souvislosti s novým krajovým uspořádáním se změ-
nil název zpravodajské relace na Hlas Jihomoravského 
kraje. Ve všední dny se vysílal od 17.00 do 18.00 hod. 
Od 1. ledna 1961 byl doplněn pravidelnou relací, která 
v době od 12.00 do 12.30 hod. nahradila dosavadní vy-
sílání mezi 14.00 a 15.00 hod. Od 30. září 1968 se znovu 
načas vrátil již jednou používaný název Brněnský zvu-
kový deník. Vysílal se ve všední den ve 12.00–12.30 hod. 
a v 17.00–18.00 hod., v sobotu ve 12.00–12.30 hod. Od 
15.00 do 16.00 hod. byl na programu půlhodinový Kul-
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turní zápisník a Hudební blahopřání se stejnou stopáží. 
Nedělní čas od 10.00 do 11.00 hod. byl vyhrazen milovní-
kům literatury, dějin a hudby, od 14.00 do 15.00 hod. se 
opět vysílalo Hudební blahopřání. 

Naprostá většina pořadů pro děti a mládež byla 
určena pro vysílání na celostátních okruzích. Brněn-
ská redakce se postupně specializovala na vzdělávací 
pořady, drobnější literární relace a podílela se i na pu-
blicistických a zábavných pořadech pro mládež. Byly 
to především kratší dramatizované pohádky a později 
literární týdeník Zlatohlásek.

Zásadním vzdělávacím pořadem bylo Vysílání pro 
školy, které vznikalo za spolupráce učitelů z celého Jiho-
moravského kraje. Na Kroužek mladých biologů a Krou-
žek mladých techniků navázal Paprsek – týdeník vědy 

a techniky pro mládež. Redaktorem pořadu byl Přemysl 
Matula. Od roku 1966 připravovali pro krajové vysílání 
Vladimír Simanov a František Fic vyprávění o pří-
rodě a lidech Zelené ozvěny. Později byli ke spolupráci 
vyzváni Jaromír Tomeček, Vladimír Pazourek a studenti 
lesnické fakulty. Ve stejném roce od 7. září si s nejmen-
šími posluchači vyprávěla Alena Šimůnková o obyčej-
ných věcech, které je obklopují, i o lidech v jejich okolí. 
Pořad byl uváděn pod názvem Klubko. Alena Šimůnková 
stála také u zrodu pořadu s názvem Trasa ČS, který for-
mou reportáží seznamoval děti s kulturněhistorickými, 
přírodními a krajinnými poklady. Výborný kontakt s po-
sluchači se podařilo navázat oblíbenému pořadu Vyšší 
dívčí. Přinášel názory mladých na nejrůznější citové 
i společensky závažné otázky (Ivan Šráček).

Literární redakce; zleva E. Karlíková, V. Pantůček (stojící), M. Skála, I. Večeřová, K. Tachovský, A. Přidal
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V literárně-dramatické redakci byla v roce 1963 
ustanovena funkce dramaturga (Karel Tachovský) a tím 
na čas skončila závislost na pražské dramaturgii. Tato 
skutečnost byla brzy znát, příznivě ji pocítili především 
autoři rozhlasových her z Moravy. Jan Skácel, Karel 
Tachovský, Vlastimil Pantůček, Antonín Přidal, Mi-
roslav Skála, Miloš Rejnuš, Ludvík Kundera, Milan 
Uhde, Věra Podhorná (Květa Legátová) a další byli 
naladěni na stejnou notu, básník v roli šéfa redakce bylo 
zřejmě šťastné spojení. 

Hra A. Přidala Sudičky vyhrála v roce 1968 národní kolo 
mezinárodní soutěže vypsané rozhlasy v Praze, Záhřebu 
a Varšavě. V mezinárodním kole se umístila na 2. místě.

Jan Skácel po deseti letech působení v brněnském 
rozhlase odešel do redakce Hosta do domu stejně jako 
jeho předchůdce a přítel Oldřich Mikulášek. Vedoucím 
redakce se stal Vlastimil Pantůček. O literární pořady 
přišel pečovat básník Zdeněk Kriebel.

Až dosud pravidelný Rozhlasový měsíčník byl od 
ledna 1961 nahrazen novým cyklickým pořadem Na shle-
danou v sobotu. Vysílací doba se sice zkrátila na třicet 
minut, pořad se zato vysílal každý týden. Počet rubrik 
zůstal zhruba stejný jako v „Měsíčníku“. Proti dřívějšímu 
konverzačnímu průvodnímu slovu jej teď už jen hlasatel-
sky uváděli herci Dagmar Pistorová a Jiří Tomek.

Na pořadu se spolu s Janem Skácelem, Karlem Tachov-
ským, Vlastimilem Pantůčkem a Miroslavem Skálou podí-
lel také Antonín Přidal, který jej obohatil o další rubriku. 
Jejím hrdinou byl pan Hlava, kterého představoval neherec 
– akademický malíř Milan Zezula. Pan Hlava, obyčejný 
občan, svým selským rozumem, jasnými názory a typickou 
brněnštinou komentoval dění ve společnosti a polemizo-
val o něm se samotným autorem. Ohlas posluchačů byl 
obrovský. 

V roce 1966 vznikl nedělní hodinový pořad Potulky 
knihami a hudbou. Po úvodním eseji následovaly 
ukázky z literárních děl, které A. Přidal vybíral, komen-
toval a prokládal hudbou. Velký zájem o psychologii, 
vědní disciplínu, která byla donedávna „tabu“, vedl 
k natočení dvou významných cyklů. Dějinami psycho-
logie se zabýval sedmidílný pořad Člověk hledá sebe, 
vysílaný v rámci Malé rozhlasové encyklopedie v roce 

1967. Další, tentokrát šestnáctidílný seriál Ejhle člověk 
pojednával o psychologii osobnosti, o potřebě životního 
smyslu i o duševním zdraví. Oba pořady připravoval Ivo 
Plaňava za účasti dalších odborníků. Literární redakce 
připravovala také měsíčník Kalendář naší vesnice, jehož 
autorkou a průvodkyní byla Irena Večeřová. Pořad se 
natáčel na nejrůznějších místech českého a moravského 
venkova. 

Oblíbeným pořadem byla četba na pokračování. 
K těm nejvýraznějším a nejúspěšnějším patřily detek-
tivní příběh E. Fikera Série CL a Těsnohlídkovy Příhody 
lišky Bystroušky v úpravě Jana Skácela, režii O. Zezu-
lové a interpretaci Karla Högera. Pod sedmidílnou dra-
matizovanou četbou detektivky E. Halla Zvony smrti byl 
podepsán režisér Bohdan Denk. 

Na přelomu padesátých a šedesátých let se zvyšoval 
zájem o zábavnou hudbu, která představovala 65–70 % 
veškerého hudebního programu. Vysílaly se koncerty 
na přání, hudební sestavy v pořadech Vesele do no-
vého dne, K dobrému poledni, Hrajeme z Brna, Pějme 
píseň dokola, Mezi třetí a čtvrtou, Hrajeme za dobrou 
práci, Hudba před půlnocí apod. Od dubna 1963 se vy-
sílal Nedělníček, pořad písniček a krátkého mluveného 
slova, který střídavě uváděli Lubomír Černík, Jaromír 
Nečas, Jan Š. Fiala, později také Petr Ulrych a Jiří 
Štědroň. Od listopadu 1966 se začal objevovat nejdříve 
jednou, později dvakrát do měsíce pořad Brněnské kolo, 
jehož autorem a průvodcem byl Jan Š. Fiala. V roce 
1963 došlo s ohledem na nové potřeby vysílání ke změ-
nám v Brněnském estrádním rozhlasovém orches-
tru (BERO): vedení orchestru se ujal dirigent Miloš 
Machek, dramaturgem se stal Bohuslav Sedláček. 
Další organizační změna byla vynucena požadavkem 
žánrové a zvukové pestrosti, proto se těleso rozdělilo na 
dvě umělecké skupiny: Velký smyčcový orchestr Čs. roz-
hlasu s dirigenty Milošem Machkem a Jiřím Hudcem 
a taneční orchestr Studio Brno s Erikem Knirschem.

Pořady Na pěknú notečku, Beseda u cimbálu a Vo-
nička byly vyhrazeny lidové písni v podání Brněnského 
rozhlasového orchestru lidových nástrojů. BROLN 
v tomto období stále častěji vyjížděl za posluchači nejen 
po celé republice (vystoupil například jako host mezi-
národního hudebního festivalu Pražské jaro), ale i do 
mnoha zemí Evropy, východní Asie i Afriky. Tvář sou-
boru v tomto období ovlivnili tři vynikající muzikanti: 
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Zdeněk Nečesánek, Bohdan Warchal a Bohumil 
Smejkal.

Významnou kapitolou dramaturgie v oblasti vážné 
hudby byla kompletizace díla Bohuslava Martinů (redak-
tor Zdeněk Zouhar). Plodná byla spolupráce se Státní 
filharmonií Brno. V roce 1964 vzniklo na popud Jiřího 
Hanouska Brněnské elektronické studio (BES), těžící 
z rozvoje elektroakustické hudby. Natáčely se a vysílaly 
skladby autorů hudební opozice, k nimž patřili J. Novák, 
M. Ištvan, A. Piňos a další. V Brně tehdy nechyběly ani 
pokusy s kvadrofonním záznamem a reprodukcí zvuku.

Na společném zasedání rozhlasových organizací 
OIRT a EBU byl v roce 1966 přijat návrh na uspořádání 
soutěže Československého rozhlasu Prix musical de Ra-
dio Brno. Jejím duchovním otcem byl Zdeněk Cupák.

První ročník se uskutečnil u příležitosti Mezinárodního hu-
debního festivalu, pořádaného v roce 1967 v Brně na téma 
Vokální hudba renesance a ranného baroka. Zúčastnilo se 
sedmnáct rozhlasových stanic (například z Velké Británie, 
Belgie, Kanady, Polska, Švýcarska, Austrálie, Holandska). 
Laureáty soutěže se staly Belgický rozhlas a BBC.

Přišel 21. srpen 1968: okupace. Obsadit rozhlaso-
vou budovu se vojákům podařilo teprve 22. srpna ko-
lem poledne. Technici rozhodli o vysílání z pomocných 
rozhlasových studií na zimním stadionu za Lužánkami 
(kabina pro sportovní přenosy) a z Janáčkova divadla 
(studio pro vysílání významných hudebních událostí). 
Jako další vysílací pracoviště posloužila i zkušebna Di-
vadla bratří Mrštíků v Lidické ulici a vojenské vozidlo 
přistavené před budovou VUT. 

BROLN



500

Z
 

H
I

S
T

O
R

I
E

 
R

E
G

I
O

N
Á

L
N

Í
H

O
 

 
 

 
 

 
 

 
A

 
Z

A
H

R
A

N
I

Č
N

Í
H

O
 

V
Y

S
Í

L
Á

N
Í

501

Do Barvičova knihkupectví v České ulici se nastěho-
vala literární redakce, „U křížku“, což byl krycí název pro 
Červený kříž v Lidické ulici, bylo umístěno ústředí. 

Protože vysílání bylo technickým „fíglem“ vedeno 
přes telefonní linky, trvalo dlouho, než se okupující 
armádě podařilo zaměřit a odhalit všechna vysílací pra-
coviště. 

Po necelých třech týdnech se situace zdánlivě uklid-
nila, všichni se mohli vrátit na svá původní pracoviště 
a začalo se znovu vysílat z budovy v Beethovenově ulici.

 
Léta normalizace

Začátek normalizace byl ve znamení prověrek. V roce 
1970 musela odejít řada zaměstnanců. Z celého literár-
ního oddělení zůstala pouze sekretářka, prořídlo zpra-
vodajství i hudební redakce. Také spojení s pražskými 
hlavními redakcemi bylo narušeno, protože i tam se 
vyměnila celá garnitura rozhlasáků a ti noví neměli zpo-
čátku zájem navazovat s krajovými studii kontakt. 

Ředitele Jaroslava Juráška velmi rychle vystřídal 
Antonín Neubauer, kterého po odchodu do důchodu 
nahradil Josef Merunka. Poslední tři roky před listopa-
dovou revolucí vedl brněnské studio dr. Václav Němec. 

 1. září 1970 zahájila vysílání nová stanice Hvězda, na 
které pro mnoho stávajících pořadů, vyráběných v Brně, 
již nebylo místo, a tak zanikly. Přesto se ve všech redak-
cích občas „zablýsklo“. Následující tituly hovoří za vše: 
Balada pro banditu, hry K. Tachovského a L. Kundery, 
folklorní cyklus Barevný zpívající svět. 

V roce 1989 se Brno podílelo na celkovém objemu 
výroby krajových studií pro celostátní okruhy dvaačty-
řiceti procenty. Došlo i k rozšíření krajového vysílání, 
které se do roku 1989 zdvojnásobilo. 

Základním úkolem redaktorů krajového vysílání 
bylo dvakrát denně informovat posluchače o událostech 
na jižní Moravě. V pravidelném čase 12.00–12.30 hod. 
a 17.00–18.00 hod. (od roku 1974 v 15.00–16.00 hod.) 
se vysílal Brněnský zvukový deník, který se v roce 1975 
opět vrátil k osvědčenému názvu Hlas Jihomoravského 
kraje. 

V březnu 1988 došlo k dalšímu rozšíření regionálního 
vysílání. Vznikl nový zpravodajský blok Dobré ráno 
z Brna. Redaktoři byli u všech významných akcí, pořáda-
ných v celém Jihomoravském kraji. Září bylo ve znamení 
vysílání ze strojírenských veletrhů, sportovními svátky 

byly každoroční přenosy z automobilových a motocy-
klových závodů (Petr Kantor, Zdeněk Vlk).

Jako samostatný útvar vznikla v Brně redakce 
zábavy teprve v roce 1975 odštěpením od redakce 
politického zpravodajství a publicistiky, která původně  
zábavné pořady připravovala. Vedením redakce byla 
pověřena Eva Šimková. Těžiště práce bylo zpočátku 
v pořadech pro ústřední program. Od roku 1977 při-
pravovala redakce zábavy kabaret Rozmarýn, který se 
vysílal jednou měsíčně v sobotu na krajovém vysílání. 
Koncem roku 1977 se podařilo prosadit kabaret i na 
celostátním okruhu. 

Protože v redakci byly samé ženy, rozhodly se udělat 
ženský kabaret. Tak se zrodil Kabaret U modré punčo-
chy. Velkou oblibu získal pořad V sobotu ve tři, který od 
roku 1982 redakce zábavy připravovala pro regionální 
vysílání. 

Redakce pro děti a mládež se významnou měrou po-
dílela na vysílání pro základní školy (Učíme se s rozhla-
sem). Název i obsah oblíbeného literárního týdeníku pro 
děti Zlatohlásek byl změněn od září 1973 na Rozhlásek, 
ke konci roku 1973 tento pořad s dlouhou tradicí zanikl. 
Těm nejmenším dětem ve školkách byl určen pořad 
Školka kapelka, hudební pohádka s komponovanou 
hudbou, který jednou měsíčně od roku 1978 připravo-
vala Zdena Sedláková. 

Po vzniku nové stanice Hvězda v roce 1970 zanikl 
cyklus cestopisných reportáží Trasa ČS redaktorky 
Aleny Šimůnkové. Na tento pořad však navázal od září 
1972 vlastivědný seriál Šipka – klub mladých cestova-
telů. Tento nový cyklus autorsky připravovala po A. Ši-
můnkové Zdena Sedláková a od září 1976 Josef Veselý. 

Od roku 1972 se redakce pravidelně podílela na 
vysílání Mikrofóra (přibližně dvakrát za měsíc) a Stu-
dia mladých (jednou za měsíc vždy v pondělí večer). 
Brněnské Mikrofórum většinou připravovala Marcela 
Vandrová, pondělní večerní blok byl doménou Marcely 
Antošové.

Po celé toto období redakce připravovala magazín 
Paprsek – týdeník vědy a techniky, určený především 
mládeži, který stejně jako Rozhlasovou univerzitu 
připravoval Přemysl Matula, po jeho odchodu do dů-
chodu Michal Plachý. 

Od ledna 1979 se stala dramaturgyní dětských her 
a pohádek Alena Šimůnková, která byla rovněž autor-
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kou řady her pro děti a mládež. Kromě jiného uvedla 
do vysílání seriál pohádek Dobrý večer, děti, vycházející 
z moravského folklorního zázemí. Jeho autorem byl Jan 
Tůma.

V letech 1969–1970 ještě působila v literárně-dra-
matické redakci silná sestava redaktorů z předchozího 
období. Jakousi „labutí písní“ byla Rejnušova hra Na 
zemi, kterou v roce 1970 natočil režisér V. Vozák. Ovšem 
stranické prověrky, které v plné síle proběhly až v tomto 
roce, znamenaly na přechodnou dobu konec plodného 
období. A. Přidal, K. Tachovský, V. Pantůček, A. Tučková 
i M. Skála museli odejít. Vedením redakce byl pověřen 
Ivan Šráček (z redakce dětí a mládeže). V průběhu 
tohoto období se na tvorbě literární redakce podíleli 
Hana Pražáková, Iljuše Syrová, Jindřich Uher, 
Věra Rudolfová, od osmdesátých let také Ludvík Ně-
mec, Tomáš Sedláček, Alena Blažejovská, Svatava 
Růžičková. Většina rozhlasových her, které byly nato-
čeny v letech 1970–1989, vznikla v pražské dramaturgii. 
Nemalý podíl na úspěšnosti brněnských pořadů měli 
režiséři Jiří Valchař, Věra Fajtová, Jan Tůma, Eva 
Řehořová, Markéta Jahodová, Zdeněk Kozák, Jaro-
mír Ostrý, Petr Dufek, Petr Pleva.

V tvorbě pořadů pro celostátní okruhy došlo po 
roce 1970 k útlumu. Situace se začala zlepšovat až od 
roku 1972, kdy literární redakce začala opět přispívat 
do programových řad na celostátních okruzích (Ruko-
pis na mém stole, Klenotnice hudby a slova, Panorama
poezie, Výročí týdne, Stránky na dobrou noc). Význam-
nou programovou řadou, do které Brno pravidelně 
přispívalo a která existuje doposud, byly Schůzky 
s literaturou. Od roku 1977 připravovala brněnská 
literárně-dramatická redakce vlastní programovou 
řadu Chuť domova. V roce 1978 natočil Oldřich Nový 
v brněnském studiu pozoruhodný seriál vzpomínek na 
Výstavu soudobé kultury, která se konala před padesáti 
lety, i na počátky brněnského rozhlasu. Pro literárně 
dramatickou redakci pořad připravila Zdena Sedláková 
(RDM).

Natáčení četby na pokračování bylo příležitostí, jak pozvat 
do Brna významné herce, kteří byli spjati s tímto městem. 
A tak v roce 1979 natočil Ladislav Pešek v režii O. Zezulové 
Plevova Malého Bobše, z Roku na vsi bratří Mrštíků četl 
Martin Růžek. 

V listopadu 1970 připravovala literárně-dramatická 
redakce nový magazín zajímavostí, aktualit, informací 
a hudby z Jihomoravského kraje s názvem Pestré mi-
nuty, který se vysílal v rámci krajového vysílání v so-
botním poledním čase od dvanácti do třinácti hodin. Až 
v roce 1977 byl nahrazen pořadem Obzor. Od roku 1973 
byly jednou z dominant regionálního vysílání Prameny 
domova.

Hudební redakce i v těchto letech spolupracovala 
se Státní filharmonií. Pod taktovkou Františka Jílka 
bylo v brněnském studiu natočeno množství skladeb 
českých i světových autorů. 7. prosince 1969 zazněla 
v Brně světová rozhlasová premiéra opery Bohuslava 
Martinů Slzy nože, kterou nastudoval a řídil Václav No-
sek. Světovou premiéru mělo v Brně rovněž odvysílání 
opery Mečislava Vajnberga Portrét na Gogolův námět. 
K úspěchům operní dramaturgie patřila i studiová na-
hrávka Janáčkovy Její pastorkyně (1978) v nastudování 
Františka Jílka a v provedení orchestru, sboru a sólistů 
brněnské opery.

Po celé dvacetileté období se hudební redakce
zúčastňovala brněnských Mezinárodních hudebních 
festivalů natáčením i přímým vysíláním nejzajímavějších 
koncertů. Součástí festivalů zůstává i nadále hudební 
soutěž Prix musical de Radio Brno.

Rok 1984 byl Rokem české hudby a zároveň jubi-
lejním (šedesátým) rokem vysílání brněnské stanice. 
Brněnský rozhlas při té příležitosti natočil a odvysílal 
celou řadu výjimečných pořadů. Orchestrální tvorbě 
se věnoval především Jan Šimíček, který v roce 1983 
vystřídal Zdeňka Cupáka, pořady operní tvorby byly do-
ménou Idy Běhalové a Jitky Fukačové.

V oblasti zábavné hudby dostal od počátku roku 
1969 brněnský rozhlas velký vysílací prostor na stanici 
Československo. Pravidelnou součástí večerního bloku 
Zadáno pro Brno byly kromě předpremiérového uvedení 
pořadu Na shledanou v sobotu (premiéra v sobotu na 
stanici Praha) a Umělecké kavárny hudební pořady 
všech žánrů. Nechyběl Orchestr Gustava Broma, BROLN 
ani rozhlasový Orchestr Studio Brno (OSB). Před prázd-
ninami 1970 tento oblíbený večerní blok z vysílacího 
schématu zmizel.

V roce 1970 došlo ke sloučení OSB a Velkého smyčco-
vého orchestru Čs. rozhlasu v jeden celek pod názvem 
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Rozhlasový orchestr Studio Brno (ROSB). Orchestr měl 
dva dirigenty – Miloše Machka a Erika Knirsche – a dra-
maturga Bohuslava Sedláčka. Kvůli organizační náročnosti 
a také finančním podmínkám koncertní činnosti postupně 
ubývalo. Ve funkci šéfdirigenta orchestru vystřídal Miloše 
Machka v roce 1988 Aleš Podařil.

Na stanici Praha získal největší oblibu dlouholetý 
cyklus SB Panorama (od 12. ledna 1969). V roce 1980 se 
začal vysílat pořad Pozor, natáčíme, ve kterém dirigenti 
Rozhlasového orchestru Studio Brno komentovali stu-
diové nahrávky, které sami s orchestrem realizovali. 

Brněnský rozhlas přispíval množstvím pořadů i do vy-
sílání třetího programu (VKV), který od roku 1972 začal 
vysílat pod názvem Vltava. Kromě vážné hudby a jazzu 
Brno participovalo na pravidelném pořadu Rytmus. 
O dění na folkové, country a trampské scéně informoval 
Max Wittmann. 

I když v sedmdesátých letech nebyl jazz v popředí 
zájmu, brněnský rozhlas vysílal na celostátních okruzích 
řadu pořadů tohoto žánru, především z tvorby Orchestru 
Gustava Broma.

Folklorní hudbě byly věnovány například pořady Na 
pěknú notečku (vysílal se od roku 1953), Cesty za folk-
lorem, Jarmark lidových melodií, Vonička lidových písní 
(participovalo na něm ostravské studio). Samostatně 
koncipovanou půlhodinku – každé úterý v pořadu Se-
tkání, později i ve středu v Živé písni – mohli posluchači 
slyšet od roku 1978 i na krajovém vysílání. Folklorní po-
řady připravovali také Jiří Pavlica a Táňa Pelíšková.

Významnými počiny folklorní redakce byl cyklus rozhla-
sových pásem Barevný zpívající svět a třináctidílný seriál 
o zvláštnostech a krásách české řeči a písně. Z knihy Pavla 
Eisnera předčítal Miroslav Horníček. Autorem těchto po-
řadů byl Jaromír Nečas. 
Z brněnského rozhlasu zaznívaly i pořady dechové hudby, 
které připravoval nejen pro regionální vysílání Ladislav 
Kozderka a od roku 1974 Josef Růžička. K nejsledovaněj-
ším patřily víkendové hodinky písniček na přání Hrajeme 
našim jubilantům.

Pojetí i zaměření práce Brněnského orchestru lido-
vých nástrojů se během času měnilo. Jedno však zů-
stalo: styk s živou písní a muzikantská setkávání s lidmi. 
I nadále koncertoval BROLN za hranicemi naší vlasti. 
V roce 1971 se například vypravil na dvouměsíční turné 
po Spojených státech a Kanadě.

O dva roky později odešel tehdejší umělecký vedoucí 
BROLN a primáš Bohumil Smejkal do Janáčkova kvar-
teta. Jeho funkci převzal Jindřich Hovorka. Od roku 
1978 BROLN každoročně vystupoval v roli hostitele 
a doprovodného orchestru na soutěžní přehlídce dět-
ských zpěváků Děti a píseň, jejímž duchovním otcem byl 
dramaturg souboru Jaroslav Jakubíček. 

V týmových pořadech od roku 1980 participoval ko-
lektiv režisérů a redaktorů z různých redakcí jednou mě-
síčně na vysílání stereofonního pořadu Dveře dokořán, 
který se vysílal pravidelně v neděli v podvečer na stanici 
Vltava. Pohodové dvouhodinové pásmo uměleckého 
slova a hudby pro náročnější posluchače připravovali 
Jan Tůma, Eva Řehořová, Marcela Antošová a Josef 
Veselý.

Do nedělního dopoledního programového bloku sta-
nice Praha vstupoval brněnský rozhlas dalším týmovým 
pořadem Na nedělní vlně Brna, který měl vyvolat po-
hodu u rozhlasových přijímačů. 

Připomeňme ještě mimořádnou sportovní akci Memoriál 
Antonína Vaňka, kterou nadšenci v čele se Zdeňkem Ja-
nouškem z brněnského rozhlasu pořádali více než 25 let. 
Tento celostátní turnaj rozhlasových studií v malé kopané, 
který se poprvé konal v roce 1976 v Brně-Pisárkách, se 
během následujících let stal nejen sportovním, ale i spole-
čenským setkáním „rozhlasáků“ ze všech studií.

Svobodný brněnský rozhlas
Na ředitelském postu se během poměrně krátké 

etapy vystřídalo šest ředitelů, z nichž nejdéle „sloužili“ 
spisovatelé Ivan Kříž (1990–1991) a Ludvík Němec 
(1992–1994 a 1998 až dosud) a Tomáš Vencálek (1995–
1997). Počet zaměstnanců se oproti předcházejícímu 
období rapidně snížil. Odešli členové obou orchestrů 
(OSB i BROLN), podstatně zeštíhlela technika i ostatní 
oddělení. Z 280 zaměstnanců na začátku roku 1990 jich 
zůstalo v roce 2001 pouhých 88. Byla zrušena redakce 
zábavy, redakce pro děti a mládež se transformovala na 
redakci volné rozhlasové tvorby. 

V předchozím období vznikaly pořady především pro 
celostátní okruhy. V roce 1991 bylo zahájeno vysílání spo-
lečného okruhu regionálních studií, na kterém se velkou 
měrou podílel i brněnský rozhlas. Vysílání stanice Regina 
bylo ukončeno v květnu 1993 a těžiště práce se přesunulo 
na neustále se rozšiřující vlastní regionální vysílání. 
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Na konci tohoto složitého transformačního procesu 
se Český rozhlas Brno ovšem dopracoval zcela výjimeč-
ného postavení: stal se nejposlouchanější regionální 
stanicí na celé Moravě i mezi všemi regionálními studii 
Českého rozhlasu.

Řady brněnských rozhlasáků v tomto období nenávratně 
opustilo nejvíce kolegů, mnozí pohříchu ještě v produktiv-
ním věku. Při návratu ze služební cesty v Polsku tragicky 
zahynuli ředitel Tomáš Vencálek, redaktoři zpravodajství 
Emanuela Možná a Pavel Ptáček, hudební oddělení 
opustili redaktor Josef Růžička, vedoucí gramoarchivu 
Alena Kuderová a Marie Nečasová, techniku zvukový 
mistr Josef Zeman.

V roce 2000 došlo k první etapě přestavby budovy 
v Beethovenově ulici. Hlavním důvodem bylo přestě-
hování vysílacích pracovišť ze Stadionu v Kounicově 
ulici. Stavba probíhala za plného provozu. Studia byla 
vybavena špičkovou technologií – vysílacími stoly na 
počítačové bázi (německá firma Klotz) a francouzským 
odbavovacím systémem DALET. V červnu 2001 byla 
rekonstrukce ukončena, přechod na DALET proběhl 
díky připravenosti techniky a redaktorů zpravodajské 
redakce hladce.

V devadesátých letech došlo ke značnému rozšíření 
vysílání a k významným změnám v personálním obsa-
zení redakce zpravodajství a publicistiky (RZP). 
Kromě dvou tradičních zpravodajských pořadů, vysí-
laných v poledním a podvečerním čase, připravovala 
redakce ranní blok Dobré ráno z Brna. Postupně se jeho 
vysílací čas rozšířil z jedné hodiny na čtyři. V modero-
vání pořadu se nejdříve střídali redaktoři RZP, od listo-
padu 1999 se stabilními moderátory stali Milan Noha 
a Monika Brindzáková. 

Vedle zpravodajských pořadů vznikaly i pořady publi-
cistické, které zaznamenaly řadu proměn v obsahu, názvu 
i vysílacím čase (Stanoviska a názory, Fórum, Téma dne). 
Od dubna 1990 se začala vysílat Cesta k lásce a pravdě, 
pro handicapované spoluobčany od roku 1994 Doteky na-
děje. Nedílnou součástí práce redakce byly zpravodajské 
a publicistické příspěvky pro celostátní okruhy, přede-
vším pro ČRo 1 – Radiožurnál. Zpočátku zajišťoval zpra-
vodajství z jižní Moravy pouze jeden redaktor, od roku 
1998 do vysílání Radiožurnálu přispívá celá redakce. 

Začátek devadesátých let byl pro literárně-drama-
tickou redakci ve znamení návratu rozhlasových her, 
které byly sice natočeny na přelomu šedesátých a sedm-
desátých let, ale nikdy nebyly odvysílány (M. Rejnuš: 
Urhamlet, L. Kundera: Dva ve vánici, L. Kundera–A. Při-
dal–K. Tachovský: Královská sonáta a další). Nově byla 
v brněnském rozhlase natočena řada pozoruhodných 
rozhlasových her a dramatizací, například Leo Rosten: 
Pan Kaplan má třídu stále rád (režie A. Přidal, v hlavní 
roli M. Donutil), Milan Kundera: Jakub a jeho pán (režie 
M. Lasica, v hlavní roli J. Satinský), Miloš Pospíšil: Velký 
vandr, Arnošt Goldflam: Budou vyvoláni jménem, Marek 
Horoščák: Trakl. Po dlouhé době se do brněnského na-
hrávacího studia vrátila také pohádka, a to díky Zdeňku 
Kozákovi. 

Budova Českého rozhlasu Brno, Beethovenova ul.
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Holdem uměleckým osobnostem, které se od války 
v této redakci vystřídaly, byl dvanáctidílný cyklus
Brněnská slyšení (1991, připravil Ludvík Němec). V de-
vadesátých letech připravila literárně dramatická re-
dakce pro vysílání celou řadu četeb na pokračování z děl 
významných současných autorů. Nejčastěji se objevuje 
jméno Jiřího Kratochvila, jenž byl v letech 1991–1995 
také členem redakce. 

Literárně-dramatická redakce se po celá devadesátá léta 
významně podílela na programových cyklech stanice 
ČRo 3 – Vltava (především Schůzky s literaturou, Páteční 
večer, Reflexe). V dubnu 1996 se ve vysílání stanice ČRo 2 

– Praha poprvé objevil literární pořad Popčteníčko – ne-
povinná četba z pop-literatury, který připravoval Ludvík 
Němec, od konce roku 1998 Tomáš Sedláček.
Redakce přispívala hojnou měrou do regionálního vysílání. 
Od roku 1991 připravovala Olga Jeřábková literárněpub-
licistický pořad Toulky Moravou, od května 1996 Alena 
Blažejovská literárněpublicistický magazín Zelný rynk. 
V roce 2000 získala Cenu generálního ředitele za autorství 
této výjimečné programové řady. 

Poté, co bylo v lednu 1991 zahájeno vysílání společ-
ného okruhu regionálních studií na stanici Regina, došlo 
postupně ke změně náplně práce redaktorů redakce 
pro děti a mládež (od roku 1992 redakce volné 

Den otevřených dveří – autogramiáda kuchařky z pořadu Apetýt (M. Vandrová, Z. Ledererová, M. Antošová)
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rozhlasové tvorby). Vznikly nové pořady, především 
magazín životního stylu Apetýt, na jehož vysílání se 
brněnský rozhlas nejdříve po týdnu střídal s ostravským 
studiem, dále Femina, Dílna, Na nedělní vlně Brna, Há-
dej, kdo přijde na večeři, Rádio na polštář.

Po zániku Reginy v květnu 1993 převzala některé 
pořady stanice Praha, jiné se staly součástí brněnského 
regionálního vysílání.

V lednu 1993 se objevil ve vysílání Českého rozhlasu 
Brno nový kontaktní pořad redakce volné rozhlasové 
tvorby Rendez-vous, vítěz ankety o nejoblíbenější pořad 
na Prix Bohemia 1996. Stejně jako pro Apetýt je i pro 
Rendez-vous charakteristická výrazná role moderátora. 
Na tvorbě těchto pořadů se podíleli Marcela Antošová, 
Marcela Vandrová, Zuzana Ledererová, Zdena Duf-
ková, Josef Veselý a Luboš Ondráček. 

Nedělní vysílací čas mezi 9.00 a 12.00 hod. byl vyhra-
zen pořadu čerpajícímu z rozhlasových archivů Zasta-
várna aneb Frc. Jeho autorem i průvodcem se stal Josef 
Veselý. 

Redakce se po celá devadesátá léta významně podílela 
také na vysílání celostátního okruhu ČRo 2 – Praha. Nej-
poslouchanějším pořadem této stanice se staly Toulky 
českou minulostí, které od dubna 1995 připravuje v br-
něnském studiu textově Josef Veselý a režijně Jaromír 
Ostrý. Rovněž jejich další pořady – Trefa, Hezky česky 
a Kdo to byl? – si získaly mimořádnou oblibu.

Během devadesátých let se také v hudební redakci 
uskutečnila řada zásadních změn, avšak již během roku 
1993 byly zrušeny ROSB a BROLN. Ve druhé polovině 
devadesátých let se značně snížil počet zaměstnanců 
této redakce. Od ledna 1999 se hudba pro živé vysílání 
vybírala pomocí počítačového programu (selector), za 
který zodpovídal Marek Zouhar. 

Redakce i nadále přispívala do cyklických pořadů 
vážné a jazzové hudby na stanici ČRo 3 – Vltava. Pro sta-
nici ČRo 2 – Praha připravoval brněnský rozhlas pořad 
lidových písní pod názvem Na pěknú notečku a pořady 
populární, dechové i vážné hudby. Velkou oblibu si zís-
kaly pořady Josefa Prudila. Kromě folkloru věnoval br-
něnský rozhlas velkou pozornost také trampské, folkové 
a country hudbě (Toulavé boty, Byla cesta byla ušlapaná, 
Písničková liga, Letem akustickým světem a jiné). V zá-
věru tohoto období se stal nejposlouchanějším pořadem 
celého regionálního vysílání dechovkový pořad Ivany 

Slabákové Morava, krásná zem. Velkému zájmu poslu-
chačů se těšily také pořady Notes a Písničky pro duši, 
které připravoval Max Wittmann.  

Spolupráce se Státní filharmonií Brno nebyla přeru-
šena, pořizovaly se záznamy koncertů tohoto hudebního 
tělesa – ovšem již v daleko menší míře. V době konání 
festivalu Moravský podzim pořádal Český rozhlas Brno 
i nadále tradiční soutěž Prix de Radio Brno. Poslední, 
23. ročník se uskutečnil v roce 1998, ale už jen jako 
dvoudenní odborný seminář na téma Umění v rozhlase 
– kulisa, zboží?

Brněnská hudební redakce také tradičně natáčela na 
folklorních slavnostech ve Strážnici a ve Velké nad Ve-
ličkou i na Hudebním festivalu v Dolních Bojanovicích 
a Kytarovém festivalu v Mikulově.

Ředitelé

1924–1925 Jan Čermák
1924–1926  Antonín František Slavík (pověřen řízením

provozu prvního vysílače Radiojournalu
v Brně-Komárově)

1926–1941 Antonín František Slavík
1941–1942  Karel Vetterl (pověřen vedením brněnského roz-

hlasu)
1942–1945 Emil Stepan
1945 Vladimír Pachl (pověřen vedením 19. 4. 1945) 
1945–1949 František Konečný (od 19. 6. 1945)
1949–1951 Bohumil Pavlinec
1951–1952 Josef Věromír Pleva
1953–1954  Vladimír Simanov, později Vladimír Kovářík

(pověřeni vedením)
1954–1960 Josef Burjanek
1960–1963 Miloš Kocourek
1964–1967 Arnošt Silan 
1967–1970 Jaroslav Jurášek
1971–1975 Antonín Neubauer
1975–1986 Josef Merunka
1987–1989 Václav Němec
1990 Miroslav Hofmann
1990 Magda Katolická (pověřena zastupováním)
1990–1991 Ivan Kříž
1992–1994 Ludvík Němec
1994–1995 Tomáš Vencálek (pověřen zastupováním)
1995 Ivo Kučera
1995–1997 Tomáš Vencálek
1997–1998 Bohuslav Coufal (pověřen zastupováním)
1998 Ruzbeh Oweyssi
1998–dosud Ludvík Němec
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Z historie 
českobudějovického
studia
Počátky vysílání

Jihočeský vysílač, jehož nástupcem se stal Český roz-
hlas České Budějovice, zahájil vysílání 5. května 1945, 
ale vzápětí se dostal do rukou nacistů. Od rána 9. května 
1945 se ale již opět ozývala hlášení, vytvářená Čechy 
a určená obyvatelům jihočeské metropole v souvislosti 
s postupy vojsk.

9. května 1945, 7.05 hod.:
„Rozkaz místního vojenského velitele pro České Budějo-
vice a okolí: Důstojníci, poddůstojníci, rotmistři, dostavte 
se v uniformách do radnice, kde budou rozděleny důležité 
úkoly. Radiotelegrafisté a mechanici, hlaste se v radnici 
ihned i během dopoledne…“
9. května 1945, 8.08 hod.:
„Vyzýváme obyvatelstvo města, aby vyklidilo ve městě 
i okolí ulice a silnice, kudy projíždějí německé vojenské 
jednotky. Prchající vojáci střílejí po českých lidech. Za-
jišťují si obyvatelstvo jako rukojmí ke svému hladkému 
odchodu. Nestůjte ani u oken.“

Prvním hlasatelem a pak i prvním reportérem z pří-
jezdu Rudé armády do města byl člen tehdejšího revo-
lučního národního výboru Václav Piloušek, který na 
tyto události vzpomíná:

„Očekávali jsme Rudou armádu. Učinili jsme 
všechny přípravy. Náš technik Fojtl natáhl kabel 
z našeho studia, které bylo v přízemí radnice, až do 
staroslavné radniční síně. Tam byl mikrofon. I když 
jsme měli pořád čerstvé zprávy o tom, jak se Rudá ar-
máda blíží, poznávali jsme to nejlíp na tom, jak Němci 
stále zděšeněji prchali, jak pádili přes náměstí a po-
stranními ulicemi pryč na Linec. A najednou jsme se 
dozvěděli, že Rudá armáda tu už je, že dosáhla okraje 
města. Dostali jsme zprávu z Vráta: Rusové přijíždějí. 
A trvalo opravdu jen několik minut a už se náměstím 
řítily tanky, obrněné vozy a nastalo to pravé, slavné 
nadšení. (…) Teprv když přišla Rudá armáda na ná-
městí, začali jsme vlastně dělat reportáž. Všechnu tu 
radost, která v nás byla, jsme sdělovali celému městu 
a kde nás slyšeli, celému Jihočeskému kraji. No – zpí-

vali jsme, vykřikovali, volali ,Ať žijí‘ snad ve všech 
řečech v té veliké radosti, kterou jsme měli, až jsme se 
jí zalykali…“

Ve dnech 5.–6. června 1945 se zástupci českobu-
dějovického rozhlasu zúčastnili v Praze programové 
konference Čs. rozhlasu. Přivezli s sebou plán vysílání 
regionálního programu. Prvním ředitelem rozhlasové 
stanice v Českých Budějovicích byl jmenován Bohuslav 
Tvrdý.

První znělkou stanice, která se v roce 1945 užívala ve 
vysílání, bylo prý vytrubování a noční volání věžného 
z Černé věže, natočené na gramofonovou fólii. Po inter-
mezzu, kdy se při přepínání programů mezi regionálním 
a celostátním vysílání pouze pípalo, se 1. ledna 1946 
stala znělkou píseň Když jsem já šel tou Putimskou bra-
nou. Používá se dosud, byť ve změněném aranžmá. 

Tato píseň provázela jako posila a útěcha jihočeské vězně 
po nacistických koncentrácích. Jako symbol odkazu pře-
dešlých generací i krásy domova byla využita na rozhlaso-
vých vlnách. 

Sídlem regionálního rozhlasového studia byla česko-
budějovická radnice, ale brzy se přestěhovalo do býva-
lého německého dívčího lycea v ulici U Tří lvů 1, kde 
sídlí dodnes. Po válce byl v budově nastěhován i Úřad 
pro zajištění německého majetku, takže celý objekt 
mohl být využit jen pro rozhlasový provoz (hudební a či-
noherní studio, režii, hlasatelnu atd.) až od roku 1949.

Technické zařízení tvořil prastarý zesilovač s mohutnými 
„knoflíky“ a starobylými „lampami“. Ostatní si budovali 
technici sami. Jako nadšení radioamatéři si zpočátku nosili 
potřebné nářadí z domova. Plně byly využívány přenosové 
vozy Peugeot a Renault, které dostal českobudějovický 
rozhlas koncem čtyřicátých let. 

Po Václavu Pilouškovi, který vystupoval se zprávami 
9. května, se ve vysílání začala objevovat jména J. Taj-
richa, Zdeňky Bískové, Josefa Merunky, Věry Vac-
kové, Miroslava Kalného. Mezi specifické dobové pří-
spěvky patřily reportáže Vladimíra Michala ze soudů 
s německými kolaboranty.

 
Padesátá léta

Pamětníci se shodují, že i v tomto období se v česko-
budějovickém studiu dařilo vlastní rozhlasové tvorbě, 
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a to díky osobnostem, které se později výrazně prosadily 
i na celostátní kulturní frontě: dramatik a scenárista 
František Pavlíček pracoval jako literární redaktor, 
Ivo Fischer, textař, básník a upravovatel operetních lib-
ret, působil v redakci zábavy, Jaromír Petr, klavírista 
orchestru Jaroslava Ježka, byl hudebním redaktorem, 
literární historik, etnolog a sběratel lidových písní Lu-
bomír Soukup se podílel na tvorbě literárních pořadů. 
V dokumentárním fondu studia jsou uloženy jeho 
terénní nahrávky autentického jihočeského folkloru 
včetně německého. Spolu s redaktorkou a zpěvačkou 
Slávkou Bulánovou pořádali v rámci studia celostátní 
soutěže lidových vypravěčů a lidových zpěváků. L. Sou-
kup byl spoluzakladatelem rozhlasového Jihočeského 
instrumentálního souboru a Jihočeského souboru lido-
vých písní. 

Studio mělo v poválečné éře štěstí také na režiséry. 
Mezi nejvýznamnější patřil bývalý brněnský divadelní 
ředitel Oldřich Lukeš a Miroslav Kalný, který na jih 
Čech přešel z pozice hlasatele rozhlasu v Ústí nad La-
bem. Kalný vychoval budoucím generacím „rozhlasáků“ 
režiséry Otakara Bílka a Ludvíka Mühlsteina. Ti 
ovlivňovali program českobudějovického činoherního 
studia řadu let.

Otakar Bílek (1932)
Režisér. V letech 1951–1970 působil v českobudějovickém 
rozhlase, v roce 1970 byl z politických důvodů propuštěn, 
do roku 1990 působil v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké 
nad Vltavou jako odborný pracovník pro mimovýstavní 
činnost, v letech 1990–1993 znovu rozhlasový režisér. 
Kromě četeb a publicistických nebo dokumentárních 
pořadů režíroval přes sto titulů rozhlasových her a dra-
matizací (například Sheridan: Soupeři; Musset: Se srdcem 
divno hrát, Christie: Svědkyně obžaloby, O’Henry: Nápoj 
lásky; Frýd: Krabice živých; Bouček: Případ Auffenberg). 
Působil jako pedagog, publicista aj.

Kvalitní byl i tým techniků. Mezi kmenové zvukaře 
patřili Jiří Drexler, Zdeněk Lejsek, Jan Titlbach, 
František Brož a Karel Kubát.

Mezi nejzajímavější publicistické pořady tohoto období 
patřilo vánoční pásmo Světélka na hranici autorů Vladi-
míra Branislava, Zdeňka Pražáka a Vladimíra Váchy. Pořad 
mapoval život prostých lidí v zapadlých obcích na hranici 
s Rakouskem a Německem. Natáčel se za mimořádně 
složitých klimatických podmínek tehdejších šumavských 

zim. Autoři se nezalekli ani cest na lyžích za reportážními 
příspěvky. Pořad získal řadu prestižních ocenění. 

Neopakovatelnou atmosféru mají reportáže z pře-
lomu padesátých a šedesátých let, kdy se budovalo 
vodní dílo Lipno. 

V roce 1956 byl založen v českobudějovickém studiu 
Dětský dramatický soubor Československého rozhlasu, 
který v následujících více nežli třiceti letech své exis-
tence pod vedením Ludvíka Mühlsteina vychoval stovky 
dětí ke kultivovanému mluvenému projevu a úctě k ma-
teřskému jazyku. 

Významnou událostí pro příjem českobudějovického 
rozhlasového programu bylo v roce 1959 zahájení pro-
vozu vysílače na Kleti, který pokrývá svým signálem celý 
region. 

Šedesátá léta
Doba politického tání se odrážela v obsahu vysíla-

ných pořadů, na jejichž tvorbě se podílela nová generace 
redaktorů. Zdeněk Pražák využil své původní profese 
učitele k přípravě celé řady Pionýrských jitřenek, které 
se těšily v celostátním rámci velké popularitě. Stejně 
oblíbené u vzrostlejší mládeže bylo Mikrofórum, připra-
vované Jaroslavem Klímou. Činnost literární redakce 
ovlivňoval spisovatel Vladimír Michal, mezi jehož nej-
populárnější dílo patřili Světáci, své posluchače získával 
také Ivo Emr. Literárně a zároveň rozhlasově činný byl 
rovněž režisér Ludvík Mühlstein.

Ludvík Mühlstein (1932)
Publicista a spisovatel. V letech 1951–1993 režisér, re-
daktor, reportér rozhlasové stanice České Budějovice, 
umělecký vedoucí Dětského dramatického souboru 
budějovického rozhlasu. Režíroval dokumenty, literární 
pořady a pásma, rozhlasové hry (mj. autor objevných 
pořadů o Emě Destinnové). Jako amatérský ornitolog 
spolupracoval s pražskou redakcí vědy a techniky pro 
mládež, zejména s pořadem Meteor. Pro českobudějovic-
kou fonotéku třicet let doplňoval sbírku nahrávek ptačích 
hlasů. Pětadvacet let pracoval i jako rozhlasový sportovní 
reportér. Autor řady knih s tematikou jihočeské přírody. 

Ve zpravodajské redakci se uplatnili Milan Nousek, 
Miroslav Jelínek, zprávařka Ludmila Schweigerová 
a sportovní redaktoři Vladimír Vácha s Rudolfem Er-
hartem.
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Zlaté období prožívala hudební redakce. Důvodem 
bylo jak personální obsazení (Jaroslav Dvořák jako 
velký znalec dechové hudby a Miroslav Vaverka jako 
ctitel sborového zpěvu a badatel v hudebních dějinách), 
tak nahrávací možnosti nového hudebního studia (po 
roce 1972).

Zcela ojedinělým projektem byl výjezd jihočeských rozhla-
sáků do africké republiky Mali, která se v roce 1962 osamo-
statnila a orientovala se směrem k socialistickému zřízení. 
Zúčastnil se ho také Karel Kubát, rozhlasový zvukař, 
který později o této události sepsal řadu vzpomínek.

Na plynulém vývoji rozhlasové tvorby se i v Českých 
Budějovicích projevily události po 21. srpnu 1968, kdy 
někteří tvůrčí pracovníci museli z rozhlasu z politických 
důvodů odejít. Jediný z nich, režisér Otakar Bílek, 
se vrátil na své původní místo po „sametové revoluci“ 
v roce 1989. 

V rozhlasovém archivu jsou zachovány nahrávky 
ze srpnových událostí, které reportovali Otakar Bílek, 
Jan Chmelík, Vladimír Vácha, Zdeněk Pražák a Helena 
Švarcová.

Významným momentem v historii českobudějovic-
kého rozhlasu byla nová přístavba studiové budovy. 

Režisér O. Bílek (stojící) při natáčení hry Hráz s herci Jihočeského divadla
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Původní studia již nevyhovovala jak z prostorových, tak 
z akustických důvodů. S přípravnými pracemi se začalo 
v roce 1961. Stavba byla zahájena na podzim roku 1965, 
do provozu byla budova uvedena 5. května 1972. Ve své 
době bylo její technické zařízení srovnatelné se světový-
mi parametry.

Dodavatelem byly Pozemní stavby České Budějovice, ge-
nerálním projektantem českobudějovický Stavoprojekt ve-
dený ing. arch. Otto Kubíkem. Speciální části budovy jako 
akustiku navrhl Strojprojekt Praha, technologická zařízení 
projektovala a dodávala Tesla – elektroakustika Bratislava. 
Přístavbou v historické části budovy získalo studio kance-

láře a ubytovnu pro herce, kteří často jezdili účinkovat 
v rozhlasových hrách vyráběných pro celoplošné okruhy.

Sedmdesátá léta
i v českobudějovickém studiu negativně ovlivnila 

„normalizace“. Nedošlo ovšem k tak razantním čistkám 
jako v některých jiných médiích.

Úspěchu v tomto období dosáhla především hudební 
prvovýroba. Do nově vybudovaného studia po roce 1972 
pravidelně zajížděly natáčet studiové snímky dechové 
kapely z celé republiky (například Moravanka J. Sla-
báka), ale i BROLN a Jožka Černý.

Technika v českobudějovickém studiu (1973)
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Hudební studio poskytovalo prostor skupině Minne-
sengři, která osobitě oživovala jihočeský folklor. Častým 
hostem v hudebním studiu byla dechová kapela Budvarka 
z Českých Budějovic a Posádková hudba Tábor.

Plně využívána byla kapacita nového činoherního 
studia, a to nejen pro potřeby domácí stanice, ale i pro 
prvovýrobu určenou k vysílání především na stanici 
Praha. Mezi nejoblíbenější pořady patřil blok Písniček 
na přání (později Písniček pro radost), v němž zněla 
hlavně jihočeská dechovka. Od druhé poloviny sedm-
desátých let připravovalo studio pravidelně rozsáhlé 
veřejné nahrávky estrád, v nichž účinkovali přední čeští 
herci. Pod názvem Na kus řeči a s kapelou připravoval 
redaktor Josef Havlík pořad i následný sestřih, který se 
vysílal na stanicích Praha i České Budějovice.

Začala se etablovat nová generace rozhlasových 
redaktorů. Populárními pořady, které zasahovaly do 
osmdesátých let, byly například týdeník S mikrofonem 
za písničkou Josefa Martíška, Rodinná pošta Zdeny 
Kolářové, Mladá vlna Karla Zaviačiče a později Marie 
Kotrbové, Jihočeská vlna dvojice Marcely Honsové 
a Jaroslava Klímy.

Hlasateli se stali Pavel Kroneisl, Zdeněk Jech 
a Marie Maříková, poté Bohuslava Steinbauerová.

Osmdesátá léta
se v programové tvorbě vyznačovala stabilitou. Vý-

znamné změny s sebou přinesla „perestrojka“. Ve zpra-
vodajství a publicistice se začala sice skromně, ale přesto 
uplatňovat kritika. Ve druhé polovině osmdesátých let 
se začalo s nevídanou novinkou – živě vysílanými bese-
dami, do kterých mohli telefonovat posluchači.

Na pracovištích studia se začaly velmi skromně obje-
vovat první počítače. V kancelářích se uplatnil textový 
editor T 602. V permanenci byly reportážní magnetofony 
Sony a na vysílacích pracovištích pulty z bratislavské 
Tesly. Mezi nejlepší zvukaře té doby patřili Pavel Scho-
ber, Jiří Mužík a Ludvík Fiala.

Devadesátá léta
17. listopad 1989 probudil českobudějovické studio 

Českého rozhlasu k novému životu. V listopadových 
dnech se sice někteří kmenoví redaktoři angažovali 
v reportování politického zvratu, avšak v následujících 
měsících přesto došlo k významné personální obměně. 

Výrazně se změnil kolektiv spolupracovníků, začalo se 
dbát na jejich morální bezúhonnost. Pro studio se stali 
nepřijatelní interní a externí redaktoři, kteří spolupra-
covali s StB. Důraz byl kladen na politickou nezávislost 
redaktorů. Pomalu se rodila investigativní rozhlasová 
žurnalistika. 

Začala se rozvíjet spolupráce především s ORF Linz. 
Vznikl mezinárodní projekt Evropské rozhlasové rodiny 
Euro-Funk-Familie, do které byla zapojena veřejno-
právní rozhlasová studia například z Rakouska, Itálie, 
Slovinska a Belgie. Tato studia připravovala pro své 
posluchače výměnné týdenní výlety do spřátelených 
regionů, přičemž při finále se všichni účastníci sjeli při 
mezinárodní veřejné nahrávce, většinou v Belgii. Akce 
posléze ve druhé polovině devadesátých let zanikla pro 
finanční náročnost.

Postupně se prodlužovala doba vysílání a rostl podíl 
živého odbavování rozhlasových proudů. Do programu 
začala větší měrou pronikat zahraniční, především ang-
losaská hudba, což konzervativní posluchači studia nesli 
zpočátku nelibě.

Významnou změnou ve vysílání bylo nasazení reklam-
ních relací, využívání sponzoringu a promotion vlast-
ních pořadů. Ve studiu vzniklo v této souvislosti nové 
obchodní oddělení.

S uvolněním zahraničního obchodu a technologickým 
rozvojem začala po roce 1990 masivní digitalizace rozhla-
sových pracovišť. Reportážní magnetofony nahradily mi-
nidisky, vysílání se začalo odbavovat za pomoci počítače, 
vybaveného programem Soundscape. Pracoviště českobu-
dějovického studia byla propojena počítačovou sítí. 

Snižoval se počet zaměstnanců, stejně jako prosto-
rové nároky na provoz studia. Koncem devadesátých let 
byla téměř celá historická budova českobudějovického 
rozhlasového areálu uvolněna a pronajata různým fir-
mám.

Devadesátá léta s sebou přinesla útlum hudební prvo-
výroby, způsobený jednak vznikem soukromých nahrá-
vacích studií, jednak zvýšenými požadavky na úhrady 
autorských práv.

Od roku 1995 se poprvé systematicky sledovala po-
slechovost studia. První měření za pololetí k 31. prosinci 
1995 udávalo, že ČRo České Budějovice poslouchalo 
zhruba 60 000 posluchačů.
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Z významných programových řad devadesátých let 
jmenujme živé proudové vysílání magazínového typu 
Dobré jitro, Fontána a Písničky pro radost, které se 
stabilně drží na nejvyšší příčce sledovanosti. Z „titulko-
vých“ pořadů měly své věrné posluchače Světozor (his-
toricko-místopisný jihočeský týdeník Jaroslava Klímy), 
Dámská jízda (Mirka Nezvalová), Pánská jízda (Daniel 
Moravec), Literární matiné a zátiší (Hana Krejčová), 
Folkový antikvariát (Pavel Zajíc), country týdeník 
Horký čaj (Zdeněk Schwager), Seniorklub (Míla Her-
manová).

Pořady redaktorů Zdeny Kolářové, Hany Krejčové, 
Martiny Vodičkové, režiséra Aleše Vrzáka patří na 

přehlídkách a soutěžích Prix Bohemia Radio, Report a Bi-
lance vždy mezi nejlepší a získaly na nich řadu ocenění. 

Od roku 1996 používá studio nový přenosový vůz VW 
Transporter. Mistry zvuku jsou Roman Kamba a Ma-
rek Svoboda. Nejnáročnějším programem, který ČRo 
České Budějovice snímá novým přenosovým vozem, je 
Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, 
pořádaný agenturou Auviex. 

Českobudějovické studio vydává na magnetofono-
vých kazetách úspěšné pořady z oblasti mluveného 
slova (autorský a redakční podíl: Marie Šotolová, Hana 
Krejčová, Aleš Vrzák) i hudební (Michal Novenko a Zby-
něk Mikuláš).

Přenosový vůz
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Počátek třetího tisíciletí
Od 1. ledna 2002 vysílá studio zatím nejdelší dobu 

v celé své historii – denně od 5.00 do 20.00 hod. Vý-
znamně pokračuje digitalizace. V roce 2001 opustilo stu-
dio vysílací sál a hlasatelnu ve své historické budově. 

Slovesné studio bylo upraveno a vybaveno novým vysí-
lacím stolem německé firmy Klotz a vysílacím systémem 
DALET. V rámci celého Českého rozhlasu byl zprovozněn 
internet a intranet. První webeditor (Filip Víšek) spra-
vuje a denně aktualizuje zpravodajské stránky Českého 
rozhlasu České Budějovice od roku 2001. Od 1. ledna 
2002 je možné přijímat vysílání Českého rozhlasu České 

Budějovice živě prostřednictvím firmy Internetradio přes 
Media Player na celosvětové síti internet. V roce 2001 byl 
ing. arch. Liborem Erbanem zpracován Koncept rozvoje 
regionálního studia ČRo České Budějovice, který řeší mož-
nost nadstavby studiového domu o jedno podlaží, úpravu 
hudebního studia na divadelní sál s výstavní síní a úplné 
opuštění historické budovy rozhlasového areálu. Případná 
realizace bude představovat největší stavební zásah do 
objektu od roku 1972.

Z mimořádných programových počinů lze jmenovat 
expedice za českými krajany v rumunském Temešváru 
a chorvatském Daruvaru. Členy expedice byli Hana 

Budova ČRo České Budějovice při povodních 2002
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Krejčová, Libor Soukup, Aleš Vrzák a fotografka Dana 
Vitásková. 

Reportáže z expedic pravidelně získávaly ocenění na roz-
hlasových soutěžích, výstavy fotografií z expedic putovaly 
po celé republice včetně výstavního sálu Senátu ČR.

Ředitelé

1945 Zdeněk Masopust 
1946 Bohuslav Tvrdý
1947–1948 Zdeněk Endris 
1948–1952 Marie Jeanová
1953–1968 Karla Zíková
1968–1969 Bedřich Hlinka
1969–1986 Zdeněk Belech
1986–1989 Josef Havlík
1990–1993 Ludvík Švejcar
1993–1994 František Krejča
1994 Tomáš Vencálek 
1994–2002 Marie Šotolová
2003–dosud Jiří Svoboda

Z historie 
královéhradeckého studia
Počátky vysílání

Mezi prvními, kdo odhadli slibnou budoucnost roz-
hlasu a stali se jeho koncesionáři, byli Východočeši 
– továrníci Petrof z Hradce Králové a Bartoň z Náchoda, 
ing. Nejedlý z Kuklen a statkář Kotlant z Holohlav. 
O dvaadvacet let později se poprvé ozval Východočeský 
vysílač Hradec Králové – předchůdce Českého rozhlasu 
Hradec Králové.

Bylo 5. května 1945 odpoledne a z Hradce Králové 
se ozvalo veřejné české vysílání německé šifrovací vy-
sílačky wehrmachtu. Tato událost je spojena se jmény 
nadšených radioamatérů Josefa Čupra a Augustina 
Ševčíka. První zprávy informovaly o pohybu ustupují-
cích německých vojsk, nabádaly občany ke klidu a po-
řádku. Ale už 20. srpna 1945 vydalo ministerstvo pošt 
povolení k provozu Východočeského vysílače, který měl 
přinášet programy nejenom z Královéhradecka, ale také 
z Pardubicka. Provoz tohoto vysílače byl slavnostně za-
hájen 26. srpna 1945 za účasti programového ředitele Čs. 
rozhlasu Mirko Očadlíka. 

O něco později se rozhlas přestěhoval do Fuchsovy vily ve 
Vrchlického ulici v Hradci Králové. Tam byl umístěn i vysí-
lač přenášející programy obou redakcí – hradecké i pardu-
bické – na společné vlně 238 metrů. Licitovalo se, ve které 
z metropolí by bylo rádio lepší a úspěšnější, a tak vznikla 
„pro jistotu“ rozhlasová studia v obou městech. Součástí 
Československého rozhlasu se východočeské regionální 
vysílání sídlící v Hradci Králové (s pobočkou v Pardubi-
cích) stalo po mnoha peripetiích v listopadu 1950.

 V úvodní kapitole historie Českého rozhlasu 
v Hradci Králové jsou zajímavé dva momenty. V první 
řadě je to legendární radiostanice, se kterou vysílání 
z Hradce Králové začínalo. Šlo o zařízení určené pro po-
norkové loďstvo, tedy nebyla to polní vysílačka, a navíc 
sloužilo až do roku 1983 pro takzvané obranné vysílání, 
tedy jako „rušička” stanic Svobodná Evropa a Deutsche 
Welle pro oblast tehdejšího Sovětského svazu. Druhou 
pozoruhodnou záležitostí je samotná budova tehdejšího 
hradeckého studia – Fuchsova vila. Vysílací pracoviště 
bylo ve vyšetřovací místnosti hradeckého gestapa 
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a mělo být pouze dočasným řešením. I přesto, že vysílání 
z Fuchsovy vily bylo již tenkrát považováno za řešení 
prozatímní, přežilo celých padesát čtyři let. 

Zásluhu na velké oblibě rozhlasového vysílání v Pardu-
bicích i v Hradci Králové měly paradoxně noviny, které 
v obou městech vycházely – Zář a Pochodeň. Platilo to 
především pro sportovní fanoušky. Regionální tisk totiž vy-
cházel pouze dvakrát týdně, kdežto rozhlas samozřejmě in-
formoval aktuálně. Sportovní redaktor Stanislav Zářecký 
získal pro své reportérské schopnosti oblibu nejen v kraji, 
ale také v pražském rozhlase, podobně jako Josef Jareš, 
který přispěl nemalou měrou svými pořady k dobrému 
jménu hradeckého studia.

Šedesátá léta
V roce 1960 došlo ke sloučení hradeckého a pardu-

bického kraje. Sloučením obou studií (z Pardubic se 
přestalo „po vlně“ úplně vysílat) se rozběhla i hudební 
výroba. Většina hudebních snímků vysílaných touto 
stanicí byla natáčena přímo v Hradci Králové. Hudební 
redaktoři a zvukoví mistři spolupracovali s více než 
šedesáti hudebními soubory různých typů a žánrů, od 
profesionálních symfonických těles po přední zájmová 
hudební sdružení. Právě v této oblasti zviditelnil králo-
véhradecké studio Jaroslav Andrejs, který tři desítky 
let sbíral a zapisoval lidovou hudební tvorbu z Podkrko-
noší a Podorlicka. A byl to právě on, kdo natočil první 
snímky Heleny Vondráčkové a Marty Kubišové (tehdy 
členky pardubického STOP divadla). Na tehdejší dobu 
měl královéhradecký rozhlas primát v celé republice 
v zázemí nejrůznějších hudebních festivalů. Mezi nej-
zdařilejší patřily snímky z „monstrkoncertů“ na celo-
státních dechových festivalech ve Rtyni v Podkrkonoší, 
ze Smetanovy klavírní soutěže nebo z Mladé Smetanovy 
Litomyšle. 

Nepostradatelnou osobností hudební redakce, jejíž 
význam přerostl regionální rámec, se stal Jan Šimí-
ček. Díky němu je v archivu Českého rozhlasu Hradec 
Králové například množství nahrávek Východočeského 
komorního orchestru Pardubice s dirigentem Liborem 
Peškem. Důležitým momentem ve fungování královéhra-
decké hudební redakce byla účast na vzniku pardubické 
konzervatoře. Nahrávky, které vznikly v této době, mají 
i dnes skvělou uměleckou i technickou hodnotu díky vy-
nikajícím zvukovým mistrům (Jaroslav György, Dob-

roslav Kubík, Jiří Václavíček) i osádce přenosového 
vozu (Josef Kovanda, Luděk Šturm, Petr Církva, 
Petr Vrábel a Jan Moskovský). Tato známka kvality 
byla signálem pro známé osobnosti, například pro Jiřího 
Stivína, aby využívaly zručnosti hradeckých zvukových 
mistrů při pořizování vlastních rozhlasových i gramofo-
nových nahrávek.

V průběhu dramatických okolností srpnového vy-
sílání v roce 1968 patřilo hradecké studio k těm kraj-
ským rozhlasům, které v noci z 21. na 22. srpna dokázaly 
vysílat déle nežli vinohradské studio v Praze, kde došlo 
k odpojení vysílačů. Během následujících dnů se Hradec 
pravidelně zapojoval do tzv. štafety a informoval celou 
republiku o dění ve Východočeském kraji. Královéhra-
decké studio vysílalo 21. srpna a těsně po něm celkem 
ze sedmi nejrůznějších stanovišť. Všechna měla spojení 
s technickým pracovištěm ve Vrchlického ulici a samo-
zřejmě i odposlech vysílání, a tak bylo možné po dohodě 
přepojovat na jednotlivá místa, kde se právě nacházeli 
členové redakce. Vysílání šířil zpočátku jako obvykle 
vysílač u Stěžer v Charbuzicích, ale později se vysílalo 
i z jiných zařízení, která měla větší výkon, takže vysílání 
bylo slyšet například až v Jugoslávii. Sportovní redaktor 
Stanislav Zářecký komentoval srpnové události zcela ne-
plánovaně na úkor své dovolené, což se mu, stejně jako 
mnohým jeho kolegům, stalo osudným. 

Sedmdesátá a osmdesátá léta 
V sedmdesátých letech do královéhradeckého studia 

nastoupila řada nových zaměstnanců. Právě v tomto 
období nastal obrat v tvorbě publicistických rozhla-
sových pořadů. Pro centrální okruhy studio vyrábělo 
ročně víc než sedmdesát hodin rozhlasového programu 
mluveného slova. V regionálním vysílání přišlo s novou 
programovou skladbou. Nové pořady, magazíny a tzv. 
všednodenní publicistika si brzy našly své příznivce. 
Pokračovala i tvorba náročných rozhlasových žánrů 
(pásma a feature). Studio se bez problémů zapojilo i do 
přípravy náročných programových bloků pro národní 
okruhy (Na středeční, resp. nedělní vlně Hradce Krá-
lové). Velkého ocenění se dočkaly stereofonní cykly 
Dveře dokořán a 3 x 60, a to stereo, které za „Hradec“ 
připravovala režisérka Jana Kroftová.

Podrobná statistika z této doby svědčí o neuvěřitelné 
produkci královéhradeckého studia pro celostátní 
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okruhy. Dramaturg (a povětšinou také autor v jedné 
osobě) připravil za měsíc až dvacet hodin slovesné 
tvorby: feature, kratší rozhlasové hry, Rádiočítanku ne-
boli dramatizace východočeských klasiků (Poláček, Ha-
šek, Šrámek a další), hodinové kabarety, dvouhodinové 
estrády. K tomu každý týden hradeckou „vlajkovou loď“ 
– Minuty před nedělí, multižánrovou sobotní pětačtyři-
cetiminutovku, začínající sugestivním varováním „Po-
zor, neděle se nezadržitelně blíží!“ Těžko zařaditelný 
útvar kombinoval co do formy i obsahu v rámci celého 
Čs. rozhlasu originálním způsobem umělecké žánry s no-
vinářskými a odehrával se v kruhu „publicistika s humo-
rem, humor s publicistikou“. V jednom pořadu zaznívalo 
až třicet hlasů, školení herci vedle lidí „z ulice“. 

Protože ve studiu nebyla ani jedna režie stereofonní, vyrá-
bělo se v garáži v přenosovém voze připojeném k činoher-
nímu Studiu č. 1.

Minuty před nedělí, připravované Bohuslavem For-
manem, vytvořily svébytnou rozhlasovou poetiku, kte-
rou se podařilo prosadit i do Dobrého jitra na Praze.

Jádro hradeckého týmu stálo také u kolébky pořadu 
Zelená vlna. Její vysílání začalo při spartakiádě v roce 
1975. Z hradeckého přenosového vozu se vysílalo přímo 
ze Strahova dvanáct i více hodin denně. Aktuální (nejen) 
dopravní servis uváděli herci Vladimír Čech a Milan 
Mach. 

Nová budova ČRo Hradec Králové
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V roce 1975 nastoupil do hradeckého studia režisér 
Pavel Krejčí. 

Pavel Krejčí (1948)
Za dobu svého působení v hradeckém studiu režíroval více 
jak 2500 pořadů – inscenace (např. Tvůj den, má noc, Vlaj-
ková loď, Dva muži v šachu, Běh do ráje), dramatizace po-
vídek, literární pásma a četby (např. Rej švábů, Nežádoucí, 
Ve vlastním srdci, Raymondův běh), asi 80 dílů Kabaretní 
vinárny na Kuksu autorů B. Formana a D. Vostřela. Za 
dramatizaci Haškovy povídky Volby do obecního zastupi-
telstva získal cenu Českého literárního fondu (1991).

Do výčtu osobností studia Českého rozhlasu v Hradci 
Králové patří vedle Jana Šimíčka i další hudební redak-
toři. V osmdesátých letech to byl Karel Cón, autor 
scénické hudby k řadě divadelních i rozhlasových her, 
dr. Boris Kobrle, pozdější ředitel festivalu Concertino 
Praga, zabývající se vokální a komorní tvorbou, či Jan 

Jirásek, pozdější dvojnásobný držitel Českého lva za 
hudbu k filmům.

Prostřednictvím vysílání královéhradeckého roz-
hlasu se v sedmdesátých letech zviditelnila i Kocianova 
houslová soutěž v Ústí nad Orlicí.

Devadesátá léta
K radikálním změnám došlo v posledních šesti týd-

nech roku 1989. Přestože se již v prvních dnech po 
17. listopadu podařilo odvysílat některé aktuální a ob-
jektivní příspěvky, nadále se projevoval mocenský vztah 
KV KSČ k rozhlasovému studiu, zesílený a podrážděný 
reakcí na objektivní příspěvky. Výsledkem bylo vy-
stoupení redakčního kolektivu proti těmto praktikám, 
distancování se od nich a snaha zaujmout postoj nezá-
vislého, objektivního sdělovacího prostředku.

Rok 1990 byl rokem zásadních personálních, organi-
začních i programových změn. Do čela studia si zaměst-

Studio ČRo Hradec Králové
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nanci zvolili nového ředitele Petra Haše, který se snažil 
v programové oblasti hledat novou koncepci zpravodaj-
ství a publicistiky. Pro zkvalitnění zpravodajských relací 
vznikly v roce l992 nové okresní redakce v Lanškrouně, 
Jičíně, Náchodě a Havlíčkově Brodě. Problémem v té 
době bylo zajistit zpravodajství z Pardubic a z Chrudim-
ska. Redakce byla postavena před náročný úkol: vytvořit 
v zamýšleném dvanáctihodinovém intervalu tři až čtyři 
ucelené programové bloky tak, aby mohly být postupně 
spojovány. Bylo důležité citlivě volit pořady přejímané 
z jiných okruhů, aby stálí posluchači měli možnost 
všechny změny akceptovat jako odůvodněné a přijatelné. 
V tomto roce také vznikly ranní moderované Dobré jitro 
a Dopolední Habaděj. Osvědčila se i nová koncepce so-
botního a nedělního vysílání. Vycházela z literárních, 
literárně-dramatických a publicistických programových 
typů, doplněných vhodnými hudebními pořady.

Z programového hlediska byl pro Český rozhlas 
Hradec Králové významný i rok 1993. Přispěl nejen ke 
stabilizaci, ale i ke zvýšení posluchačské základny. Podle 
výzkumu se studio pohybovalo na čelních místech mezi 
regionálními stanicemi. Kromě vlastního programu se 
dařila i programová spolupráce s ostatními okruhy Čes-
kého rozhlasu a regionálními stanicemi. K nejvýznam-
nějším patřily pořady z cyklů Nedělní vlna a Přišel po 
večeři. Významným projektem byla devítidílná drama-
tizace románu Karla Poláčka Hráči a mimořádný ohlas 
zaznamenala kompozice Babylonská věž. V tomto roce 
také redaktorka Lenka Jaklová obdržela první cenu 
v celostátní soutěži Report 93. (K jejím dalším počinům 
patřil pětidílný projekt Zrození státu, pro který čerpala 
materiál při svých návštěvách v Izraeli.) Zvláštní pozor-
nost si zaslouží i technická stránka vysílání. Byl dokon-
čen přechod na stereofonní vysílání a k 31. prosinci 1993 
mohlo regionální studio Hradec Králové ukončit provoz 
na všech starých frekvencích včetně středních vln. Za-
čalo se plně vysílat v souladu s rozhodnutím Rady ČR 
pro rozhlasové a televizní vysílání.

Dalším důležitým mezníkem ve vysílání byl rok 
1996, kdy se začalo vysílat podle nového programového 
schématu. Dvanáctihodinové moderované vysílání 
(včetně sobot a nedělí) si získalo přízeň posluchačů. Do 
studia nastoupili noví redaktoři a moderátoři. V prvním 
pololetí roku byl ČRo Hradec Králové nejposlouchanější 
regionální stanicí.

Devadesátá léta byla také ve znamení hledání nového 
objektu pro studio. Po mnoha pokusech se podařilo najít 
odpovídající prostory – budovu České národní banky 
v Havlíčkově ulici. Díky vzorné spolupráci s pražským 
vedením Českého rozhlasu se podařilo v srpnu 1997 dům 
koupit. 26. února 1999 byl ukončen zkušební provoz 
a z nové budovy se začalo plně vysílat. Kromě moderních 
interiérových architektonických prvků bylo nové studio 
vybaveno technologií DAB (Digital Audio Broadcast). 
Vysílací pracoviště a hlavní přepojovač jsou „srdcem“ 
celého provozu a jsou plně osazena moderním digitálním 
vybavením VADIS. Součástí celého zařízení je odbavovací 
systém DALET.

Rok 2000 byl pro Český rozhlas Hradec Králové 
jubilejním. Uplynulo 55 let od zahájení rozhlasového 
vysílání z Hradce Králové. Kromě řady akcí připravených 
k tomuto výročí začala i nová éra stanice v nové budově. 
Stabilizovala se poslechovost a studio se zařadilo mezi 
čtyři nejúspěšnější regionální studia Českého rozhlasu. 
V tomto roce získali Národní cenu Prix Bohemia Radio 
redaktorka Marta Růžičková a režisér Pavel Krejčí za 
autorský text Kulatý stůl.

Od 4. března 2002 začalo studio vysílat samostatné 
hlavní zpravodajské relace Události dne a zároveň 
upravilo program vzhledem k zahájení vysílání Českého 
rozhlasu Pardubice. Dohodnuta byla vzájemná spolu-
práce na společných projektech, ve kterých hodlá studio 
pokračovat stejně jako ve spolupráci s celoplošnými 
stanicemi.

Přes úspěchy v roce 2002 byl Český rozhlas Hradec 
Králové poznamenán citelnou ztrátou. V srpnu zemřel 
po těžké nemoci jeho ředitel Petr Haš, který stál v čele 
studia dvanáct let a měl největší zásluhu na všech 
uskutečněných změnách. Jeho laskavý přístup k lidem 
a zároveň nebojácnost prosazovat své nápady a myš-
lenky zůstanou pro rozhlasové pracovníky výzvou do 
budoucna.

Ředitelé
 
1945 Josef Čupr (Východočeský vysílač)
1946 František Kopečný
1947 Václav Horyna
1948–1949 František Teršl
1949–1950 Marie Sítková
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1950–1953    Vladimír Brunát (první ředitel Čs. rozhlasu
Hradec Králové)

1953 Miroslav Tyller
1953–1955 František Štancl
1955–1959 Josef Dvořák 
1959–1967 Rudolf Jaroň
1967–1970 Břetislav Balcar
1970–1971 Josef Jareš (zastupující ředitel)
1971 Vojtěch Trojánek
1971–1987 Stanislav Jirásek
1988–1989 Zdeněk Seiner
1990–2002 Petr Haš
2003–dosud Jiří Kánský

Z historie
jihlavského studia 

 
Historie vysílání z Jihlavy má několik etap. Ta první je 

spojena s působením krajského korespondenta pražské 
redakce „posledních zpráv“ V. Horáka. V druhé etapě 
vzniklo v roce 1956 vlastní regionální studio, které od 
října připravovalo dvě půlhodinky týdně pro vysílání 
rozhlasu po drátě (RPD). Od 15. dubna 1957 vysílalo už 
na RPD denně (kromě neděle) s technickou pomocí br-
něnského studia. 1. září 1958 přišel z Prahy (kde působil 
od roku 1952) všestranný zpravodaj a výborný reportér 
Luboš Holoubek. 

Svým zpravodajstvím přispíval do pořadu Ze života Mo-
ravy, který mapoval dění na Brněnsku, tehdejším Gottwal-
dovsku a Jihlavsku. Pořad byl v roce 1958 přejmenován 
na Brněnský zvukový deník a redaktoři v Gottwaldově 
a Jihlavě se stali důležitými dodavateli této zpravodajské 
relace.

Původní studio v historickém jihlavském domě bylo 
později přestěhováno do novostavby Kulturního domu 
ROH. Studio bylo samostatné až do zrušení jihlavského 
kraje v roce 1960 a jeho včlenění do kraje jihomorav-
ského. 

V průběhu let v jihlavském studiu působili tito redaktoři: 
Luboš Holoubek (1958–1962), Miloš Fiala (1959–1960), 
Lubomír Daněk (1961–1970), Milan Flaška (1970–
1986), Zdeněk Smutný (1986–1990), Lubomír Daněk 
(1990–1993), Jan Kliment (1993–1994), Pavel Kovář 
(1994–1998). 

Třetí, současná etapa je spjata s koncepcí postupného 
budování nových stanic Českého rozhlasu v nově vznik-
lých regionech. Vysočina byla vytipována mezi prvními 
díky téměř ideálním „startovním“ podmínkám: FM kmi-
točet 87,9 MHz na Strážníku pokrývá bezmála celý kraj. 
Dosud se odtud šířil program Českého rozhlasu Brno, 
posluchačsky velmi úspěšný spíše na jihu Moravy než 
na Vysočině.

V únoru 2001 přišli do jihlavského studia dva redaktoři 
– Petr Hladík a Petros Martakidis. Měli za úkol připravit 
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podmínky pro rozjezd stanice. Celé léto 2001 Český rozhlas 
ve spolupráci s magistrátem a krajským úřadem hledal bu-
dovu pro své sídlo a na podzim pak byla vyhlášena první 
výběrová řízení na obsazení redakce. Už v prosinci začaly 
první práce v domě číslo 42 na Masarykově náměstí, kde 
nové studio nyní sídlí. Během února a března 2002 po-
stupně přicházeli noví zaměstnanci a 6. března 2002 v 17.00 
hod. byla odvysílána první zpravodajská relace. 

Český rozhlas Region Vysočina vysílá denně od 5.00 
do 18.00 hod., večerní a noční program je společný 
s Českým rozhlasem Regina. V ranním bloku Dobré 
ráno, Vysočino se vysílají každých třicet minut Zprávy 
z regionu. Hlavní zpravodajská relace Události re-
gionu je zařazena na 7.00, 13.00 a 17.00 hod. Denně je 
vysílán publicistický pořad Otázka pro Region – vždy 
v jedenácti pravidelných vstupech. Podvečerní čas 
v 17.20 hod. je určen pro zábavné magazíny Regionu. 
V pondělí je to Cestou necestou, v úterý Krajáč, ve 
středu Kanape, ve čtvrtek cestopisné zajímavosti pod 
názvem Z Vysočiny na kraj světa, v pátek Regionáda. 
Program denně obsahuje další drobnější pořady: Kalen-
dárium Regionu, Hvězdná minuta Petrose Martakidise, 
Region zblízka a další.

Z historie olomouckého 
studia

Počátky vysílání
Pokusy o založení olomouckého rozhlasového stu-

dia sahají už do druhé poloviny dvacátých let. Snaha 
o zřízení studia v Olomouci zesílila v roce 1936, kdy se 
22. ledna uskutečnila na toto téma porada olomouckých 
zájemců, svolaná na podnět Městské rady hlavního 
města Olomouce do zasedací síně městské radnice. 
Rezoluce vydaná ze zasedání připomíná „mimořádně 
důležitý kulturní, umělecký, vědecký i hospodářský 
význam Olomouce jako přirozeného střediska rozsáh-
lého svérázného kraje s dávnou tradicí“.

Odpověď na dopis s rezolucí přišla z pražského Radiojour-
nalu 10. března téhož roku: „V květnu t. r. zahájí provoz 
třetí slovenská vysílací stanice v Báňské Bystřici. (…) Tím 
dostoupí počet našich vysílacích stanic na 7, kdežto studií 
máme pouze 5. Z nich 2 v zemi slovenské, 2 v zemi morav-
skoslezské, naproti tomu v zemi české, rozlohou daleko 
větší a obyvatelstvem nejpočetnější, máme pouze jediné 
studio v Praze, které postačuje, aby se všechny progra-
mové složky vystřídaly a účelně prováděly.“ Dopis končí 
zamítnutím žádosti o zřízení stálého rozhlasového studia. 
Olomoucká městská rada se 7. dubna proti rozhodnutí 
Radiojournalu odvolala s poukazem na to, že na střední 
Moravě je přes sedm tisíc koncesionářů, kteří zaplatí ročně 
více než 800 000 Kč. 

Vzdor dalšímu soustředěnému úsilí se v roce 1936 
vznik rozhlasového studia v Olomouci prosadit nepo-
dařilo.

Od konce druhé světové války po založení studia
Úsilí o založení stálého rozhlasového studia v ha-

nácké metropoli došlo naplnění až po druhé světové 
válce. 

Z 18. června roku 1945 pochází Memorandum ve 
věci zřízení rozhlasového studia v Olomouci, zaslané 
ministerstvu informací v Praze, v jehož úvodu se praví: 
„Národní výbory hanáckého kraje olomouckého žádají, 
aby ministerstvo informací při definitivní úpravě 
československého rozhlasu pamatovalo na zřízení 
rozhlasového studia v Olomouci.“ Memorandum pode-
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psali zástupci národních výborů z Olomouce, Zábřehu, 
Prostějova, Frývaldova (dnešního Jeseníku), Litovle, 
Šumperka, Rýmařova a Šternberka.

Zásadní pokrok v celé záležitosti lze zaznamenat 
4. září roku 1945, kdy se v Olomouci za účasti ústředního 
programového ředitele Čs. rozhlasu Mirko Očadlíka 
uskutečnila schůze zájemců o zřízení vysílací rozhlasové 
stanice. Ředitel potvrdil, že předseda vlády přislíbil 
Olomouci vysílací stanici. Vše ovšem záleželo na získání 
radiových vln, které měly být rozdělovány 19. září na 
mezinárodní konferenci v Londýně.

Konečné rozhodnutí přišlo až 19. listopadu 1945. Píše 
se v něm, že: 

1) V Olomouci bude zřízeno rozhlasové studio, které 
bude kabelem spojeno se sítí československých vysí-
lačů.

2) Studio bude zřízeno v tzv. Hamburgerově vile 
v Olomouci. Místní národní výbor v Olomouci provede 
svým nákladem architektonickou úpravu této budovy 
podle dispozic, které dodá stavební oddělení Čs. roz-
hlasu v Praze. 

3) Čs. rozhlas vybaví budovu rozhlasovětechnickým 
zařízením.

4) Budovu konečně upravenou vybaví místní ná-
rodní výbor v Olomouci vnitřním zařízením.

5) Po úplném vybavení budovy bude zahájen provoz 
studia, které bude administrativně i programově při-
členěno do sítě čs. rozhlasových studií jako expozitura 
brněnského vysílače. 

Na základě protestu ředitelství Městského divadla 
v Olomouci proti zřízení studia v Hamburgerově vile 
byly jako sídlo olomouckého rozhlasu vybrány pro-
story bývalé kavárny Ruprecht na Masarykově náměstí. 
Po mnoha přípravách, intervencích a poradách došlo 
teprve 2. ledna 1947 k udělení stavebního povolení 
k adaptaci a přístavbě domu č. 433 v katastrálním území 
v Olomouci, Masarykovo nám. 21. Samotná přestavba 
se však poté dosti vlekla. Teprve rok 1948 zaznamenal 
zrychlení adaptačních prací a vybavení studia technic-
kým zařízením.

Olomoucké studio v letech 1949–1960
Studio začalo vysílat 9. ledna 1949. Až do poloviny 

října 1956 bylo sice personálně podřízeno Brnu, mělo ale 
svůj vlastní vysílací čas i možnost vstupu na celostátní 

program. Samostatné olomoucké vysílání rozhlasem po 
drátě i rozhlasem bezdrátovým bylo zahájeno 15. října 
1956. 

Rozhlasový program samostatného rozhlasového stu-
dia v Olomouci přinášel v letech 1956–1960 půlhodinové 
zpravodajské relace nazvané Zajímavosti z Olomouc-
kého kraje, obsahující informace ze světa politiky, kul-
tury a sportu. Nechyběly ani hudební pořady, koncerty 
Moravské filharmonie, rozhlasové estrády, dokonce 
i rozhlasové inscenace. Konaly se rovněž přenosy oper-
ních představení z Krajského oblastního divadla v Olo-
mouci. Ve studiu účinkovali přední olomoučtí herci, 
vznikl při něm rovněž Hanácký soubor písní. Natáčena 
byla také původní tvorba, například melodram Miloše 
Konvalinky a Aloise Rečky Frývaldov 1931 nebo pásmo 
veršů Aloise Rečky Olomoucké kašny s hudbou Václava 
Koláře.

U samotných začátků olomouckého rozhlasového 
studia v roce 1949 stál dr. Jaroslav Kanyza, pozdější 
gymnaziální profesor, znalec moravské a olomoucké 
historie a autor historických románů. Posléze vedl stu-
dio Alois Rečka, básník a olomoucký patriot, kterého 
zastihly ve funkci vedoucího studia tragické události 
srpna 1968.

V roce 1960 došlo k reorganizaci státní správy, která 
přinesla redukci krajů i okresů. Olomoucké rozhlasové 
studio se stalo pobočným studiem krajské stanice Čes-
koslovenského rozhlasu Ostrava. V dubnu 1960 zajeli 
poprvé olomoučtí rozhlasoví pracovníci do Ostravy, aby 
navázali styky se svými budoucími kolegy. Do té doby 
pracovalo v Olomouci celkem šest redaktorů, kteří pak 
podle svého programového zaměření přešli do jednot-
livých ostravských redakcí. Počet zaměstnanců se do 
roku 1968 pohyboval mezi 15 až 16.

Program se orientoval především na zemědělství, 
tradičně dominantní oblast regionu. Olomoucké studio 
pořádalo samostatně estrády, které mívaly pravidelné re-
prízy na stanici Praha. Studio spolupracovalo s několika 
hanáckými autory, povídkáři a vypravěči. Velký zájem 
byl věnován folkloru. Významná byla rovněž oblast kul-
turní publicistiky, jíž se věnovali dva redaktoři.

Zatímco ostravské vysílání bylo v šedesátých letech 
orientováno spíše na průmyslová a ekonomická témata, 
olomoucké pořady měly (především díky kontaktům 
s Palackého univerzitou) více kulturní a osvětový cha-
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rakter. Kvalitně se vyprofilovala literární a hudební 
redakce. O rozvoj redakce vážné hudby se zasloužil 
dirigent Miloš Konvalinka (v letech 1951–1958 hu-
dební redaktor v Olomouci, v letech 1960–1973 hudební 
dramaturg v Ostravě a Olomouci), kterému se podařilo 
prosadit, že v olomoucké Redutě (tedy v bezprostřední 
blízkosti studia) Čs. rozhlas zřídil vzorové studio pro na-
táčení symfonické hudby. Celá řada českých hudebních 
skladatelů natočila premiéry svých děl právě tady.

V srpnu 1968 obstálo olomoucké rozhlasové studio 
ve složité situaci se ctí. Poskytovalo lidem cenné rady, 
informace, ale i útěchu v rozbouřené době. Zpočátku se 
napojovalo v přestávkách centrálního vysílání a v olo-
mouckém okrese začalo vysílat prostřednictvím roz-
hlasu po drátě. Rozhlas se stal důležitým zdrojem infor-

mací z města i okresu. Informoval o pohybu okupačních 
vojsk v olomouckém okrese, vyzýval ke klidu, rozvaze 
v ulicích města i u obchodů s potravinami, kde se začaly 
tvořit první fronty. 

22. srpna po 5.00 hod. ranní začalo studio vysílat důle-
žité informace o tom, jak jsou na průběh dne připraveni 
v pekárnách, mlékárnách, na dráze, v městské hromadné 
dopravě a jinde, dále zveřejňovalo výzvy ke klidu, rozvaze, 
hrdosti a důstojnosti, desítky rezolucí, informací o podpi-
sových akcích a o celkové situaci ve městě.

K obsazení olomouckého studia Československého 
rozhlasu došlo 22. srpna mezi půl sedmou a půl osmou 
hodinou večerní. Vysílání pod názvem „Svobodné legální 
vysílání Československého rozhlasu, stanoviště Dub-

Studio ČRo Olomouc; zleva J. Hanslian, S. Červenka
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ček–Císař ABX“ začalo tentýž den po 21.15 hod. Více 
k tomu dodává bývalý redaktor Lubomír Smiřický: „(…) 
do studia vtrhli automatčíci. Všechno prolezli a pořád 
hledali – kde radiouzjol? My jsme stále tvrdili, že zděs 
radiouzjol nět, že ale odkud se vysílá, to že v podstatě 
nevíme. Potom velitel rozestavil vojáky do všech 
místností, například k vypnutému mikrofonu a k re-
žijnímu pultu. Ještě ale než dorazila ta horda, stačil 
Oskar (Dvořák, pozn. aut.) donést do auta na dvoře 
za Operou magnetofon Nagru s mikrofonem, což bylo 
naše celé pozdější zařízení.“

Zpravodajské stanoviště Dubček–Císař ABX mnohokrát 
měnilo místo. Až do konce jeho vysílání okupanti nepřišli 
na složitý podzemní kabelový systém, jímž se relace do-
stávaly do rozhlasu po drátě. V dalších dnech začala jeho 
program přebírat i litovelská vojenská vysílačka Ječmínek, 
která mohla vysílat do celé Evropy. Ječmínek vysílal také 
v ruštině provolání k okupačním vojákům. Svobodný roz-
hlas zahájil „štafetové vysílání“ z improvizovaných studií 
ve všech krajích republiky: signál se zachycoval a posílal 
po vlnách či po telefonních linkách dál. 

Vysílání Svobodného legálního vysílání Českoslo-
venského rozhlasu ze stanoviště Dubček–Císař ABX se 
ozvalo ještě ve středu 28. srpna po 10.15 hod. Zaznělo 
v něm, že vedoucí olomouckého pracoviště Českoslo-
venského rozhlasu v Olomouci Alois Rečka dostal příkaz 
od svého nadřízeného, ředitele Krajského studia Česko-
slovenského rozhlasu Ostrava, aby energicky požádal 
o okamžité uvolnění rozhlasového studia na náměstí 
Míru. Po 17.00 hod. začalo opět vysílání olomouckého 
studia Československého rozhlasu.

Normalizace
Při normalizačních čistkách musela po roce 1968 

většina pracovníků olomouckého rozhlasového studia 
ze svých funkcí odejít. Roku 1972 zůstalo v Olomouci 
z původní dvacítky lidí pouhých pět, z toho jen jeden 
redaktor. Později se sice personál rozšířil na osm, ale 
studio už nikdy nedosáhlo své někdejší slávy a autority. 
Vyráběly se v něm převážně hudební a literární pořady 
pro mateřskou stanici, kterou byl tehdy Československý 
rozhlas Ostrava. I v té době ovšem zůstalo v Olomouci 
dostatečné množství programového a technického zá-
zemí, které bylo možno využít při obnovení samostat-
ného studia na počátku devadesátých let.

Nové obzory 
Novou kapitolu začalo psát olomoucké rozhlasové 

studio po „sametové revoluci“ roku 1989. O jeho zno-
vuobnovení se významnou měrou zasadil jeho budoucí 
ředitel Mgr. Stanislav Červenka. Původní profesí 
kontrabasista, dlouholetý člen Moravské filharmonie, 
nastoupil roku 1986 na místo redaktora a dramaturga 
pro vážnou hudbu v ostravské rozhlasové stanici. 

Ze vzpomínek S. Červenky: „Počátek 90. let byl i v těž-
kopádném Čs. rozhlase pionýrskou dobou. Ředitelem 
Českého rozhlasu se stal mladý a dynamický redaktor Jiří 
Mejstřík. Byl zcela neformální a komunikativní. Kdysi jsme 
se náhodou potkali ve frontě na oběd v rozhlasové jídelně 
na Vinohradské. Hned se živě zajímal, co je nového v Olo-
mouci, a než jsme přišli u okýnka na řadu, měl jsem už jeho 
pozvání do ředitelny. Slovo dalo slovo a odcházel jsem od 
něj s pověřením pracovat na osamostatnění olomouckého 
studia.“

Stanislav Červenka vycházel z přesvědčení, že střední 
Morava se čtveřicí významných historických center 
(Olomouc, Přerov, Prostějov a Kroměříž) může skýtat 
budoucímu demokratickému vývoji státu cenné podněty. 
Olomouc si totiž přes určitou nepřízeň komunistického 
režimu uchovala dostatečnou prestiž přirozeného centra 
středomoravské oblasti. Přítomnost univerzity, druhé 
nejstarší u nás, profesionálního divadla i symfonického 
orchestru, řady kulturních, vědeckých i výstavnických 
institucí, ale i správních center několika církví – to vše 
hovořilo pro obnovení rozhlasového studia v hanácké 
metropoli.

S. Červenka: „Nešlo to ovšem tak rychle. Čekalo se na nové 
mediální zákony, které by definovaly existenční podmínky 
elektronických médií v nových poměrech. Jakmile byl 
schválen zákon ČNR o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb.), 
inicioval jsem memorandum předních osobností olomouc-
kého veřejného a kulturního života Radě Českého rozhlasu, 
která podle § 8 citovaného zákona mohla zřizovat a rušit 
regionální studia. A zase se nic nedělo. Jistým příslibem 
do budoucna bylo snad jen to, že ČRo zřizoval v Olomouci 
novou univerzální režii a prováděl rekonstrukce elektric-
kých rozvodů a vzduchotechniky. Události dostaly spád až 
po nástupu nového generálního ředitele Vlastimila Ježka 
v polovině roku 1993. Rada Českého rozhlasu schválila 
15. listopadu zřízení Regionálního studia Českého rozhlasu 
v Olomouci k 1. prosinci 1993 a k témuž datu mě pověřila 
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jeho vedením. Zbývalo už jen necelého půldruhého měsíce 
do zahájení vysílání. Provedli jsme protokolární delimitaci 
od Ostravy s převzetím všech osob, činností, materiálů 
a prostředků a vykonali nutné technické přípravy včetně 
nasměrování linek, převzetí vysílačů a úpravy vysílacího 
pracoviště.“

V pondělí 3. ledna 1994 ve 13.00 hod. začalo opět po 
letech samostatné vysílání olomouckého rozhlasového 
studia. Už na jaře mohlo studio vysílat ve spolupráci 
s Ostravou a Brnem ve všední dny pět a o víkendu sedm 
hodin. 

Na jaře téhož roku byla zřízena slovesná redakce, 
která dodávala do vysílání publicistické, dokumentární 
a zábavné pořady. S jejím zřízením pomáhal někdejší re-
žisér olomouckého rozhlasového studia Vladimír Týřl, 
který vychoval několik spolupracovníků. 

Vladimír Týřl (1922–1997)
Rozhlasový a divadelní režisér. Vystudoval odbornou školu 
elektrotechnickou. V letech 1945–1963 působil jako režisér 
českých venkovských divadel, v letech 1953–1954 ředitel 
divadla J. K. Tyla v Plzni, v letech 1960–1963 umělecký ře-
ditel Beskydského divadla Nový Jičín. V letech 1963–1972 
režisér ČsRo Ostrava, pobočné studio Olomouc. Zasloužil 
se o pozvednutí úrovně slovesných pořadů olomouckého 
studia. V roce 1995 působil jako režisér a redaktor literár-
ních pořadů ČRo Olomouc, pracoval na obnově redakce 
slovesné tvorby, do roku 1997 s olomouckým studiem 
spolupracoval jako externí pracovník. 

Ředitel Stanislav Červenka i nadále připravoval hu-
dební pořady pro stanici Vltava. V roce 1995 studio při-
jímalo za plného provozu nové zaměstnance a rozšířilo 
vysílání na osm hodin denně. 

V roce 1995 Olomouc navštívil papež Jan Pavel II., který 
zde mj. kanonizoval Jana Sarkandera. Kromě toho, že byla 
papežská návštěva kvalitně zpravodajsky reflektována, při-
pravila k ní slovesná redakce pro ČRo 3 – Vltavu tematický 
páteční večer, jehož součástí byla i rozhlasová inscenace 
hry Karola Wojtyly Před zlatnickým krámem v režii Vladi-
míra Týřla.

V roce 1996 rozšířilo olomoucké studio Českého 
rozhlasu vysílání na 12 hodin denně, čímž se – s nízkým 
počtem pracovníků – vyrovnalo ostatním regionálním 
studiím. Studio si upevnilo pozici i na celostátních okru-
zích, zejména na ČRo 1 – Radiožurnálu, kam redaktoři 
zpravodajství a publicistiky pravidelně přispívali.

V roce 1997 olomoucké studio Českého rozhlasu obstálo 
při červencových ničivých povodních na Moravě. Jeho 
redaktoři informovali o průběhu záplav na Šumpersku, 
Olomoucku, Přerovsku a Kroměřížsku, kde už měl Český 
rozhlas Olomouc svá detašovaná pracoviště. Redakce 
zpravodajství a publicistiky obdržela za povodňové zpra-
vodajství Cenu programového ředitele Českého rozhlasu.

Po odchodu Stanislava Červenky do důchodu se na 
základě výběrového řízení ředitelem Českého rozhlasu 
Olomouc stal absolvent pražské DAMU Mgr. Pavel He-
kela, který do funkce nastoupil k 1. lednu 2000. Během 
jeho dosavadního působení došlo k prodloužení vysílání 
na 17 hodin denně (od 5.00 hod. do 22.00 hod.). ČRo 
Olomouc vstupuje rovněž společně s dalšími šesti studii 

Na Den otevřených dveří zve cimbálová muzika V. Hastíka
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do projektu Českomoravského večera na ČRo 2 – Praze. 
Byla rovněž obnovena slovesná redakce, zrušená při re-
organizaci roku 1998. Redakce svými pořady přispívá do 
vysílání ČRo 3 – Vltavy. 

Mezi posluchačsky úspěšné pořady patří například cyklus 
pořadů Dobré ráno z…, který nabízí pohledy i do těch 
nejmenších obcí nově vzniklého Olomouckého kraje. 
Větší prostor dostaly pořady vlastivědné, dechová hudba 
a folklor. Pokračuje tradice natáčení pořadů vážné hudby 
– zejména záznamy z Mezinárodního varhanního festivalu 
v Olomouci, Mezinárodního hudebního festivalu Karla 
Ditterse z Dittersdorfu v Jeseníku a dalších významných 
hudebních akcí. Větší prostor dostala ve vysílání také fol-
ková hudba – natáčí se festival Zahrada v Náměšti na Hané 
i Mohelnický dostavník. Ze záznamu zaznívá i program me-
zinárodního bluesového festivalu Blues Alive v Šumperku. 
Ve vysílání získal své místo i pořad rockové hudby Rockle, 
který získal oblibu zejména u mladých posluchačů. 

Cesta k samostatnému vysílání olomouckého roz-
hlasového studia nebyla jednoduchá. Dnešní studio 
Českého rozhlasu v Olomouci má dostatečný lidský 
i technický potenciál, aby mohlo navázat na práci svých 
předchůdců a vytvářet kvalitní veřejnoprávní vysílání.

Ředitelé a vedoucí studia

1949–1953  Jan Kanyza (ředitel)
1953–1960  Alois Rečka (ředitel)
1960–1971  Alois Rečka (vedoucí studia)
1971–1974  Miloš Konvalinka (vedoucí studia)
1974–1984  Miroslav Sova (vedoucí studia) 
1984–1985  Eva Ocisková (vedoucí studia)
1985–1990  Alexander Menzel (vedoucí studia) 
1990–1993  Stanislav Červenka (vedoucí studia) 
1993–2000  Stanislav Červenka (ředitel)
2000–dosud  Pavel Hekela (ředitel)

Z historie
ostravského studia 

Počátky vysílání
Založení rozhlasového studia v tehdejší Moravské 

Ostravě bylo poznamenáno řadou kladů i záporů. 
Mezi klady je nutno počítat, že do éteru vstupovalo 
po určitých pracovních, organizačních či technických 
zkušenostech pražských, brněnských, bratislavských 
a košických. Ostravu navíc druhá polovina dvacátých let 
20. století zastihla v období poměrného ekonomického 
i sociálního rozmachu. Širší městskou aglomeraci v té 
době obývalo přes 170 000 lidí.

Ekonomický rozvoj byl provázen kulturním rozmachem 
(v roce 1919 bylo založeno Národní divadlo moravsko-
slezské, o čtyři roky později vznikla sice amatérská, ale 
svou úrovní významná Ostravská filharmonie, ve městě 
působila řada pěveckých sborů, vzdělávacích spolků, 
bylo zde vyspělé české knihovnictví, konjunktura po první 
světové válce přinášela podněty v architektonické oblasti 
reprezentované jmény Kolář, Hilbert, Gočár a další). To 
vše Ostravu předurčovalo k tomu, aby se stala místem pro 
špičkovou českou rozhlasovou stanici.

Vysílač pro severní Moravu a Slezsko byl vystavěn 
na dobově přijatelné úrovni. Budova v městské části 
Svinov byla umístěna na návrší v nevelké nadmořské 
výšce, ale díky příznivé poloze s možností značného 
dosahu. Svinov začal pokusně vysílat 25. května 1929, 
do programové sítě československého rozhlasu se začal 
pravidelně zapojovat 1. července 1929. 

Prvním programovým počinem byla přednáška prof. Ru-
dolfa Tlapáka, jednoho ze členů ostravského poradního 
rozhlasového sboru, který tvořili také spisovatel Vojtěch 
Martínek, přírodovědec Jan Kranich a další.

Na rozdíl od moderního vysílače bylo problémem 
studio, jež zdědilo budovu německé hasičské zbrojnice 
na Denisově, později Smetanově náměstí. Studio bylo 
současně zkušebnou, orchestřištěm i hlasatelnou, jak 
v publikaci ke třicátému výročí ostravského rozhlasu 
uvedl jeden z prvních programových pracovníků sta-
nice, litovelský rodák Milan Rusinský. Nevalnou akus-
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tickou i celkově stavební úroveň studia připomínala na 
MEVRU v roce 1949 Věra Řepková, posléze špičková 
interpretka především českého klavírního repertoáru. 
Angažmá v orchestru ostravské stanice bylo jejím prv-
ním místem. Orchestr řízený Bohuslavem Tvrdým 
a později Janem Plichtou byl nevelký, maximálně 
šestnáctičlenný, a musel obsáhnout žánrově i nástrojově 
doslova všechno, samozřejmě i taneční hudbu. Toto 
zaměření („náhradní stanice za neuspokojující dosud 
přenosy z kaváren a jiných zábavních místností“) 
bylo ostravskému studiu vlastně předurčeno pražským 
ústředím od samého vzniku. Je jasné, že toto vymezení 
nemohlo vyhovovat jak rozhlasovým pracovníkům, kteří 
v Ostravě vysílání postupně profesionalizovali, tak ani 
jeho posluchačům. 

Ostatně i A. J. Patzaková v knize Prvních deset let Čs. roz-
hlasu si všimla „těžké atmosféry hornického kraje, který 
žije ze dne na den, kde v ostrých sociálních extrémech 
jsou všechny hodnoty v neustálém pohybu,“ a dovozovala 
z toho, že právě proto zde „rozhlas nenalézá podmínek pro 
hlubší, trvanlivější práci“. 

Počáteční předurčení ostravské stanice bylo v dal-
ších letech překonáno. Zasloužily se o to mimořádné 
osobnosti, které na Ostravsko přišly v nejtěžším období 
celosvětové hospodářské krize. 

Třicátá léta
charakterizuje v Radiojournalu – tedy i v Ostravě 

– programová i personální profesionalizace. Ostrava, 
stanice dosud mladá, měla ovšem na co navazovat. Ke 
kapelníku Bohuslavu Tvrdému a koncertnímu mistru 
Janu Plichtovi přišel v roce 1934 skutečný redaktor 
s titulem hudebního referenta Vlastimil Musil. Do 
Ostravy se vrátil Rudolf Kubín, ověnčený úspěchem 
vůbec první české rozhlasové opery Letní noc. Kubín, 
kromě významné úlohy autorské i organizátorské 
v ostravském hudebním životě několika následujících 
desetiletí, nastoupil do ostravského rozhlasu jako první 
profesionální hudební režisér. Umožnilo to vybudování 
nového rozhlasového studia na Šmeralově ulici, které 
nahradilo málo důstojné podmínky německé hasičské 
zbrojnice na Denisově náměstí. Podle dobových doku-
mentů, hlavně vzpomínek dlouholetého šéfa ostravské 
techniky Václava Fajfra, bylo ostravské hudební studio 
v druhé polovině třicátých let nejlepším pracovištěm 
v celém čs. rozhlase. Spolu s činoherním studiem a hla-
satelnou bylo akusticky dobře izolováno, mimo jiné zá-
sluhou „akustické omítky“, která byla v Československu 
využita poprvé.

K nejtvrdším kritikům koncepce „lehkého genru“ 
patřil F. K. Zeman, výrazná osobnost československé 
rozhlasové historie. Přišel do Ostravy v roce 1933 z Brna 
a stal se zde redaktorem pro oblast mluveného slova. 
„Měl jsem na starosti mluvený program vlastně celý,” 
vzpomíná Zeman v dopise z roku 1977 tehdejšímu ve-
doucímu ostravské hudební redakce Tomáši Hančlovi, 
„ale také jsem do něho pašoval muziku, a to především 
folklorního rázu.” Vznikal tak předobraz toho, co o pár 
let později zachycovaly další generace folklorních 
rozhlasáků, v Ostravě například Ivo Stolařík, Věra 

Stanice Svinov
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Šejvlová, Jaromír Dadák, Jaromír Gelnar a Jan 
Rokyta. To jsme ovšem už v padesátých a šedesátých 
letech, kdy záběry v terénu umožňovala kvalitnější zá-
znamová technika. V letech třicátých byly ještě folklorní 
sběry vysílány naživo z terénu, případně byli schopní 
a ochotní amatéři zváni do studia.

Folkloristická činnost F. K. Zemana byla úzce 
propojena s jeho hlubokým sociálním cítěním. Na 
Ostravsku v jeho složité národnostní i ekonomické 
situaci hospodářské krize jej bylo zvláště zapotřebí. 
A tak se Zeman chopil s veškerým rozhlasovým umem 
oněch „žebravých akcí“, jak jim s lehkou ironií v poz-
dějších vzpomínkách říkával, tedy sbírek hraček pro 
chudé děti a podobně. Věděl, že situaci nemohou 
vyřešit, ale chtěl aspoň rádiem trochu pohladit: myš-
lenky a postupy aktuální dodnes. F. K. Zeman tyto své 
schopnosti osvědčil i po odchodu do Prahy, zejména 
pak v prvních dnech a týdnech osvobozené republiky 
v roce 1945 při takzvané repatriační akci Českoslo-
venského rozhlasu usnadňující návrat vězňů z kon-
centračních táborů.

Ještě jedna osobnost, spjatá s ostravským rozhlasem tři-
cátých let, by neměla uniknout naší pozornosti: skladatel 
a klavírista Ervín Schulhoff, který přišel na místo Věry 
Řepkové. Výrazně levicový intelektuál se snažil o syntézu 
jazzu s vážnou hudbou, některá jeho díla získala meziná-
rodní proslulost. Z hlediska využití rozhlasových technic-
kých možností byl asi nejzajímavější simultánní koncert 
klavírního dua Schulhoff–Letfus, při němž hrál Schulhoff 
v Ostravě a Oldřich Letfus v Praze. Koncert společně vy-
sílaly stanice Praha, Brno, Bratislava, Košice, Moravská 
Ostrava a Banská Bystrica. Podle vzpomínek F. K. Zemana 
to dopadlo díky virtuózní dovednosti a sehranosti obou 
partnerů skvěle a psalo se o tom jako o pravé senzaci 
i ve světovém tisku. Erwin Schulhoff v roce 1942 zemřel 
v nacistickém internačním táboře. Ostatně podobný osud 
čekal jednoho z projektantů moderního ostravského 
studia poloviny třicátých let ing. Kleinera, autora první 
ostravské rozhlasové přednášky Rudolfa Tlapáka a tisíce 
a tisíce dalších... 

V roce 1938 F. K. Zeman Ostravu opustil, ale studio 
bylo technicky i programově docela stabilizováno. Vždyť 
už od roku 1933 se postupně ustavovala programová 
oddělení – hudební, přednáškové, reportážní, literárně-
-dramatické, pro děti a mládež. 

Období nacistické okupace
Ostravsko se díky své opětovné hospodářské síle 

po krizi z počátku třicátých let stalo prvním cílem na-
cistických okupantů. Hned po Mnichovu se dostal do 
záborové oblasti vysílač ve Svinově, Ostrava pak vysílala 
pomocí náhradního slabšího zdroje v Mariánských Ho-
rách. Dostalo se jí navíc té „cti“, že ji při obsazení zbytku 
českého území nacisté zabrali o den dříve, už 14. března 
1939. Vysílání sice bylo obnoveno, ale pod přísnou cen-
zurou. I v těchto těžkých podmínkách začaly pracovat 
nové generace lidí zapálených pro rozhlasovou věc. 
Osobností, která je kolem sebe sdružovala, byl Josef 
Kolář. Už před okupací vedl externě vysílání pro školy 
a založil studentský činoherní rozhlasový soubor. 

Dokladů o vysílání ostravského rozhlasu v letech 
nacistické okupace 1939–1945 je minimum. Všechna 
svědectví se shodují na přísné kontrole a cenzurování 
každého slova. „I přesto se dostaly do vysílání věty, 
jejichž význam cenzura nepostřehla, ale posluchači 
pochopili,“ napsal šéf techniky Václav Fajfr v publikaci 
k šedesátému výročí ostravského rozhlasu v roce 1989. 
Někteří techničtí pracovníci byli zapojeni do ilegálních 
odbojových skupin. Z technického hlediska došlo k vý-
znamné věci, která ovlivnila rozhlasovou práci na řadu 
dalších desetiletí: v roce 1940 se začaly používat stu-
diové magnetofony a magnetofonové pásy, o rok později 
magnetofony reportážní, zprvu těžké, neohrabané, ale 
umožňující záběry z terénu a jejich uchování. Jen málo 
technického zařízení přežilo závěr okupace. Nacisté už 
začátkem dubna 1945 přerušili vysílání v Mariánských 
Horách a vysílač odvezli včetně vnitřního vybavení. Zni-
čili také stožáry vysílače ve Svinově a 30. dubna odpo-
ledne vyhodili do vzduchu strojovnu a rozvodnu studia 
ve Šmeralově ulici. Za své vzala kromě jiného i značná 
část archivu, podařilo se ale zachránit velké studio s re-
žií a hlasatelnou.

První léta po osvobození
Už 11. května 1945 se Ostrava ozvala poprvé z provi-

zorního pracoviště v Bráfově ulici a 15. října zahájila za 
účasti programového ředitele Čs. rozhlasu Mirko Očad-
líka slavnostně vysílání opět ze studia ve Šmeralově ulici 
prostřednictvím výkonnějšího svinovského vysílače. 

Rozhlas začal jako v té době nejrychlejší a relativně 
nejdostupnější médium organizovat obnovu celé země. 
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Nejprve to byla repatriační akce, duchovní dítě F. K. Ze-
mana, který už od květnových dnů 1945 napomáhal co 
nejrychlejšímu návratu vězňů z koncentračních táborů, 
totálně nasazených a dalších válkou postižených obětí 
domů. Zde využíval zkušeností z toho, jak rozhlasem 
sloužil ve třicátých letech v Ostravě. 

Nejvýznamnější akcí, na níž se ostravský rozhlas podílel, 
byl seriál Budujeme Slezsko. Pro region oslabený složitou 
národnostní situací, odsunem většiny německého obyvatel-
stva a rozvrácenou ekonomikou to byla významná pomoc. 
Do akce se aktivně zapojilo i vysílání pro děti a mládež, je-
hož se ujal mj. Liboslav Tetens, který mohl navázat na práci 
Josefa Koláře; ten už od roku 1945 působil v Praze. Každý 
pátek ráno v hlášení školám hovořil rozhlasový redaktor 
k dětem v celé republice. A výsledek byl nesmírně cenný. 

Hmotná pomoc dětí i dospělých byla určena pro občany 
tehdejšího opavského a bíloveckého okresu.

V návaznosti na práci J. Koláře z konce třicátých 
a počátku čtyřicátých let vznikal kolem ostravského roz-
hlasu tým dětských a velmi mladých spolupracovníků, 
obdoba pražských Dismančat. Na dobu po osvobození 
vzpomíná ve své knize Život není fráze dr. Ivo Stolařík, 
který je s ostravským rozhlasem pevně spojen (nastou-
pil do něj v srpnu 1945): „V literární redakci pracoval 
Milan Rusinský, v hudební Vlastimil Musil, dále pan 
Maťátko, původně technik a pak zdatný programový 
inspektor. Vynikající hlasatel a reportér Josef Štěpá-
nek zasvěcoval nás nováčky – Dagmar Jarolímovou, 
Drahomíru Šípovou, Karla Skopala, Jaroslava 

Přenosový vůz u mostu do Těšína (1946)
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Bouze a mě – do tajů hlasatelské práce.“ Ivo Stolařík 
tehdy stejně jako řada dalších pracovníků vykonával 
spoustu profesí. Dělal hlasatele, reportéra, programo-
vého pracovníka, sbormistra, klavírního doprovazeče, 
činoherního režiséra, později vykonal zkoušku i na 
hudebního režiséra. Všechny tyto zkušenosti osvědčil 
mimo jiné i v režijní práci s dětmi. Od svého patrona 
Josefa Koláře dostal mj. za úkol zorganizovat ostravské 
MEVRO k dvacátému výročí zahájení vysílání stanice. 
V Ostravě šlo o celodenní živé vysílání s posluchači 
a diváky zároveň. Zástupce tehdejšího KNV František 
Cimmer při té příležitosti slíbil brzké zahájení výstavby 
nové rozhlasové budovy. Ta však nestojí dodnes.

Ivo Stolařík byl také u toho, když do povědomí poslu-
chačů vstoupila Jarmila Šuláková: v roce 1949 zpívala 
lidový valčík Okolo Súče. Ve studiu byla ovšem už před-
tím, na podzim 1948 v cyklu Zpěvem k srdci. Střídaly se 
v něm Praha, Brno a Ostrava. Systematické zachycování 
autentického i stylizovaného folkloru se stalo pro ost-
ravské studio charakteristické i v příštích letech.

Padesátá léta
Přelom čtyřicátých a padesátých let byl i v Ostravě 

poznamenán výraznou změnou politické atmosféry, což 
se projevilo především v oblasti zpravodajství a publi-
cistiky, méně už ve vysílání pro děti a mládež, literární 
a hudební redakci. 

Přesto i ony „sloužily plnění velkých úkolů, které vytýčila 
KSČ“. V objektu Nové huti KG bylo dokonce v roce 1954 
zřízeno pobočné studio jako externí pracoviště ostravské 
stanice. Bylo v provozu do roku 1962. 

Pracovníci ostravského rozhlasu se snažili tehdejší 
dusnou atmosféru lidem zpříjemnit obyčejnou lidovou 
zábavou. Nastala éra rozhlasových estrád a kabaretů. 
Jejich duší byl pozdější šéfrežisér stanice Alois Kachel, 
pohotový redaktor, konferenciér i zpěvák, znamenitě 
využívající vlastní hluboké zakotvení v regionu. Ostrava 
začala první vysílat veřejné estrády natáčené v závodech 
a závodních klubech s účastí obecenstva. Zároveň ale 
nezapomínala na produkci rozhlasových her. Bylo jich 
ročně dvacet až dvacet pět. Ostravské studio v té době 
disponovalo značným hereckým zázemím. Mělo vlastní 
Dětský rozhlasový soubor, což umožnilo natáčet a vysí-
lat spoustu scének, naučných pořadů, pohádek i her pro 

děti, a to jak pro vlastní stanici, tak pro školské vysílání 
na stanici Praha. 

V oblasti slovesné tvorby umožňovala stále kvalit-
nější záznamová technika dramaticky ztvárnit mj. řadu 
románů Vojtěcha Martínka, který stál jako patron u ko-
lébky ostravského rozhlasu v roce 1929 (Jakub Oberva, 
Plameny, Země duní, Kamenný řád). Všechny odvysílala 
stanice Praha.

Významným počinem bylo zahájení vysílání v polském 
jazyce 1. července 1950. U jeho kolébky stáli Boleslaw Du-
lawa a později Otylie Bolková. Vysílání v polském jazyce 
na vlnách Českého rozhlasu Ostrava funguje dodnes v roz-
sahu 15 minut ve všední dny a 30 minut v neděli. 

V padesátých letech rovněž pokračovala spolupráce 
ostravského rozhlasu s předními hudebními tělesy. 
Velká tradice dětských pěveckých sborů, trvající ostatně 
dodnes, vychází z umění Jistebnických zpěváčků, které 
již krátce po roce 1929 přivedl k mikrofonu František 
Lýsek. 

Linie tzv. vážné hudby se neměnila. Ostravský roz-
hlasový orchestr (ORO), navazující na původně salonní 
těleso s kapelníkem Bohuslavem Tvrdým, dovedli násle-
dovníci, především Jaroslav Gotthard, po válce k vysoké 
interpretační kvalitě. Členové orchestru se v roce 1954 
stali kmenovou součástí nově zřízeného Ostravského 
symfonického orchestru (dnes Janáčkova filharmonie 
Ostrava). Ze stejných zdrojů vycházelo také například 
Ostravské kvarteto či hudební soubor NoTa, čerpající 
svůj projev z valašského a slezského folkloru.

Tradici předválečných hornických dechových hudeb 
začala od roku 1954 rozvíjet Ostravanka. Samostatnou 
kapitolu by si zasloužilo Pěvecké sdružení moravských 
učitelů, které v ostravském studiu účinkovalo již v roce 
1936 pod vedením Jana Šoupala. Významná byla spolu-
práce s operními scénami v Ostravě, Olomouci a Opavě. 
Jen v padesátých letech bylo natočeno deset oper (Cere-
mugův Juraj Čup, Jírovcův Oční lékař, Trojanova dětská 
opera Kolotoč aj.). Nelehká padesátá léta díky promyš-
lené a obětavé činnosti pracovníků ostravského studia 
přála hudebním žánrům všech druhů. Výjimku tvořil jazz 
jako reprezentant hudby tzv. úpadkové. Ale i ten se začal 
postupně prosazovat.

V ostravském rozhlasovém studiu začala už v roce 
1957 výroba tzv. konzumní hudby metodou postupného 
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nahrávání jednotlivých nástrojů a skupin (tzv. playback). 
Tato technická příprava byla nezbytným předpokladem 
pro rozmach taneční populární hudby. 

Šedesátá léta
Jelikož ostravský rozhlas po odchodu kmenových 

členů bývalého ORO do nového Ostravského symfonic-
kého orchestru (pozdější Janáčkovy filharmonie) byl ně-
kolik let bez vlastního tělesa, měl úkoly v oblasti taneční 
hudby převzít původně brněnský Orchestr Gustava 
Broma. K tomu, aby se stal rozhlasovým orchestrem os-
travským, scházelo prý dořešit bytovou otázku několika 
muzikantů... Přišel 12. duben 1961, první let člověka do 
vesmíru. Bromovci právě nahrávali v ostravském roz-
hlase. Objevil se hudební nápad Jaromíra Hniličky, 
chytrý text ostravského redaktora Pavla Pácla, bles-
kové aranžmá a píseň Dobrý den, majore Gagarine byla 
na světě. Pro kapelu znamenala otevřené dveře do světa 
– pro ostravský rozhlas nutnost hledat nový orchestr. 
Naštěstí v Ostravě už v té době existovalo kvalitní pod-
houbí vlastních skupin a hudebníků. 

V tehdejší Kavárně mladých vystupoval sextet, v jehož 
čele stál klavírista a kapelník, učitel Ivo Pavlík. „Z hráčů 
se objevila jména Miroslava Večeři, Zbyška Bittmara, Ji-
řího Hlavy. Zpíval s nimi student Dušan Grúň. V době, kdy 
Hlava odešel na vojnu, nastoupil na jeho místo trumpetista 
Richard Kovalčík. Shodou okolností přišel právě do roz-
hlasu redaktor a dramaturg František Trnka, který sextet 
přivedl externě do studia: a právě tito muzikanti vytvořili 
po čase jádro nového hudebního tělesa – Ostravského 
rozhlasového orchestru,“ přibližuje vznik známého tělesa 
v publikaci Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 
Zbyšek Malý. 

Náhoda přeje připraveným a těmi vedení redakce 
(Čestmír Gregor), později Ostravského rozhlasového 
orchestru (Pavel Staněk), dramaturgie (František 
Trnka, později Drahoslav Volejníček) rozhodně byli. 
Osobnosti jako Hana Zagorová, Marie Rottrová, Pavel 
Novák, později Věra Špinarová, Jaroslav Wykrent, Petr 
Němec a další měly tedy na čem vyrůstat. Totéž se týká 
instrumentalistů – kromě už dříve uvedených Jiřího 
Urbánka, Vladimíra Figara a dalších, kteří brzy patřili 
do československé interpretační špičky hudby taneční, 
jazzrockové a jazzové.

Oblast rozhlasové zábavy ovlivnila atmosféra zejména 
pražských malých scén, jíž se částečně nechali inspirovat 
aktéři Divadélka pod okapem. Luděk Nekuda, Pavel Ve-
selý a další členové party studentů převážně ostravského 
Pedagogického institutu kladli důraz na vlastní tvorbu 
a redakce měla z čeho vybírat. Ovšem v období normali-
zace měla většina z nich do rozhlasu vstup zakázán.

Literárně-dramatická redakce pod vedením Jana 
Drozda pokračovala i v šedesátých letech ve vynalé-
zavé dramaturgii, umožněné precizními režiséry v čele 
s Aloisem Kachlem, Věrou Pražákovou, Liborem Kon-
dělkou a dalšími, ale také širokým hereckým zázemím 
činohry tehdejšího Státního divadla, Divadla Petra Bez-
ruče, scén z Opavy, Českého Těšína, Olomouce apod. 

Soupis rozhlasových her, kompozic a dramatizova-
ných povídek vyrobených v tzv. pražské koncepci v os-
travském studiu v letech 1957–1990, pečlivě zpracovaný 
režisérkou pozdější generace Dagmar Joklovou, obsa-
huje ročně desítky položek značných stopáží s desítkami 
herců a s náročnou scénickou hudbou. Tento soupis po-
dává svědectví o významné pozici ostravských tvůrců 
v celostátním měřítku.

Vrcholem tohoto období byl závěr roku 1967 a celý 
rok 1968, zejména pak osm dní ostravského rozhlasu od 
21. do 28. srpna. 

Tehdejší vedoucí literárně-dramatické redakce Jan Drozd 
v publikaci Svědectví o roce 1968 v Ostravě připomíná, že 
i v krajském měřítku se staly sdělovací prostředky hybnou 
silou celého obrodného procesu. Ostravský rozhlas zavedl 
Volnou tribunu. Odvysílaly se v ní všechny důležité projevy 
z mítinků, hlasy ze schůzí. „Každý den byl plný událostí, do 
rozhlasu přicházely delegace ze závodů, institucí, ze škol, 
ze stranických organizací, přinášely rezoluce, kterými pod-
porovaly obrodný proces. (…) Unášel nás radostný pocit 
vítězství,“ vzpomíná Jan Drozd. 

Až přišla noc z 20. na 21. srpna 1968. Následujících 
osm dní zpracovala ve zmiňované publikaci redaktorka 
Jarmila Tetensová. Dochované autentické zvukové 
záznamy vysílání jsou dokladem solidarity převážné vět-
šiny občanů s tehdejším vedením strany a státu, s roz-
hlasem, ale též obětavosti a solidarity rozhlasových pra-
covníků i externistů. První ranní hlášení 21. srpna uváděl 
herec Lubor Tokoš. K dispozici srpnovému vysílání se 
dala bývalá redaktorka a programová vedoucí stanice 
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Jarmila Kobělková. V záběrech z ulice využívala mj. 
svých dobrých znalostí ruštiny. Do vysílání se zapojil 
bývalý hlasatel Zbyněk Průša a manželé Neoveští, kteří 
byli náhodou v té době na dovolené v Novém Jičíně. Od-
vysílané materiály po roce 1989 pečlivě seřadila tehdejší 
hudební redaktorka Dana Svobodová. Bohužel, nedo-
chovaly se všechny magnetofonové pásky a ani zdaleka 
ne všechny písemné doklady. Stranická komise v roce 
1970 zřejmě ty nejpodstatnější vybrala a na jejich zá-
kladě pak rozhodla o propuštění redaktorů a hlasatelů.

Bezmála osmdesát procent programových pracov-
níků ostravského rozhlasu muselo za normalizace své 
rádio opustit. 

Období normalizace
mělo také v ostravském rozhlase zprvu dramatickou, 

později už jen hořkou podobu. 15. prosince 1969 nastou-
pil do ostravského rozhlasu jako ředitel Josef Strna, 
muž tvrdé ruky. Nakonec, když vykonal mouřenínskou 
práci, byl pro neúnosnost svého chování odvolán. Po 
sametové revoluci se ozval jako politicky postižený.

Do rozhlasu přicházeli počátkem sedmdesátých let 
noví nezkušení redaktoři, kteří často objevovali to, co 
rozhlasová praxe už v minulosti znala. Ostravský rozhlas 
po formální stránce využíval zkušeností z minulých de-
setiletí. V té době se stále více potýkal s dualitou řízení. 
Po stránce hospodářské byl řízen Prahou, po stránce 
ideové severomoravským KV KSČ a formálně měl být 
úzce propojen s krajským orgánem lidosprávy, tedy se-
veromoravským krajským národním výborem.

Každodenní kontakt pracovníků redakcí zpravodaj-
ství, publicistiky, národnostního vysílání, vysílání pro 
děti a mládež, literární redakce a redakce zábavy, která 
nově vznikla v roce 1976 (ať už se v té době jakkoli 
přeskupovaly, slučovaly a rozdělovaly), se skutečným 
životem přinášel impulsy k tomu, jak v této nelehké 
době zůstat na straně posluchačů. Už pořad redakce 
zpravodajství a publicistiky Na přímé lince, poprvé 
vysílaný 22. září 1971, byl pokusem o opětovně živou 
spolupráci rozhlasu s posluchačem. Témata byla samo-
zřejmě především poradenská, osvětová, ale postupem 
doby dospěla až k závažným společensko-politickým 

Z natáčení hry Hořký podzim (režie A. Kachel); zleva herci S. Matyáš, B. Čáp, L. Jiskrová, J. Horák, M. Olejníček (1961)
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problémům. Užitečnost tohoto typu pořadu se proje-
vila i v přelomových dnech listopadu a prosince 1989. 
Při povinných přenosech z okresních konferencí KSČ 
si většina reportérů brzy začala k autorským vstupům 
i rozhovorům vybírat delegáty s kritickými myšlenkami. 
Rovněž v ekonomické publicistice (průmyslové a země-
dělské magazíny atd.) se redaktoři od druhé poloviny
sedmdesátých let stále více zaměřovali na problémy 
jinak oficiálně úspěšných staveb a akcí. 

Ve vysílání pro děti a mládež došlo k radikální pře-
stavbě pořadů ve snaze zachytit novou orientaci této 
věkové kategorie na moderní techniku, jinou hudbu, jiný 
životní styl. Inspirací pražskými pořady Vysílá studio 
mladých apod., na kterých ostravská redakce také pra-
videlně participovala, vznikl pořad Studio M, hodinový 
blok informací, reportáží a rozhovorů s mladými lidmi 
z nejrůznějších míst Severomoravského kraje.

Od konce šedesátých let působila ve studiu rozhlasová 
redaktorka a dramaturgyně Zdena Baronová, která se po-

dílela na přípravě pořadů Na nedělní vlně, Dveře dokořán, 
A léta běží, Femina, Host do domu apod. Pracovala jako 
redaktorka pořadů vysílání pro ženy, pro děti, literárních 
pořadů (Cesta na starou Černou horu, Ve jménu našeho 
života hořím – věnováno Janu Zajícovi aj.).

Další desetiletí prokázala kvalitu populární hudby, 
která se tehdy v Ostravě nahrávala. Její progresivní 
charakter byl výrazně ovlivněn jazzrockovým pojetím 
skupiny Flamengo, ale i střední proud, reprezentovaný 
především Marií Rottrovou, byl v rámci československé 
pop-music „svůj“. Mimořádnou úlohu mělo studio v do-
kumentaci folkové hudby. Kořeny dramaturgického zá-
jmu o tuto oblast tkvěly již v prvních kontaktech s Kar-
lem Krylem. Už z hloubky sedmdesátých let dokázalo 
studio zachycovat Porty, Folkové kolotoče, koncerty 
v porubském klubu Delta, ve Valašském Meziříčí i jinde. 
Ruku v ruce se záznamy koncertů šla práce studiová, 
v Ostravě nahrál několik trvalek v osmdesátých letech 
i Vladimír Merta. Dominantní osobností – přes veškerou 

Ostravský rozhlasový orchestr, dirigent P. Staněk
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vlastní skromnost – byl Jaromír Nohavica. Napsal de-
sítky špičkových textů pro Marii Rottrovou, pro skupinu 
Drak apod.

Ostrava se i v sedmdesátých a osmdesátých letech 
vyznačovala objevnou dramaturgií v oblasti tzv. vážné 
hudby. Možnost stereofonního nahrávání inspirovala 
k novým verzím již dříve natočených titulů. Pozornost 
tu zaslouží stereoverze kompletní nahrávky opery ost-
ravského skladatele Josefa Ceremugy Juraj Čup podle 
námětu Karla Čapka a Kubínova Letní noc, ve třicátých 
letech první česká rozhlasová opera. Do světové histo-
rie tohoto žánru se ale ostravské studio zapsalo v roce 
1979 světovou rozhlasovou premiérou opery Pietra 
Mascagniho Isabeau. Skladateli, redaktoru a režisérovi 
Miroslavu Klegovi, redaktorce Janě Novotné a řadě 
dalších spolupracovníků se do Ostravy podařilo dostat 
mezinárodní obsazení v čele s italským pěvcem Gaeta-
nem Bardinim. Péče, kterou kolektiv pracovníků v ob-
lasti dramaturgické, redakční, organizační a nakonec 
realizační v čele s hudebním režisérem Jiřím Pekár-
kem věnoval, přinesla ovoce v ocenění na soutěžích 
i v cenném obohacení rozhlasového archivu.

Trvalou pozornost věnovala Ostrava lidovému umění. 
Především díky systematické práci dr. Jaromíra Gelnara 
a dalších získala Hlavní cenu v 9. ročníku mezinárodní 
soutěže nahrávek lidové hudby Prix de musique folkori-
que de Radio Bratislava (1978).

Zatímco v hudebním studiu se začalo nahrávat stereo-
fonně již počátkem sedmdesátých let, slovesná stereo-
fonní tvorba měla premiéru o deset let později, a sice 
šestidílnou četbou z knihy Toulavá Volha, připravenou 
pro pořad 3 x 60, a to stereo na stanici Vltava.

Pro úplnost připomeňme technické podmínky šíření 
rozhlasového signálu: Ostrava vstoupila do éteru pra-
videlným vysíláním 1. července 1929 na střední vlně 
263 m. V roce 1950 jí byla přidělena vlna 197 m, která 
stanici vydržela až do roku 1974. Tehdy při celostátní 
přestavbě vysílací sítě dostala vlnu 355 m s provozem 
ve dne. Značná členitost severní Moravy a Slezska za-
bránila dobrému pokrytí kvalitním signálem na celém 
území (ostatně mu brání dodnes). Částečným zmírně-
ním tohoto nedostatku bylo vybudování sítě rozhlasu po 
drátě (od roku 1955, postupně zanikla až v devadesátých 
letech), od šedesátých let pak především zavedení sítě 
vysílačů VKV. 

Druhá polovina osmdesátých let, zejména pak její závěr, 
odpovídala i v ostravském studiu celospolečenské situ-
aci, nazrávající vlivy vnějšími (Gorbačovova perestrojka 
v SSSR) i vnitřními (zhoršující se hospodářská situace, 
nepružné vedení, neschopnost řešit skutečné problémy). 
Nadále přetrvávalo řízení rozhlasového studia krajským 
stranickým orgánem. Krizová situace předjaří a jara 1989 
znamenala stále horší podmínky pro práci redaktorů v te-
rénu. V jednom z materiálů redakce zpravodajství a publi-
cistiky s datem 18. května 1989 si vedení redakce stěžuje, 
že se „stále obtížněji shánějí v podnicích a orgánech odpo-
vědní lidé ochotní a schopní k problematice veřejně – na 
mikrofon – vystupovat.“

V ostravském studiu v té době vrcholily přípravy na 
oslavy šedesátého výročí zahájení rozhlasového vysílání. 
V souvislosti s nimi došlo i k určitému uvolnění (napří-
klad mládežnická redakce obhájila vysílání písniček 
Jaromíra Nohavici).

Samotný průběh listopadových a prosincových dnů 
1989 byl na Ostravsku poněkud klidnější než třeba 
v Praze, i když i zde mítink stíhal mítink, schůze schůzi, 
do rozhlasu telefonovali anebo přicházeli lidé s názory, 
připomínkami, rezolucemi z pracovišť. Během několika 
dnů ve vysílání převážily informace reflektující události 
17. listopadu v Praze a následně na severní Moravě a ve 
Slezsku. Docházelo k programovým změnám, do vysí-
lání i ve zpravodajských a publicistických časech se za-
pojili i pracovníci dalších redakcí, technici, k mikrofonu 
brzy přišli bývalí rozhlasáci, kteří museli svůj „podnik“ 
po roce 1970 opustit, spolupracovníci z řad studentů 
ostravských škol atd. Například v čase generální stávky 
27. listopadu bylo vysílání doslova kolektivním dílem, 
zachycujícím mnohost názorů jak posluchačů, tak ko-
neckonců i rozhlasových pracovníků, protože historická 
zkušenost regionu je přece jen poněkud odlišná od té 
pražské. Přesto pár týdnů po 17. listopadu 1989 předsta-
vuje v historii ostravského rozhlasu důstojnou etapu, na 
jejíž podobě se rozhodující měrou podílela nová nastu-
pující generace.

Devadesátá léta
Změna politické situace v republice se brzy odrazila 

v personální výměně především na vedoucích místech. 
Na místo ředitele byl za Jana Morise, který dovršil 
důchodový věk, zaměstnanci studia zvolen a pražským 
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centrem potvrzen Antonín Vašíček, dlouholetý hudební 
redaktor studia. V prvním pololetí 1990 odešli někteří 
řadoví pracovníci, přesuny nastaly i mezi redakcemi. 
Na rozdíl od vnějškově podobné situace na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let, kdy rádio muselo opus-
tit na osmdesát procent programových pracovníků za 
podmínek velmi nedůstojných, v této době sehrála vedle 
ředitele výraznou roli také odborová organizace, která 
v každém jednotlivém případě přísně dbala na dodržo-
vání zákonů a předpisů. 

Počátkem devadesátých let se do ostravského roz-
hlasu, především k externí spolupráci, vrátilo několik 
pracovníků, kteří studio museli opustit po roce 1970 
(redaktor Karel Biňovec v pravidelných komentářích, 
hlasatelka Eva Mudrová v moderovaných blocích 

i v pořadech pro jubilanty, redaktor Zdeněk Milt do 
funkce vedoucího literární redakce, Alois Kachel do 
pamětnických pořadů typu Bumerang nebo cyklu z his-
torie ostravské operety s mimořádnou archivní hodno-
tou, režisérka Věra Pražáková a někteří další). 

Redaktoři studia Marie Dlabalová, Artur Kubica, Dag-
mar Misařová „zviditelnili“ ostravský rozhlas oceněními 
na soutěžních přehlídkách rozhlasové tvorby REPORT. 
Na Prix Bohemia Radio 1997 získala M. Dlabalová čestné 
uznání za pořad Romská otázka. Nahrávaly se hry, četby 
zejména pro stanici Vltava, v hudebním Studiu 1 pokra-
čovala tradice veřejných nahrávek jazzu v podání JORO, 
jeho sólistů a hostů často ze zahraničí. Stanice postupně 
rozšiřovala svou vysílací plochu až na téměř celý den, 
začala „moravská“ spolupráce v některých programo-

Adventní koncert, J. Nohavica
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vých řadách s brněnským studiem (Apetýt) v rámci 
projektu Regina, tedy společného okruhu regionálních 
studií. Většina z těchto projektů měla bohužel krátký 
život, často zaviněný tvrdým ekonomickým diktátem ze 
strany spojů. 

K tomu přišel přechod na tzv. západní normu VKV 
a v éteru přehuštěném nově vznikajícími soukromými 
stanicemi na Ostravu najednou zbyl jen slabý vysílač 
107,3 FM v Hošťálkovicích. Výkonnější a strategicky vý-
hodnější Praděd připadl olomouckému studiu, které se 
v roce 1993 od Ostravy oddělilo. To vše spolu s častými 
změnami schématu způsobilo postupný pokles posle-
chovosti ostravské stanice. Technické podmínky šíření 
signálu se přece jen zlepšily v posledních letech zesíle-
ním signálu vysílače na Radhošti, díky němuž je Ostrava 
slyšet až na jižní Moravu. 

Ekonomická nutnost v druhé polovině devadesátých 
let přinesla výrazné zeštíhlení v personální oblasti; da-
leko méně se nahrává v hudebním studiu i v činoherních 
režiích. Trpí tím nejen profesionální umělci, kteří mají 
v regionu méně možností kvalitativního růstu (k čemuž 
rozhlasový mikrofon vždycky přispíval), ale celá oblast 
tzv. zájmové umělecké činnosti, zejména na úrovni zá-
kladního uměleckého školství.

Mezi výrazné programové úspěchy lze počítat vysílání 
v červenci 1997, kdy severní Moravu a Slezsko zasáhly ni-
čivé povodně. Tým zpravodajské redakce se snažil být vždy 
a všude u toho a co možná přesnými informacemi pomáhal 
zachránit a později napravit, co se dá.

Závěr devadesátých let charakterizovalo ve vysílání 
ostravské stanice především tzv. proudové vysílání. 

Fotbalový turnaj o pohár ČRo Ostrava, v popředí ředitel I. Horváth
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V posledních letech se v něm objevuje více pravidelných 
rubrik a titulkových pořadů, studio se zaměřuje i na 
starší věkovou kategorii posluchačů, nicméně charak-
ter moderního rádia si zachovává, tím spíše, když má 
v poslední době k dispozici stále kvalitnější techniku. 
Výsledkem jsou i vysoké počty příspěvků, přijatých do 
celostátního vysílání Radiožurnálu. 

Studio se snaží žít se svým krajem. Už tradiční je 
například účast na dárcovství krve, občas se daří – přes 
ekonomickou náročnost – uskutečnit veřejné nahrávky 
v různých místech regionu. Na tradice veřejných kon-
certů ve Studiu 1 navazují vystoupení populárních 
umělců a skupin za účasti publika, část koncertu je 
přímo vysílána na ostravské vlně (v poslední době Če-
chomor, J. Nohavica, Fleret atd.).

Devadesátá léta minulého století i počátek století 
nového pocítilo Ostravsko a s ním většina severní Mo-
ravy a Slezska kvůli dřívější orientaci na těžký průmysl 
hodně tvrdě. Ekonomické problémy spolu se složitou 
národnostní a sociální situací postihují statisíce obyva-
tel regionu. Hospodářský pokles poněkud vyvažuje zlep-
šení kvality životního prostředí. Ostrava má stále bohaté 
kulturní zázemí reprezentované divadly, filharmonií, 
konzervatoří, síť středních a vysokých škol. Čeká na do-
řešení dopravní struktury, na injekce, které by umožnily 
rekvalifikaci a znovuzapojení do života a práce desítkám 
tisíc nezaměstnaných.

Ostravský rozhlas je, tak jako vždy od roku 1929, 
u toho. 

Ředitelé 

   Miloslav Tyl (předválečný správce pobočky
Radiojournalu)

1945–1948   Jan Neuman (poválečný správce pobočky 
Radiojournalu) 

1948–1952 Julius Jeřábek 
1952–1960 Alfréd Lubojacký
1960–1965 Jaroslav Kozel 
1965–1969 Odon Závodský 
1969–1973 Josef Strna 
1973–1988 Jaroslav Opravil 
1988–leden 1990 Jan Moris 
1990–1994 Antonín Vašíček 
1994–1997 František Prokop 
1998–dosud Igor Horváth 

Z historie
pardubického studia

V pražské kanceláři Radiojournalu, kde se sbíraly 
informace o slyšitelnosti, věděli o Pardubicích už od 
roku 1923, kdy evidovali přihlášku jednoho z prvních 
rozhlasových koncesionářů v republice, pardubického 
dlaždičského mistra Zdeňka Zahradníka.

Slavných etap rozhlasového života v tomto městě 
byla celá řada. Vysílalo se zde už od května 1945, vzápětí 
poté, kdy odešli Němci. 

První vysílání to však nebylo, k tomu došlo o čtrnáct 
let dříve při největší propagační akci v tehdejší historii 
pražského Radiožurnálu – Celostátním dnu rozhlasu v Par-
dubicích, který se konal v rámci Výstavy tělesné výchovy 
a sportu v roce 1931. Odtud také vysílaly všechny hlavní 
stanice od Prahy až po Košice. 

17. srpna 1945 byl za účasti představitelů obou sou-
sedních měst ustaven Východočeský rozhlas se studii 
v Pardubicích a Hradci Králové.

Pardubické pracoviště začalo po několika provizo-
riích působit ve Vodákově vile v ulici U stadionu. 
Zpočátku byla společná rozhlasová práce obou měst 
úspěšná, ale snaha po vlastním pardubickém vysí-
lání vedla k tomu, že společný Východočeský rozhlas
k 31. prosinci 1946 zanikl. Rozhlasové vysílání z Pardubic 
v dalších letech pokračovalo za stálých změn. Zpočátku 
působilo samostatné pardubické studio pražské sta-
nice pod vedením spisovatele Zdeňka Vavříka, ale od
1. listopadu 1950 už fungovalo jen jako pobočné praco-
viště Hradce Králové, i když se sídlem stálého korespon-
denta pražské stanice Rozhlasových novin. 

Na svou příležitost čekal pardubický rozhlas trpě-
livě sedm let a dočkal se. V prosinci roku 1957 vzniklo 
samostatné krajové studio Čs. rozhlasu, které vysílalo 
své programy „na vlně“ i po drátě. Jeho ředitelem se stal 
Stanislav Zářecký.

Rok 1960 přinesl sloučení obou krajů. Vodákova 
vila téměř osiřela a stala se pracovištěm dvou-tří hra-
deckých redaktorů, pražského zpravodaje a okresního 
vysílání rozhlasu po drátě. Z Pardubic se sice přestalo po 
vlně vysílat, ale vzhledem ke kvalitě herců Východočes-
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kého divadla a vynikajícímu zvukaři Miroši Svatoňovi 
sem začali jezdit pražští režiséři natáčet rozhlasové hry. 

Díky perfektní akustice, režisérům i hercům, jako byli 
Dagmar Felixová, Miroslav Zounar, Věra Galatíková, Milan 
Sandhaus, Alexej Gsöllhofer, Milan Holubář, Josef Somr, 
Blanka Bohdanová, Jana Štěpánková, Anna Ferencová 
a další, se právě v Pardubicích realizovaly četby a drama-
tizace pro celostátní vysílání. Velkou oblibu získal v roce 
1965 pořad Otazníky pro detektivy amatéry vysílaný každý 
čtvrtek večer. O této době říká jeden ze zakladatelů Čes-
kého rozhlasu Hradec Králové režisér František Bahník, že 
to „byla velká škola i pro Prahu”. 

Samostatnou kapitolou v životě pardubické roz-
hlasové vily bylo sedm srpnových dnů „okupačního 
vysílání“ v roce 1968, kdy Pardubice pod tajemným 
označením Pracoviště 4 byly důstojným partnerem všem 
dalším „svobodným vysílačům“ s utajenými názvy.

Není divu, že začátek normalizace připravil o zaměst-
nání většinu rozhlasových pracovníků.

V roce 1970 přestalo být pardubické studio detašo-
vaným pracovištěm Čs. rozhlasu a od té doby až do 
počátku devadesátých let existovalo pouze jako okresní 
vysílání v rozhlase po drátě.

Na počátku třetího tisíciletí se však – v souladu s no-
vým uspořádáním regionů v České republice – v Pardu-
bicích otevírá další etapa rozhlasového působení. Šéfre-
daktorem studia se stal ing. Martin Kolovratník.

Nové pracoviště, nejmodernější technické vybavení 
a profesionální obsazení studia dávají všechny před-
poklady k tomu, aby tradice rozhlasu v Pardubicích dů-
stojně pokračovala.

V období od března do listopadu roku 2002 studio ČRo 
Pardubice postupně rozšiřovalo vlastní vysílání. Počet 
tří zpravodajských relací denně zvýšilo od července na 
devět. Kromě těchto zpravodajských pořadů ČRo Par-
dubice vysílá také hodinové diskusní pořady Kulatý stůl, 
jednou týdně Mikrofórum na ČRo 2 – Praze a od září každý 
všední den hodinový zpravodajský souhrn Region zblízka. 
V průběhu tohoto období byla stanice mediálním partne-
rem desítek akcí z kultury, sportu, zábavy, společenského 
i komunálního života. Za zmínku stojí například festival 
Smetanova Litomyšl, Městský festival Pardubice, Velká 
Pardubická a mnohé další.

Po programové stránce ČRo Pardubice velmi úzce 
spolupracuje s ČRo Hradec Králové. V červenci a srpnu 
probíhal společný letní projekt Východočeská putování, 
který propojoval ve vysílání obou stanic jednotlivá 
města z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Od 2. prosince 2002 rozšířila stanice vlastní vysílání 
na celodenní plochu.
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Z historie plzeňského 
studia

Počátky vysílání 
Žádná československá rozhlasová stanice nezahájila 

činnost tak dramatickým způsobem, jako tomu bylo 
v Plzni. Budoucí ředitel rozhlasu Karel Šindler ujížděl 
s odjištěným samopalem v automobilu patřícím plzeň-
skému „oberlandratu“ zabrat německou vysílačku na 
místě zvaném Obcizna. Doprovázel ho kapitán Josef 
Vaníček. Bylo 8.00 hodin ráno 5. května 1945 a po autě 
stříleli esesáci. Němce na Obcizně se podařilo odzbrojit 
a vysílačku obsadit. Odbojáři z plzeňské pošty v ho-
rečném tempu provedli některé opravy a úpravy a ve 
12.05 hod. se éterem rozlehlo první Šindlerovo hlášení: 
„Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Voláme vás, ob-
čané města Plzně a celých západních Čech. Oznamu-
jeme vám, že jsme se zbavili nadvlády Němců a jsme 
svobodni.“

Těmito slovy začala historie Českého rozhlasu v Plzni.
Plzeň usilovala o zřízení vlastní vysílací stanice už 

ve dvacátých letech minulého století. Poštovní správa 
ale v roce 1926 oznámila Západočeskému radioklubu 
v Plzni, že při mezinárodním dělení vlnových délek 
dostala ČSR pouze šest vln, které už jsou obsazeny. 
Svého vysílače se Plzeň dočkala až ve válečných letech. 
Německá luftwaffe zřídila středovlnný vysílač o výkonu 
500 W na soutoku Radbuzy a Mže na již zmíněné Ob-
cizně. Byl umístěn v bunkru napůl zapuštěném do země 
a na vlně 559 m vysílal zprávy o pohybu bombardova-
cích letadel. Další vysílač na vlně 265 m pak rušil české 
vysílání BBC.

V roce 1944 byla k partyzánskému oddílu mjr. Hugo 
Mušelíka připojena také silná a dobře připravená sku-
pina Karla Šindlera z Plzně. Byli to právě Karel Šindler 
a kapitán Josef Vaníček, kdo dostali rozkaz vysílačku 
obsadit. Její získání umožnilo dezinformovat německou 
posádku v Plzni, informovat české obyvatelstvo, dávat 
rozkazy jednotkám zapojeným do podzemního hnutí 
a udržovat revoluční náladu i fungování města. 

Karel Šindler, který se stal hlavním činitelem rozhlaso-
vého vysílání, si byl 5. května vědom všech existujících 

nebezpečí. Věděl, že odbojáři nesmějí vysílačku ztratit a že 
je třeba přinášet obyvatelstvu uklidnění a naději. 6. května 
v 8.50 hod. všem obyvatelům ČSR oznámil, že americké 
tanky 16. divize jsou na náměstí Republiky v Plzni.

K rozhlasu se hned v prvních hodinách přihlásil re-
voluční národní výbor, zastoupený Václavem Hrbkem. 
Pod jeho záštitou pokračoval rozhlas ve své činnosti i po 
skončení válečných akcí. Byl důležitým pomocníkem při 
usměrňování poválečného chaosu. Starosta Plzně Vác-
lav Hrbek a předseda ONV pplk. Jindra Krejčík dohodli 
s ředitelem rozhlasového odboru ministerstva informací 
Ivanem Olbrachtem a s ministrem Václavem Kopeckým 
zachování samostatného vysílače pro západní Čechy. 
1. července 1945 se vysílací stanice v Plzni stala součástí 
Československého rozhlasu. Její situace ale zůstala 
i nadále výjimečná, protože čas od 15.00 do 19.00 hod. 
a od 20.00 do 22.00 hod. postupovala americké armádě. 
Poslední americký pořad byl odvysílán 28. září 1945 
a poté bylo plzeňské vysílání vřazeno do celostátního 
schématu. V revolučních měsících některé instituce po-
užívaly rozhlas pro informování členstva i veřejnosti, ale 
i tyto relace byly k 20. lednu 1946 zrušeny. 

Plzeňský rozhlas by nemohl fungovat, kdyby na jeho 
počátku nestála obětavost, improvizace a dobrovolnost. 
Zpočátku pracovali všichni – specialisté i pomocní děl-
níci – zadarmo. Aby rozhlas získal peníze, začal vlastními 
silami vydávat časopis Hovoří Plzeň. 

Časopis vycházel od 16. června 1945 každou sobotu 
a kromě podrobných informací o vysílání přinášel řadu 
rubrik kulturního a oddechového charakteru (komentář 
k aktuální situaci, fejeton, technickou rubriku, kurzy ruš-
tiny a angličtiny, ženskou a dětskou rubriku, karikatury, 
básně apod.). Poslední číslo vyšlo 13. října 1945, poté 
byl „připojen k pražskému rozhlasovému časopisu“, čímž 
prakticky zanikl.

Takováto situace byla dlouhodobě neudržitelná. Po 
finanční stránce i po stránce technického zabezpečení 
bylo proto zapojení Plzně do struktury Čs. rozhlasu 
přínosem.

Vedoucími pracovníky plzeňského rozhlasu v roce 1945 
byli: ředitel Karel Šindler, vedoucí slovesného odboru 
Karel Gissübel, hudební referent Antonín Špelda, škol-
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ský referent František Svatopluk Homola, reportážní 
a zpravodajský referent Karel Toman, vedoucí technic-
kého oddělení Bedřich Straka. Dále v rozhlase pracovali: 
M. Bauer (hlasatel), Jaroslav Eret, Hadová, Hejl, Hulá-
ková, Selnerová, Pavla Tobermanová a další.

5. května převzali čeští vlastenci vysílačku, která 
ovšem nebyla vybavena pro vysílání programů. První 
mikrofon pro naléhavé výzvy a zprávy o průběhu revo-
lučních událostí byl vypůjčen z protiletecké obrany. Po 
čtrnácti dnech zapůjčil Josef Skupa gramofon, zesilo-
vač a mikrofony a za jeho vedení bylo vybudováno první 
studio. 

Po připojení k Čs. rozhlasu dostala Plzeň z Prahy dva kva-
litní páskové mikrofony, zesilovač a dvoutalířový gramo-

fon. Ve Škroupově ulici bylo technické zařízení rozšířeno 
o další mikrofony, zesilovače, novou dvojici gramofonů 
a nahrávací zařízení na zvukový pás. Ministerstvo pošt 
přidělilo plzeňskému rozhlasu novou vysílací stanici o síle 
20 kW, pojízdnou na deseti vozech, která začala vysílat 
1. února 1946. Plzeň se tak stala třetí nejsilnější stanicí 
v ČSR.

Rozhlas se v krátkých lhůtách přemisťoval po pro-
vizorních prostorách a v září 1945 zakotvil na dva roky 
v pěti místnostech ve škole ve Škroupově ulici. Studio 
pro orchestr bylo v únoru 1946 vybudováno v tělocvičně 
školy na Americké třídě. V roce 1946 začala rozsáhlá 
adaptace bývalého Rečkova sanatoria ve Škrétově ulici, 
v září se do přízemí nastěhovala první část administra-
tivy, v dubnu 1947 další část do prvního patra. V Rečkově 

MEVRO v Plzni, vpravo ředitel K. Gissübel
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sanatoriu setrval rozhlas až do dostavění nové rozhla-
sové budovy na náměstí Míru.

Vysílání začínalo v 6.00 hod. přebíráním programu 
stanice Praha. V 7.15 hod. zaznělo první plzeňské zpra-
vodajství. Trvalo 15 minut a navazovaly na ně zprávy 
z koncentračních táborů, které trvaly do 7.45 hod. 
Naposledy se vysílaly 22. července 1945. Zpravodajské 
oddělení přijímalo podněty z úřadů i od občanů, osobní 
i písemné. Brzy byli nalezeni dopisovatelé v pohraničí, 
redakce spolupracovala i s americkou armádou.

Zvláštním druhem zpravodajství a současně služby 
občanům byly takzvané Osobní zprávy. Vysílaly se každý 
den v poledne do 30. června 1945. Pomáhaly sjednocovat 
rodiny, shánět dárce krve, hledat ztracené děti atd. Je-
jich záznamy jsou dodnes svědectvím mnoha válečných 
tragédií. V průběhu května až července odvysílal rozhlas 
4500 mimořádných zpráv.

„Marie Kořínková sděluje do Havlíčkova Brodu, že je živa 
a zdráva v Plzni. Bohužel, Karel Skála zemřel v Terezíně 
a Rudolf Trachta v Lipsku. (…) Hledáme rtm. Václava 
Rybku, bytem Vlachovice na Moravě. Nechť podá o sobě 
zprávu. Otec a matka zemřeli při náletu, sourozenci jsou 
zdrávi.“
Českoslovenští příslušníci americké armády nesměli pře-
kročit demarkační linii, a proto svým příbuzným o sobě po-
dávali zprávu prostřednictvím rozhlasu: „Alois Velikovský 
z Velkého Meziříčí u Brna je příslušníkem obrněné brigády 
a vrátil se s ní do vlasti. Příbuzné v Plzni už navštívil. (…) 
Mnoho pozdravů manželce v Kremnici a bratru Janovi s ro-
dinou. Přišel jsem s americkou armádou do Plzně. Štábní 
rotmistr Josef Doljak.“ 
Válečné akce některých Němců nekončily ani s podpisem 
kapitulace. Vzkaz z 16. května 1945: „Voláme české dobro-
volníky americké armády z Chodska. Dozvěděli jsme se, 
že dobrovolníků, kteří padli do německého zajetí u Otova 
za Postřekovem, bylo šest. Všichni jsou mrtvi.“ (Všechny 
citace pocházejí z archivu Českého rozhlasu Plzeň.)

Postupně se vyvíjely publicistické pořady jako Živé 
noviny, připravované souborem Vykřičník za vedení 
Jiřího Procházky, Politická aktualita, Plzeňské vteřiny 
Marie Loulové-Hezké a Josefa Kuchynky, Hlasy 
doby, Domácí rozhlásek, Budujeme západní Čechy, Hra-
ničářská hlídka a další. Od 24. července 1945 byl každé 
úterý večer zařazován pořad Václava Macáka Lužice 
hovoří. O filmech se mluvilo v samostatném Filmovém 

okénku. Jednou týdně se také vysílal pořad Američané 
hovoří k Čechům. Po zrušení plzeňského rozhlasového 
časopisu byl zaveden pořad Hovory s posluchači, ve 
kterém každou neděli vystupovali stálí pracovníci roz-
hlasu.

Do 1. srpna 1945 vysílal rozhlas každý den vojenské, čet-
nické, dopravní a letecké zprávy, později zprávy komise 
pro osidlování pohraničí, čtvrthodinku expozitury minis-
terstva informací a pravidelné relace ONV zahájené 21. září 
1945 projevem primátora Plzně Josefa Ullricha.
Rozhovory a besedy nebyly příliš časté. V roce 1946 se 
začaly živě vysílat Debaty před mikrofonem podle návrhů 
posluchačů za účasti respondentů různých povolání, zájmů 
a vzdělání, aby byla zajištěna všestrannost a rozmanitost 
názorů.
Sportovní a tělovýchovné relace byly nejprve přiřazeny ke 
zprávám a postupně se rozšiřovaly. 
Od 23. července 1945 vysílal rozhlas třikrát týdně ráno 
čtvrthodinku tělocviku, kterou později začala přebírat 
Praha. Omezený čas byla vysílána i čtvrthodinka pro 
zotavovny, pro lidi uzdravující se z nemocí a hladu kon-
centráků.
První reportáž vysílal plzeňský rozhlas z příjezdu bri-
gádního generála Aloise Lišky a jeho 1. československé 
obrněné brigády do Plzně 19. května 1945. Reportérem byl 
Karel Šindler.

Vzdělávacím pořadům byla od počátku věnována 
značná pozornost. V prvních týdnech rozhlas pravidelně 
vysílal čtvrthodinové přednášky plzeňských odborníků 
(například Slovo k populační otázce dneška, O výživě 
repatriantů, Hudba v SSSR, Vzpomínka na Zborov, O tu-
berkulóze z koncentračních táborů a vězení). Později 
vznikaly samostatné vzdělávací pořady. Nejprve to byl 
pravidelný kurz angličtiny, vysílaný dvakrát v týdnu. 
27. června 1945 k němu přibyl také kurz ruštiny. Od 
září se vysílala každé pondělí relace Rodina a škola. 
24. září se poprvé ve vysílání objevila pravidelná relace 
o nových knihách a 26. září také pravidelná jazyková 
poradna Václava Jílka. Zvláštním typem vzdělávacích 
pořadů byl pravidelný rozhlasový nácvik chodských 
tanců Milady Pučelíkové za doprovodu chodského 
dudáka Stanislava Svačiny. Významným projektem byl 
cyklus Národ ve zbrani, který připravoval Míla Paše 
a přebírala jej Praha. 

Školský rozhlas vysílal své půlhodinky v pondělí, 
ve středu a v pátek a mezery ve znalostech českých dětí 
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nepřestal zaplňovat ani o prázdninách. Od 7. července 
1945 začal rozhlas vysílat dětské besídky s pohádkami. 
Jejich čas se ustálil na sobotu ve 14.15 hod. V rozhlase 
také často vystupoval Spejbl a Hurvínek. V září 1945 sa-
mostatné vysílání pro školy skončilo a od 6. října místo 
vysílání pohádek přebírala Plzeň program z Prahy.

Rozhlasové hry se vysílaly často a pracovníci roz-
hlasu se na nich podíleli autorsky i režijně. Účinkovali 
v nich plzeňští herci. Někteří divadelníci, například Bo-
humil Vávra, hry také režírovali.

Příklady několika titulů natočených v roce 1945 doklá-
dají, že se plzeňské studio od svého začátku věnovalo 
dramatické tvorbě velmi intenzivně. Josef Königsmark: 
Přeškrtnuté květy, režie Ludvík Pompe; Jan Neruda: Stará 
hra, režie Zdeněk Pták; F. S. Homola: Tomšovic grunt, režie
Josef Brejcha; A. S. Puškin: Kamenný host; Miloš Krato-
chvíl: Orloj, režie obou Karel Gissübel.

Natáčení her pokračovalo, i když se Plzeň propojila 
s celostátním vysíláním.

Velmi silné zastoupení měly komponované pořady 
slova a hudby, tzv. pásma (v týdnu od 22. do 28. čer-
vence 1945 například pásmo z básní F. Garcii Lorky, dále 
Ve verších jsi věčná, Plzni, Šel Velký pátek po Čechách, 
Povídání o dětech s úryvky z děl R. Svobodové a J. Gla-
zarové). Ve stylu pásem se tvořily i zábavné revue (napří-
klad Ruleta se točí, Letní karneval, Benátská noc).

Hudebnímu vysílání věnoval rozhlas valnou část 
času, přičemž vážná hudba – živá i reprodukovaná – za-
bírala zhruba osm hodin týdně a zábavná hudba včetně 
operet a dechovky zhruba devatenáct hodin. Na začátku 
hudebního vysílání byly darované gramofonové desky, 
brzy ale začali přicházet i koncertní umělci. Z technic-
kých důvodů se ze studia vysílaly komorní skladby, 
písňové cykly, ukázky z oper, melodramy. V neděli byly 
pravidelné dopolední koncerty, na kterých účinkovali 
plzeňští sólisté (sopranistka Zdeňka Hrnčířová, basista 
Ladislav Mráz a mnozí další). Posluchači dobře znali 
také Plzeňské kvarteto, dětský sbor Anny Horníkové, 
mužský pěvecký spolek Smetana, jehož sbormistrem byl 
Bohdan Gselhofer, a později sbor plzeňského rozhlasu 
vedený Karlem Václem.

24. května 1945 uskutečnil rozhlas první přenos velkého 
slavnostního koncertu k osvobození Plzně. Amatérská

Plzeňská filharmonie s dirigentem Františkem Preisle-
rem st. nastudovala Smetanovu Mou vlast a zahrála ji ve 
dvoraně kina Elektra. Sedadla byla vyhrazena oficiálním 
hostům a americkému vojsku, po telefonních linkách 
byl však uskutečněn možná první přímý dálkový přenos 
Čs. rozhlasu do Spojených států.

Pravidelné účinkující měla i oddechová populární 
hudba. Velice oblíbený byl u posluchačů Plzeňský lidový 
sextet Emila Svojtíka. Úspěch měly i tamburašský sbor 
Dalibor s dirigentem Františkem Knoflíčkem, Zikmun-
dův džezový sextet a Salonní kvarteto kapelníka Josefa 
Kouckého. 

Na pracovní poradě 3. září 1945 sdělil vedoucí hu-
debního vysílání Antonín Špelda, že nadále smí být 
vážná hudba vysílána pouze dvě hodiny týdně. Přednost 
musela mít hudba lidová nebo populární (AČRo Plzeň). 
31. března 1946 vystřídal A. Špeldu ve funkci kapelník 
Gabriel Vágner, zakladatel Plzeňského rozhlasového 
orchestru. 

Na počátku existence plzeňského rozhlasu stálo mnoho 
ideálů a snů o svobodné a tvořivé společnosti, která rychle 
dožene ztracená válečná léta a bude nezávisle rozvíjet svou 
víru v demokracii a osobitou kulturu. První rozhlasoví pra-
covníci nasadili vysokou laťku za velmi obtížných technic-
kých podmínek. Potom došlo k paradoxu. Technické pod-
mínky se neskonale zlepšily, ale podmínky pro svobodnou 
tvůrčí práci se zhoršily.

Autorem znělky plzeňského rozhlasu byl hudební 
skladatel a sběratel lidových písní Oldřich Blecha. 
Pro její vytvoření použil charakteristikou píseň Plzeň-
ska: „Chytila má milá sýkorku, nechtěla mně ji dát za 
dvojku“.

Rozhlas po nástupu totality 

1. června 1953, po vyhlášení měnové reformy, se Plzeňané 
vzbouřili proti komunistickému režimu. Dělníci ze Ško-
dovky vyšli už v 6 hodin ráno a postupně se k nim přidávali 
další manifestující. Prostor před radnicí na náměstí Repub-
liky zaplnilo před desátou hodinou kolem 20 000 lidí. Vnikli 
na radnici, vyhazovali z oken busty Marxe, Lenina, Stalina 
a Gottwalda a inzultovali předsedu národního výboru. Ve-
litel SNB Matěj Bálek odmítl příkaz vedoucího tajemníka 
KV KSČ dát povel ke střelbě. Demonstranti byli rozehnání 
mírnějšími prostředky. Odpoledne se však znovu sešli na 
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dnešním Masarykově náměstí. Tam se rozhodli pokračo-
vat v průvodu po Klatovské třídě k rozhlasu. To už se ale 
dostavily ozbrojené posily z Prahy: vojsko a lidové milice. 
Před Chodským náměstím byli povstalci brutálně zasta-
veni. Přes dvě stě lidí bylo zraněno. Následovalo zatýkání 
a exemplární tresty.
Plzeňské události existenčně odnesl rozhlasový pracovník, 
hudební režisér Robert Císař. Byl zadržen na náměstí Re-
publiky a vedení rozhlasu dostalo rozkaz dát mu hodino-
vou výpověď.

1. září 1953 bylo v plzeňském rozhlase zřízeno kád-
rové oddělení. Funkcí kádrového referenta byl pověřen 
Miloslav Barborka. 15. září byl vedoucím krajové re-
dakce jmenován František Levora, který se také stal 
zástupcem vedoucího stanice. Tím zůstal Josef Brand. 

Začaly probíhat prověrky pracovišť a kádrové změny, 
které byly dokončeny v roce 1955. Obětí prověrek se stal 
mimo jiné oblíbený pořad Panoptikum, který kritizoval 
nešvary doby. Pořad připravovali vedoucí literární re-
dakce Václav Vaněk, spisovatel a redaktor Karel Flei-
sig a hudebník Alois Bauer. 

Při nových politických prověrkách v roce 1958 bylo kon-
statováno, že rozhlas má k 31. březnu 131 zaměstnanců, 
z čehož je pouze 41 členů a sedm kandidátů KSČ. Komise 
byra KV KSČ dále konstatovala, že někteří zaměstnanci 
jsou přespříliš zatíženi buržoazní ideologií, a proto byl 
pracovní poměr rozvázán s technikem Karlem Chrous-
tem a s houslistou Karlem Wildem. S Karlem Fleisigem 
a Zdeňkem Zieglerem byly provedeny stranické pohovory 
o jejich nesprávném životě. S Olgou Kasalovou, Václavem 

Z natáčení hry Jmenuji se Petr; zleva herci J. Větrovec, J. Bytel, J. Patočka, inspicient J. Budil
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Kalašem, Vladimírem Jestřábem a Marií Neidovou pohovo-
řili o jejich chybách ředitel a ZV ROH. Sylvii Bibusové bylo 
doporučeno studium ekonomie, aby měla pro svoji práci 
pevný základ. Komise dále řešila neshody mezi ředitelem 
a jeho zástupcem, které nepřípustně přerostly stranický 
rámec. Došla k závěru, že „oba soudruzi mají závažné ne-
dostatky v charakteru“. Bylo rozhodnuto odvolat J. Branda 
z funkce ředitele (vedoucího stanice) a přeřadit ho z roz-
hlasu do deníku Pravda. František Levora měl být vyslán 
na půlroční kurz Vysoké stranické školy v Praze. Vedoucím 
krajového vysílání zůstal až do odchodu do penze. 

Přínosem tohoto období byl postavení nové rozhla-
sové budovy, jediné stavby v České republice projekto-

vané přímo pro potřeby rozhlasu. Budova je jedinečným 
příkladem architektury čtyřicátých let a jednou z nejvý-
znamnějších funkcionalistických staveb v Plzni. 

Plzeňský národní výbor o ní rozhodl 7. června 1947. 
V červenci bylo vydáno stavební povolení a v říjnu 
byla stavba zahájena. Za staveniště bylo vybráno hřiště 
S. K. Olympia Plzeň na Náměstí Míru na plzeňském před-
městí Bory. 

Generálním projektantem byl Spojprojekt Praha. Projekt 
vypracovali K. Tausenau, F. Hurta a V. Pavelka. Akustický 
projekt navrhli R. Haisinger a E. Němcová. Generálním 
dodavatelem se stal Průmstav Plzeň. Vrchním investorem 

Budova ČRo Plzeň
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byla Hlavní správa Československého rozhlasu Praha. 
V letech 1947–1953 bylo prostavěno 73 810 000 korun. Na 
dokončení druhé etapy bylo vyčleněno ještě 70 950 000 ko-
run. K výstavbě plánované koncertní síně dodnes nedošlo.

V dubnu 1951 se do zhruba dokončené novostavby zá-
padního křídla nastěhovali první rozhlasoví pracovníci, 
v srpnu 1956 bylo dokončeno východní křídlo a 7. září 
téhož roku proběhla kolaudace. 

Zvuková izolace je řešena dvojitými stěnami a stropy, dů-
sledně od sebe oddělenými už v základech. Programové, 
technické a administrativní provozy jsou separované 
a právě tak jsou oddělena i studia pro pořady mluveného 
slova a hudby. Největší činoherní studio v přízemí východ-
ního křídla má 1350 m3, protější hudební studio 1500 m3 
a obě zabírají i část prvního patra. Všechna studia ve vý-
chodním křídle jsou nesena sloupy a obklopena prázdným 
prostorem – jde o tzv. plovoucí studia.

V roce 2002 byl objekt včetně celého pozemku Čes-
kého rozhlasu Plzeň prohlášen ministerstvem kultury 
ČR kulturní památkou.

Přínos pro hudební kulturu
Prvním hudebním redaktorem (referentem) v plzeň-

ském rozhlase byl hudební vědec Antonín Špelda. Spo-
lečně se svými spolupracovníky položil základy vysoké 
úrovně hudebního vysílání v Plzni, kterou se podařilo 
udržet dodnes. S redaktorem pražského rozhlasu Ga-
brielem Vágnerem, který přešel do Plzně, vypracoval 
koncepci Plzeňského rozhlasového orchestru. Orchestr 
byl založen 1. února 1946 a měl 32 hráčů. První veřejný 
koncert měl již 16. dubna 1946. O úrovni tělesa nejlépe 
svědčí skutečnost, že jeho dirigenti většinou odcházeli 
na prestižní místa v Praze nebo v zahraničí. Orchestr se 
výrazně podílel na celostátním vysílání a snímky jeho 
koncertů se prodávaly i na americkém kontinentu.

Dirigenti:

1945–1947  Jan Šefl
1947–1948  Gabriel Vágner
1948–1951  Josef Hrnčíř
1951–1963  Antonín Devátý
1952–1964  Jiří Stárek
1958–1981  Josef Blacký

1963–1967  Martin Turnovský
1968–1981  Bohumír Liška
1981–1990  Vít Micka
1985–1992  Jiří Malát
1992–1993  Vladimír Norets

Od 1. ledna 1993 se orchestr osamostatnil jako Plzeň-
ský rozhlasový orchestr, s. r. o. (O transformaci orches-
tru viz dále.)

Další oblastí, ve které hudební vysílání přesáhlo hra-
nice regionu, je lidová hudba a národní píseň. Díky roz-
hlasu se západní Čechy staly nejsilnější folklorní oblastí 
Čech. Základy k tomuto úspěchu položili redaktoři Zde-
něk Lukáš a Zdeněk Bláha, významným iniciátorem 
byl Miroslav Šmíd. Z jeho podnětu začal v roce 1953 
natáčet folklorní pořady Plzeňský lidový soubor, sesta-
vený z profesionálních hráčů Plzeňského rozhlasového 
orchestru.

Zdeněk Lukáš nastoupil do rozhlasu 1. ledna 1953 s po-
vinností spolupracovat se soubory lidové tvořivosti na 
Plzeňsku a Karlovarsku. Roku 1957 se spolu se Zdeňkem 
Bláhou zasloužil o vznik rozhlasového smíšeného sboru 
Česká píseň, jehož se stal sbormistrem. Ocitl se však v ne-
milosti a pod nátlakem musel rozhlas 31. prosince 1963 
nedobrovolně opustit.
Zdeněk Bláha přišel do rozhlasu na podnět Zdeňka Lu-
káše v roce 1955. Jeho úkolem bylo zvyšovat úroveň vysíla-
ného českého folkloru, aby nezaostávala za folklorem mo-
ravským. Roku 1958 zavedl pořad Hrají a zpívají Plzeňáci, 
který měl vysokou posluchačskou oblibu. Později na něj 
navazovaly různé cykly, vysílané na stanici Vltava – Živá 
píseň, Cesty za folklorem, Píseň v srdci zrozená. V roce 
1958 založil ve své domovské obci Horní Bříza významný 
folklorní soubor Úsměv, stál také u zrodu Konrádyho du-
dácké muziky. Přivedl do rozhlasu Jaroslava Krčka, který 
působil jako dirigent Plzeňského lidového souboru, Malé 
muziky, byl sbormistrem České písně a hudebním režisé-
rem. Po příchodu do Prahy se stal spolutvůrcem souboru 
Chorea Bohemica. 

Dobrá úroveň hudebního vysílání souvisela i s vyspě-
lostí techniky ČRo Plzeň. Nebylo náhodou, že v květnu 
1963 se právě v plzeňském rozhlase uskutečnil první 
československý seminář o elektronické hudbě. 1. ledna 
1967 začalo v Plzni pracovat experimentální studio elek-
tronické hudby. Zásluhu na jeho založení měl pozdější 
ředitel Vladimír Semrád. V experimentálním studiu 
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působili technici Čestmír Kadlec a Václav Ježek, hudeb-
níci Antonín Špelda, Miloslav Kabeláč, Karel Odstrčil, 
Eduard Spáčil, Miroslav Hlaváč, Jan Hlaváč, Jan Hanuš, 
Milan Slavický a hudební redaktor Zdeněk Barborka.

Od roku 1965 mohla hudební redakce ČRo Plzeň jako 
první pracoviště natáčet stereofonní snímky. V „plovou-
cím studiu“ se nahrávala pro celou republiku především 
vážná hudba.

Renesance rozhlasu
Československý rozhlas Plzeň byl do roku 1968 pod 

přímým vlivem ministerstva informací, které na něj vy-
tvářelo personální tlak už od roku 1945. V rozhlasové bu-
dově sídlila pobočka Hlavní správy tiskového dohledu, 
která kontrolovala všechny texty. Krajová redakce byla 
ostře sledována předsednictvem KV KSČ, kterému se 
osobně zodpovídali všichni pracovníci v tzv. nomen-
klaturních funkcích (všichni redaktoři) a celé vedení 
(všichni byli členy KSČ). Za vysílání zodpovídal ředitel 
krajského studia, ale jednotlivé redakce podléhaly také 
ústředním redakcím v Praze, což vedlo k určité roztříště-
nosti. Podle zákona o Československém rozhlase z roku 
1964 byla všechna krajská studia součástí jednotné or-
ganizace. Proto Čs. rozhlas využíval tvůrčí a technickou 
kapacitu krajských studií i pro dramaturgii pražského 
vysílání. Plzeň byla po Brnu a Ostravě největším produ-
centem pořadů pro centrální vysílání.

Významnou činností bylo natáčení textů nebo hudby 
a vytváření pořadů do konečné podoby podle objedná-
vek z Prahy. V Plzni bylo mimo jiné každoročně nato-
čeno 20–25 činoher (což představuje po Praze nejvyšší 
produkci). Vedle realizačního střediska (tři režiséři, asis-
tent režie a tři hlasatelé) měl plzeňský rozhlas krajovou, 
hudební a literární redakci a v té době i redakci vysílání 
pro děti a mládež.

Uvolněné poměry roku 1968 umožnily plzeňskému 
studiu nebývalým způsobem využívat svého dobrého 
technického zázemí pro hudební i slovesnou experimen-
tální tvorbu.

V osobě Zdeňka Barborky se setkala experimentální hudba 
s experimentální poezií. Takzvaná konkrétní poezie reago-
vala na nové teorie v informatice a počítačové technice. 
Audiální poezie kombinovala hlásky s významotvornou 
funkcí a jiné zvuky do rytmických řad a nabízela poslu-

chači skryté kódy pro vnímání básně. Po roce 1968 tyto 
pokusy ustaly a Zdeněk Barborka byl z rozhlasu vyhozen.

Publicistiku zajišťovala krajová redakce pod vede-
ním Rudolfa Kořínka. V roce 1967 byly zavedeny ná-
ročnější pořady typu Myšlenky, názory a stanoviska, ve 
kterých vystupovali pracovníci KV KSČ, aby propagovali 
ekonomiku. Pořady Rádi odpovídáme či K závažným 
problémům se věnovaly ideologii, životu mládeže, otáz-
kám zákonnosti a socialistického vlastenectví. Do všech 
rubrik začaly roku 1968 pomalu pronikat obrodné myš-
lenky. Od května se už náplň publicistiky zcela změnila.

Do aktuálního dění se zapojili i redaktoři dalších od-
dělení. Velký ohlas měly například fejetony vedoucího 
literární redakce Františka Fabiana. Byly zavedeny 
nové pravidelné pořady (například Junácké zpravo-
dajství vedené Marií Vlasákovou) a naopak to byl 
plzeňský rozhlas, který dal podnět ke zrušení centrálně 
vysílaného pořadu Hlas dělnické republiky.

Každodenní vysílání získalo nový charakter po přepadení 
ČSSR vojsky Varšavské dohody. Rozhlas byl v bezpro-
středním kontaktu s posluchači, kteří přinášeli dopisy 
a rezoluce, z nichž se některé vysílaly také polsky, rusky, 
německy, francouzsky a anglicky.
V Karlových Varech strhli mladí lidé pomník sovětského 
vojáka a průvodem přišli k rozhlasovému studiu. Několik 
jejich zástupců vešlo do budovy a redaktoři Jaroslava 
Vaňková, Jindřich Rathan a Jindřich Vaněk jim pomohli 
sestavit rezoluci, která byla přečtena z oken rozhlasu.

Nový duch v rozhlase přetrvával i v roce 1969. Stále 
se vysílaly Fabianovy fejetony s palčivými tématy a roz-
hovory s „nežádoucími osobnostmi“. Nový ředitel Bo-
humil Dobrý, který nastoupil po odvolaném Vladimíru 
Semrádovi, většinu redaktorů kritizoval, že nenalezli 
dostatek odvahy postavit se na stranu „zdravých sil“ 
a odhalovat nepřátele Sovětského svazu a socialismu. 

Kádrové dopady vrcholily v roce 1970 vylučováním z KSČ, 
ponižujícími a výhrůžnými předvoláními na KV KSČ a vy-
hazovem nejvýraznějších osobností (Zdeněk Barborka, 
František Fabian, František Juřička, Alena Měřínská, Vla-
dimír Semrád a další).

Vedoucí redakce vysílání pro děti a mládež byla 
Alena Měřínská, která spolupracovala s pražskou 



546

Z
 

H
I

S
T

O
R

I
E

 
R

E
G

I
O

N
Á

L
N

Í
H

O
 

 
 

 
 

 
 

 
A

 
Z

A
H

R
A

N
I

Č
N

Í
H

O
 

V
Y

S
Í

L
Á

N
Í

547

redakcí: připravovala pravidelně příspěvky pro Pionýr-
skou jitřenku a Mikrofórum, vysílání pro zemědělskou 
mládež i další pořady podle požadavků z Prahy. Na vysí-
lání pro děti a mládež se podílela i autorsky. Pásma pro 
děti režírovali Anna Švejnohová a František Juřička. 
Do tvorby se zapojovali i západočeští autoři, například 
Zbyněk Kovanda.

V již zmíněném realizačním středisku pracovali, ze-
jména při tvorbě rozhlasových her, režiséři František 
Juřička, Vladimír Semrád a Vladimír Tomeš. Na režiích 
se podíleli i Josef Brejcha a Zdeněk Jiřičný. Každo-
roční produkce byla 20 až 25 her. Některé režírovali 
i pražští režiséři a účinkovali v nich především herci 
z Divadla J. K. Tyla v Plzni a z Divadla Vítězslava Nezvala 
v Karlových Varech. Přijížděli ale i pražští umělci. 

Příklady několika her natočených v roce 1967: Ludvík Kun-
dera: Naprosto lhostejné; Joracy Camargo: Nansi; Karel 
Valtera: Konfekční život; Josef Toman–Vladimír Semrád: 
Don Juan (stereohra). Všechny režíroval Vladimír Semrád.

Od roku 1965 probíhaly experimenty nejenom se ste-
reofonním vysíláním, ale i s novými formami umělecké 
práce. Několik her bylo natočeno takzvanou improvizační 
metodou. Dosahovalo se tím vyšší bezprostřednosti umě-
leckého projevu. V roce 1966 se začaly konat ve Smeta-
nově síni (v dnešní Studijní a vědecké knihovně) veřejné 
předpremiéry natočených her s následnými diskusemi.

Všechny iniciativy plzeňského rozhlasu zanikly po 
nástupu normalizace. Veřejné premiéry byly obnoveny 
až po roce 1989.

Vedoucím literární redakce byl od roku 1960 do 
konce roku 1970 František Fabian (po vyhazovu z roz-
hlasu se obrátil na soud, ten však žalobu zamítl, neboť 
Čs. rozhlas „má svoji činnost založenou na politice 
KSČ a navrhovatel nesplňuje politické požadavky 
pro práci v rozhlase“). Témata literárních pořadů byla 
direktivně stanovena: proletářský internacionalismus 
a protifašistická tematika, současný život v ČSSR, 
estetická výchova (klasické dědictví, moderní poezie, 
satira apod.), významná výročí. Teprve s uvolňováním 
politického tlaku pronikalo do programu více zahraniční 
literatury i děl dříve nevítaných autorů (Boris Pasternak, 
Sergej Jesenin). 

V Plzni se natáčely četby na pokračování podle poža-
davků pražské Hlavní redakce literárně-dramatického 

vysílání. Pro tuto redakci se také připravovala některá 
rozhlasová pásma.

Podle centrální dramaturgie měla hudební redakce 
v Plzni vytvářet pořady z oblasti klasicistní české a svě-
tové hudby, folkloru západních a jižních Čech a dechové 
hudby. 

V rozhlase působil Plzeňský rozhlasový orchestr, dva 
dětské sbory, Plzeňský komorní orchestr, Rozhlasové 
kvarteto, Plzeňský lidový soubor, Malá muzika, sbor 
Česká píseň, dechovky Šumavanka a Plzeňačka. V roce 
1968 byl vedoucím hudební redakce Bohumír Samek. 
Po vpádu vojsk se hudba vysílala jenom v noci a pra-
covníci hudebního vysílání konali v budově pořádkovou 
službu.

Srpnové vysílání v roce 1968
21. srpna 1968 prokázal rozhlas plné nasazení veš-

kerých technických možností. Informace o vstupu vojsk 
vysílal na VKV, rozhlasu po drátě a na středovlnném vy-
sílači v Karlových Varech. Kolem desáté hodiny po stálé 
dozorové lince telefonoval vedoucímu technického pro-
vozu Zdeňku Levému ing. Kazda z Prahy, aby technika 
zaměřila vysílání celostátně, protože všechny vysílače 
v republice budou napojeny na Plzeň. Od této chvíle 
se začala pro spojení s Prahou používat různá hesla. Na 
linky, které měl rozhlas k dispozici pro přenos modulace 
jednotlivých stanic v kraji, byla napojena významná 
města v republice a tak vznikla tzv. štafeta, do které 
vstupovala podle pořadí jednotlivá studia. Technika 
začala pracovat v nepřetržitém provozu a současně byla 
obsazena i náhradní pracoviště v Plasích a na Roudné, 
vybudovaná pro mimořádné události.

Celostátní vysílání začalo být závislé na technice 
plzeňského rozhlasu. Všichni pracovníci bez výjimky 
a oddechu pracovali, aby vysílání zajistili. Jihozápadní 
dráha poskytla rozhlasu telefon, aby byl ve spojení s ce-
lou republikou. Úzká spolupráce vznikla i mezi rozhla-
sem a krajskou správou spojů. Na plzeňské vysílání byly 
napojeny i krátkovlnné vysílače, takže slyšitelnost Plzně 
byla dobrá i v zahraničí.

Následně byli technici Čestmír Kolečko, Jaroslav 
Toman a Jan Valtr vyloučeni ze strany, Věra Čechová, 
Eliška Kuhnová a Rudolf Kříž nepožádali prověrkovou 
komisi o pohovor, Marie Konečná a Marie Krausová 
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vystoupily ze strany po dubnovém zasedání ÚV KSČ 1969. 
Zdeněk Levý provedl sebekritiku, která byla přijata.

Roku 1968 se obnovil bezprostřední kontakt s poslu-
chači, který vrcholil v srpnu. Lidé proudili do rozhlasové 
budovy s rezolucemi, posílali telegramy a mnoho dopisů. 
V roce 1970 normalizační komise zjistila, že se všechna 
tato výbušná korespondence ztratila. Skutečností bylo, 
že veškerou korespondenci uschovala ve svém bytě ar-
chivářka Božena Hurtová. Zabránila tak nejen jejímu 
zničení, ale i politickému pronásledování a případnému 
vydírání všech podepsaných posluchačů.

V roce 1968 plzeňský rozhlas obdržel cenu Budovatel 
od Kombinátu Vřesová, Krajskou cenu KNV a Čestné 
uznání MěNV v Čadci. Všechna tato vyznamenání musel 
v roce 1970 vrátit.

Normalizace
Rozhlas v této době zcela podléhal rozhodnutím 

krajských stranických orgánů. Samostatná iniciativa ze 
strany rozhlasových pracovníků nebo posluchačů byla 
nepřípustná.

Vysílací schéma i konkrétní obsah každodenního vysílání 
byly projednávány na KV KSČ a KNV. Krajský výbor KSČ 
stanovil sedmičlennou rozhlasovou redakční radu, do 
které jmenoval své pověřence. Ta hodnotila obsahovou 
stránku i aktuálnost vysílání a bděla nad tím, aby rozhlas 
sloužil straně a dělnické třídě. 
Od roku 1970 byla zavedena tuhá cenzura. Krajová redakce 
pracovala podle pololetních, měsíčních a týdenních plánů, 
které vycházely z hlavních politických úkolů a byly dopl-
ňovány a zpřesňovány na ideologickém oddělení KV KSČ. 
Všechny pořady byly kontrolory odposlouchávány při 
natáčení a znovu po režijním zpracování. Denně probíhaly 
tzv. letučky – ideologické hodnocení pořadů. Každý týden 
se dělal rozbor práce redakcí a redaktoři museli předklá-
dat osobní týdenní plány. Pravidelně probíhala komplexní 
hodnocení pracovníků, při kterých se dbalo hlavně na stra-
nické vzdělávání a politickou angažovanost. Stále se evido-
val třídní původ a také příbuzní v kapitalistické cizině.

V čele stál ředitel studia, jeho zástupce byl vedou-
cím regionálního vysílání.

Nejdůležitější byla krajová redakce, která například 
v roce 1976 měla 17 pracovníků. Po čistkách v roce 1970 
byla tato redakce zdecimována. Byla doplněna mladými 

(vesměs nekvalifikovanými) lidmi, většinou členy KSČ. 
Jejich pracovní náplň byla striktně obsahově vymezena: 
redaktor-komentátor, redaktor pro sobotní a nedělní po-
řady, redaktor pro zemědělství, redaktor pro stranickou 
práci, bezpečnost, prokuraturu, sport… U důležitých 
oborů, jako byl průmysl, měli agendu na starosti dva až 
tři lidé.

Dále tu byla hudební redakce s orchestrem, reali-
zační středisko se dvěma novými režiséry, technika, 
ekonomické složky a jeden odborný redaktor pro pří-
pravu literárních pořadů pro pražské vysílání, který 
byl organizačně vřazen do krajové redakce.

Žurnalistická rozhlasová slovesnost, vzdělávací 
pořady, vysílání pro děti a mládež – tyto tři typy 
vysílání víceméně splývaly, protože členění pořadů vy-
cházelo z politických zadání. Rozhlas vykazoval, kolik 
odvysílal pořadů na podporu politiky stranických a stát-
ních orgánů, kolik jich věnoval přátelství a spolupráci se 
Sovětským svazem, kolik propagaci Leninova díla, kolik 
k výročí Února, oslavám 1. máje a VŘSR. Připravovaly 
se pořady k Mezinárodnímu dni žen, ke Dni dětí, Dni 
horníků, Dni tisku, Dni armády atd. Zvláštní péče byla 
věnována boji proti pravicově oportunistickým a revi-
zionistickým silám a zejména „neblahé úloze“ americké 
armády při osvobozování Plzně.

Umělecká rozhlasová slovesnost se omezila na pří-
spěvky redaktora Zbyňka Ungra pro celostátní vysílání 
dle požadavků pražského rozhlasu a na natáčení literár-
ních a dramatických pořadů, které vznikaly v pražské 
HRLDV (Chuť domova, Pokračování za pět minut, po-
řady na Nedělní vlně Prahy). 

Plzeňské studio ovšem realizovalo v průběhu
sedmdesátých a osmdesátých let velké množství titulů, 
z nichž většinu natáčeli pražští režiséři. Hereckých 
kvalit souboru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni vyu-
žíval zejména Vladimír Tomeš (do roku 1975 kmenový 
režisér Plzně, poté přešel do Prahy; například P. Everac: 
Rozhovor o květině; K. Paustovskij: Noční dostavník; 
E. Bass: Náhrdelník; Viktor Dyk: Ondřej a drak), dále 
Olga Valentová (M. Kratochvíl: Bozi a lidé), Petr Adler 
(J. Šotola: Chicago), Karel Weinlich (O. Janka: Byl jsem 
tady – Pérák), Hana Kofránková (E. Radzinskij: Toho 
chlapa zabít) a další. Rozhlasové hry natáčeli v tomto 
období také divadelní režiséři, kteří v té době působili 
v plzeňské činohře – Lída Engelová (W. Collins: Žena 
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v bílém; J. Neruda: Stará hra; J. Jílek: Silvestr), Ota 
Ševčík (Ö. von Horváth: Víra, naděje, láska; V. Šukšin: 
Červená kalina; A. P. Čechov: Ivanov – v tomto případě 
šlo o studiovou rekonstrukci představení Divadla J. K. 
Tyla z roku 1986).

Od počátku osmdesátých let se stále výrazněji pro-
sazoval režisér plzeňského studia Miroslav Buriá-
nek – nejprve v režiích v Praze připravených četeb na 
pokračování (A. Hailey: Kola; De Vries: Rembrandt), 
stále častěji jako režisér literárních pásem (Schůzky 
s literaturou) a rozhlasových her (Dva příběhy Sher-
locka Holmese; Z. Kostić: Mezi dvěma kometami; Eva 
Zaoralová: Ardejské jeskyně). Za hudebně-dramatické 
kompozice Bolero a PRKFV (o spolupráci Prokofjeva 
a Ejzenštejna) připravené v dramaturgii hudební redak-
torky Jany Tomažičové obdržel I. cenu na mezinárodním 
festivalu Prix musical de Radio Brno 1985 a II. cenu 
v následujícím roce.

Hudební redakce měla čtyři pracovníky – jednoho 
vedoucího a tři redaktory. Organizačně k nim patřil i roz-
hlasový orchestr se 44 členy. 

Ve druhé polovině osmdesátých let bylo vysílání pes-
třejší, ale spíše zásluhou jednotlivých redaktorů než roz-
hlasového vedení. Probíhaly opatrné znalostní soutěže 
nebo například anketa o nejmilejší četbě pracovníků 
rozhlasu. Předběžná cenzura ale trvala až do listopadu 
1989.

Svobodná doba
Do listopadového dění 1989 v Plzni se zapojila řada 

redaktorů i techniků. U většiny však převládala opa-
trnost a obavy z nadcházejících změn. Někteří mladší 
redaktoři začali zpracovávat témata do těchto dnů nepří-
pustná – nejen skutečné aktuální politické dění v kraji, 
ale investigativním způsobem i vězeňství, školství, zdra-
votnictví atd. Většina z nich však brzy ze stanice odešla 
do jiných médií nebo do privátního sektoru. Dřívější 
vedení včetně ředitele své pozice brzy opustilo anebo 
bylo odvoláno. Na místo ředitele nastoupil básník, 
překladatel a slovesný redaktor František Fabian, vy-
hozený z rozhlasu na počátku normalizace. Spolu s ním 
nastoupilo do stanice několik nových redaktorů, vesměs 
bez rozhlasové praxe. 

Stanice se dočkala značné samostatnosti, kterou ne-
poznala desítky let, nikoho však přitom nenapadlo, že 

by se měla hned nebo v budoucnu odloučit od velké ro-
diny Československého rozhlasu. Vznikaly nové pořady, 
v nichž svobodný prostor dostaly redakce navazující 
na tradice stanice. Z pozoruhodných slovesných pořadů 
této doby je třeba se zmínit o nadregionálně oceňova-
ném pásmu Die Rose je růže, zabývajícím se opomíje-
nými literáty česko-německé oblasti. 

Plzeňská stanice se sedmi plovoucími studii (z toho 
dvěma velkými a mimořádně akusticky kvalitními) 
a šesti režiemi sloužila desítky let především jako vý-
robní základna Čs. rozhlasu. Se snižováním produkční 
potřeby programová výroba v ČRo Plzeň rychle klesala 
a od roku 1992 se pro potřeby pražských redakcí v Plzni 
nahrávalo jen výjimečně. V roce 1992 též skončil za-
městnanecký vztah Plzeňského rozhlasového orchestru 
(PRO) s rozhlasem. 

Emancipace stanice v prvních letech svobody byla zá-
konitá, bohužel však provázená společenskými neduhy 
té doby, tedy jakousi svévolnou privatizací tehdy ještě 
státního majetku. Nešlo samozřejmě o budovy a skvělé 
studiové prostory, nýbrž „jen“ o využívání tohoto ma-
jetku i pracovní kapacity zaměstnanců. Tento jev přesáhl 
v souvislosti se vznikem první plzeňské privátní stanice 
vinou nezkušenosti vedení míru natolik, že první ředitel 
svobodné doby byl začátkem roku 1992 urychleně od-
volán z funkce a penzionován. Vedení stanice převzal 
tehdejší šéfredaktor stanice Praha Ivan Rössler, jehož 
úkolem bylo napravit největší manažerské prohřešky 
předchozího ředitele a připravovat odloučení PRO. 
I. Rössler však vzhledem k pracovnímu vytížení ve 
vlastní stanici vykonával tento „protektorát“ zhruba 
jen půl roku, poté ho vystřídal Jiří Hrbek, náměstek 
generálního ředitele Českého rozhlasu J. Mejstříka. 
Hrbkovým úkolem bylo především nalézt s pomocí nově 
vzniklé Rady Českého rozhlasu definitivního ředitele, 
pokud možno nespjatého s plzeňskými „privatizačními“ 
proudy. Ve výběrovém řízení v roce 1993 zvítězil dřívější 
zaměstnanec útvaru techniky ČRo v Praze Vladimír 
Bako. 

Vladimír Bako (1942)
Vystudoval SPŠSD (rozhlasový technik), do rozhlasu na-
stoupil v roce 1960, v roce 1971 propuštěn z politických 
důvodů. Po nuceném odchodu pracoval v PNS, jako do-
movník, technikář v divadle, zásobovač aj. Po roce 1989 
vystudoval právnickou fakultu. Od roku 1993 ředitel ČRo 



548

Z
 

H
I

S
T

O
R

I
E

 
R

E
G

I
O

N
Á

L
N

Í
H

O
 

 
 

 
 

 
 

 
A

 
Z

A
H

R
A

N
I

Č
N

Í
H

O
 

V
Y

S
Í

L
Á

N
Í

549

Plzeň. V šedesátých letech patřil ke špičkovým mistrům 
zvuku, spolupracoval s režiséry P. Adlerem, J. Henkem, 
J. Horčičkou, J. Melčem ad., se kterými natočil například 
máchovskou hru Kat, Dostojevského Bílé noci, Přidalovy 
Všechny moje hlasy, Sobotkovu Síru pro Sodomu, Danteho 
Božskou komedii (vítěznou hru technické Rozhlasové 
žatvy 1971).

Nového ředitele čekala především stabilizace stanice 
personální, ekonomická i programová a dokončení 
delimitace PRO. Ve stanici se dostatečně neuplatňoval 
lustrační zákon a předchozí vedení ČRo Plzeň (pro-
gramu a techniky) utajeně připravovalo projekt na vznik 
dalšího privátního rádia. Ředitel vyhlásil hned v prvních 
týdnech reorganizaci a snížení personálního stavu ze 103 
(již bez členů PRO) na 90 zaměstnanců. Ještě v témže 
roce byl úkol dokončen včetně jmenování nového šéf-
redaktora, jímž se stal herec a publicista Miroslav An-
ton. Oba nejvyšší činitelé ČRo Plzeň budovali redakční 
složení i program stanice s řadou zkoušek, omylů i pr-
venství. Společným cílem bylo vybudování celodenního 
žánrově pestrého a aktuálního programu, vycházejícího 
z kulturních tradic města a pověsti stanice. 

Vysílací doba se rozšiřovala dosud nevídaným tem-
pem. V letech 1991–1992 byl vysílán společný projekt 
regionálních stanic Českého rozhlasu nazvaný Regina 
– složený program (6.00–18.00 hod.) s různým podílem 
jednotlivých stanic. Jelikož projekt nevycházel z vlast-
ního smyslu regionálních stanic ČRo, jež mají oslovovat 
„místní“ posluchače, skončil pro nezájem samotných 
regionálních stanic. Po roce 1992 vysílala stanice ČRo 
Plzeň denně již dvanáct hodin samostatného programu. 

Ředitel i šéfredaktor několik let připravovali a pro-
sazovali prodloužení vysílaného programu o večerní 
časy do 24.00 hod., aby tak získali prostor pro minoritní 
pořady, které nemohly být vysílány v hlavním den-
ním čase. V letech 1994–1997 však již nebylo možno 
rozvíjet vysílací schéma zcela samostatně vzhledem 
k zaplňování frekvenční sféry privátními stanicemi
i k stále rostoucímu požadavku na přechod stanice 
ČRo 2 – Praha z nekvalitních středních vln na VKV. 
Možnost prodloužení vysílání (5.00–24.00 hod.) nastala 
až 1. září 1997 poté, co ČRo Plzeň přenechal nejsilnější 
regionální vysílač 101,7 MHz Krašov ve prospěch ČRo 2 
– Prahy a tím splnil podmínku dostatečného pokrytí re-
gionu signálem této stanice na VKV. 

V rozšířeném programu dostaly nový a vhodnější pro-
stor kontaktní pořady s posluchači (křesťanské vysílání, 
Seznamka atp.), denní hodinové pořady vážné hudby, 
rockové pořady nezapadající do hlavních časů, ale i folk-
lorní a národnostně-menšinové pořady. V dalších eta-
pách se tento program usazoval a dále rozšiřoval až do 
současného 24hodinového vysílání zahájeného 1. ledna 
2002. Noční program byl zpočátku sestaven jen z repríz 
úspěšných denních pořadů, avšak od 1. října téhož roku 
zahájil živé vysílání blok pro nekonformní a mladé po-
sluchače (každý všední den 0.00–2.00 hod.), založený 
převážně na alternativní nekomerční hudbě a publicis-
tice reflektující životní postoje a situace mladých lidí. 
Jde o jeden z prvních pořadů Českého rozhlasu pro do-
sud opomíjenou věkovou skupinu od 15 let výše. 

Postupně však docházelo ke stále častějším názorovým 
střetům mezi ředitelem a šéfredaktorem, zejména z dů-
vodu jejich odlišných pohledů na manažerskou praxi 
a základní hudební tvář stanice, v níž ředitel preferoval 
původní českou tvorbu, kdežto šéfredaktor volil liberální, 
neregulovaný přístup. Spory skončily odchodem šéfre-
daktora z ČRo k 31. prosinci 1997. Po roce 1998 nastalo 
obtížné hledání dalšího šéfredaktora. 1. ledna 2001 do této 
funkce nastoupil bývalý zástupce šéfredaktora Literárních 
novin Ondřej Vaculík. 

Se vznikem nových samosprávných krajů zahájil 
ČRo Plzeň od 1. října 2000 zvláštní oddělené vysílání 
hlavních zpravodajských relací pro Karlovarský kraj 
a od 1. května 2002 i servisní a zpravodajské Dobré ráno 
(5.00–8.00 hod.), tj. již pět hodin odděleného aktuálního 
programu každý všední den. Tento projekt byl umož-
něn dlouhodobou přípravou rozdělených vysílacích 
sítí v obou krajích po zmíněném odstoupení od řádově 
vyššího vysílače na Krašově, který dosahem vysoko pře-
sahoval hranice západočeských krajů.

Přes rozšiřování vlastního vysílaného programu, 
zlepšování regionálního zpravodajství a vysoký podíl 
příspěvků a pořadů pro stanice ČRo 2 a ČRo 3 do-
cházelo k postupnému snižování personálního stavu 
stanice až na 70 zaměstnanců v roce 2002. Redaktoři, 
kteří obhospodařovali jen úzký žánr, zejména hudební, 
přešli na externí spolupráci, výhodnější pro obě strany. 
Současná hudební redakce má čtyři redaktory, kteří ne-
jen připravují hudební pořady všech základních oborů, 
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ale zabývají se i hudební publicistikou, výrobou znělek 
a přípravou počítačové databáze hrané hudby (tzv. play 
listů). Hudební prvovýroba je omezena téměř jen na na-
hrávání vážné hudby s Plzeňskou filharmonií, zejména 
titulů chybějících v hudebním archivu Českého rozhlasu 
se značným podílem soudobé hudby, a na nahrávání 
komorní hudby v interpretaci mladých hudebníků z kon-
zervatoře i účastníků soutěže Concertino Praga. Neza-
nedbatelné je však nahrávání Plzeňské filharmonie nebo 
jiných sdružení včetně folklorních a dětských souborů 
v rozhlasových studiích pro komerční cíle. 

Ve vysoké míře však stanice plní nekomerční kulturní 
úlohu pro popularizaci nebývale rozšířených hudebních 
akcí v regionu – Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka v Karlových Varech, Mezinárodní klavírní 

soutěže Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních 
a dalších.

Plzeňský rozhlasový orchestr prodělal po odloučení od 
Českého rozhlasu v roce 1993 náročnou transformační 
anabázi, při níž se měnila právní forma souboru, vedení 
i dirigenti, než se orchestr stabilizoval pod názvem Plzeň-
ská filharmonie, obecně prospěšná společnost se skrom-
ným příspěvkem města a stálou základnou v Českém 
rozhlase Plzeň. Ředitelem je přední violista Jan Motlík, 
šéfdirigentem Hynek Farkač a orchestr úspěšně přežívá 
ve značně omlazené podobě i díky časté zájezdové činnosti 
a bohaté nahrávací produkci pro zahraniční vydavatele.

Na počátku devadesátých let byla ustavena literární 
redakce spojená s realizačním střediskem, které zpo-

Velké hudební studio ČRo Plzeň, natáčení pořadu U muziky s Plzeňáky aneb O chodovarský soudek
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čátku vedl M. Buriánek a poté M. Anton. Ve velkoryse 
koncipované redakci pracovali redaktoři Petr Jančařík 
a Zbyněk Unger, hlasatelé Marcela Ekrtová, Věra Koleč-
ková a Jaroslav Krpejš, režiséři Marie Texelová, Antonín 
Kaška a externě Ivana Měřičková a Eva Willigová. Každé 
odpoledne všedního dne se vysílaly četby na pokračo-
vání (například Z. Šmíd: Poslední trubadúr), některé 
měly formu rozhlasových pásem (Ota Ulč: Špatně 
časovaný běženec). Do rozhlasu se vrátil i Zdeněk Bar-
borka, který mimo jiné zpracoval pětidílnou rozhlasovou 
kompozici Selanka a vřava. V té době neměl ČRo Plzeň 
pevné vysílací schéma, literární pořady vznikaly i mimo 
literární redakci a prostupovaly celým vysíláním. Tak 
plzeňský rozhlas reagoval například na balkánské války 
pořady volně zařazenými do vysílání – dokumentárními 
a uměleckými kolážemi, „fíčry“ apod. 

V druhé polovině devadesátých let nastaly v koncepci 
programu výrazné změny. Profilovala se podoba regio-
nální stanice a do hry vstoupila i ekonomická hlediska. 
Stav pracovníků v literární redakci se snížil a koncem 
roku 1996 byla ustavena redakce slovesné umělecké 
tvorby (dnes kulturní redakce) ve své současné podobě. 
Pořady se žánrově vyhraňují, vřazují se do pevného vysí-
lacího schématu, zdůrazňuje se regionální problematika. 
Kulturní redakce získala v roce 2001 Cenu generálního 
ředitele Českého rozhlasu za soustavné mapování lite-
rárních a kulturních fenoménů západních Čech.

Potřebnou tvůrčí kontinuitu udržuje dlouholetý slo-
vesný režisér Miroslav Buriánek, který s redaktorkou 
Alenou Zemančíkovou reflektuje kulturní dění v obou 
západočeských krajích, především divadelní premiéry, 
literární počiny včetně významného podílu na amatér-
ských soutěžích.

M. Buriánek spolu s redaktorkou A. Zemančíkovou se 
v plzeňském studiu snaží o pokračování slovesné, ze-
jména dramatické rozhlasové tvorby. Přestože postupně 
docházelo ke snižování její produkce, realizoval Buriánek 
v plzeňském studiu s plzeňskými herci několik titulů při-
pravených v pražské dramaturgii rozhlasových her (P. Kar-
vaš: Nová tvář, 1992; A. Wesker: Copak se stalo Betty Lemo-
nové, 1996; G. K. Chesterton: Tři detektivní příběhy, 1996; 
D. Sayersová: Pyrenejský příběh, 1999; M. Kabát: Hlasy, 
2000), některé dramatické projekty připravil nejen režijně, 
ale ve vlastní textové úpravě (V. Páral: Milenci a vrazi, 
1999). Buriánkovy dokumenty (Princezna na Nilu, Zimmer 

frei) reprezentovaly Český rozhlas v zahraničí. Inspirativní 
jsou i jeho experimentální dokumentární pořady. Získal 
několik ocenění v domácích rozhlasových soutěžích. 

Český rozhlas Plzeň usiluje o to, aby i v novém ti-
síciletí a před šedesátkou své existence naplňoval své 
poslání v nezúžené podobě, byl alternativou silnému 
komerčnímu rozhlasovému trhu v západních Čechách, 
kultivoval a pěstoval všestranný vztah svých posluchačů 
k regionu.

Ředitelé 
 
1945–1946  Karel Šindler
1946–1952  Karel Gissübel 
1952–1958  Josef Brand
1958–1963  Zdeněk Bludovský 
1963–1968  Jan Procházka
1968–1969  Vladimír Semrád 
1971–1980  Bohumil Dobrý (předtím prozatímní ředitel)
1982–1989  Jaroslav Rokos
1990–1992  František Fabian 
1993–dosud Vladimír Bako
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Z historie vysílání pro 
Prahu a střední Čechy

 
„Vážení posluchači, hlásí se vám Středočeské krajské 

vysílání Československého rozhlasu.“ Těmito slovy zahá-
jilo své vysílání nové krajské studio tehdejšího Českoslo-
venského rozhlasu (SKS). Stalo se tak v pondělí 1. dubna 
1963. O rok později, přesně 31. srpna 1964, vzniklo další 
krajské studio, a to Vysílání pro hlavní město Prahu 
(VHMP). Vysílalo se každý den kromě neděle od 12.00 
do 12.30 hod. pro Prahu a od 12.30 do 13.00 hod. pro 
Středočeský kraj na střední vlně z vysílače Mělník 
a v rozhlase po drátě. Redakce Středočeského krajského 
vysílání zpočátku sídlila ve starém pavlačovém domě na 
třídě S. M. Kirova (dnešní Štefánikova třída v Praze-Smí-
chově). Relace musela být každý den hotova už v deset 
hodin, aby stačila být doručena do karlínské budovy 
rozhlasu, kde ji režisér spolu s hlasateli a techniky nato-
čili na magnetofonový pás a z něj pak odvysílali. Tak to 
fungovalo až do vzniku VHMP, kdy obě redakce našly své 
sídlo v rozhlasové budově v Karlíně, kde sídlí dodnes.

Součástí půlhodinového vysílání byly pěti- až dese-
timinutové zprávy, po nich následovaly publicistické 
příspěvky a volná rozhlasová tvorba. Šlo například 
o pořady Co umí ruce středočeských řemeslníků, Máte 
slovo nebo Ekonomický slovníček. Šéfredaktorem SKS 
byl Jan Čejka a jeho prvními redaktory Zdena Kono-
píková-Kašinská a Karel Tietze (režisér), později při-
byli Jaroslav Kraus, Josef Laštuvka, Eduard Škoda, 
Josef Vaníček, Zdeněk Třešňák, Jožka Podlipská, 
Jaroslav Veverka a jiní. Šéfredaktorkou VHMP byla Ji-
řina Kotrčová, dále v redakci pracovali Petr Zborník, 
Jan Hruška, Jiří Skoumal, Slávka Kadlecová, Josef 
Žák (režisér) a další.

Samostatného ředitele karlínské redakce neměly. 
Ústřední ředitel krajových studií, sídlící na Vinohradech, 
se staral o běh studia jen provozně, vše ostatní bylo plně 
v kompetenci šéfredaktora. Ten před vysíláním přečetl 
všechny zprávy a poslechl si předtočené příspěvky a po-
řady. Všechno pak stvrdil svým podpisem. Před vysíláním 
si ovšem pořad poslechl i zástupce Hlavní správy tisko-
vého dozoru (cenzor), který do redakcí denně docházel. 
Hlavní slovo však měly krajský a městský výbor KSČ.

V roce 1968 se šéfredaktor SKS Jan Čejka své funkce 
vzdal a na jeho místo nastoupil Rudolf Jaroň. Jiřina 
Kotrčová, reformní komunistka, ve své funkci zůstala. 
Tehdy se poprvé uvažovalo o sloučení obou redakcí. Ve-
dení Československého rozhlasu nový nápad neodmítlo, 
s jeho realizací však neustále vyčkávalo. Potom však 
přišel 21. srpen a okupace vojsky Varšavské smlouvy. 
Projekt sloučení obou stanic byl tak nakonec uskuteč-
něn až o celých třiadvacet let později. 

V době okupace vojsky Varšavské smlouvy sehrálo kar-
línské studio velkou roli při vysílání Československého 
rozhlasu. Vysílalo se odtud až do dopoledních hodin
23. srpna 1968. Po 23. srpnu se rozhlasoví pracovníci pře-
sunuli do studia Skaut tehdejší Československé televize, 
někteří do budovy v Opletalově ulici. Dočasné vysílací 
pracoviště fungovalo také v karlínském vojenském útvaru 
a v továrně JAWA na Pankráci. Provizorní vysílačka byla 
i v Obvodním ústavu národního zdraví v Praze 5 a v garáži 
Taxislužby v druhém pražském obvodě. Vysílačky však 
měly velmi slabý výkon a sotva pokryly Prahu. Z karlín-
ského studia musela po srpnu 1968 odejít řada redaktorů: 
Petr Zborník, Karel Tietze, Jaroslav Kraus (ten byl v poli-
tickém procesu odsouzen na tři roky za to, že studentům 
na chmelové brigádě přehrál tehdy populární píseň Ja-
romíra Vomáčky Běž domů, Ivane!), Rudolf Jaroň, Jiřina 
Kotrčová. Na místo šéfredaktora SKS se vrátil Jan Čejka 
(později jej vystřídal J. Veverka), vedení VHMP převzal 
Z. Třešňák.

 Pro Prahu a střední Čechy se začalo po bouřlivých 
srpnových událostech znovu vysílat koncem září. Pro-
gram byl v podstatě po celé normalizační období stejný. 
Vysílaly se zprávy, dále pak publicistika a volná roz-
hlasová tvorba. Vysílání se však postupně rozšiřovalo. 
V březnu 1973 se už vysílalo 1887 minut měsíčně, z toho 
mluvené slovo tvořilo 1272 minut a hudba 615 minut. Vy-
sílalo se od pondělí do pátku od 12.30 do 13.00 hod. a od 
16.30 do 17.00 hod., v sobotu se pak vysílal od 12.30 do 
13.00 hod. pravidelný pořad Přání s písničkou.

Zprávy se v době normalizace připravovaly z mate-
riálů ČTK a z tisku. Ráno šel redaktor do Českosloven-
ské tiskové kanceláře, kde vyzvedl složku pro pražské 
a středočeské vysílání. Tyto zprávy se pak zkracovaly 
a doplňovaly informacemi z deníků Večerní Praha a Svo-
boda. Pouze výjimečně byly do zpráv zařazovány pří-
spěvky redaktorů.
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Zlomovým rokem ve vysílání obou stanic byl rok 
1990. Do redakce se po vynucené přestávce vrátili 
někteří redaktoři a především došlo ke sloučení obou 
dosud samostatných redakcí. Stalo se tak k 2. lednu 
1991 a nová stanice dostala název Regina Praha. Šéfre-
daktorem se stal Petr Zborník. V té době se už vysílalo 
šest hodin denně a ve vysílání se také objevil první živý 
pořad – Burza práce. V roce 1994 se vysílalo už dvanáct 
hodin denně. Součástí programu se staly čtyři zpravo-
dajské relace. Ve vysílání také nechyběly pořady pro 
postižené spoluobčany a pro národnostní menšiny žijící 
v regionu. Většina pořadů však byla stále předtočená, 
v sobotním a nedělním vysílání nebyl dokonce ani jeden 
živý pořad. To se během devadesátých let rychle mě-
nilo pod vedením nově jmenovaného ředitele Michala 

Novotného (od roku 1992 šéfredaktor, od roku 1993 
ředitel, od prosince 2002 současně ředitel stanice ČRo 
Region), takže Regina vysílala stejně jako většina dalších 
regionálních stanic 12 hodin denně, většinou (postupně 
i o víkendech) živě.

V dubnu 1999 se vysílání opět prodloužilo, a to na 15 hodin 
denně (od 5.00 do 20.00 hod.). Od prosince Regina vysílala 
dokonce 17 hodin denně. Od září 1999 se Regina stala met-
ropolitním rádiem. Středočeská frekvence se totiž ukázala 
jako nedostatečná a na většině území středočeského kraje 
nebyla Regina slyšet. Zpravodajství a publicistika se tak 
zaměřily především na hlavní město Prahu a okresy Praha-
-východ a Praha-západ. Od 3. dubna 2000 pak Regina za-
čala vysílat jako první regionální studio Českého rozhlasu 
čtyřiadvacet hodin denně. 

Vysílací studio Českého rozhlasu Regina v Hybešově ul. v Karlíně po povodních 2002
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5. března 2001 zahájila Regina samostatné vysílání pro 
Středočeský kraj. Český rozhlas tak reagoval na nové 
státoprávní uspořádání a střední Čechy se staly prvním 
nově zřízeným krajem, který měl své vlastní regionální 
vysílání. V září 2001 bylo středočeské vysílání rozšířeno 
z deseti na sedmnáct hodin denně (noční vysílání bylo 
pro Prahu i střední Čechy společné) a 21. října 2002 do-
šlo z důvodu lepší čitelnosti obou stanic k přejmenování 
středočeského programu na ČRo Region.

Český rozhlas Regina drží krok s dobou hlavně co 
se týče nových technických možností. V listopadu 1998 
začala Regina – jako vůbec první regionální stanice 
Českého rozhlasu – vysílat pomocí počítačového sys-
tému Dalet, který slouží k nahrávání, přípravě vysílání, 
vlastnímu odvysílání pořadu a k jeho archivování. V září 

2000 pak zahájila Regina spolu s celoplošnými stanicemi 
Českého rozhlasu živé vysílání na internetu. 

ČRo Regina již nějakou dobu čelí velmi silné konku-
renci pražských soukromých rádií a uvědomuje si důle-
žitost trvalé péče o své posluchače, stejně jako nutnost 
získávání nových posluchačů propagací svého vysílání. 
Za několik posledních let uspořádala pro posluchače ce-
lou řadu akcí; například Den otevřených dveří se pořádá 
v prostorách karlínské budovy a přilehlé zahrady každo-
ročně od roku 1998. 

V roce 2002 postihly sídlo ČRo Regina ničivé po-
vodně. Stanice našla své dočasné útočiště v budově 
Českého rozhlasu na Vinohradech, zatímco karlínská 
budova ČRo musela projít rozsáhlou rekonstrukcí. 

Rekonstruované studio v květnu 2003
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Vedoucí pracovníci 

1963–1968 Jan Čejka (šéfredaktor SKS)
 Jiřina Kotrčová (šéfredaktorka VHMP)
1968 Rudolf Jaroň (šéfredaktor SKS)
  Jiřina Kotrčová (šéfredaktorka VHMP
Po roce 1968 Jan Čejka (šéfredaktor SKS)
 Jaroslav Veverka (šéfredaktor SKS)
    Zdeněk Třešňák (vedoucí VHMP)
1991–1992 Petr Zborník (šéfredaktor Reginy Praha)
1992-1993    Michal Novotný

(šéfredaktor Reginy Praha)
1993   Michal Novotný (ředitel ČRo Regina,

od r. 2002 rovněž ředitel ČRo Region)

Z historie
ústeckého studia 

Počátky vysílání
Ústí nad Labem mělo za sebou poslední letecký nálet, 

za Krušnými horami duněla blížící se fronta. Vojenská 
vysílačka, umístěná v protileteckém bunkru pod Marián-
skou skálou, která za války hlásila náletovou situaci pro 
město a okolí, zmlkla. Ozvala se znovu 8. května 1945 
ve 14.00 hod. prvním hlášením v českém jazyce. Tech-
nickou obsluhu 80 W vysílače ještě dělali Němci, ale ti 
během odpoledne utekli.

„Českoslovenští občané, velení ve městě převzal 
dnešním dnem Revoluční národní výbor, ustavený 
včera 7. května 1945 v podvečer. Zachovejte klid, zů-
staňte na svých pracovištích. Hlavně je nutné zachovat 
zásobování města,“ tlumočil prohlášení Revolučního 
národního výboru z improvizovaného rozhlasového 
pracoviště z bunkru pod Mariánskou skálou Miroslav 
Chmelík. Tehdy se začala psát historie českého rozhla-
sového vysílání z Ústí nad Labem.

„Atmosféra při zahájení vysílání nebyla slavnostní, ale do-
slova revoluční,“ vzpomíná Josef Šrámek, který byl tehdy 
u toho. Od 8. května se pak rozhlas hlásil denně, později 
už třikrát až čtyřikrát za den. Noviny ještě nevycházely, 
proto šlo o jediné spojení Revolučního národního výboru 
s veřejností. (Telefonní ústředna v Ústí nad Labem byla 
při leteckém náletu úplně zničena.) Vysílalo se na střední 
vlně 249,5 metru a slyšitelnost dosahovala i do sousedních 
okresů Teplice, Děčín a Litoměřice. Vysílalo se jenom mlu-
vené slovo, protože hudební nahrávky nebyly k dispozici. 

Nová kapitola rozhlasového vysílání v Ústí nad Labem 
se začala psát v červenci 1945, kdy bylo zařízení přestě-
hováno do tří podkrovních místností budovy spořitelny 
na hlavním ústeckém náměstí. Odtud byla natažena 
anténa na věž staré radnice. V jedné místnosti sídlila 
redakce, ve druhé technické pracoviště a ve třetí studio.

Revoluční národní výbor, který byl provozovatelem 
rozhlasu, jmenoval nové personální složení stanice. 
Do čela byl postaven Viktor Svoboda, technikem byl 
Jaroslav Strejc (pracoval v ústeckém rozhlasu až do 
roku 1986, kdy odešel do důchodu) a programovým 
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pracovníkem Miroslav Kalný, bývalý člen Dismanova 
rozhlasového dětského souboru. Ten vysílání vtiskl pro-
fesionální úroveň. Postupně se v něm začaly objevovat 
i další rozhlasové žánry – naučná pásma, literární tvorba, 
besedy, četba, a protože se podařilo získat dva gramo-
fony, také hudební pořady. Celé dopoledne se hrálo na 
přání posluchačů. O tyto pořady byl mezi posluchači 
veliký zájem – k jedné písničce bylo často osm až deset 
přání a za každé se vybíralo 50 korun. Z těchto poplatků 
bylo vysílání financováno. Protože rozhlas měl nedosta-
tek desek, obrátil se na posluchače s prosbou o pomoc. 
Ohlas byl obrovský, darované desky nebylo kam uložit. 
Od července 1945 začal rozhlas dokonce vysílat přímé 
přenosy, hlavně z Městského divadla. 

Prostory v budově spořitelny však činnosti ústec-
kého rozhlasu přestávaly stačit, a tak se vedení města 
rozhodlo přestěhovat ho do rozlehlé vily bývalého ně-
meckého továrníka Wolfruma v ulici Na Schodech 10. 
Důvodem přemístění ze středu města byla skutečnost, 
že vila je na vyvýšeném místě, což umožňovalo lepší 
poslech (dosah vysílače byl tehdy asi 30 kilometrů). 
Tady měl rozhlas možnost dalšího rozvoje. Do studia se 
vešly i orchestry, a tak začaly živé koncerty hudebních 
a pěveckých souborů, vysílala se rozhlasová pásma 
i rozhlasové hry; to všechno samozřejmě živě, žádné 
záznamové zařízení ještě nebylo. Vysílalo se denně devět 
hodin a k tomu se přebíraly i některé pořady Českoslo-
venského rozhlasu Praha. 

Technici M. Svobodová a J. Strejc ve studiu ČRo Ústí nad Labem
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Po dlouhých jednáních úřadů a všech zainteresova-
ných složek byl 1. března 1947 Severočeský vysílač 
převzat Československým rozhlasem. Přímým dů-
sledkem tohoto organizačního začlenění do struktury 
Čs. rozhlasu bylo zkrácení vysílacího času na jednu 
hodinu denně. Potvrzení skutečnosti, že severní Čechy 
svůj krajský vysílač potřebují, tak zároveň znamenalo 
zklamání místních posluchačů, kteří si mezitím stačili 
zvyknout na rozsáhlé kvalitní regionální vysílání.

Ředitelem studia se stal Fráňa Rychtr, šéfem zpra-
vodajství Bohumil Žítek, do redakce přišli Jiří Mojmír 
Palát, Vladimír Brunát (později krátce ředitel studia) 
a Miloslav Holman. Hlasatelem a částečně i programo-
vým pracovníkem zůstal Josef Merunka. Vysílání se 
soustřeďovalo většinou na zpravodajství ze severu Čech. 
Zpravodajské informace z tohoto regionu dodávalo i do 
ústřední redakce Československého rozhlasu v Praze. 
Tam také během krátkého času přešli V. Brunát, M. Hol-
man i J. Merunka.

V této době byla posílena i technika studia. K Jaro-
slavu Strejcovi, který od roku 1945 zajišťoval technicky 
vysílání jen za pomoci externistů, přibyli Bedřich Lin-
hart, Miroslav Pšenička, Hana Vágnerová a na vysílač 
Miroslav Hofman a Vladislav Nedvěd. Technické vy-
bavení bylo velice skromné – vysílalo se živě za pomoci 
dvou gramofonů. Teprve v roce 1949 dostalo studio starší 
síťový magnetofon americké armády (vážil 80 kg) a re-
portážní magnetofon zn. Elfis, vyráběný tehdy v Děčíně. 
I jeho rozměry byly poměrně velké, navíc se musely s se-
bou vozit čtyři akumulátory, každý o váze 30 kg.

Rozhlasové stanice v Mostě a Teplicích
Po bok ústeckého vysílání se na čas postavilo mos-

tecké rozhlasové studio, od roku 1946 vedené básní-
kem a překladatelem Iljou Bartem. Pod jeho vedením 
tu pracovali pozdější ředitel mosteckého divadla Luboš 
Poživil a pozdější redaktor pražské HRPV a televizní 
ekonomický komentátor Jiří Svejkovský. Spojkou 
a pomocí ústeckého studia byl redaktor Vladimír Bru-
nát. V Mostě se vysílání, odbavované do éteru prostřed-
nictvím stanice v Teplicích, dopracovalo i k náročným 
pořadům umělecké slovesnosti. Svoji činnost ukončilo 
v padesátých letech, ve ztraceném zvukovém archivu 
zůstala řada záznamů s významnými kulturními osob-
nostmi. 

K rozhlasovému vysílání v severních Čechách patří 
i krátké působení Krušnohorského rozhlasu v Tep-
licích-Šanově. Začínal jako pouliční rozhlas, později 
rozšířil okruh vysílání na okolí Teplic. Své vysílání na 
vlně 292,5 m zahájil v červnu 1945 z budovy radnice jako 
informační prostředek národního výboru. Jeho provoz za-
jišťovali Bedřich Linhart (technik), Karel Synek a Věra 
Danielová (hlasatelé). K. Synka později vystřídal Miloš 
Podlipný. Vysílalo se v časech 11.00–13.00 a 17.00–20.00 
hodin, zpočátku zprávy, hudba a placená reklama zájmo-
vých organizací. Ve 12.30 a v 19.00 hodin přejímal vysílač 
zpravodajství Čs. rozhlasu ze stanice Praha I. Postupně 
se technické podmínky zlepšovaly, studio se přestěhovalo 
do nových místností radnice, zvýšil se počet pracovníků, 
zkvalitnil a rozšířil se program. Ředitelem se stal Marcel 
Starý (15. října 1947 jej vystřídala JUDr. Alena Dvořá-
ková), dramaturgem byl Josef Jan Šindelář. 

V roce 1946 zahájil Krušnohorský rozhlas vysílání písniček na 
přání (za dobrovolný finanční příspěvek), přímé přenosy lá-
zeňských koncertů a koncertů závodních hudeb, reportáže ze 
závodů, přenosy veřejných akcí, vystoupení herců Krušnohor-
ského divadla. Ve vysílání měly stálé místo kulturní rubrika, 
přehled světového tisku, ženská hlídka, Služba regionu (ob-
doba pražských relací F. K. Zemana). Často byly zařazovány 
přednášky z nejrůznějších oborů, jejichž témata přesahovala 
regionální rozměr, i relace pro děti a mládež. Stálý pořad měli 
odboráři, pravidelně byly zastoupeny společenské i zájmové 
organizace. Denně se vysílalo zpravodajství pro slovenské 
osídlence pohraničí. Dostatečný prostor ve vysílání dostávaly 
i umění a kultura, které navíc měly i pravidelnou rubriku 
Kulturním okénkem kraje, vedenou Lubošem Poživilem. V hu-
debních pořadech zněla hudba populární, lidová i vážná, vy-
sílala se dokonce i hudební publicistika. Studio mělo i vlastní 
36členný orchestr. V programové skladbě nechyběly besedy 
s posluchači či kvizy. V pásmech a kabaretech účinkovali 
herci teplického divadla (František Hanus, Nina Popelíková, 
Ota Sklenčka, Karel Roden a další) bez nároku na honorář. 
Program dokázal využít i návštěvy slavných návštěvníků lázní 
– například Marty Krásové, Eduarda Kohouta, Františka Fili-
povského či Oldřicha Nového. 

Krušnohorský rozhlas spolupracoval se studiem 
v Mostě (do vysílání přispívalo reportážemi, literárními 
pořady, zábavnou hudbou) a v Chomutově. 

V roce 1947 konkurenční rozhlasy v Ústí nad Labem 
a Liberci převzal Čs. rozhlas v Praze, teplický vysílač 
převzat nebyl a v průběhu roku 1948 zanikl.
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Padesátá léta
Počátkem padesátých let do ústecké redakce přišli 

mladí lidé, čerství maturanti Vladimír Roubal, Ivo 
Pabouček, Štěpán Ton, dále pak Jiří Ježek, Vlasta 
Punčochářová, Zdeněk Entl a Bohumil Brádle, do 
programového provozu Soňa Vodičková a Marie Ja-
vornická. Na začátku padesátých let se ředitelem ústec-
kého studia Čs. rozhlasu stal Jiří Matyáš, zaměstnanec 
Stalinových závodů v Litvínově. Vysílalo se většinou 
zpravodajství a takzvaná zábavná hudba, která se z velké 
části natáčela se severočeskými orchestry v ústeckém 
studiu. V hudební redakci tehdy pracoval skladatel Jan 
Oliva, později pak i Soňa Vaníčková. Hudební snímky, 
natočené ve studiu, byly většinou vysílány i na ústřední 
pražské stanici.

Samotné slovesné vysílání, většinou zpravodajství, bylo 
plně v intencích padesátých let. Zaznamenávalo budova-
telské nadšení, socializaci zemědělství a hlavně politické 
dění, úspěšné činy strany a vlády atp. Studio vysílalo 
v poledne od 12.00 do 12.30 a od 16.00 do 17.00 hod. Ve 
zbývajícím čase od 5.00 do 23.00 hod. přenášelo program 
Čs. rozhlasu z Prahy. Ve studiu tehdy pracovalo devatenáct 
zaměstnanců, z toho sedm ve zpravodajství a publicistice, 
dva v literárně-dramatické redakci, jeden v hudební re-
dakci a pět techniků. Zbytek tvořili programoví a správní 
zaměstnanci. V roce 1953 byli z redakce zpravodajství vy-
členěni dva redaktoři (Zdeněk Entl a Ivo Pabouček), kteří 
zajišťovali informace z kraje pro ústřední vysílání.

V polovině padesátých let odešel do vyšší politické 
funkce ředitel Jiří Matyáš a na jeho místo z pražského 
rozhlasu přišel Josef Vaníček. Ten se snažil obohatit 
vysílání vedle zpravodajských žánrů i dalšími rozhla-
sovými žánry: psanými reportážemi, črtami, fejetony, 
povídkami a pak i literárními pásmy a rozhlasovými 
hrami. Rozšířila se spolupráce s krajskými autory (Ladi-
slav Muška, Arnošt Herman) a herci ústeckého divadla; 
hlavně zásluhou režiséra Josefa Svátka, který sem 
dojížděl z pražského rozhlasu, byly pořady většinou na 
poměrně dobré úrovni. 

Šedesátá léta
Kvalitativní zvrat v krajovém vysílání přinesl rok 

1960, po spojení krajů, a tedy i vysílání ústeckého 
a libereckého studia. 

V libereckém studiu byla velice kvalitní skupina 
zpravodajsko-publicistických redaktorů (Karel Preis-
ler, Jan Valeš, Oldřich Vojtíšek, Mojmír Hák), která 
krajové vysílání Československého rozhlasu Ústí nad 
Labem v následujících skoro deseti letech podstatně 
zlepšila. Liberecké studio nemalou měrou přispělo i ke 
zvýšení úrovně literárně-dramatické tvorby, ve které 
tady oproti ústeckému vysílání byla dlouholetá tradice. 
Režisér Pavel Michal k tvorbě pořadů využíval kvalit 
herců libereckého divadla F. X. Šaldy. Tehdy tady vznikla 
řada kvalitních rozhlasových her a literárních pásem, 
a to i zásluhou mistra zvuku Zdeňka Flekny, později 
i Josefa Švarce. Rozhlasové snažení liberecké redakce 
ovšem vedení v Ústí nad Labem příliš nepodporovalo 
a napjaté vztahy nakonec vyřešil odchod ředitele Josefa 
Vaníčka do důchodu. Na jeho místo nastoupil bývalý 
ředitel libereckého studia Eduard Žďárský, ale ten 
dokončoval dálkové studium na vysoké škole a po roce 
odešel. Vysílání prakticky řídil vedoucí vysílání Jaro-
slav Prášek.

Po E. Žďárském nastoupil do funkce ředitele ústec-
kého studia Miroslav Kratochvíl z pražské literární 
redakce. Jeho zkušenosti se projevily i ve zkvalitnění 
tvorby literárně-naučných pásem, rozhlasových her 
a dalších slovesných pořadů i v ústeckém programu. Pro 
externí spolupráci získal Kratochvíl z pražského studia 
Ladislava Rybišara, který s herci ústeckého, teplic-
kého a zejména mosteckého divadla (ale i s pražskými 
herci) vytvořil základ fondu rozhlasových děl, využíva-
ných ve vysílání dosud. Režijně spolupracovali i Rudolf 
Felzmann a Mirek Kovařík. Kovaříkův hlavní význam 
pro vysílání ústeckého rozhlasového studia šedesátých 
let spočíval v novátorských postupech přípravy pořadů 
pro mladé generace. Vytvořil a moderoval pořad Klub, 
v jehož přípravě se později spojil s mladým nadaným re-
daktorem Janem Duškem. Pořad si získal mezi mládeží 
hlavně na školách mimořádnou popularitu. Inteligentní 
slovo moderátorů doplňoval výběr atraktivní domácí 
i zahraniční hudby.

Za zmínku stojí i pokusy o živé vysílání (dosud se 
všechny pořady stáčely předem). Zůstalo však jenom 
u pokusů, protože se nenašel dostatek schopných.

Velkým přínosem v druhé polovině šedesátých let 
bylo zřízení publicistické redakce, která svými „rozboro-
vými“ pořady doplňovala povrchní zpravodajství. Sídlila 



558

Z
 

H
I

S
T

O
R

I
E

 
R

E
G

I
O

N
Á

L
N

Í
H

O
 

 
 

 
 

 
 

 
A

 
Z

A
H

R
A

N
I

Č
N

Í
H

O
 

V
Y

S
Í

L
Á

N
Í

559

na detašovaném pracovišti v Liberci a pracovala pod 
vedením Jiřího Rumla. Jejími členy byli Karel Preis-
ler, Jan Valeš, Pavel Pokorný, Ota Nutz a jeden čas 
i Oldřich Vojtíšek. Většinou vytvářeli dvacetiminutové 
kritické pořady o aktuálních současných problémech: ži-
votním prostředí, ekonomice apod. Tvorba této redakce 
vrcholila v roce 1968. Krátce po srpnových událostech 
však byla redakce postupně zlikvidována.

V druhé polovině šedesátých let vznikla v rozhlasovém 
studiu v Ústí nad Labem i řada publicisticko-literárních 
pásem v cyklu Nové Československo, celostátně organi-
zovaném režisérem Jiřím Horčičkou a redaktorem Karlem 
Kynclem. Na situaci v republice reagovalo ústecké studio 
zřízením čtyřčlenné, na tu dobu poměrně silné obchodní 
redakce, která kromě komerčního vysílání připravovala 
pořady v koprodukci, například ve spolupráci s podnikem 
Chmelařství v Žatci po dobu sklizně chmele každodenní 
zpravodajský a hudebně zábavný hodinový pořad Pro 
chmelové tranzistory.

Hudební vysílání v šedesátých letech plně přešlo 
k populární písničkové tvorbě jak tuzemské, tak zahra-
niční. Také hudební výroba, hlavně zásluhou režiséra 
Pavla Štolby, se zaměřila na písničkovou tvorbu, ale také 
na moderní i tradiční jazz. Ústecké studio bylo spolupo-
řadatelem soutěžní písničkové Děčínské kotvy a ústecké 
trampské Porty. Z těchto akcí se uskutečňovaly přímé 
přenosy a pak i studiové nahrávky nejlepších skladeb.

Samostatnou kapitolou v historii Československého 
rozhlasu Ústí nad Labem byly srpnové dny roku 1968. 
V noci z 21. na 22. srpna vysílalo Ústí nad Labem déle 
nežli studio pražské, kde po jedné hodině v noci byly 
na několik hodin vypnuty vysílače. Později ústecké 
studio přenášelo celostátní vysílání a vstupovalo do 
něj (v podobě tzv. štafety) s informacemi o situaci v re-
gionu. „Štafetu“ nejprve centrálně odbavovalo pražské 
náhradní pracoviště („Péčko“), později, když bylo obsa-
zeno okupačními vojsky, stalo se technickou centrálou 
„štafety“ rozhlasové studio v Plzni. Vysílalo se 24 hodin. 
Pak však začaly krajové stanice postupně umlkat v závis-
losti na tom, jak okupační vojska obsazovala rozhlasové 
budovy nebo vysílače. Postupně tak v republice zmlkla 
většina regionálních studií. Ústí nad Labem patří k těm, 
která vysílala nejdéle. 

U mikrofonu se střídaly dvojice redaktorů: Jaroslav 
Prášek, Pavel Pokorný, Marie Javornická, Jan Dušek, 
Miroslav Kovařík a Bohumil Brádle. V noci se vysílalo ze 
zatemněného technického pracoviště a hlasatelny, také 
přes den pracovníci rozhlasu usilovali o to, aby kolem 
budovy rozhlasu byl klid. Lidé, kteří ve velkém množství 
přišli bránit rozhlas proti ruským tankům, se po domluvě 
rozešli.  Okupanti hledali bydliště některých moderátorů. 
Ti však byli včas informováni a na čas se odmlčeli a ukryli. 
Po několika dnech však i jedno z posledních regionálních 
vysílání Československého rozhlasu zmlklo.

Za necelé dva dny však začalo ústecké rozhlasové 
studio znovu vysílat. Kromě zpravodajství o situaci 
v kraji přinášelo hlavně informace z chmelových oblastí 
Žatecka, Lounska, Rakovnicka a Litoměřicka, kde v té 
době bylo na chmelové brigádě přes 70 000 studentů 
a dalších mladých lidí z celého Československa. 

Srpnové vysílání 1968 patří v historii Českosloven-
ského rozhlasu Ústí nad Labem k nejvýznamnějším.

Normalizační roky
V roce 1969 odešel z ústeckého studia ředitel Miroslav 

Kratochvíl jako kádrová posila do pražského rozhlasu. 
Na jeho místo KV KSČ dosadil politického pracovníka 
Jaroslava Hacmace. Ten byl v roce 1970 i členem pro-
věrkové komise. 

Jaroslav Hacmac ovšem mnoho lidí v rádiu zachránil 
a vahou své osobnosti po dobu svého působení dokázal 
zaštítit celou řadu rozhlasových počinů od publicistic-
kých a dokumentaristických relací o životním prostředí 
přes medailony a portréty tzv. zakázaných umělců až po 
literární, dokumentární apod. pásma a feature, jejichž au-
toři byli například pro pražský rozhlas v té době naprosto 
nepřijatelní. 

Komise dala podnět k přeřazení a propuštění velké 
části zaměstnanců, bývalých straníků, ale i nestraníků. 
Naštěstí je nahradili z větší části mladí nadaní novináři, 
kteří v letech normalizace vytvořili řadu zajímavých pu-
blicistických i literárních pořadů. Byli to především Ja-
roslav Poštolka, Michal Mašek, Petr Horák, Jan Fa-
fejta, Stanislava Labuťová, Boris Hlaváček a další. 
Publicistické pořady se zaměřovaly na problematiku 
životního prostředí a devastaci Severočeského kraje. 
Ekonomická publicistika byla poplatná své době a za-
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měřovala se hlavně na „budovatelské úsilí pracujících“. 
Podobný obsah mělo i zpravodajství. Vedoucím zpravo-
dajsko-publicistické redakce byl tehdy Zdeněk Tomáš, 
vedoucí vysílání Soňa Vodičková. V dalších letech se 
postupně rozhlasová profesionalita zlepšovala. Vznikaly 
cyklické pořady, například kontaktní pořad S mikro-
fonem za písničkou, který mapoval zajímavá města 
a vesnice a významné podniky kraje, Poštolkův Pište 
a slyšte, reagující na nejrůznější zájmy posluchačů, 
dále Kulturní kaleidoskop, Ekonomický reflektor, 
Vysílání pro ženy, pořad pro chovatele, kutily, zahrád-
káře, chataře a chalupáře Koníčkáři, na slovíčko (v jiné 
podobě se vysílá dodnes). Velký ohlas měl mezi mladými 
posluchači v kraji pořad Trasa, a to především zásluhou 
moderátora Mirka Kovaříka. Ten si časem do moderá-

torské dvojice přizval mladou redaktorku Stanislavu La-
buťovou a pak už se na výrobě pořadu podílel jenom jako 
režisér. Později Trasu převzal Jindřich Šťáhlavský a po 
něm pořad v sedmdesátých a osmdesátých letech tvořili 
ve velmi dobré kvalitě Michal Mašek, Jaroslav Poštolka 
a Petr Plicka. Trasa zanikla až v roce 1992, v souvislosti 
s dalšími změnami vysílacího schématu. 

Významné zvýšení kvality pořadů v sedmdesátých 
a osmdesátých letech zaznamenalo literárně-dramatické 
vysílání zásluhou kulturních redaktorů Petra Horáka 
a Boženy Dvořáčkové. Velký podíl na tom měli režiséři 
Ladislav Rybišar, Miroslav Kovařík a Rudolf Felzmann. 
Pro dramatickou tvorbu využívali herce severočeských 
i pražských divadel. Ve spolupráci dramaturga a režiséra 
Petra Horáka, redaktora Michala Maška a pražského 

V. Neckář při oslavách třicátého výročí ústeckého rozhlasového studia
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autora-režiséra Jiřího Hrašeho vznikla řada literárnědo-
kumentárních pořadů: Trasou K. H. Máchy, Českolipský 
kriminál Jakuba Arbesa, pásmo o Janu Nerudovi a napří-
klad seriál věnovaný F. X. Šaldovi.

Postupně se rozvíjela i spolupráce s ústředním vy-
síláním. V Ústí se vyráběly pořady pro redakci zábavy, 
pravidelná spolupráce byla s redakcí Dobrého jitra i se 
zemědělským vysíláním a kulturní redakcí. Největší po-
díl na spolupráci s Prahou měla hudební redakce (redak-
toři Jan Oliva a Pavel Štolba). Vznikaly tady snímky 
klasické hudby v podání Bendova komorního orchestru 
i Symfonického orchestru lázeňského města Teplic.

Kvalitního technického zázemí – dobrých studiových 
podmínek, ale i zkušeností zdejších zvukových mistrů 
– využívala řada interpretů populární hudby, a to nejen 

u příležitosti festivalu Děčínská kotva, na jehož pořádání 
se ústecké studio spolupodílelo.

Devadesátá léta
Ředitel studia v Ústí nad Labem Jaroslav Hacmac 

odešel v září 1989 do funkce ředitele Českého rozhlasu 
v Praze a na jeho místo v Ústí nad Labem nastoupil do-
savadní vedoucí vysílání Jaroslav Poštolka. Ten zůstal ve 
funkci do května 1991. V konkurzním řízení na funkci ře-
ditele zvítězil bývalý kulturní redaktor studia a v té době 
režisér pražského rozhlasu Petr Horák, který byl již od 
ledna 1990 vedoucím programu studia. 

V období let 1990–1997 prožila v ústeckém studiu 
největší rozkvět kvalitní publicistika, ale pěstovány byly 
všechny rozhlasové žánry. Studio přispívalo pravidelně 

Budova Českého rozhlasu Sever
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do nedělních dopoledních a sobotních večerních pořadů 
na stanici Praha publicistickými, literárními, dokumen-
tárními i hudebními relacemi. Z dokumentů je nutno při-
pomenout mj. zajímavou řadu Fonoarchivů. Ředitel Petr 
Horák působil současně jako dramaturg a producent 
literárně-dramatických pořadů. Ve spolupráci s regionál-
ními i pražskými tvůrci vznikla celá řada pozoruhodných 
projektů. Režisér Rudolf Felzmann natočil například 
rozhlasovou verzi vlastní úpravy Tylova Jana Husa, 
v níž dokázal využít amatérské i profesionální herce 
s pozoruhodným výsledkem. Stejnou metodu použil při 
zpracování textů libereckého herce a literárního bada-
tele Vojtěcha Rona Vánoční hra o narození Ježíše Krista 
a Železnobrodská pašijová hra. Posledně jmenovaná byla 
oceněna nejvyšším uznáním – Prix Bohemia. Ve Felzman-

nově úpravě a režii vznikla v ústeckém studiu unikátní na-
hrávka Maeterlinckovy Smrti Tintagilovy a také prvotina 
mladého pražského autora Josefa Plechatého Kalousova 
hra. Ve spolupráci s Jiřím Hrašem vznikly mj. nahrávky 
divadla jednoho herce – Borchertovo monodrama …ale 
pořád hraje někdo na klavír v interpretaci Zdeňka Sed-
láčka a Balada z třicetileté války, kterou v Ústí režíroval 
Jan Berger s Rudolfem Pellarem. Ústecké studio v této 
době získalo ocenění Českého literárního fondu.

V květnu 1997 se ředitelem Českého rozhlasu Ústí 
nad Labem stal v konkurzním řízení dosavadní země-
dělský redaktor stanice Miroslav Müller. Od roku 1997 
veškeré předcházející aktivity ústeckého studia ustávají 
a mizí, publicistika, literární tvorba, dokument zanikají 
zcela. 

Propagace akce ČRo Ústí nad Labem „Chyťte si svého zlatého kapra“
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V devadesátých letech se osazenstvo studia postupně 
měnilo. Do redakce i do techniky přicházeli mladí lidé, 
většinou bez odborných předpokladů. Od roku 1994 začalo 
vysílání postupně přecházet z dřívějšího tradičního blo-
kového systému předtočených pořadů k živému vysílání. 
Vysílací čas se postupně z původní jedné a půl hodiny 
vlastního vysílání rozšiřoval až na současný 24hodinový 
program (ten studio zahájilo 1. října 2002). Programové 
schéma dnešního ústeckého studia se podobá vysílání pri-
vátních rádií. Na rozvíjení rozhlasových žánrů obnovených 
v devadesátých letech rezignovalo zcela. 

Roku 2001 ukončil Český rozhlas Ústí nad Labem ana-
logové vysílání a zahájil vysílání pomocí odbavovacího 
systému Dalet. 

1. října roku 2002 zahájila stanice vysílání pod novým 
názvem Český rozhlas Sever.

Od vzniku rozhlasového vysílání na severu Čech 
v roce 1945 prošly ústeckým rozhlasovým studiem čtyři 
generace rozhlasáků. Střídaly se hlavně pod vlivem 
politických změn ve státě, ale každá z těchto generací 
zanechala v historii severočeského krajového vysílání 
svoji tvůrčí stopu.

Ředitelé 

1945–1947 Viktor Svoboda
1947  Fráňa Rychtr
1947   Vladimír Brunát
Začátek 50. let Jiří Matyáš
Polovina 50. let Josef Vaníček
60. léta  Eduard Žďárský
60. léta  Miroslav Kratochvíl
1970  Jaroslav Hacmac
1989  Jaroslav Poštolka
1991  Petr Horák
1997  Miroslav Müller 

Vysílání do zahraničí

Potřeba vysílání do zahraničí vzrostla v první polo-
vině třicátých let, kdy na krátkých vlnách začaly vysílat 
tehdejší evropské velmoci – Velká Británie, Německo 
a Sovětský svaz. Jeden z prvních podnětů lze spatřovat 
v memorandu československého ministerstva zahraničí 
z roku 1934, v němž se hovoří o nutnosti „zřízení krát-
kovlnné stanice pro propagaci československé politiky 
v zahraničí“. V roce 1935 ministerstvo pošt zahájilo 
montáž krátkovlnného vysílače SWB9/30 v Poděbra-
dech. 

24. července následujícího roku začalo první pokusné 
vysílání na krátkých vlnách. Vysílala se reprodukovaná 
hudba z gramofonových desek, odbavovaných přímo 
z vysílače.

Pravidelné vysílání bylo zahájeno 31. srpna 1936 
v 10 hodin. Kombinace reprodukované hudby a hlášení 
v různých jazycích (do Evropy česky, resp. slovensky, 
německy, francouzsky a anglicky, do Ameriky česky, 
resp. slovensky, anglicky, příležitostně rusínsky) byla 
vysílána z budovy československého rozhlasu v Praze. 

Počátkem roku 1937 se vysílací schéma pro krátké vlny 
poprvé objevilo v programovém týdeníku Radiojournal. 
Vysílalo se čtyři hodiny denně, z toho polovina pro Evropu, 
zbytek pro Ameriku. Krátkovlnné oddělení sídlilo ve dvou 
kancelářích československého rozhlasu a pracovalo v něm 
osm lidí. K pravidelným rubrikám patřily mj. Poštovní 
schránky, které věnovaly pozornost dopisům posluchačů, 
a Krajanský koutek. Za rok 1937 obdrželo krátkovlnné 
vysílání 14 000 dopisů. 

K výraznému rozšíření krátkovlnného vysílání došlo 
v roce 1938. V září – v době mnichovského diktátu – se 
vysílalo 22 hodin denně. Od října bylo krátkovlnné vysí-
lání sloučeno s domácí stanicí Praha II, vysílání běželo 
paralelně na krátkých i na středních vlnách do března 
1939. 

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava bylo krát-
kovlnné vysílání zastaveno, po dobu války pak pokračo-
valo jen dvouhodinové vysílání pro Ameriku. Z vysílání 
museli odejít pracovníci židovského původu. Hlasatelka 
krátkovlnného vysílání Zdenka Walló skončila svůj život 
v koncentračním táboře.
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Ihned po skončení druhé světové války bylo obno-
veno krátkovlnné vysílání v pěti jazycích. Hlavní náplní 
pořadů bylo na rozdíl od předválečné doby mluvené 
slovo. Brzy se vysílalo sedm hodin denně v osmnácti 
jazycích včetně lužické srbštiny. 

Po uchopení moci komunisty v únoru 1948 se krátko-
vlnné vysílání stalo ideologickým nástrojem KSČ. Jiný 
program se vyráběl pro tzv. spřátelené (socialistické) 
státy a jiný pro nepřátelské (kapitalistické) státy. Výroba 
zpráv a komentářů byla centralizována do tzv. ústřední 
redakce, teprve poté se texty překládaly do cizích jazyků.

Politické procesy se nevyhnuly ani vysílání do zahra-
ničí. V souvislosti s Rudolfem Slánským byl v roce 1952 
odsouzen a popraven ředitel zahraničního vysílání Bed-
řich Geminder, následovaly personální čistky. 

O významu, který nová politická garnitura vysílání do 
zahraničí v období zostřující se studené války přikládala, 
svědčí budování nových vysílačů. První byl spuštěn ve 
Velkých Kostolanech na Slovensku v roce 1949. V po-
lovině padesátých let bylo uvedeno do provozu nové 
vysílací středisko Litomyšl se dvěma krátkovlnnými vy-

sílači a jedním středovlnným vysílačem 1287 kHz, který 
pracoval pro Radio Praha až do roku 1990. V roce 1956 
přibyl další krátkovlnný vysílač v Rimavské Sobotě na 
Slovensku.

V reakci na vysílání cizích stanic se vysílání do za-
hraničí v průběhu šedesátých let dále rozrůstalo. Objem 
vysílání přesáhl třicet hodin denně, počet jazyků osci-
loval kolem patnácti, délka pořadů se prodloužila až na 
šedesát minut. Posluchačské ohlasy přinášelo kolem 
100 000 dopisů ročně, z Radia Praha odcházelo 200 000 
zásilek s různými propagačními materiály. V řadě zemí, 
především rozvojových, vznikaly Kluby posluchačů Ra-
dia Praha. 

Na pokyn ÚV KSČ bylo vedle regulérního vysílání zřízeno 
tzv. B vysílání v italštině. Toto utajené vysílání provozovala 
v Československém rozhlase skupina italských komunistů. 
Odbavováno bylo z území bývalého východního Německa 
a ukončeno bylo v roce 1970. 

Již před nástupem tzv. pražského jara došlo k ur-
čitému uvolnění rigidní programové linie. 21. srpna 
1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy a po obsazení 
budovy rozhlasu přešlo vysílání do zahraničí podobně 
jako ostatní stanice Československého rozhlasu do ile-
gality. Teprve začátkem září, kdy sovětští vojáci opustili 
budovu rozhlasu, se vysílání vrátilo do řádných studií. 
Po porážce „pražského jara“ začala normalizace a perso-Program krátkovlnného vysílání Radiojournalu

Pohlednice vydaná u příležitosti všesokolského sletu v roce 1938
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nální čistky. Z 350 zaměstnanců vysílání do zahraničí do 
roku 1970 odešla nebo byla propuštěna víc než třetina. 

V roce 1972 vznikl Interprogram Radia Praha 
– hudební blok přerušovaný každých patnáct minut 
zprávami v jednom z cizích jazyků. Zpočátku se vysílal 
na krátkých a středních vlnách, od roku 1976 i na VKV. 
Díky hudbě se stal zejména v Československu poměrně 
oblíbenou stanicí. 

Koncem sedmdesátých let vysílání do zahraničí pro-
dukovalo největší objem pořadů ve své historii: celkem 
37 hodin denně. Ročně se vyrábělo přes tisíc hodin 
pořadů „na export“, především do rozvojových zemí. 
V roce 1976 bylo zaregistrováno rekordních 137 000 
došlých dopisů. 

V roce 1981 v zahraničním vysílání vznikla polská redakce, 
která měla působit proti hnutí Solidarita v Polsku. Vysílání 
v polštině skončilo po pěti letech, v roce 1986. 

Po „sametové revoluci“ v roce 1989 se vysílání do za-
hraničí vrátilo k předválečné znělce z Novosvětské symfo-
nie A. Dvořáka. Od 1. dubna do 7. května 1990 se vysílalo 
pouze pro krajany v češtině, resp. slovenštině a Interpro-
gram. Důvodem byla personální, programová i technická 
redukce: stanici opustili nejzkompromitovanější pra-
covníci a agenti Státní bezpečnosti. Obnovené vysílání 
se začalo hlásit jako Radio Praha International (od 
roku 1996 jako ČRo 7 – Radio Praha) a nadále připravo-
valo pořady v češtině (slovenštině), angličtině, němčině, 
francouzštině a španělštině. Vysílání v arabštině, italštině 
a portugalštině bylo zrušeno. V následujících třech letech 
byl počet zaměstnanců zredukován ze tří set na padesát. 
V provozu zůstaly pouze krátkovlnné vysílače v Litomyšli 
a v Rimavské Sobotě (v roce 1993 připadl Slovensku), Ra-
dio Praha přestalo vysílat na střední vlně 1287 kHz. 

Vysílání Interprogramu skončilo v roce 1992. Se vzni-
kem veřejnoprávního Českého rozhlasu ve vysílání do 
zahraničí definitivně zanikly tzv. ústřední redakce, jejichž 
produkce symbolizovala „jediný správný názor“. Radio 
Praha přestalo pokrývat mezinárodní zpravodajství 
a soustředilo se výhradně na dění v České republice. 

V roce 1993 se financování Radia Praha oddělilo od 
Českého rozhlasu. Dotace na jeho provoz plynou do 
Českého rozhlasu přes úřad vlády, od roku 1997 přes 
ministerstvo zahraničí.

Dnes vysílá Radio Praha celkem 23 hodin denně 
v šesti jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině, 
španělštině, ruštině (od roku 2000) a v češtině. Všechny 
pořady jsou půlhodinové a obsahují zpravodajský blok, 
výběr z českého tisku a tematicky zaměřené rubriky. 
Pořady jsou šířeny na krátkých vlnách a dají se přijímat 
v Evropě i na jiných kontinentech. Pro zlepšení posle-
chu si Radio Praha od roku 1999 pronajímá čas na za-
hraničních krátkovlnných vysílačích (USA, Slovensko). 
V Evropě jsou všechny pořady Radia Praha vysílány přes 
satelit v systému Czechlink, v angličtině a němčině také 
na satelitních kanálech World Radio Network. Vzhledem 
k tomu, že vysílání WRN přebírají některé kabelové 
a rozhlasové sítě, je možno vybrané pořady Radia Praha 
slyšet v některých evropských a severoamerických 
městech. V období 1996–2002 byl anglický pořad Radia 
Praha vysílán recipročně v rámci projektu ČRo 6/RSE 
také na BBC vysílačích (FM) v České republice. Po 
zániku tohoto projektu v roce 2002 je program Radia 
Praha, koncipovaný jako vysílání pro cizince, šířen na 
českém území na středovlnných frekvencích Českého 
rozhlasu 6.

Důležitou součástí Radia Praha je vysílání pro 
krajany, kteří tvoří největší část posluchačů v češtině. 
Krajanům je věnována například sobotní Krajanská 
rubrika v českém vysílání. Kromě toho vyrábí Radio 
Praha pořady pro krajanské rozhlasové stanice, vysí-
lající v češtině. Od roku 1989 jsou tyto pořady zasílány 
do Radia Daruvar (Chorvatsko), Radia Temešvár (Ru-
munsko), Radia SBS a Radia 4EB (Austrálie) a Radia 
WCEB (USA). V roce 2002 vyrobilo Radio Praha pro tyto 
stanice celkem 90 hodin programu.

Vzhledem k tomu, že poslech na krátkých vlnách 
je omezen mnoha faktory, podporuje Radio Praha 
i rebroadcasting, tj. přebírání některých svých pořadů 
nebo jejich částí zahraničními rozhlasovými stanicemi. 
Od roku 2000 přejímá pořad ve španělštině Radio Bahía 
Cádiz (Španělsko), od roku 2001 přejímá pořady v ruš-
tině Radio Jekatěrinburg a Radio Ivanovo a pořad ve 
španělštině Radio Círculo de Bellas Artes (Španělsko). 
Od roku 2002 vysílá pořad ve španělštině Radio Univer-
sidad de Oaxaca (Mexiko). 

Radio Praha nezůstává stranou mezinárodních 
projektů. Od konce devadesátých let je zapojeno do 
projektu Radio E, a to tak, že přispívá do pořadů BBC, 
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Deutsche Welle a Radio France Internationale s evrop-
skou tematikou. Anglická redakce Radia Praha je od 
roku 2001 koproducentem pořadu Indside Central Eu-
rope, který vyrábí společně s Rakouským, Slovenským, 
Polským a Maďarským rozhlasem. Výroba pořadu, 
zaměřeného na společné problémy střední Evropy, je 
spolufinancována z grantu Evropské unie. Půlhodinový 
pořad ICE je vysílán i na vlnách Radia Praha. Německá 
redakce Radia Praha ve spolupráci se Slovenským roz-
hlasem vyrábí a vysílá pořad Begegnungen.

Pokud jde o členství v mezinárodních organizacích, 
Radio Praha je aktivní ve specializované skupině EBU 
pro mezinárodní rozhlas, v Asociaci pro mezinárodní 
vysílání (AIB) a je zakládajícím členem Konference 
pro koordinaci krátkovlnných frekvencí (HFCC), která 
vznikla počátkem devadesátých let v Praze a má sídlo 
v Českém rozhlase. 

Důležitým médiem, které Radio Praha využívá, je 
internet. K „síti sítí“ bylo Radio Praha připojeno v roce 
1994. Jako jedno z prvních českých médií začalo na své 
webové stránce www.radio.cz nabízet zprávy ve všech 
vysílacích jazycích v textové podobě. Od roku 1996 
jsou pořady Radia Praha na internetu k dispozici ve 
zvukové podobě ve formátu RealAudio a od roku 1999 
ve formátu MP3. Internetové stránky Radia Praha vedle 
pořadů obsahují turistické informace, soutěže, fotogale-
rie a tematické stránky. Počet návštěvníků webu Radia 
Praha úspěšně roste. Jestliže v roce 2001 dosahovala 
návštěvnost v průměru 50 000 účastníků měsíčně, o rok 
později to bylo už 80 000 návštěv a po povodních v roce 
2002 přes 180 000 návštěv. Mezi doplňkové služby, které 
Radio Praha na webu nabízí, patří každodenní zasílání 
zpráv e-mailem. V roce 2002 tuto službu využívalo 10 000 
abonentů z celého světa. 

Velkou pozornost věnuje Radio Praha kontaktu s po-
sluchači a získávání posluchačů nových. Děje se tak pro-
střednictvím soutěží, pořádáním setkání s posluchači 
v zahraničí, prezentacemi apod. Dopisový ohlas (13 000 
dopisů v roce 2000, 15 000 v roce 2002) svědčí o tom, že 
se tato práce daří.





   

 

 



Rozhlasová tělesa
a rozhlasový servis
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Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu 

Název rozhlasového symfonického tělesa se během 
desetiletí několikrát proměnil – od orchestru Radiojour-
nalu přes Symfonický orchestr pražského rozhlasu, poz-
ději Symfonický orchestr Československého rozhlasu až 
po dnešní název Symfonický orchestr Českého rozhlasu. 
Soubor byl vytvořen pro umělecké a programové po-
třeby rozhlasu. To je jeho základní funkcí dodnes. 

První účastníci přímých rozhlasových přenosů jezdili 
za mikrofonem do stanu ve Kbelích. Mezi nimi bylo i ně-
kolik hudebníků; někteří z nich se stali prvními členy 
příštího rozhlasového orchestru. Už začátkem roku 1925 

se uskutečnil první přímý přenos z Národního divadla 
(Smetanovy Dvě vdovy). Velký ohlas mezi koncesionáři 
urychlil rozhodnutí, že rozhlas, chce-li splnit své progra-
mové záměry, musí mít vlastní hudební těleso.

Datem jeho zrodu byl 1. říjen 1926. První rozhla-
sový orchestr měl pouhých dvacet členů. Dirigentem 
a zároveň prvním šéfem orchestru byl Janáčkův žák 
na brněnské varhanické škole Jožka Charvát (1884–
1945), operní dirigent, pověřený řízením rozhlasových 
koncertů už v roce 1925. 

Po odchodu Jožky Charváta přebral jeho úkoly na 
krátký čas klavírista Otakar Pařík (1901–1955). Ve-
doucí hudebního odboru Jaroslav Krupka spolu s dal-
šími členy rozhlasového vedení hledali do čela orchestru 
novou osobnost – a našli ji v osobě Otakara Jeremiáše 

Šéf rozhlasových symfoniků K. Ančerl (1949)
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(1882–1961), který byl znám jako skladatel, měl však 
i dirigentské a pedagogické zkušenosti a organizační 
předpoklady. Spolu s ním převzal – od 1. dubna 1930 
– funkci ředitele hudebního odboru prof. Karel Bole-
slav Jirák (1891–1972), člověk s názory velmi blízkými 
Jeremiášovým představám. K tomu našel ideálního spo-
lupracovníka v tehdejším programovém pracovníkovi 
rozhlasu Mirko Očadlíkovi (1904–1964). 

V roce 1931 měl orchestr 45 členů, v roce 1935 už 58 
a o rok později 70. Jeremiáš docílil toho, že profesiona-
lita orchestru a jeho schopnosti plnit i velmi náročné 
programové úkoly neustále rostly.

Vzrůstala i mezinárodní prestiž rozhlasového tělesa. Něko-
lik přímých přenosů do ciziny – do Záhřebu (1930), do New 
Yorku (1934 – Jirák dirigoval Stabat mater A. Dvořáka), 
do Francie a Jugoslávie (1938, Janáčkova Glagolská mše) 
– mělo za důsledek, že z orchestru pražského Radiojour-
nalu se stalo respektované těleso v kontextu světového 
společenství rozhlasových stanic. Vrcholem této etapy se 
stal koncert uskutečněný 5. března 1935, který z Prahy 
přenášelo více než sto světových stanic. Sukova Fantazie 
g moll pro housle a orchestr a Janáčkova Sinfonietta zněly 
pro desítky milionů posluchačů (někdy bývá uváděn údaj, 
že šlo až o sto milionů posluchačů). 

Zrodila se nová profese hudebního režiséra. Tým 
hudebních režisérů zformoval Miloslav Kabeláč, který 
do rozhlasu nastoupil v roce 1932 ve svých čtyřiadva-
ceti letech. V následujícím období získal další kvalitní 
a nadšené spolupracovníky: skladatele Išu Krejčího, 
Klementa Slavického, Václava Trojana, dirigenty 
Václava Smetáčka a Karla Ančerla. Ti vzápětí dostali 
příležitost ke spolupráci s orchestrem. 

Slibný rozvoj rozhlasového orchestru zbrzdila nacis-
tická okupace. Striktní cenzura se citelně dotkla dra-
maturgické koncepce: z vysílání byli vyloučeni židovští 
skladatelé i příslušníci národů, které byly ve válečném 
stavu s Německem. Uvádění české hudby dostalo zato 
nový náboj. 

Po květnu 1945 nastaly v činnosti rozhlasového or-
chestru podstatné změny. Otakar Jeremiáš byl pověřen 
vedením opery Národního divadla a místo v rozhlase 
opustil. Odešel také K. B. Jirák. Byl nucen vzdát se 
svého postavení nedobrovolně: byl neprávem nařčen 
ze spolupráce s okupanty. Následně byl sice soudním 
řízením očištěn, nicméně jeho rozhlasová éra skončila 

a jeho nesporné zásluhy byly zapomenuty. Po emigraci 
úspěšně působil ve Spojených státech amerických a na 
dlouhá léta zmizel z českých kulturních obzorů. 

Otakara Jeremiáše nahradil v roce 1947 dirigent 
Karel Ančerl (1908–1973). Na koncertní pódium a do 
rozhlasového vysílání se dostala nová díla, zejména 
soudobá. K jejich nastudování přizval Ančerl také Ja-
roslava Krombholce, Talichova žáka a dirigenta opery 
Národního divadla, dále brněnského vyznavače Janáč-
kova díla Břetislava Bakalu a Aloise Klímu (1905–
1989), který byl už v průběhu války (poté, kdy prodělal 
svůj rozhlasový křest v Košicích, Ostravě a Brně) v praž-
ském rozhlase angažován. 

Na sklonku Ančerlova krátkého působení u rozhlaso-
vých symfoniků podnikl orchestr svůj první zahraniční 
zájezd – do Polska (1949). Od roku 1948 se rozhlasoví 
symfonici každý rok zúčastňovali mezinárodního fes-
tivalu Pražské jaro. V roce 1950 byl Karel Ančerl jme-
nován šéfdirigentem České filharmonie a jeho místo 
v rozhlase zaujal Alois Klíma, v té době pětačtyřiceti-
letý umělec, působící dosud jako pedagog na Akademii 
múzických umění.

Poúnorové poměry příliš nepřály čilejším mezinárodním 
stykům. Na tom, aby se rozhlasové těleso neocitlo v úplné 
izolaci, měli v té době zásluhu zahraniční dirigenti, kteří 
rozhlasové symfoniky vedli při svém hostování ve studiu 
a na koncertních pódiích. 

Šedesátá léta jsou v historii orchestru spojena se 
začátkem velkých evropských turné: první velký zájezd 
do SRN, Francie, Švýcarska a Itálie se uskutečnil v roce 
1961. Od té doby vyjížděl orchestr do zahraničí téměř 
každý rok. Zájem o rozhlasové těleso pozdvihl jeho pres-
tiž a sebejistotu. 

Intenzívní působení orchestru v rozhlasovém stu-
diu i na koncertních pódiích již nemohlo spočívat na 
bedrech jediného dirigenta. Již v roce 1951 se stal Klí-
movým kolegou, druhým dirigentem orchestru Alois 
Jiráček (1920–1966), Talichův žák. Vítanou posilou 
bylo i angažmá Josefa Hrnčíře (1921), který byl později 
pověřen vedením druhého, menšího tělesa, Pražského 
rozhlasového orchestru. Perspektivní osobností byl 
Jiří Stárek (1923), angažovaný v rozhlase od roku 1952 
v menším Pražském rozhlasovém orchestru, ale s výraz-
ným úvazkem v symfonickém tělese. Po roce 1968 bylo 
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jeho jméno tabuizováno, neboť Jiří Stárek emigroval. Po 
společenské změně v roce 1989 se k rozhlasovým symfo-
nikům občas vracel. 

Zaznamenat je třeba poradenskou činnost Václava 
Ta1icha; jedna z nejvýraznějších osobností českého 
interpretačního umění se této role ujala v roce 1953, kdy 
jí byl po vynucené činnosti v Bratislavě povolen návrat 
do Prahy. 

Provoz orchestru se ovšem neobešel ani bez účasti 
dalších českých dirigentů, mezi nimi šéfa Symfonického 
orchestru FOK Václava Smetáčka, Jaroslava Kromb-
holce, šéfa brněnského rozhlasového orchestru a poz-
ději Státní filharmonie Břetislava Bakaly; ke spolupráci 
se vracel i Karel Ančerl, v té době šéfdirigent České fil-
harmonie. Úzce se sžil s tělesem Jaromír Nohejl z Mo-

ravské filharmonie v Olomouci, plodná byla i spolupráce 
s Josefem Vlachem. 

Členové rozhlasového tělesa spoluúčinkovali v různých 
dalších ansámblech (v Peškově Komorní harmonii, ve 
Vlachově Českém komorním orchestru) nebo zakládali 
soubory vlastní, s delší perspektivou trvání: jedním z prv-
ních bylo České dechové kvinteto (založeno v roce 1957 
ve složení Jiří Trávníček, Zdeněk Hebda, František Zítek, 
František Štěňha a Milan Pospíšil). 

V roce 1951 založili orchestrální hráči větší ansámbl 
s názvem Pražský komorní orchestr bez dirigenta 
(jeho mluvčími byli violista Karel Pojar a violoncellista 
Václav Stoupa). Atraktivita jejich interpretačního stylu 
je brzy přivedla i do ciziny. Čím více se koncertní aktivity 

SOČR se svým šéfdirigentem V. Válkem při Koncertu pro dárce krve (2002)
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Pražského komorního orchestru rozrůstaly, tím častěji 
docházelo ke sporům s vedením hudebního vysílání. 
Ke krizi došlo v roce 1964: po dlouhém jednání na mi-
nisterské úrovni se konečně Pražský komorní orchestr 
osamostatnil a jeho hráči byli vyčleněni z rozhlasových 
povinností. Ne všichni hudebníci však přistoupili na 
novou situaci: mnozí z nich dali přednost angažmá 
v rozhlase. Současně s tím se vyřešila záležitost dvou 
orchestrů v jedné rozhlasové stanici – Pražského rozhla-
sového orchestru a Symfonického orchestru pražského 
rozhlasu. Jejich sloučením vzniklo těleso s oficiálním ná-
zvem Symfonický orchestr Československého rozhlasu 
v Praze. Tehdy také získali definitivní postavení jeho 
dirigentů Josef Hrnčíř a Jiří Stárek. 

Nadějná očekávání splnilo šestileté funkční období 
Jaroslava Krombholce. Jeho angažmá – od 1. ledna 
1973 – se krylo s přípravami na Rok české hudby 1974, 
který byl slaven dost okázale. Česká hudba byla v norma-
lizačních letech nejméně provokativní kulturní hodno-
tou a měla proto zelenou. Krombholc se této příležitosti 
chopil s velkou vervou. Soustředil svou práci především 
do rozhlasového studia: vznikly nové nahrávky hudby 
českých klasiků, obnovoval se základní fond. Vedle toho 
se Krombholc znovu vracel i k velkým postavám světové 
hudby, jako byli Debussy, Šostakovič, Prokofjev. 

Zahraniční zájezdy v těchto letech poněkud stagno-
valy: významná byla první cesta orchestru do Sovět-
ského svazu, Berlína a Itálie (1976). 

Když J. Krombholc na své vedoucí místo rezignoval 
kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu, vedení orchestru 
nabídlo volné místo šéfdirigenta Františku Vajnarovi 
(1930), který až dosud nacházel své hlavní poslání 
v opeře, ale přitom intenzivně spolupracoval s roz-
hlasem, a to nejenom na operních snímcích, ale i na 
přípravě symfonického repertoáru. Vztah orchestru 
a dirigenta byl v té době přátelský, kolegiá1ní, součin-
nost probíhala v dobré pohodě. K Vajnarovým úspěšným 
kreacím patřilo například provedení Brahmsovy I. sym-
fonie na Pražském jaru 1982. Tehdy se orchestr ukázal 
v plném lesku a jeho dirigent jako citlivý tlumočník 
klasických hodnot. 

Souběžně s Vajnarovým rozhlasovým angažmá pokračo-
valo i jeho mezinárodní působení: byl například pozván 
k nastudování Prodané nevěsty do Sydney, několikrát diri-

goval ve Venezuele a Švédsku. Svůj nástup v rozhlase pak 
zahájil zájezdem orchestru do tehdejší NDR, Rumunska 
a Sovětského svazu. Posléze se však – po neshodách s nor-
malizačním vedením rozhlasu – svého místa vzdal a vrátil 
se do Národního divadla. 

Po Františku Vajnarovi se postu šéfdirigenta rozhla-
sových symfoniků ujal Vladimír Válek (1935). Učinil 
tak energicky, s přesnými představami o tom, jak má 
rozhlasové těleso působit na veřejnosti, a to nejen doma, 
ale i v zahraničí. Přišel s důsledným plánem, jak orchestr 
omladit, neboť generační problém začínal být naléhavý. 
Válkova rozhodnost spolu s jeho vysokými profesními 
předpoklady přinesly viditelné změny k lepšímu. Utužila 
se disciplína a pozvedl se interpretační styl orchestru. 
Válek angažoval mladé hráče, osvědčené v mezinárod-
ních soutěžích. Byla to investice, která se bohatě vypla-
tila. Orchestrální zvuk dostal nový lesk a vzlet. 

Vladimír Válek stanovil základní opěrné body svého reper-
toáru: stali se jimi skladatelé Dvořák, Janáček, Martinů, 
Brahms, Mahler. Jejich díla prosazoval při veřejných kon-
certech. Umělecká prestiž šéfa rozhlasových symfoniků 
rostla tím, že byl pověřován významnými úkoly. Například 
v Lucernu řídil společný koncert s Rafaelem Kubelíkem, 
byl prvním českým dirigentem na Tchaj-wanu, řídil Dvo-
řákovo Requiem na festivalu Wratislavia Cantans, vedl 
japonské turné České filharmonie na jaře 1996.

Válkovi se podařilo vyvést orchestr ze začarovaného 
kruhu nezájmu veřejnosti. Orchestr si získal respekt 
svými výkony i svou dramaturgií. V tomto období se 
rozhlasoví symfonici začali vydávat častěji do světa: 
zájezdy do Itálie, Německa, Španělska, Velké Británie, 
Rakouska, Švýcarska, Francie, Řecka, Turecka měly 
vynikající ohlasy. V roce 1986, brzy poté, co v listopadu 
1985 realizoval první digitální přenos do Japonska, pod-
nikl orchestr bleskový zájezd do Tokia. Na přelomu pod-
zimu a zimy 2000 navštívil Japonsko už pošesté, na svém 
kontě má i koncerty v Jižní Koreji, Číně, na Tchaj-wanu 
a ve Spojených státech. Orchestr se tak výrazně zapsal 
do povědomí hudební veřejnosti a odborníků i v zahra-
ničí. Do mezinárodního kontextu vstupuje rovněž svými 
pravidelnými vystoupeními na festivalech Pražské jaro. 

Do svazku rozhlasového symfonického orchestru 
jsou přijímáni mladí dirigenti: několik sezon zde půso-
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bil Tomáš Koutník, trvale s ním spolupracují Ondřej 
Kukal nebo Stanislav Bogunia. Orchestr zve k spo-
luúčasti i další české dirigenty – Zdeňka Košlera (až 
do jeho smrti v roce 1995), někdejšího šéfa Královské 
filharmonie v Liverpoolu Libora Peška, Jiřího Bělo-
hlávka, který stojí v čele Pražské komorní filharmonie, 
Jiřího Stárka, který do Prahy zajíždí ze svého němec-
kého domova. V každé sezoně vystupují na veřejných 
koncertech také zahraniční sólisté. 

Bohatá je rovněž nahrávací činnost orchestru. Ta se 
hojně realizuje na půdě domovské instituce, současně 
probíhá i pod záštitou předních vydavatelských domů.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu je v současné 
době tělesem konsolidovaným, reprezentačním, meziná-
rodně uznávaným, které má své publikum a výraznou 
dramaturgii. 

Dismanův rozhlasový 
dětský soubor

Vznik a činnost proslulého rozhlasového dětského 
souboru, který po desetiletí připravuje mladé adepty 
rozhlasového projevu, ale také činoherního herectví 
a dalších kreativních oborů, jsou neodmyslitelně spjaty 
s  osobností Miloslava Dismana.

Miloslav Disman (1904–1981)
Rozhlasový režisér, reportér a pedagog pečující o hlasovou 
kultivaci mladé generace. V letech 1930–1932 studoval 
na Vysoké škole pedagogické v Praze. S rozhlasem spo-
lupracoval už v letech 1931–1935 jako externí redaktor 
školského rozhlasu a přednáškového oddělení, současně 

M. Disman s DRDS (1963)
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režíroval a vedl dětský recitační soubor; v roce 1935 na-
stoupil jako referent školského rozhlasu a příležitostný 
reportér; od 1. června 1938 režisér školského rozhlasu 
a redaktor-komentátor tzv. Okének (denního pořadu usi-
lujícího o mravní a národní výchovu posluchačů). V roce 
1941 byl přeřazen do slovesného odboru jako dramaturg 
a režisér. Za německé okupace byl napojen na Národní 
revoluční výbor české inteligence, člen ilegálního roz-
hlasového národního výboru. Aktivní účastník a jeden 
z hlasatelů a komentátorů květnového vysílání 1945 (heslo 
Vytrvat!), první předseda revoluční závodní rady. V roce 
1952 se stal vedoucím režisérem vysílání pro děti a mládež. 
S rozhlasem zůstal spojen prostřednictvím svého dětského 
souboru i po odchodu do důchodu v roce 1971. Jeho repor-
tážní umění se vyznačovalo bohatou básnivostí a emocí. 
Autor řady knih a rozhlasověteoretických publikací.

Dětský herecký soubor založil Miloslav Disman ještě 
jako učitel pokusné reformované školy v Praze-Nuslích 
v první polovině třicátých let. První doložené rozhlasové 
vystoupení souboru se uskutečnilo ve stylizované repor-
táži Podblanické děti návštěvou v Praze, která se vysí-
lala 15. května 1931. Za vlastní datum založení Disma-
nova rozhlasového dětského souboru (DRDS) považoval 
M. Disman den svého nástupu do pracovního poměru 
v Československém rozhlase, tedy 15. září 1935. 

Nesmírně úspěšným se stalo téměř desetitýdenní hosto-
vání souboru ve Velké Británii a Holandsku, k němuž došlo 
na přelomu let 1946–1947. Tehdy uskutečnil DRDS celkem 
98 vystoupení a koncertů, představil se v deseti rozhlaso-
vých a televizních pořadech BBC. Turné přineslo rozhodu-
jící podněty k dalšímu rozvoji práce souboru.

V září 1951 byl pak souboru přiznán statut stálého 
tělesa Čs. rozhlasu. Miloslav Disman stál v jeho čele do 
roku 1973, v letech 1973–1990 vedl soubor režisér Jan 
Berger. Od září 1990 jsou vedoucími Zdena a Václav 
Fleglovi, jako hlasoví poradci působí nyní u souboru 
Eva Svobodová a Petr Mandel, technickou spolupráci 
zajišťuje Jitka Borkovcová, jako asistenti působí při ve-
dení zkoušek a soustředění také odchovanci Dismanova 
rozhlasového dětského souboru. 

V průběhu desetiletí prošlo řadami DRDS mnoho dětí 
s dispozicemi a vztahem ke slovesnému umění a k dalším 
kreativním činnostem. K předchozímu působení v Disma-
nově souboru se hlásí značný počet osobností, pro něž 

se právě DRDS stal odrazovým můstkem k budoucí pro-
fesní orientaci (mj. Pavel Kohout, Jiří Horčička, Jarmila 
Šusterová, Zdeněk Borovec, Alena Vránová, Karel Kyncl, 
Jana Hlaváčová, Jiří Valenta, Eva Sadková, Josef Vinklář, 
Bohumil Švarc, Aťka Janoušková, Olga Čuříková, Václav 
Postránecký, Nataša Tanská, Pavla Břínková, Eva Klepá-
čová, Marek Eben, Gabriela Osvaldová, Petr Mandel, bratři 
Koptové, Jindřich Fairaizl, Tomáš Töpfer, Pavel Vantuch). 
Také v posledním desetiletí se členové a absolventi DRDS 
uplatnili v rozhlasových, televizních a filmových projek-
tech (mj. Adam Novák, Matěj Hádek, Gabriela Přibilová, 
Kristýna Květová, Radim Špaček, Pavel Novák, Tereza 
Duchková, Tomáš Žatečka). 

Dětští interpreti jsou už od třicátých let bohatě využí-
váni především v rozhlasovém vysílání, zejména v rolích 
dramatického repertoáru, ale také v pořadech publicis-
tických. Vystupují i ve filmech a televizních inscenacích. 
O stále vysoké četnosti působení dětských představi-
telů, kteří jsou připravováni v Dismanově souboru, při 
natáčení literárních a dramatických pořadů v Českém 
rozhlase svědčí například statistický údaj, který pochází 
ze sezony 1996–1997. Vypovídá o tom, že „dismančata“ 
se v tomto období podílela na realizaci celkem 106 roz-
hlasových pořadů. 

Mnozí z dětských interpretů se dočkali ocenění v rozhlaso-
vých soutěžích – například zvláštní prémii za roli v rozhla-
sové hře Markéty Zinnerové Ten prostřední aneb Ještě ty 
mi dělej starosti (v režii Karla Weinlicha) dostal v soutěži 
Prix Bohemia Radio Tomáš Staněk. Hlavní cenou Prix Bo-
hemia Radio za rok 1996 v kategorii pro děti a mládež byla 
oceněna nahrávka kompletního Máchova Máje, k jehož 
interpretaci se soubor vrátil po šedesáti letech (v archivu 
Čs. rozhlasu je uchován fragment nahrávky Máchova 
Máje z roku 1936). Za dětský herecký výkon ve hře Anička 
skřítek a Slaměný Hubert byla v téže soutěži v roce 1998 
čestným uznáním ohodnocena Sandra Vebrová. Rovněž 
v roce 1998 dostala hlavní cenu Prix Bohemia Radio hra 
Přemysla Ruta Viktor a drak, na jejímž vzniku se podílelo 
několik členů DRDS.

V nedávné době připravil soubor pro rozhlasové vy-
sílání řadu autorských pořadů – cyklus Vysílá Rádio 
Diss, Káva u Dismanů s … (v rámci pořadu Domino), 
dále pak například pohádku O princi Čekankovi, jak 
putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, 
která se mu přitom přihodila (1997). Kromě spolupráce 
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na rozhlasových programech studují „dismančata“ v prů-
měru tři až čtyři premiéry scénických realizací ročně. 

Úzké kontakty s francouzským souborem Les Mauvaises 
Herbes vyústily ve společné scénické projekty (například 
oba soubory vytvořily vlastní inscenace inspirované So-
foklovou Antigonou) a nakonec i v performance uváděné 
v rámci festivalu Praha 2000 – evropské město kultury 
pod názvem Pražské zdi. K nejúspěšnějším divadelním 
titulům patřily mj. dětská opera Hanse Krásy Brundibár, 
nastudování pohádky Patrika Ouředníka O princi Čekan-
kovi, jevištní ztvárnění Bradfordova Černošského Pána 
Boha a pánů Izraelitů, Holanovy Zdi, klasická pohádka 
Sněhurka svatojánská Jarmily Čermákové, andersenovský 
titul Princezna na hrášku, pásmo z poezie Václava Hraběte 
Příliš velké srdce, komedie Jak je důležité míti Filipa nebo 
osobitá Hra na mušketýry aneb Dvě hodiny dějepisu. 

Soubor udržuje pravidelný divadelní provoz na něko-
lika pražských scénách i na zájezdech. V poslední době 
uskutečnil také několik zahraničních zájezdů, například 
do Spojených států, Francie, Německa a Belgie, zúčast-
nil se prestižního festivalu Pražské jaro 1999. 

Představení členů DRDS Šuhaj Nikola (2002)
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Dětský pěvecký sbor 
Českého rozhlasu

Historie dětského rozhlasového sboru sahá do 
počátku třicátých let, kdy režisér a zpěvák Jan Kühn 
sestavil pro potřeby školského vysílání skupinu dětí 
z pražských škol.

Po roce 1945 vytvořil nový sbor nejprve skladatel 
Karel Hába a po něm se na téměř tři desetiletí ujal jeho 
vedení Bohumil Kulínský.

Bohumil Kulínský (1910–1988)
Hudební pedagog, sbormistr a skladatel, v letech 1948–
1973 umělecký šéf a sbormistr Dětského pěveckého sboru 

ČsRo v Praze. V rozhlasových pořadech a na veřejných 
koncertech uvedl sborovou tvorbu všech historických 
epoch. V průběhu let vypracoval svébytnou metodu práce 
s dětskými zpěváky, kterou popsal v několika publikacích 
(mj. Intonace pro instrumentalisty, Máte hudební sluch?, 
Vokální stenografie, v níž vytvořil novou soustavu noto-
vého písma, umožňující rychlý zápis melodie). Systém 
přípravy sborových zpěváků, který Bohumil Kulínský vy-
pracoval, funguje v nezměněné podobě v podstatě dodnes. 
Komponoval dětské sbory, sonáty, komorní skladby, byl 
upravovatelem lidových písní, zejména pro pěvecké sbory. 

Působení Bohumila Kulínského v oblasti sborového 
zpěvu se datuje již od roku 1940, kdy v Moravské Ostra-
vě-Hrabůvce založil dětský pěvecký sbor Hrabůvští zpě-
váčci. V roce 1942 zvítězili Hrabůvští zpěváčci v rozhla-
sové soutěži dětských sborů Čech a Moravy. K odchodu 

B. Kulínský s Dětským pěveckým sborem Čs. rozhlasu (1947)
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do pražského rozhlasu přiměl B. Kulínského již zmíněný 
skladatel Karel Hába. 

Sbor dr. Kulínského sloužil rozhlasovým potřebám, 
natáčel a vysílal široký repertoár od drobných dětských 
písní po závažná díla českých a světových skladatelů. 
Bohumil Kulínský provedl nové skladby Hurníkovy, 
Hanušovy, Ebenovy a dalších autorů, z nichž mnohé 
byly psány přímo pro rozhlasový sbor; zasloužil se 
například i o československou premiéru proslulé 
Brittenovy Slavnosti vánoční. Činnost sboru šířená na 
rozhlasových vlnách značně ovlivnila uměleckou úro-
veň dalších dětských souborů, jimž byla vzorem. „Ku-
línčata“ byla v poválečném Československém rozhlase 
pojmem. Členy dětského sboru byla řada pozdějších 
uměleckých i politických osobností, například sólistky 

opery pražského Národního divadla v Praze Věra Nová-
ková a Eva Děpoltová, dále hudebníci Jana Koubková, 
Zdena Lorencová, Jiří Korn, Petr Janda, Jaroslav Uhlíř, 
herečka Marta Vančurová nebo spisovatelka Zdena 
Salivarová-Škvorecká a náš současný prezident Václav 
Klaus. Koncertní turné vedla Dětský pěvecký sbor ČsRo 
s velkými úspěchy do Anglie, Francie, Švédska, Norska, 
několikrát do Itálie, Rumunska, Maďarska, Bulharska 
a Německa. 

Velmi úspěšné působení dětského sboru v rámci 
Čs. rozhlasu skončilo náhle v roce 1973. Po zájezdu do 
Itálie přišlo udání, že kolektiv přijal přístřeší v římském 
klášteře. Po ukončení spolupráce s rozhlasem (dr. Kulín-
ský byl oficiálně poslán do důchodu) se sbor osamostat-
nil a přijal současný název Bambini di Praga. 

B. Kulínská se sborem při natáčení v karlínském studiu (2001)



578

R
O

Z
H

L
A

S
O

V
Á

 
T

Ě
L

E
S

A
 

 
 

 
 

 
A

 
R

O
Z

H
L

A
S

O
V

Ý
 

S
E

R
V

I
S

579

V roce 1973 vytvořil nový rozhlasový sbor prof. Čest-
mír Stašek, který uplatnil své dlouholeté zkušenosti 
sbormistra Pražského dětského sboru a rozvíjel rozsáhlou 
koncertní činnost doma i v zahraničí. Četné ceny z mezi-
národních soutěží dokládají uměleckou úroveň sboru.

Od roku 1992 vede Dětský pěvecký sbor Českého 
rozhlasu dr. Blanka Kulínská, zpočátku se svým synem 
Bohumilem Kulínským, který působil mimo jiné také 
jako šéfdirigent opery Národního divadla v Praze a sbor-
mistr již zmíněného pěveckého sboru Bambini di Praga.

Blanka Kulínská (1935)
Od roku 1945 členka Dětského pěveckého sboru ČsRo; 
v letech 1954–1973 druhý sbormistr DPS ČsRo, sbormistr 
přípravných oddělení. Připravovala rozhlasové hudební 
pořady pro 1.–5. ročník ZDŠ a vedla ve vysílání nácviky 
písní pro žáky. Podílela se na umělecké výchově členů DPS 
a na organizaci všech jeho turné. Pro potřeby dětských 
sborů upravila řadu lidových písní a další skladby aranžo-
vala. Protože v době profesionální rozhlasové spolupráce 
Blanky a Bohumila Kulínských platilo pravidlo, podle ně-
hož nemohli být manželé zaměstnáni společně na jednom 
pracovišti, byla evidována jako externí spolupracovnice. 

Concertino Praga 

Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků 
Concertino Praga, založená v Československém roz-
hlase v Praze v roce 1966, náleží v celosvětovém mě-
řítku k prestižním soutěžím své kategorie (mj. je členem
Evropské unie hudebních soutěží). Pořádá se každo-
ročně pod patronací EBU. Ve tříletém cyklu se střídají 
soutěžní obory  klavír–housle–violoncello (věkový limit 
16 let), flétna–hoboj–klarinet–trubka–lesní roh (věkový 
limit 18 let) a komorní soubory do pěti hráčů (věkový 
limit 18 let). Mezinárodní porota posuzuje anonymně 
nahrávky soutěžních výkonů, které přihlašují státní 
nebo veřejnoprávní rozhlasové organizace. Laureáti 
obhajují svůj titul veřejným vystoupením na slavnostním 
koncertu v Praze a na Jihočeském festivalu Concertino 
Praga, který se koná v atraktivním prostředí jihočeských 
zámků a měst, například v Jindřichově Hradci, Českém 
Krumlově, Žirovnici nebo Českých Budějovicích. Sou-

J. Brydniaková při vystoupení na Jihočeském festivalu Concertino 
Praga v Maškarním sále zámku v Českém Krumlově (1999)
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těžní snímky, přímé přenosy i záznamy koncertů se vysí-
lají a uchovávají v Českém rozhlase. 

Soutěž za dobu svého trvání uvedla do povědomí od-
borné i laické veřejnosti množství mladých hudebníků, 
z nichž mnozí se později stali slavnými osobnostmi. Už 
na prvním koncertě laureátů 18. listopadu 1966, tedy 
v době, kdy ještě soutěž neměla dnešní pověst, vystou-
pili hudebníci, kteří předznamenali její budoucí věhlas: 
houslisté Dmitrij Sitkovetskij (12 let) a Václav Hudeček 
(14 let) a klavíristka Ljubov Timofejevová (15 let).

V rozhlasovém archivu zásluhou soutěže Concertino Praga 
figurují i mnohá další slavná jména: houslisté Shizuka Ishi-
kawa, Pavel Šporcl, violoncellisté Leonid Gorochov, Daniel 
Veis, klavíristé Vladimír Felcman, Zoltán Kocsis, Igor Arda-
šev, varhaník Jaroslav Tůma, flétnisté Michael Kofler, Petr 
Zejfart, hobojistka Jana Brožková, klarinetisté Vlastimil 
Mareš, Sabine Meyerová, Ludmila Peterková, Kateřina Vá-

chová, hornista Radek Baborák, trumpetisté Zdeněk a Jiří 
Šediví a mnoho dalších. 

V porotách zasedaly mimořádné osobnosti našeho hu-
debního života, nejčastěji Václav Holzknecht, František 
Šolc, Ilja Hurník, Jiří Hlaváč, Josef Vlach, Zuzana Růžič-
ková. Generace zakladatelů soutěže – redaktoři Helena 
Karásková (cena pro absolutního vítěze nese její jméno), 
Miroslav Turek, Vratislav Beránek, režiséři a dramatur-
gové Viktor Kalabis a Ferdinand Pohlreich – věnovala 
přípravě soutěže mimořádné úsilí a dokázala se obklopit 
týmem vynikajících spolupracovníků. K redakčnímu 
týmu patřili později například režiséři a dramaturgové 
Jan Valta, Otomar Kvěch a Lukáš Matoušek. Na úspěchu 
soutěže se dále podílely tajemnice Stanislava Lukařová 
a Jana Hlinková či Eva Schwarzová. Další generaci, re-
prezentované jmény Jiří Štilec, Eva Ocisková, Stanislava 

J. Hlaváč, Z. Růžičková – dlouholetí členové porot, uprostřed tajemnice soutěže J. Hlinková
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Střelcová, Jiří Teml, Boris Kobrle, se podařilo vynikající 
úroveň soutěže udržet. 

Prostřednictvím mezinárodní hudební výměny v Českém 
rozhlase se aktuální nahrávky poskytují k vysílání do za-
hraničí. Snímky nejlepších účastníků 35. ročníku meziná-
rodní rozhlasové soutěže Concertino Praga 2000 a násled-
ného 33. Jihočeského festivalu Concertino Praga 2001 si 
vyžádaly mimo jiné významné rozhlasové korporace v Ka-
nadě a Rusku a německé vysílání ARD. Concertino Praga 
oslovuje miliony posluchačů na celém světě a prezentuje 
dobré jméno Českého rozhlasu v zahraničí.

Od konce roku 2002 se stal vedoucím této mezinárodní 
soutěže šéfproducent Českého rozhlasu Jiří Vejvoda.

Concerto Bohemia 

Concerto Bohemia je mladším sourozencem slavné 
mezinárodní soutěže Concertino Praga. Také tato soutěž 
je založena na anonymním hodnocení magnetofono-
vých nahrávek. Concerto Bohemia vzniklo v roce 1992 
z námětu hudebního režiséra Tomáše Stavěla v redakci 
hudebního vysílání pro děti a mládež, tedy ve stejné 
redakci, která pečovala o Concertino Praga. Na rozvoji 
soutěže se dále nejvíce podíleli redaktoři Stanislava 
Střelcová a Vratislav Beránek. Od konce roku 2002 
převzal Concerto Bohemia jako vedoucí Jiří Vejvoda, 
šéfproducent Českého rozhlasu. 

Žesťový soubor Základní umělecké školy v Náchodě při Slavnostním koncertu vítězů Concerto Bohemia ve Španělském sále (1996)
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Concerto Bohemia je soutěž vyhlašovaná v České 
republice se zaměřením na orchestry konzervatoří a zá-
kladních uměleckých škol, tedy na mladé hudebníky ve 
věku od 16 do 25 let. Soutěž se uskutečňuje ve dvoule-
tém cyklu. To znamená, že v jednom roce se jí zúčastňují 
studentské a žákovské komorní soubory v počtu hráčů 
od 6 do 12, dále pak orchestry v obsazení od 36 do 50 
hráčů, v dalším roce pak komorní ansámbly od 12 do 36 
hráčů. Mladí hudebníci si ověřují interpretační kvality 
před mikrofonem a získávají cenné zkušenosti při práci 
v profesionálním nahrávacím studiu. Soutěž získala 
u mladých lidí velký ohlas. 

Soutěžní snímky jsou porotě přehrávány podobným způ-
sobem, jako je tomu u soutěže Concertino Praga, tedy 
pod anonymními pořadovými čísly. Poroty jsou sestaveny 
zvlášť pro smyčcové a dechové soubory a bývají zpravidla 
tříčlenné. Jejich společným předsedou a patronem celé 
soutěže je prof. Ilja Hurník. Povinností pro vítěze je obhájit 
soutěžní nahrávku na koncertě, který ve společném pří-
mém přenosu vysílají Český rozhlas a Česká televize. Díky 
spolupráci s Pražským hradem se stalo tradicí pořádání 
tohoto koncertu ve Španělském sále, a to u příležitosti Dne 
boje studentů za svobodu a demokracii (17. listopadu). Od 
roku 2003 budou koncerty vítězů v Praze na Žofíně. 

Archivní a programové 
fondy Českého rozhlasu

lze s mírnou nadsázkou přirovnat k technickému 
zázemí divadla – nejsou zvenčí vidět, ale přesto by roz-
hlas bez nich mohl jen stěží fungovat. Svým rozsahem 
(více než 12 000 běžných metrů) jsou největším útvarem 
Českého rozhlasu. Jejich posláním je vytvářet a posky-
tovat dokumentární a informační zdroje pro tvorbu 
rozhlasového programu a zajišťovat všestrannou péči 
o bohatství, které rozhlas vytvořil a soustředil za dobu 
své existence.

Historie jednotlivých útvarů začala již v počátcích Ra-
diojournalu. Ve druhé polovině dvacátých let byly vytvo-
řeny základy fondu hudebnin, gramoarchivu a archivu. 
Jednotlivé fondy a sbírky byly po řadu let soustavně 
systematicky doplňovány a zpřístupňovány, takže dnes 
jsou cenným pramenem pro rozhlasovou tvorbu, studijní 
účely i novodobou historii.

Současný odbor Archivních a programových fondů (APF) 
tvoří kancelář, archiv, fond hudebnin, fonotéka, gramoar-
chiv, hlavní katalog, dokumentace a knihovna. 
V roce 1986 nejprve vzniklo sloučením archivu a doku-
mentace Středisko dokumentačních a archivních fondů, 
od 1. ledna 1987 k němu byly připojeny fonotéka, hudební 
kartotéka, gramoarchiv a fond hudebnin a vytvořil se Úsek 
programových, dokumentačních a archivních fondů, orga-
nizačně začleněný do Českého rozhlasu. Později byl tento 
útvar přejmenován na Archivní a programové fondy a stal 
se součástí programového úseku řízeného programovým 
ředitelem. 

Archivní a programové fondy v rámci odborných 
činností zajišťují doplňování fondů a sbírek z rozhla-
sových i mimorozhlasových zdrojů, předarchivní péči 
a skartaci, odborné zpracování a zpřístupňování pře-
vzatých materiálů, poskytování informací o veškerých 
dokumentech uložených ve fondech pro interní i externí 
zájemce, výpůjčky programových materiálů, poskytují 
podklady pro evidenci práv, zajišťují péči o fyzický stav 
fondů, nákup a distribuci záznamového materiálu a jeho 
příslušenství. Evidence k fondům a sbírkám, po léta 
zpracovávaná formou kartoték, je postupně převáděna 
do počítačových databází.
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Rok 2000 znamenal konec prostorových provizorií, 
APF se s výjimkou dokumentace přestěhovaly do no-
vých účelově vybudovaných prostor studiového domu 
v Římské ulici na Vinohradech.

Archiv soustřeďuje, ukládá, zpracovává a zpřístup-
ňuje veškerý archivní materiál z činnosti Českého 
rozhlasu a jeho předchůdců, slouží programové tvorbě, 
hospodářským, kulturním a úředním potřebám a his-
torickému bádání. Chronologické rozpětí archivních 
fondů od konce minulého století po současnost přesa-
huje existenci rozhlasového vysílání. Nejstarší zvukové 
dokumenty byly přetočeny z různých typů historických 
nosičů. 

Prvními archivovanými zvukovými dokumenty byly projevy 
T. G. Masaryka k dětem a k Národnímu shromáždění z roku 
1928. V roce 1930 vzniklo gramofonové oddělení, kam se od 
roku 1931 začaly ukládat i zvukové nahrávky na želatinových 
fóliích. Systematické zpracování zvukových dokumentů bylo 
zahájeno až v roce 1960. V roce l964 archiv završil vývoj 
sloučením oddělení písemných a zvukových dokumentů, 
zároveň získal statut archivu zvláštního významu.   
Zvukové oddělení archivu uchovává tisíce zvukových 
záznamů zachycujících projevy významných osobností ve-
řejného života (císař František Josef I., prezidenti, ministři, 
zahraniční státníci, významní vědci, sportovci), atmosféru 
historických událostí i vynikající nahrávky hudebních 
a slovesných uměleckých děl.

Depozitář zvukových snímků
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Na přelomu let 1927–1928 začal slovesný odbor Radio-
journalu shromažďovat písemné programové materiály 
ve dvou samostatných řadách – hry a přednášky. Od 
dubna 1941 se přednášky svazovaly do tzv. deníčků. 
Samostatnou numerickou řadu tvoří větší programové 
celky – hry, pásma apod. Archiv vedle dokumentů pro-
gramového charakteru uchovává i materiály správní 
a fotosbírku.

Písemné oddělení archivuje texty rozhlasových relací 
od roku 1923, programové a správní materiály z vysílání 
BBC za druhé světové války, fond zahraničního vysílání 
Čs. rozhlasu od roku 1946 a správní materiál vztahující se 
k činnosti rozhlasu od roku 1922.

Od roku 1998 byl v rámci digitalizace zvukových do-
kumentů zahájen přepis na CDR, počítá se i s digitalizací 
části písemných fondů.

Fond hudebnin Českého rozhlasu patří k největším 
notovým archivům v České republice. Uchovává a od-
borně zpracovává veškeré notové materiály, odbornou 
hudební literaturu a výstřižkový fond pro programové 
i studijní účely. Materiály slouží potřebám Symfonic-
kého orchestru Českého rozhlasu, studiové výroby, 
dramaturgů, redaktorů a hudebních režisérů Českého 
rozhlasu, ale i uměleckým školám, symfonickým or-
chestrům a dalším kulturním zařízením v tuzemsku 
i v zahraničí.

Badatelna Českého rozhlasu (poskytuje služby i veřejnosti)
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Fond byl založen po angažování orchestru Radiojournalu 
1. října 1926. Obsahuje přes 100 000 titulů všech hudebních 
žánrů včetně cca 1400 rukopisů (například Leoše Janáčka, 
Josefa Suka, Bohuslava Martinů, Ervína Schulhoffa, Vác-
lava Trojana a mnoha dalších). 

V roce 2001 vzniklo při fondu hudebnin Hudební 
vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu. 
Jeho cílem je především vydávání děl, která jsou sou-
částí nové výroby stanic nebo Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu. Vydává a zpřístupňuje díla autorů 
meziválečné a poválečné generace s blízkým vztahem 
k Radiojournalu, díla z historických sbírek, napomáhá 
uvádění premiér renomovaných soudobých autorů 
a propagaci děl mladých talentovaných autorů. 

Fonotéka spravuje provozní zvukové snímky na ana-
logových i digitálních nosičích. Bezprostředně se podílí 
na zajištění výroby a vysílání. Na technická pracoviště 
dodává dle objednávek nahrané nosiče, zabezpečuje 
výměnu nosičů se studii ČRo a zprostředkovává zvu-
kové výpůjčky z archivu. Pro potřeby celého Českého 
rozhlasu zajišťuje nákup a distribuci záznamového ma-
teriálu a jeho příslušenství. 

Vznikla v roce 1952 jako samostatný útvar v rámci úseku 
techniky. V současnosti uchovává 87 000 analogových zvu-
kových záznamů, více než 10 700 záznamů R DAT, 8900 CD 
a 1200 CDR. Součástí fonotéky je záznamová kancelář, 
která formou počítačových databází vede přesnou evidenci 
o pohybech snímků od jejich natočení až po skartaci.

Depozitář fonotéky
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Gramoarchiv začal vznikat shromažďováním nahrá-
vek, zpočátku výhradně cizích, nejdříve s díly klasické, 
později i zábavné a taneční hudby. 

Rozhlas začal využívat gramofonu v roce 1929. Nejprve 
sjednával natáčení určitých záznamů se specializovanými 
firmami (první byl projev presidenta Masaryka k 10. výročí 
ČSR v roce 1928). Rozhlasový gramoarchiv patří k největ-
ším v Evropě; je v něm uloženo přes 150 000 gramodesek. 
Dochovalo se na nich mnoho zajímavých nahrávek (na-
příklad klavírista Josef Jiránek, Smetanův žák, houslisté 
Pablo de Sarasate, Bronislav Hubermann, Váša Příhoda, 
Jaroslav Kocian, dechovka dirigovaná J. Souzou z let 
1902–1911). Raritou jsou i voskové fólie a desky, které 
se přehrávaly dřevěnými (bambusovými) jehlami. V roz-
hlase byly poprvé použity k záznamu fotbalového utkání 

Československo–Jugoslávie v roce 1932. Na „voscích“ se 
dochovalo množství projevů státníků, politiků, vynálezců 
i umělců. 
Za okupace Němci zničili mnohé z toho, co se za předchozí 
léta nashromáždilo. Mnoho zajímavých a cenných nahrá-
vek bylo zlikvidováno rovněž po roce 1948 a 1968.

V současnosti gramoarchiv pečuje o gramofonové 
„černé“ desky a zabezpečuje přísun a zpracování desek 
kompaktních (CD), ze kterých se dnes převážně vysílá. 

Hlavní katalog shromažďuje veškeré dostupné in-
formace zejména o hudebních snímcích.

Jeho základem se stala hudební kartotéka. Vznikla v roce 
1955 při Hlavní redakci hudebního vysílání Čs. rozhlasu 
jako oddělení, shromažďující dokumentaci k hudebním 

Dezinfekční komora pro mechanickou i chemickou očistu dokumentů
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snímkům natočeným v Praze, Bratislavě a v regionálních 
studiích v Brně, Ostravě, Plzni a Ústí nad Labem. Kromě 
vlastních nahrávek eviduje i snímky převzaté z hudebních 
vydavatelství (Supraphon, Panton, Opus), z Čs. televize 
a z mezinárodní hudební výměny.

Záznamy jsou soustředěny v autorských, druhových 
a interpretačních kartotékách (téměř milion kartotéč-
ních štítků) a jsou uspořádány odděleně pro hudbu váž-
nou, zábavnou a lidovou. Podstatná část informací byla 
v uplynulých letech zpracována formou počítačových 
záznamů. V současné době se formou počítačových da-
tabází zpracovává nejen běžný provozní fond s nahráv-
kami na magnetofonových pásech, CD, DAT i dalších 
zvukových nosičích, ale i rozsáhlý fond gramodesek 
v počtu zhruba 50 000 titulů.

Dokumentace zajišťuje a odborně zpracovává infor-
mační zdroje, vytváří a aktualizuje dokumentační a fak-
tografický fond z nejrůznějších oblastí veřejného života 
u nás i v zahraničí. V omezené míře provádí vlastní 
ediční činnost. 

Vznikla v roce 1953 sloučením oddělení dokumentace 
zahraničního vysílání a dokumentačně informačního od-
dělení politického vysílání. Fond výstřižků o domácích 
a zahraničních událostech obsahuje přibližně dva miliony 
výstřižků a umožňuje poskytovat chronologicky řazené 
informace k požadovanému tématu.

Kromě pracovníků Českého rozhlasu využívají služeb 
dokumentace i externisté, především novináři, kterým 
lze za úhradu poskytnout informační a konzultační 
služby i kopie vybraných materiálů.

Knihovna je svým zaměřením určena pro práci 
redaktorů a tvůrčích pracovníků Českého rozhlasu. 
Kromě výpůjční agendy a dalších služeb pro program 
zajišťuje rozdělování veškerého tuzemského i zahranič-
ního tisku a související agendy a doplňování příručních 
knihoven o základní slovníky, encyklopedie a tzv. litera-
turu operativní (například zákony, informativní příručky, 
normy, technická literatura apod.).

Od svého založení v roce 1932 je budována jako studijní 
knihovna. Její fond přesahující 50 000 knih je pravidelně 
doplňován s přihlédnutím k požadavkům programových 
pracovníků. Na knihovnu se nikdy nevztahovala žádná 

cenzurní opatření, fond zůstal po roce 1948 i 1968 nenaru-
šen. Najdou se v něm i materiály těžko dostupné v jiných 
knihovnách. Po roce 1990 fond obohatily knihy vycházející 
v exilových vydavatelstvích.

Nový přístup k archivním a programovým fondům 
a sbírkám se projevil v posledních letech, kdy se 
vzhledem k omezeným finančním možnostem snižuje 
prvovýroba a archivní dokumenty jsou stále častěji vý-
chodiskem pro tvorbu programu. V posledních letech se 
APF významnou měrou podílejí i na propagaci Českého 
rozhlasu.
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Rozhlasový časopis

„Zahajujeme dnešním číslem vydávání časopisu, 
jehož účelem je především, aby sloužil k informaci 
těch, kdo stali se předplatiteli Radiojournalu, t.j. jeho 
bezdrátových produkcí a zpráv, a v druhé řadě pak 
k poučení všech, kdo se o radio zajímají.“ Těmito slovy 
v září roku 1923, pouhé čtyři měsíce od počátku pravi-
delného domácího radiofonního vysílání ze kbelského 
stanu, zahájila redakce věstníku Radio(-)journal, řízená 

Milošem Čtrnáctým, éru tehdy jistě netušeně dlouhé 
existence rozhlasového týdeníku. Vydavatelem časopisu 
byla stejnojmenná společnost Radiojournal, spol. s r. o., 
která dostala v roce 1923 povolení k provozování radio-
telefonie v tehdejší Československé republice. 

Tištěný měsíčník (na týdenní periodicitu přešel 
až v roce 1925) přispíval v prvopočátcích užitečnými 
radami i historickou a technickou osvětou k rozvoji 
rozhlasového vysílání u nás. Bylo to třeba jak z hlediska 
obchodního (společnost byla závislá na počtu konce-
sionářů, kterých bylo ještě v polovině roku 1924 jen 
219), tak z hlediska praktického – získat licenci k posle-
chu rádia bylo tehdy prakticky stejně složité jako získání 
zbrojního pasu. 

Jedno z prvních čísel přejmenovaného programového týdeníku

První číslo programového věstníku
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Přirozenou úlohou tištěného Radiojournalu se brzy 
stalo i zavádění nových českých „radiofonních“ pojmů, 
dnes – i když třeba v pozměněné podobě – zcela běž-
ných: tak například z pozdravu „na uslyšenou“ z roku 
1923 zbylo časem „na slyšenou“; český termín „rozhlas“ 
užíváme od dvacátých let v nezměněné podobě – i když 
vedle mezinárodního „rádia“ – dodnes.

Od konce roku 1923, naplno pak od ledna 1924 při-
nášel věstník Radiojournal programy domácího vysílání, 
doplněné přehledem vysílání dalších devatenácti kon-
tinentálních rozhlasových stanic. Na celý přehled však 
stále ještě vystačil jediný list papíru. Od prvopočátků 
měly v časopisu trvalé místo dopisy čtenářů a poslu-
chačů, kteří většinou hodnotili vyslechnutý program.

V březnu 1925 redakce oznámila změny: z dosa-
vadního měsíčníku malého formátu se stal rotačkový 
týdeník formátu novinového, novým nakladatelem pak 
byla pražská tiskařská a novinářská společnost Orbis. 
Typografickou krásu prvních dvou let však rozhlasový 
věstník touto změnou nadlouho ztratil. 

Diskuse o podobě časopisu vyústily na jaře 1933 
v novou dohodu mezi společností Radiojournal a Orbi-
sem. Podle této dohody Orbis pokračoval ve vydávání 
týdeníku, teď už v rozsahu 56 stran, za nezměněnou cenu 
dvě koruny za výtisk. Radiojournal postoupil Orbisu vý-
hradní právo otiskovat rozhlasové programy, které se za-
vázal dodávat v úplnosti a s předstihem. Denní tisk směl 
napříště otiskovat rozhlasové programy maximálně na 
následující den. Dohoda byla uzavřena s platností od 
1. dubna 1933 na dobu pěti let s možností prodloužení 
o další „pětiletku“. 

Na sklonku třicátých let se Týdeník Radiojournal 
ještě stihl (1. ledna 1939) přejmenovat na Náš rozhlas, 
rozšířit zpravodajství o rozhlasovém dění v zemi, zvý-
šit počet teoretických úvah i polemik o rozhlasových 
žánrech, pravidelné místo dostaly původní drobnější 
literární útvary i křížovka. Jádrem obsahu byl – v té 
době už velmi obsáhlý – rozhlasový program na celý 
týden s programy stanic domácích (Praha I, Praha II, 
Brno, Moravská Ostrava, Banská Bystrica a Bratislava) 
a více než třiceti stanic zahraničních. Časopis Náš roz-
hlas byl zastaven 24. května 1941 a jeho úlohu přebral 
Týden rozhlasu, který již před válkou (od roku 1934 do 
roku 1938) Orbis vydával vedle časopisu Radiojournal.
Od 26. května 1945 se časopis vrátil k názvu Náš rozhlas. 

Až do roku 1951 byl jeho vydavatelem a zároveň nakla-
datelem Orbis, od roku 1951 jej Orbis pouze tiskl, vyda-
vatelem se stal Československý rozhlas.

S přelomem let 1953/1954 přišla změna pro budouc-
nost zásadní: spolu se zahájením televizního vysílání byl 
Náš rozhlas přejmenován na týdeník Československý 
rozhlas a televize a obsah byl rozšířen o televizní pro-
gram. Společný rozhlasový a televizní programový časo-
pis se udržel až do poloviny roku 1966, kdy se televizní 
a rozhlasová část oddělily do samostatných týdeníků. 
Tvrdé kritice za chudý obsah se neubránil ani jeden 
z nich.

Současná podoba časopisu
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Lednový hudební úvodník Československého roz-
hlasu z pera Jiřího Štilce ani v nejmenším nenaznačoval 
dramatický spád událostí v následujících měsících roku 
1968. Ani Československý rozhlas č. 34 na týden od 
19. do 25. srpna nebyl ničím zvláštní – snad jen titulní 
fotografií z televizního studia s Věrou Šťovíčkovou, Jiřím 
Dienstbierem a Slávou Volným – a vzhledem k výrobním 
lhůtám platí totéž o následujícím čísle. Až koncem září 
1968 (zatímco Československý rozhlas odvedl v srpno-
vých dnech heroický výkon, bylo vydávání jeho věstníku 
celkem logicky přerušeno) se dočteme, že rozhlasové 
vysílání se konsoliduje, avšak programové údaje jsou 
zatím neúplné a nejsou vyloučeny změny. V říjnu 1968 
následuje Dopis pracovníků rozhlasu, určený soudru-
hům Svobodovi, Dubčekovi, Černíkovi a Smrkovskému. 
Přetištěním tohoto dopisu reflexe doby v ročníku 1968 
končí. 

Od května 1969 se v Československém rozhlase i jeho 
týdeníku naplno rozběhla normalizace. Tu stvrdil i nu-
cený přechod (v letech 1973–1974) pod vydavatelství 
Rudé právo. Z názvu bylo vypuštěno adjektivum Česko-
slovenský, cena byla zvýšena o dvacet haléřů (na jednu 
korunu československou), nevzhlednost novinového 
formátu byla naopak zachována, poprvé se na titulní 
straně objevila barva (pro sedmdesátá léta příznačně 
červená). Rozsáhlý sice, ale nepříliš přehledný byl pro-
gram – teď už stanic Praha, Vltava, Hvězda, Bratislava, 
rozhlasu po drátě a krajových vysílání.

V lednu 1977 časopis Rozhlas zveřejňuje programové 
závěry Čs. rozhlasu v nové etapě boje proti třídnímu ne-
příteli. Text Charty 77 bychom v Rozhlasu hledali marně, 
čtenářům (a předtím posluchačům) však správný postoj 
(souhlas s Antichartou) vysvětlil v Živých slovech 
ústřední ředitel Ján Riško.

Listopadové události roku 1989 Rozhlas příliš nere-
flektoval. Až v čísle 50 najdeme první fotografii ze zapl-
něného Václavského náměstí – vedle Živých slov Vasila 
Mohority a rozhovoru o vysílání Pionýrské jitřenky. Re-
flexi nové doby najdeme až v číslech následujícího roku. 
To už Rozhlas vycházel ve vydavatelství Delta-press (na-
hradilo vydavatelství Rudé právo), které týdeník prodalo 
soukromé společnosti Radioservis, s. r. o. Ta se po dvou 
letech transformovala v akciovou společnost, jejímž 
stoprocentním vlastníkem se v roce 1996 stal Český 

rozhlas. Koloběh se uzavírá, programový věstník se po 
letech vrátil do rukou vysílací rozhlasové společnosti. 

12. října 1998 vyšel Týdeník Rozhlas poprvé s barev-
nou obálkou. Koncem roku 2000 se redakce soustředila 
na další významný okamžik v historii časopisu – přechod 
na takzvaný berlínský formát. Od března roku 2001 se 
Týdeník Rozhlas zvětšil a začal vycházet se třemi přílo-
hami. Čtenářům se tak do rukou dostaly čtyři časopisy 
najednou: dva programové (rozhlasový a televizní) a dva 
publicistické. Redakce tím vyhověla čtenářům, volajícím 
po snadnější manipulaci s časopisem a jeho přehlednější 
podobě. S novým formátem se dočkaly důstojnějšího 
místa některé starší rubriky a nové přibyly – například 
Reflexe rozhlasové tvorby, jediná svého druhu na zdej-
ším mediálním trhu.

Týdeník Rozhlas v posledních letech získal respekt 
a také nové čtenáře. Jiné však poztrácel – především 
proto, že posluchačů, kteří by potřebovali podrobný 
program Českého rozhlasu, stále ubývá.



Přílohy
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Významná data 
z rozhlasové historie

1922
prosinec     Eduard Svoboda a Miloš Čtrnáctý požádali o koncesi 

na veřejné radiotelegrafické vysílání

1923
23. 3.  zákon o telegrafech s ustanovením o radiofonii, její 

provozování se stalo monopolním právem státu 
29. 3.   ministerstvo pošt a telegrafů uspořádalo první radio-

fonický koncert pro členy vlády 
15. 5.   závěrečný pokus ministerstva pošt a telegrafů s pře-

laděním 1 kW radiotelegrafního vysílače na provoz 
radiofonní 

18. 5.   ve 20.15 hod. bylo zahájeno pravidelné vysílání na 
dlouhých vlnách ze stanu ve Kbelích (Českosloven-
sko se po Británii stalo druhou zemí s pravidelným 
vysíláním v Evropě) 

1. 6.  Miloš Čtrnáctý se stal prvním šéfem rozhlasového 
programu

7. 6.   ustavena společnost Československé zpravodajství 
radiotelefonické, spol. s r. o. (spojením společnosti 
Radioslavie se Spolkem českých žurnalistů), minis-
terstvo pošt a telegrafie jí udělilo koncesi pro vysí-
lání bez drátu

červenec  Československé zpravodajství radiotelefonické se 
přejmenovalo na Radiojournal (v první fázi zaměst-
nával Radiojournal šest pracovníků)

5. 9.   první koncese byla vydána JUDr. Josefu Lachoutovi 
z Řevnic u Prahy 

září   časopis Radiojournal začal vycházet jako měsíčník
14. 10.  první veřejný radiotelefonický koncert Radiojour-

nalu na Václavském náměstí před budovou Národní 
politiky 

11. 12.  první informační schůze poradního sboru Radiojour-
nalu za účasti zástupců ministerstva pošt a telegrafů, 
ministerstva vnitra, ministerstva zahraničí, Čs. červe-
ného kříže, Osvětového svazu, Státního bioklimatic-
kého ústavu a peněžních ústavů

20. 12.   zákon o přechovávání radiofonických zařízení

1924
17. 1.  Adolf Dobrovolný se stal prvním stálým hlasatelem 
31. 1.   první vysílání do zahraničí – koncert Radiojournalu, 

úvodní slovo v angličtině ing. Eduard Svoboda, 
v esperantu Augustin Pitlík (O československých 
cizineckých atrakcích)

17. 4.  vládní nařízení o podrobnostech zákona o telegrafech 
a ustanovení o radiofonii

1. 5.   první česká přednáška v rozhlase (hudební kritik 
O. Šourek: vzpomínka na Antonína Dvořáka)

21. 5.   poprvé se v Národních listech objevilo slovo „rozhlas“ 
místo dříve užívaného „broadcastingové vysílání“; 
autorem tohoto novotvaru je redaktor J. D. Richard 
(vlastním jménem Durdil)

5. 6.  vysílání prvního radiokabaretu (Karel Hašler se svým 
souborem) 

20. 6.   stěhování kanceláří z Národní třídy do čtyřpokojo-
vého bytu v budově Poštovní nákupny na Fochově 
(dnes Vinohradské) třídě č. 58;  v jedné místnosti byla 
zřízena hlasatelna a vysílací studio, v druhé technické 
pracoviště se zesilovači 

2. 8.   první sportovní přenos (box ČSR–USA z pražského 
klusáckého stadionu na Letné), zprávy byly telefo-
nicky předávány do Kbel, hlasatel Dobrovolný je 
tlumočil posluchačům

1. 9.   zahájeno vysílání z Brna (stanice Komárov u Brna), 
studio na střeše bývalého Zemského domu

září   svolení ministerstva pošt a telegrafů k postavení 
pokusné stanice ve Strašnicích

1.12.  poslední vysílání z kbelského studia
2. 12.   zahájeno vysílání z nového „atelieru“ v Poštovní

nákupně

1925
12. 2.   první přenos opery (B. Smetana: Dvě vdovy – z Národ-

ního divadla v Praze)
21. 2.   začala pravidelně pracovat první česká vysílací stanice 

v Praze-Starých Strašnicích (nejdříve půlkilowattová, 
koncem roku nahrazena pětikilowattovou americké 
firmy Western Electric)

15. 3.   přestěhování atelieru do budovy Orbisu, Fochova 62 
na Vinohradech 

18. 3.   první mezinárodní rozhlasová konference v Lon-
dýně; Radiojournal se stal členem nově založené 
Mezinárodní rozhlasové unie (IBU) 

22. 3.   E. Franke, ministr pošt a telegrafů, jako první čs. mi-
nistr promluvil do rozhlasu (o problémech telegrafní 
techniky v Československu)

11. 5.   první přenos koncertu České filharmonie ze Smeta-
novy síně (B. Smetana: Má vlast) 

24. 6.   uzavřena smlouva o vysílání zpráv s ČTK s platností 
od 1. 1. 1925

4. 7.  Radiojournal jako soukromá společnost se reor-
ganizovala na společnost s r. o. s 51 % účastí státu, 
ministerstvo pošt a telegrafů schválilo 6. 3. 1925

1. 10.  Brno zahájilo vysílání na vlně 750 m
1. 10. nastoupil první rozhlasový dirigent Jožka Charvát
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24. 10.  zahájena výměna evropských rozhlasových pořadů
25. 10.   zahájeno německé, maďarské a ukrajinské vysílání 

pro národnostní menšiny 
28. 10.   první přenos projevu prezidenta T. G. Masaryka z au-

dienční síně pražského Hradu
14. 11.  Brno zahájilo vysílání z nového studia v Nové ulici 18
24. 12.   uveden do provozu nový vysílač ve Strašnicích 
25. 12.   první přímý přenos mše (z chrámu Cyrila a Metoděje 

v Karlíně)

1926
3. 1.   zahájeno pravidelné vysílání zemědělského rozhlasu, 

prvního odborného rozhlasového vysílání v Evropě
7.–14. 2.   první velká propagační akce Týden radiofonie
30. 3.   první veřejný přenos orchestrálního koncertu 

z Radiopaláce
1. 4.   zaveden časový signál, vždy ve 12.00 a ve 22.00 hod. 

ze Státní hvězdárny (šest krátkých tónů)
3. 4.   vybudováno přímé spojení pro vysílání z parlamentu
18. 4.   zahájení provozu nové stanice v Brně 
25. 5.   zapojeny linky z baziliky sv. Václava, Stavovského 

divadla a Pantheonu Národního muzea
1. 6.   nastoupil první šéf hudebního programu Jaroslav 

Krupka, zakladatel prvního komorního souboru
Radiojournalu (Ondříčkova kvarteta)

27. 6.–6. 7.   „Slet na krystal“ – přenosy z VIII. všesokolského 
sletu; vysílání bylo zahájeno novinkou – reportáží 
z Wilsonova nádraží (zvuky vlaku, hlášení stanice, 
vítání zahraničních hostů, hudba, jásot obecenstva 
apod.)

8. 7.   první přenos činohry z pražského Národního divadla 
(J. K. Tyl: Jiříkovo vidění)

6. 9.   příjem prvního zahraničního přenosu – projevu mi-
nistra zahraničí E. Beneše ze Ženevy 

21. 9.   zahájeno pravidelné vysílání zpráv z ČTK (tiskové, 
burzovní, meteorologické a sportovní)

26. 9.   zahájení dělnického rozhlasu 
1. 10.   založen první orchestr Radiojournalu (nynější Sym-

fonický orchestr Českého rozhlasu)
2. 10.  zahájeno pravidelné vysílání z Bratislavy
3. 10.   první přenos z fotbalového utkání v Evropě (SK Sla-

via–Hungaria v Praze na Letné), komentoval Josef 
Laufer

7. 10.   první koncert rozhlasového orchestru, dirigent Jožka 
Charvát 

listopad   poprvé se v Praze konala mezinárodní radiofonická 
porada (právnická komise) 

28. 11.  slavnostní otevření vysílací stanice v Bratislavě 
29. 11.  první rozhlasová relace pro školy (10.00–11.00 hod.)
30. 11.  premiéra první české původní rozhlasové hry (Miloš 

Kareš: Přástky)

21. 12.  uskutečněno první simultánní vysílání mezi Prahou 
a Brnem

1927
březen   zavedeny uhlíkové mikrofony firmy Reisz-Marconi, 

nové přenosné zesilovače
14. 3.   ministr obchodu zahájil vysílání rozhlasu pro obchod, 

průmysl a živnosti 
15. 3.   první přenos koncertu České filharmonie (Smetana, 

Dvořák) ze Smetanovy síně Obecního domu do zahra-
ničí (Rakousko) 

1. 4.   Miloš Kareš nastoupil jako šéf slovesného programu
17. 4.   zahájeno pravidelné vysílání z Košic (studio zřízeno 

provizorně v přístavku poštovní budovy)
22. 4.   programový provoz se přestěhoval do Národního 

domu na Vinohradech
1. 5.   angažováno Ondříčkovo kvarteto 
červenec  vypsání programové ankety
5. 7.   zavedení trhu práce ve vysílání
1. 9.   nastoupil první profesionální činoherní režisér J. Hurt 
9. 10.  dělnický rozhlas zahájil zvláštní cykly přednášek, 

určených především pro ženy 

1928
1. 1.  do brněnské stanice nastoupil Karel Vetterl, pozdější 

šéf hudebního oddělení a ředitel stanice
10. 1.   poprvé uvedeno herecké obsazení ve věstníku Radio-

journal (melodram Námluvy Pelopovy J. Vrchlického 
a Z. Fibicha v dramatické úpravě M. Kareše a v režii 
J. Hurta) 

17. 6.   první přímá reportáž prostřednictvím vysílačky v Ev-
ropě – XV. ročník pražských Primátorek (reportáž 
z jedoucího člunu)

7. 7.   vysílána první rozhlasová opereta autorů B. See-
manna a K. Čvančary Souper na rozloučenou

15. 7.  první přenos promenádního koncertu z Karlových 
Varů

27. 7.   orchestr Radiojournalu za řízení J. Krupky a O. Pa-
říka natočil první gramodesky

10. 10.   zahájen cyklus přednášek o rozhlasu (první tech-
nický ředitel Radiojournalu ing. Eduard Svoboda)

26. 10.   první mezinárodní přenos opery (Smetanova Pro-
daná nevěsta z Komické opery v Paříži) 

27. 10.   první záznam projevu prezidenta T. G. Masaryka na 
gramofonovou desku (projev k dětem)

16. 12.  v Brně provedena první česká původní rozhlasová 
skladba, kantáta Stanislava Goldbacha Posluchač 
rádia 
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1929
1. 1.   šéfem orchestru v Praze se stal Otakar Jeremiáš
1. 4.   nastoupila první stálá hlasatelka Marie M. Tomanová
1. 7.   zahájeno vysílání stanice v Moravské Ostravě (zku-

šební vysílání od 25. 5.); provizorní studio umístěno 
v hasičské zbrojnici na Denisově náměstí č. 3, vysílač 
o výkonu 11,2 kW

18. 8.   první sportovní přenos ze zahraničí (fotbalové utkání 
o Středoevropský pohár z Vídně mezi First Vienna 
a SK Slavia, reportér J. Laufer) 

13. 10.   první vysílání z Velké Pardubické
17. 10.   Radiojournal ve spolupráci s programovým věst-

níkem zorganizoval první posluchačskou soutěž 
o ceny 

26. 10.  první vysílání školského rozhlasu 
31. 10.  poprvé vysílán literární kabaret

1930
21. 1.   v Bratislavě zahájila provoz první budova postavená 

pro rozhlasové účely
1. 4.  Karel Boleslav Jirák se stal šéfem hudebního vysí-

lání 
3. 6.   vysílána zvuková hra Jana Grmely Požár opery, která 

způsobila skandál a paniku tím, že v posluchačích vy-
volala dojem autentického dění 

8. 9.   první transoceánský přenos z New Yorku – projevy 
úspěšných transatlantických letců Dieudonna Costese 
a Maurice Bellonta

19. 12.   slavnostně zahájeno vysílání školského rozhlasu (po-
kusy od roku 1928, mj. i E. Rusko v Košicích)

1931
6. 2.   zahájení pravidelných relací školského rozhlasu
1. 3.  referentem přednáškového programu se stal Otakar 

Matoušek
5. 5.   nový vysílač firmy Marconi o výkonu 32 kW na vlně 

259 m v Brně-Komárově
15. 5.   první rozhlasové vystoupení souboru M. Dismana 

ve stylizované reportáži Podblanické děti návštěvou 
v Praze 

18. 8.   první přenos opery z Bayereuthu (R. Wagner: Tristan 
a Isolda)

6. 9.   první vysílání opery z pražského rozhlasového studia 
(A. Dvořák: Tvrdé palice)

20. 9.  přímý přenos reportáže z letadla
26. 9.  první česká původní rozhlasová opera (R. Kubín

a M. Kareš: Letní noc)
28. 10.   pro časový signál bylo zavedeno komorní A 
28. 10.  zahájeno vysílání stanice v Liblicích u Českého 

Brodu

29. 11.   první transoceánský přenos koncertu symfonického 
orchestru z New Yorku

31. 12.   zahájen trvalý provoz liblického vysílače, jeho vedou-
cím se stal Jaroslav Vlach 

1932
19. 3.   zahájeno vysílání německého školského rozhlasu
1. 5.  zavedeno pravidelné vysílání Ranního tělocviku
29. 5.   přenos mezistátního fotbalového zápasu Holandsko–

Československo z Amsterodamu, přenos byl v oboru 
přímého sportovního zpravodajství vzdálenostním 
rekordem 

25. 9.   poprvé vysílána Živá slova na stanici Praha, od 16. 10. 
i v brněnském rozhlase 

9. 10.   první vysílání ze záznamu na voskové desce (reportáž 
Josefa Laufera ze závěru fotbalového utkání ČSR–Ju-
goslávie); důvodem byl souběžný přenos z Národního 
divadla

23. 10.   založeno přednáškové oddělení
25. 11.  poprvé vystoupil v rozhlasovém vysílání (B. Smetana: 

Dvě vdovy) smíšený rozhlasový sbor s názvem Český 
pěvecký sbor (později přejmenován na Pěvecký sbor 
Čs. rozhlasu), zakladatelem a sbormistrem byl Jan 
Kühn 

25. 11.  v brněnské stanici nastoupil Josef Bezdíček
10. 12.   slavnostní otevření nové budovy Československého 

rozhlasu na Fochově třídě 12 v Praze na Vinohradech, 
v níž Český rozhlas sídlí dosud

1933
1. 4.   první přenos projevu papeže z Vatikánu
červen   reportáž z natáčení opery B. Smetany Prodaná nevěsta 

v provedení Národního divadla; opera byla nahrána na 
desky v Odborovém domě na Perštýně (firma His Mas-
ter‘s Voice), první vysílání z těchto desek 28. 7.

10.–11. 6.   první reportáž z automobilového závodu Tisíc česko-
slovenských mil 

19. 8.   první vysílání z kanoistického mistrovství Evropy 
v Praze na Zbraslavi, reportér Josef Kalibera

20. 9.   první celodenní regionální přenos z Plzně
podzim   reportáž z motocyklového závodu na Strahově První 

velká plochá dráha, reportér F. A. Elstner
1. 10.   první rozhlasová reportáž Františka Kocourka z Pan-

theonu Národního muzea (převoz tělesných ostatků 
plk. Švece a pplk. Vašátko do památníku na Vítkově) 

28. 10.   poprvé vysílána znělka Prahy – vstupní akordy Smeta-
nova Vyšehradu
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1934
8. 1.   zahájen cyklus třiceti rozprav Svět v přerodu 
12. 4.  premiéra rozhlasového eposu Františka Kožíka Cris-

tobal Colón v režii Josefa Bezdíčka (repríza 23. 5.)
27. 5.–10. 6.   přenosy z fotbalového mistrovství světa v Itálii
4. 7.   výměna vlnových délek mezi Košicemi a Moravskou 

Ostravou

1935
květen  rozhlas zavedl jízdy tzv. propagačního autobusu Ra-

diojournalu
11. 6.  v nové rozhlasové budově na Vinohradech otevřeno 

velké studio
23. 6.   první projev pražského arcibiskupa kardinála Karla 

Kašpara v rozhlase u příležitosti I. celostátního 
sjezdu čs. katolíků

15. 9.   založen Dismanův rozhlasový dětský soubor
 –   zahájeno pořizování magnetického záznamu zvuku 

na ocelový pás pomocí blattnerphonu
 –  na rozhlasové výstavě se objevil poprvé magnetofo-

nový pásek 

1936
3. 3.  mezinárodní přenos koncertu pro více než sto zemí 

(Suk, Janáček)
květen   slavnostně otevřena nová vysílací stanice v Banské 

Bystrici 
31. 8.   v 10.00 hod. zahájeno vysílání do zahraničí (za druhé 

světové války přerušeno a obnoveno v roce 1945) 
14. 9.  proslovem dr. Šourka začala do zahraničí pokusně 

vysílat poděbradská krátkovlnná stanice

1937 
listopad  Radiojournal si pronajal Národní dům v Karlíně 
24. 12.   vysílána poselství K. Čapka R. Thákurovi a F. Křižíka 

A. Einsteinovi 
 –   v Praze vytvořeno samostatné oddělení zábavy

1938
8. 5.  začal se vysílat politický pořad s názvem Okénko
23. 9.   vysílání rozkazu o všeobecné mobilizaci
5. 10.   vysílán abdikační projev prezidenta Beneše z Hradu
18. 10.   omezeno německé vysílání, vysílač Mělník zapojen 

na program Prahy
12. 11.  zahájeno vysílání v Prešově
19. 11.  vládním komisařem rozhlasové společnosti jmeno-

ván Jaroslav Kos 
28. 12.   vytvořen Česko-Slovenský rozhlas, s. r. o. (na XIV. 

valné hromadě Radiojournalu došlo ke změně názvu 
na Československý rozhlas, s r. o.)

29. 12.  reportáž z pohřbu Karla Čapka na Vyšehradě se smu-
tečními projevy 

podzim   poprvé ve dnech mobilizace rozsáhlá rozhlasová 
služba – vysílání pro tzv. české optanty z území oku-
povaného Němci, pokračovala v prvních měsících 
roku 1939 

prosinec  začal se užívat reportážní magnetofon AEG K4 (první 
magnetofon v čs. rozhlase) 

1939
1. 1.   programový věstník začal vycházet s názvem Náš 

rozhlas
15. 3.   Československý rozhlas se vrátil k názvu Radiojour-

nal
březen  stanice Mělník začleněna do říšského rozhlasu jako 

Reichsender Böhmen – Říšský vysílač Čechy
19. 3.   známá reportáž F. Kocourka z balkonu hotelu Šrou-

bek z přehlídky wehrmachtu na pražském Václav-
ském náměstí

13. 5.   v poledne poprvé vysílána znělka nahraná sextetem 
na gramofonové desky 

10. 6.   vznikl Český rozhlas, spol. s r. o.; do obchodního rejst-
říku zapsána 29. 11. 

8. 9.   zahájení československého vysílání BBC z Londýna, 
úvodní proslov přednesl Jan Masaryk 

 –   vedle symfonického orchestru pod názvem Orchestr 
Českého rozhlasu vzniklo druhé orchestrální těleso 
– Pražský rozhlasový orchestr

1940
březen  pomocná rozhlasová akce při velkých povodních 

na českých řekách za dva měsíce vynesla milionové 
částky

1. 3.   vznikla programová intendantura, napojená na úřad 
říšského protektora

1. 4.   Český rozhlas se stal součástí Reichsrundfunksge-
sellschaft jako Sendergruppe Böhmen und Mähren 

11. 8.  české vysílání BBC rozšířeno o Hovory s domovem
25. 9.  poslední schůze Jednatelského sboru, nahrazen ně-

meckou intendanturou
27. 9.   Berlínská rozhlasová společnost zastoupená říšským 

protektorem získala rozhodující hlas ve správní radě
 –   zavedení stacionárních magnetofonů, používání mag-

netofonových pásů

1941
27. 7.  začalo moskevské vysílání českých pořadů Za ná-

rodní osvobození
15. 11.  Český rozhlas se stal přímou součástí říšského 

rozhlasu jako Rundfunk Böhmen und Mähren, or-
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ganizačně byl podřízen přímo Kanceláři říšského 
protektora, kmenový kapitál Českého rozhlasu byl 
postoupen říšské rozhlasové společnosti Reichsrund-
funksgesellschaft Berlin

1942
13. 3.   změna společenské smlouvy mezi úřadem říšského 

protektora a protektorátní vládou, kmenový kapitál 
společnosti přešel na říšskou rozhlasovou spo-
lečnost, byla zřízena Sendergruppe Böhmen und 
Mähren; vedle toho byla vytvořena fiktivní společ-
nost Rundfunk Böhmen und Mähren, která odčerpá-
vala 50 % rozhlasových poplatků do pokladny říšské 
rozhlasové společnosti

1943
29. 3.  v Londýně bylo zahájeno vládní vysílání Hlas svo-

bodné republiky se Sukovou znělkou V nový život 
(denně v 6.10 a ve 20.30 hod.), mimoto osmkrát 
denně vysílala BBC v českém a slovenském jazyce 
své vlastní pořady

1944
25. 12.  obnoveno vysílání v českém a slovenském jazyce 

v Paříži
 –   k dvojímu výročí B. Smetany byla vysílána podstatná 

část jeho díla

1945
16. 4.  začaly opět vysílat Košice
duben   Košickým vládním programem bylo vyřešeno správní 

začlenění rozhlasu, podřízen IV. odboru ministerstva 
informací

5. 5.   voláním rozhlasu o pomoc začalo Pražské povstání 
(ve 12.33 hod.)

5.-9. 5.   revoluční vysílání na vlně 415  m z budovy rozhlasu, 
z vysílače ve Strašnicích a z Husova sboru

6. 5.   po zásahu torpédem byla zničena část budovy roz-
hlasu včetně vstupní dvorany

9. 5.   reportáž A. Technika z průjezdu Prahou za sovětskými 
tanky, od 19.00 hod. bylo obnoveno vysílání z Vino-
hrad 

9. 5.  vedení Čs. rozhlasu se z pověření ČNR ujal Otakar 
Matoušek

10. 5.   začalo opět vysílat Brno
10. 5.  zahájeno vysílání pro osvobozené politické vězně 

v nacistickém Německu – repatriační akce (organi-
zátor F. K. Zeman) 

10. 5.   vzniklo samostatné rozhlasové politické zpravodaj-
ství (soustavná rozsáhlá služba – pozdravy rodinám, 
vzkazy, oznamování zpráv) 

11. 5.  zahájeno pokusné vysílání v Moravské Ostravě
21. 5.  začal opět vysílat jihlavský vysílač
25. 5.  vláda jmenovala generálním ředitelem čs. rozhlasu 

Bohuslava Laštovičku, šéfredaktorem zpravodajství 
se stal Jiří Hronek

31. 5.   začala provizorně vysílat Bratislava
17. 6.  Bratislava obnovila pravidelné vysílání
červen  vznikl pořad Kulturní hlídka Jana Weniga, který sou-

středil vynikající odborníky ze všech oblastí kultury 
(vysílal se do března 1950)

červenec  zahájeno vysílání v Hradci Králové
září  začal průzkum rozhlasového poslechu v Praze meto-

dou zpravodajů
16. 9.   poprvé se vysílala hlavní zpravodajská relace pod 

názvem Rozhlasové noviny od 19.00 do 20.00 hod.
25. 9.  Povereníctvo pre informácie uvalilo na Slovenský 

rozhlas národní správu
10. 11.   ukončeno vysílání ze strašnického vysílače na vlně 

415  m 
20. 11.  zahájeno zpravodajství Františka Gela z norimber-

ského procesu (Gel se stal prvním zvláštním zahra-
ničním korespondentem)

8.–15. 12.   zahájeno vysílání ve španělštině (KV 49,92  m, denně 
od 21.30 do 22.00 hod.), kromě toho se vysílalo pro 
Lužické Srby, Jihoslovany, Bulhary, dále v ruštině, 
angličtině, francouzštině a esperantu

 –   rozhlas se stal jediným uživatelem budovy na Stali-
nově (dnešní Vinohradské) třídě

1946
28. 1.   zahájil vysílání brněnský vysílač Komárov (20 kW) 

s pokrytím téměř celé Moravy
únor  zaveden stálý průzkum rozhlasového poslechu ve 

spolupráci s dobrovolnými zpravodaji z řad poslu-
chačů 

březen  založena Mezinárodní rozhlasová organizace OIR 
(Organisation Internationale de Radiodiffusion) se 
sídlem v Bruselu

květen   přenosy prvního ročníku Pražského jara v domácím 
i zahraničním vysílání

23. 6.  poprvé vysílána nedělní odpolední pohádka pro děti 
(od 8. 9. pravidelně)

1. 7.  zahájeno vysílání pro pohraničí a budovatelskou práci 
Naše služba, na němž spolupracovaly všechny stanice 
(vedením pověřen F. K. Zeman), doplněné zábavným 
lidovým pořadem Beseda pro naše pohraničí 

22. 9.  poprvé vysílán nedělní hodinový pořad Beseda roz-
hlasových novin (18.00–19.00 hod.), autor Karel Pech, 
pravidelným účinkujícím byl i jezevčík Ferda

prosinec  zahájeno vysílání hudební soutěže (A. Hostomská)
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1947
6. 1.  první uvedení Gelovy Bílé kroniky
únor vyšlo první číslo teoretické revue Rozhlasová práce
1. 5.   vysílání prvomájových manifestací politických stran 

ze čtyř míst
11. 6.  zahájeno vysílání reportáží z cest Jiřího Hanzelky a Mi-

roslava Zikmunda (skončilo 23. 8. 1952)
1. 9.  novým šéfdirigentem symfonického orchestru se stal 

Karel Ančerl
30. 9.  zahájila první Rozhlasová univerzita (témata Vývoj 

země a tvorstva, Dějiny lidstva, Dějiny lidského myš-
lení)

1948
28. 4.   zákonem č. 137/1948 Sb. Čs. rozhlas zestátněn, usta-

ven celostátní podnik Československý rozhlas, do 
čela postaven generální ředitel, na Slovensku oblastní 
ředitel, celek řízen ministerstvem informací a osvěty 
jako rozpočtová organizace

15. 5.   zahájena Mezinárodní výstava rozhlasu (MEVRO), na 
které byla mj. poprvé veřejně předvedena českoslo-
venská televize; hlavním organizátorem byl rozhla-
sový programový pracovník Josef Kolář

15. 6.   dosavadní ředitel Čs. rozhlasu B. Laštovička se stal 
velvyslancem v Moskvě, ministr informací jmenoval 
novým ředitelem Čs. rozhlasu Kazimíra Stahla

19. 6.-8. 7.   přenosy z XI. všesokolského sletu v Praze, poprvé 
byly ve větším měřítku užity přenosné reportážní vy-
sílačky

1949
1. 1.  do Čs. rozhlasu začleněny i vysílače, které dosud byly 

ve správě spojů
3. 11.  dohodu o spolupráci v oblasti rozhlasu mezi Komi-

tétem pro radioinformace při Radě ministrů SSSR 
a Československým rozhlasem podepsali A. A. Puzin 
a Kazimír Stahl

1950 
15. 3.   přechod na nové vlnové délky podle Kodaňského 

plánu – utvoření čs. okruhu Modrý („M“), rok poté 
čs. okruhu Rudý („R“), začátek vytváření ústředních 
programů budoucích národních okruhů Bratislava 
a Praha 

18. 7.  první vysílání Svobodné Evropy v českém a sloven-
ském jazyce v 18.00 hod. pod názvem Hlas svobod-
ného Československa

2.–12. 11.  důvěrná porada zástupců bezpečnostních složek 
ČSR, PLR a MLR o společném postupu při rušení 
tzv. nepřátelského vysílání 

1951
23. 4.   okruhy Praha, „M“ a „R“ vysílají od 4.30 hod. (všední 

dny) až do 0.10 hod., stejně vysílá dlouhá vlna 
Prahy 1102,9 m, stanice Mělník končí vysílání ve 
20.15 hod.

1. 5.  začala pravidelně vysílat Svobodná Evropa
1. 11.   nástup prvních absolventů Ústřední dělnické školy 

Čs. rozhlasu v Bílých Poličanech do Čs. rozhlasu

1952 
4. 1.   porada na ministerstvu zahraničních věcí za účasti 

generálního ředitele Čs. rozhlasu K. Stahla k rušení 
zahraničních vysílaček (krycí název projektu R 405); 
v Čs. rozhlase zřízeno zvláštní oddělení k rušení ne-
přátelské propagandy a pořadů 

duben  založení Brněnského rozhlasového orchestru lido-
vých nástrojů (BROLN) pod uměleckým vedením 
J. Juráška

4. 2.  vznik národního okruhu Bratislava 
10. 3.  vznik národního okruhu Praha
8. 4.   vydán vládní výnos, na jehož základě vznikl Čes-

koslovenský rozhlasový výbor, organizovaný podle 
sovětského vzoru; reorganizace Čs. rozhlasu, vznik 
čtyř hlavních redakcí (politická, literárně-drama-
tická, pro děti a mládež, hudební)

17. 6.  Československý rozhlasový výbor v čele s V. Kopec-
kým pověřen vedením rozhlasu (platnost od 1. 8.)

1. 7.   Čs. rozhlas jako instituce podřízen ministerstvu
informací a osvěty, podniková organizace přemě-
něna na redakční, z techniky vyčleněna výstavba 
a vysílače, které přešly do působnosti ministerstva 
spojů 

1953
6. 1.  začala se vysílat Pionýrská jitřenka (úterý 17.00 hod. 

na stanici Československo)
1. 5.   zavedení pokusného vysílání Rozhlasu po drátě 

v Unhošti u Prahy (určeno především pro bezpeč-
nostní účely)

1. 5.   zahájeno pravidelné vysílání Čs. televize z Měšťan-
ské besedy; programově a hospodářsky je zajišťoval 
Čs. rozhlas, až do roku 1957 Čs. televize i organi-
začně připojena k Čs. rozhlasu

červenec  vznik Hlavní správy tiskového dozoru – cenzurního 
orgánu (iniciátor J. Hřebík)

11. 9.  zrušen Čs. rozhlasový výbor, zřízena Hlavní správa 
rozhlasu, fungovala do dubna 1954

15. 9.  na všech stanicích denně včetně sobot a nedělí byla 
zařazena půlhodinová relace Hovoří Moskva
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1954 
1. 4.  Čs. rozhlas jako samostatná právnická osoba podřízen 

ministerstvu kultury
3.10.  počátek vysílání Nedělních divadelních večerů – cyklu 

významných dramatických a hudebně-dramatických 
inscenací na stanicích Praha I a Praha III (třikrát 
v měsíci činohra, jednou opera, později i opereta)

10. 10.  Černá hodinka – pravidelná pásma s odlehčenou te-
matikou na Praze I 

20. 10.  první kantátový koncert Čs. rozhlasu v Praze zahájil 
cyklus čtyř koncertů, provedení stěžejních velkých 
kantátových děl, která u nás dosud nezazněla (Schu-
mann, Axman, Prokofjev, Berlioz, Bach)

 –   dána do provozu nová rozhlasová budova (postupně 
dokončována do roku 1956) v Plzni, vybavená nejno-
vější studiovou technikou

 –   na Petřínské věži uveden do zkušebního provozu první 
VKV vysílač 

1955
4. 1. poprvé vysílán pořad Hovoříme s rodiči

1956
4. 9.  v Pardubicích zahájilo činnost samostatné studio 

Čs. rozhlasu (vysílalo v úterý a v pátek v 17.00–
18.00 hod.)

 –    zavádění nových mixážních pultů NRK (nová rozhla-
sová koncepce), později SRK (sloučená rozhlasová 
koncepce), které odpovídaly evropské úrovni 

1957
19. 7.  začal se vysílat pořad Co chcete vědět, v němž odbor-

níci odpovídali na dotazy posluchačů 
4. 10.  úvodní pořad cyklu Věda ve službách míru 
29. 11.   vládním nařízením ustaven Čs. výbor pro rozhlas a te-

levizi (ČVRT), podřízený přímo předsednictvu vlády, 
předsedou jmenován dosavadní ředitel Čs. rozhlasu 
František Nečásek 

1. 12.  nové organizační uspořádání Čs. rozhlasu – Česko-
slovenský výbor pro rozhlas a televizi zřízen jako 
ústřední orgán státní správy (stejně na Slovensku), 
utvořeny dvě samostatné organizace Čs. rozhlas 
a Čs. televize v čele s ústředními řediteli

 –  první Rozhlasová žatva (soutěž)

1958
1. 7.  vyčleněním z Výzkumného ústavu spojů ustanoven 

Výzkumný ústav rozhlasu a televize 
26. 8.–28. 9.   R 35 – výstava k výročí rozhlasu v Národním technic-

kém muzeu (veřejné studio, před budovou replika 
stanu, v němž rozhlas v roce 1923 zahájil své vysílání)

 –    zahájení zkušebního provozu prvního VKV vysílače 
na Petříně 

1959 
7. 5.  nový pražský VKV vysílač oficiálně zahájil pokusné 

vysílání na kmitočtu 66,65 MHz
31. 8.  zahájeno řádné vysílání na VKV z vysílače na pet-

řínské rozhledně: denně ve večerních hodinách dvě 
hodiny vlastního programu pro náročné posluchače 
– hudební pořady, premiéry činoher, oper, literárních 
a hudebněvzdělávacích pásem, hry pro mládež, 
umělecké četby a reprízy nejúspěšnějších pořadů ze 
středovlnného vysílání, rozhlasové experimenty 

1. 10.  zrušen ČVRT; Čs. rozhlas a televize se člení na dvě 
samostatné organizace – Československý rozhlas 
a Československou televizi – řízené ÚV KSČ

 –   zřízení stálého veřejného studia Gong v Kulturním 
domě v Praze-Vysočanech; podnětem bylo úspěšné 
vysílání z veřejného studia na výstavě R 35 (veřejné 
nahrávky silvestrovských pořadů, večery hudby 
a poezie, besedy s kulturními pracovníky, malé dra-
matické formy)

1960 
leden  vznik Jazzového orchestru Čs. rozhlasu s dirigen-

tem Karlem Krautgartnerem a Tanečního orchestru 
Čs. rozhlasu s dirigentem Josefem Vobrubou

19. 10.  zahájen cyklus vyprávění, která napsali posluchači, 
Život píše příběhy (každou středu ve 14.40 hod. na 
Praze I) 

14. 11.  zahájeny Džezové půlhodinky – besedy o jazzu 
(ve 21.00 hod. na Praze I)

1.12.  vytvořeno Studijní oddělení

1961
2. 1.   zahájeno vysílání pořadu Dobrou noc, děti s postavou 

Hajaji (vypravěč Vlastimil Brodský)
22. 3.  vláda schválila návrh na stavbu ústřední rozhlasové 

budovy v Praze-Pankráci
29. 5.  první ročník lehkoatletické soutěže o Pohár Česko-

slovenského rozhlasu
24. 9.   první vysílání pořadu kuriozit a zajímavostí na přání 

posluchačů Piš a slyš!

1962
1. 1.   zahájeno VKV vysílání na stanici Československo II 

(první čs. vysílání na VKV, předtím název VKV – vysí-
lač Praha) 

14. 1.  první vysílání populárního sobotního pořadu Jiřího 
Štuchala Šťastnou cestu

14. 4.   první vysílání pořadu Pozor, zákruta! (Bratislava) 
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1. 5.   uvedeny do provozu dva nové vysílače VKV: středo-
český (VKV Praha) a východočeský (VKV Hradec 
Králové)

1. 6.   uveden do provozu vysílač VKV Plzeň-Krašov o vý-
konu 10 kW pro programy Československo I a II 

1. 7.  z Hlavní redakce politického vysílání vyčleněna Hlavní 
redakce zpravodajství

1. 9. Rozhlasové noviny zkráceny na 30 minut
27. 9.–14. 10. Festival rozhlasové tvorby v Divadle hudby v Praze 

1963 
1. 4.   první vysílání pro Středočeský kraj (denně mimo ne-

děli)
2. 5.  na stanici Československo II zahájeno zkušební vysí-

lání experimentálního studia Čs. rozhlasu 
18. 5.–10. 6.  jubilejní rozhlasová výstava k 40. výročí založení 

rozhlasu v Národním technickém muzeu v Praze, 
vysílání z experimentálního studia R 40 

19. 6.  zahájení Volné tribuny, společné rozhlasové a tele-
vizní besedy s představiteli strany a vlády o nejzá-
važnějších vnitropolitických otázkách

2. 9.  poprvé vysílán magazín Kolotoč 

1964 
1. 1.  poprvé vysílán pořad Rada moudrých
1. 3.   od 20.00 do 21.00 hod. první zkušební stereofonní vy-

sílání pořadu Vysílá studio A z VKV vysílače Cukrák 
u Prahy (každé další úterý zkušební vysílání), od 8. 4. 
od 16.00 do 17.00 hod. veřejné vysílání s anoncova-
ným programem, od 30. 9. 1966 pravidelně 

31. 8.   zahájeno vysílání krajského studia pro hlavní město 
Prahu (zpočátku v pondělí od 18.15, v pátek od 18.00, 
od 21. 9. denně od 12.00 do 12.30 hod.)

21. 9.   ve 12.00 hod. v rozhlase po drátě poprvé vysílán 
Pražský zvukový deník

září  Čs. rozhlas se poprvé účastnil mezinárodního festi-
valu Prix Italia, rozhlasová hra Ludvíka Aškenazyho 
Bylo to na váš účet získala druhou cenu ve své kate-
gorii – Cenu Italského rozhlasu a televize

prosinec  zahájeno vysílání programového okruhu pro nároč-
ného posluchače na VKV okruhu Československo II, 
program vytvářel kolektiv H. Bauerová, V. Cibula, 
J. Pour a Z. Bouček v čele s D. Maxovou; nové pro-
gramové řady Plná moc pro... (11. 12.), Dvanáct na 
houpačce (13. 12.), později Sám doma s hudbou, 
kterou mám rád, Gramotingltangl aj.

 –   první stereofonní vysílání – společně stanice Praha, 
Rozhlas po drátě, Československo II (VKV) a Čs. te-
levize (stereofonní pořady byly zkušebně natáčeny již 
od roku 1962)

1965
17. 1.–6. 6.  cyklus nedělních tříhodinovek Vysílejte s námi na 

stanici Československo I – akce MEVRO; v krajských 
studiích bylo těchto „mevroakcí“ celkem devět, nej-
oblíbenější byl košický blok

12. 4.   Čs. rozhlas začal nepravidelné zkušební vysílání 
stereofonních snímků a ověřoval si možnost zave-
dení pravidelného vysílání v celostátním měřítku na 
programové síti VKV vysílačů

1. 5.  vznik komerčního vysílání v rozhlase jako zdroje 
doplňkových příjmů

12. 7.  na stanici Československo I první vysílání Mikrofóra, 
magazínu pro mládež, který mj. věnoval pozornost 
otázkám populární hudby (v sedmdesátých letech ho 
převzala stanice Hvězda)

8. 10.  okruh Československo II začal vysílat týdeník pro 
lovce zvuku Halali

4. 10.   na VKV zahájeno vysílání pořadu Gramotingltangl 
(uváděl Jiří Suchý) 

25. 12.  vysílána první stereofonní hra Krápník a Františka 
(autor Z. Svěrák, režie J. Fuchs) 

27. 12.   zahájeno vysílání cyklu První řádky – spisovatelé 
o svých literárních začátcích

 –   osamostatnění Pražského komorního orchestru, 
sloučení PRO a SOPR

1966 
20. 2.  poprvé vysílána Antická knihovna – malé sváteční 

čtení z děl starověkých filozofů a myslitelů slova 
20. 2.  poprvé vysílán pořad Skandály–klatby–ortely 
30. 9.   zahájeno pravidelné stereofonní vysílání z Cukráku
20. 10.–2. 11.   poprvé soutěžní týden Concertina Praga, mezinárodní 

hudební soutěže mladých talentů (zakladatelka He-
lena Karásková)

26. 12.   poprvé vysílán pořad Sám doma s hudbou, kterou 
mám rád

 –   I. cenu Prix Italia získala hra Miloslava Stehlíka 
Linka důvěry (režisér Jiří Horčička)

1967
30. 1.  první setkání Klubu angažovaného myšlení na stanici 

Československo II v 19.45 hod. (V. Horká, J. Skála, 
H. Šleisová)

5. 5.  Československo II začalo vysílat stereofonně 
13. 9.   zahájeno vysílání padesátidílného seriálu Historia 

magistra – zvukový archiv pěti tisíciletí
říjen   vznik mezinárodní soutěže hudebních, slovem prová-

zených pořadů Prix Musical de Radio Brno
 –   v Plzni uvedeno do provozu elektronické nahrávací 

studio
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1968 
8. 2. poprvé vysílán pořad Písničky s telefonem
21. 8.   okupace budov Čs. rozhlasu, boje před pražským roz-

hlasem (15 mrtvých)
srpen   srpnové vysílání Čs. rozhlasu, který plní roli informá-

tora a koordinátora 
30. 8.   usnesení vlády ČSSR č. 292 o mimořádných opatře-

ních ke kontrole prostředků hromadných informací, 
zřízen Český úřad pro tisk a informace – oficiální 
obnovení cenzury

9. 9.   obnovení činnosti Čs. rozhlasu v pražské hlavní bu-
dově na Vinohradské třídě

12. 9.   vznikl Vládní výbor pro tisk a informace
4. 11.   Čs. rozhlasu udělena čs. Cena míru, odebrána 25. 11. 

1969 
28. 11.   ustavena odbočka Svazu českých novinářů v Čs. roz-

hlase

1969
1. 1.   na Třetím programu poprvé vysílána Etická 

knihovna
6. 1.   vysílací čas Rozhlasových novin posunut na 18.30 

hod., aby nekolidoval s hlavní zpravodajskou relací 
Čs. televize

6. 1.   obnoveno živé vysílání Mikrofóra
6. 1.   pořad Dobrou noc, děti! (18.50 hod.) nahrazen pořa-

dem Dobrý večer, děti! (18.20 hod.) 
29. 3.   premiéra první české rozhlasové stereofonní opery 

Zdeňka Lukáše a Zdeňka Barborky Domácí karneval
3. 4.   Český úřad pro tisk a informace vydal závazné pokyny 

pro činnost hromadných informačních prostředků
17. 5.   v Rudém právu otištěno Slovo do vlastních řad obha-

jující okupaci; mezi prvními signatáři byli i rozhlasoví 
pracovníci 

12. 6.   usnesení vlády ČSSR č. 133 k další politice vlády vůči 
sdělovacím prostředkům

červenec  vznikla instituce Český rozhlas jako složka federál-
ního Československého rozhlasu, ředitelem byl jme-
nován Karel Hrabal 

září  cenu Prix Italia získala česká hra J. Vilímka Neod-
vratný skon maratónského běžce

5. 11.   Čs. rozhlas odvysílal Prohlášení nového vedení 
Čs. rozhlasu, jež se distancovalo od předchozího 
vývoje

28. 12.  sté a poslední vydání pořadu Piš a slyš!

1970
27. 2.   jmenována Programová komise jako poradní orgán 

ústředního ředitele 
2. 3.   v Praze podepsán nový Pracovní protokol o spolu-

práci se sovětským rozhlasem
duben   po dubnovém plénu ÚV KSČ zahájeny v rozhlase 

rozsáhlé personální čistky (celkem v rámci prověrek 
muselo odejít na 800 pracovníků)

31. 8.  vznik celostátního okruhu Hvězda místo zrušeného 
okruhu Československo I 

1. 9.   zahájeno vysílání stanice Hvězda – 24 hodin denně 
česky a slovensky zpravodajství a aktuální publicis-
tika

15. 11.   přestavba vysílacích okruhů
1. 12.   zrušení Studijního oddělení Čs. rozhlasu
 –   rozšíření stereofonního vysílání z dosavadních dvou 

na čtrnáct hodin 

1971 
1. 1. nové vysílací schéma stanice Hvězda
15. 9.  vysílač Mělník opět uveden do provozu 

1972
1. 1.   vznik ÚVPZP (ústřední vysílání politického zpravodaj-

ství a publicistiky) 
6. 3.  poprvé vysílán zpravodajský magazín Tribuna 

Hvězdy – pravidelný monotematický zpravodajsko-
-publicistický pořad od pondělí do pátku 7.00–18.00 
hod.; hlavními žánry rozhovor, vystoupení, beseda, 
komentář, reportáž, úvaha a portrét, prokládané 
populární hudbou

6. 3.  na Třetím programu poprvé vysílána jako novinka 
půlhodinová hudební pozvánka pro mladé poslu-
chače Znáte tuhle hudbu?

8. 5.  zahájeno vysílání Interprogramu, dopoledního zahra-
ničního bloku zpráv, aktualit a hudby v délce 6,5 ho-
diny v pěti základních jazykových mutacích; poprvé 
ve vysílání do zahraničí aplikován typ radioproudu

2. 7.  premiéra pořadu Sport a hudba
4. 9.   zahájeno vysílání stanic Vltava a Devín (výhradně na 

systému vysílačů VKV); vznikly rozdělením Třetího 
programu na národní okruhy, od roku 1980 začaly 
vysílat stereofonně; slovenské relace uměleckého 
slova na Vltavě uváděny v originále

4. 9.  vysílán poprvé pořad Sputnik, magazín vědy a tech-
niky

 –  obnoveno vydávání Rozhlasové práce
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1973
1. 1.   zahájení nepřetržitého 24hodinového vysílání na sta-

nici Hvězda
únor   vyhlášení soutěže rozhlasových posluchačů k 50. vý-

ročí Čs. rozhlasu Můj největší zážitek z poslechu 
Československého rozhlasu (uzávěrka 30. 4. 1973)

28. 1.   slavnostní koncert k 50. výročí prvního pokusného 
radiofonického koncertu ve Smetanově síni: SOČR 
a Pěvecký sbor Čs. rozhlasu za řízení Josefa Hrnčíře 
uvedly skladby našich předních skladatelů 

18. 5.   odhalení památníku v místech prvního rozhlasového 
vysílání ve Kbelích

květen  na Slovanském ostrově v Praze uspořádána výstava 
R 50; vydána publikace 50 let Čs. rozhlasu a 25 let so-
cialistického rozhlasu v silně normalizačním duchu

6. 7.  poprvé vysílán Větrník, specializovaný pořad zamě-
řený na rockovou hudbu 

 –   vznikla Hlavní redakce armády, brannosti a bezpeč-
nosti (na základě trojstranné dohody o spolupráci 
mezi Čs. rozhlasem, ministerstvem národní obrany 
a ministerstvem vnitra)

 –   začaly se používat mixážní stoly s křemíkovými tran-
zistory s označením TRKK

1974
1. 1.   při zahraničním vysílání zřízeno monitorovací stře-

disko
1. 4.   vstoupil v platnost nový Rozhlasový a televizní řád, 

vydaný federálním ministerstvem spojů ve spolu-
práci s Čs. rozhlasem a Čs. televizí 

1. 7.  vznikla Hlavní redakce zábavy
22. 9.  za spolupráce Čs. rozhlasu a Veřejné bezpečnosti 

zahájeno v době od 16.00 do 20.00 hod. pokusné 
vysílání pro motoristy pod názvem Zelená vlna

 –  ustavena Rada pro otázky stereofonie

1975
6.–22. 10.   správní oblastní konference pro rozhlas v Ženevě; 

podle nového plánu, platného od 23. 11. 1978, mělo 
Československo možnost pracovat na všech kmito-
čtech, které mu přidělil Kodaňský plán

25. 12.   premiéra prvního dílu seriálu Jak se máte, Vond-
rovi?

1976 
3.1.   zahájeno vysílání zpravodajsko publicistického maga-

zínu na stanici Hvězda, od 29. 3. pod názvem Studio 7 
1. 4.   vzhledem k většímu podílu stereofonního vysílání 

zavedeno z provozně-technických důvodů trvalé 
vysílání pilotního kmitočtu 

7.–11. 6.  první ročník festivalu původní rozhlasové tvorby 
Prix Bohemia v Mladé Boleslavi

28. 12.  začal poprvé vysílat nový vysoce výkonný vysílač 
v Liblicích u Českého Brodu 

1977
8. 7.   rozhodnutím předsednictva ÚV KSČ převedeny 

rušičky z resortu ministerstva vnitra do resortu mi-
nisterstva spojů

7. 10.   na stanici Vltava poprvé vysílán stereofonní progra-
mový blok Rozhlas a posluchač 

8. 10.   na stanici Vltava poprvé vysílán kontaktní stereofonní 
slovesný a hudební pořad 3 x 60, a to stereo (rubriky: 
Hudební kuchyně, Hovory s posluchači, Kvíz ad.)

1978
12. 4.   položením základního kamene zahájena výstavba roz-

hlasového střediska Pankrác
25.–31. 10.   celostátní přehlídka her pro mládež a pohádek pro 

děti
23. 11.   vstoupilo v platnost nové rozdělení kmitočtů pro roz-

hlas na středních a dlouhých vlnách; Českosloven-
sko získalo možnost pracovat na všech kmitočtech 
přidělených Kodaňským plánem

 –   dovezeno profesionální rozhlasové zařízení ALMES, 
kde byla použita nejnovější součástková základna 
s integrovanými obvody a polovodičové spínací lo-
gické prvky

1980
1. 1.   zavedeno celostátní stereofonní vysílání stanice 

Hvězda

1982
4. 1.  poprvé vysílán pořad pro děti Domino (autor Bohu-

mil Kolář)

1984
leden  zahájeno vysílání pořadu Když se stáří zeptá
21. 10.  zahájen cyklus pořadů Hlas hudby – hlas míru, roz-

sahem i obsahem nejvýznamnější rozhlasový seriál 
o poválečném rozvoji hudebního života v Česko-
slovensku, poprvé se vysílalo zároveň na českých 
a slovenských okruzích stanic VKV

1985
5. 1.  v 10.10 hod. se na stanici Vltava poprvé vysílal pořad 

Radioporta
24. 11.   světové prvenství – první digitální transkontinentální 

přenos (koncert SOČRu z děl českých mistrů s di-
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rigentem V. Válkem byl z pražského Domu umělců 
v digitalizované podobě přenášen prostřednictvím 
satelitu do Tokia)

1986
1. 1.  zrušen poplatek za rozhlasový přijímač pevně zabu-

dovaný v dopravním prostředku; změna se týkala jen 
občanů, u organizací poplatek zůstal zachován 

leden   nová programová řada Operní kapitoly s nahrávkami 
špičkových interpretů 

21. 3.  zahájeno vysílání třídílného cyklu her Horizonty
4. 4.  první vysílání Dobrého jitra ze zahraničí (z Buda-

pešti)
14. 4.  na stanici Vltava zahájen rozhlasový cyklus Divadlo 

bez rampy 
1. 5.   nový okruh Čs. rozhlasu Melodie 
 –   zahájeno zkušební vysílání z kompaktních desek

1987
leden  Čs. rozhlas zahájil na stanici Hvězda prostřednictvím 

vysílačů Cukrák, Kojál a Kamzík automatizované 
předávání dopravních informací, v rámci Zelené vlny 
začal působit systém ARI (systém automatických 
rozhlasových informací)

6. 1.  na stanici Vltava zahájen hudebně-popularizační 
cyklus Profily, věnovaný významným hudebním 
osobnostem

10. 1.  na stanici Vltava zahájen cyklus Malá škola poezie, 
orientovaný na vážné zájemce o literaturu

1988
leden  zahájen Rozhlasový jazz klub
24. 2.   vysílána první část Průvodce po pamětihodnostech 

mého života – Putování po krajích naší republiky
10. 3.  zahájeno vysílání sedmdesátidílného seriálu Mikro-

fóra k 70. výročí založení Čs. republiky, věnovaného 
všem oblastem společenského života od meziná-
rodní situace přes kulturu až po sport, s využitím 
rozhlasových archivních nahrávek

22.–23. 3.  Čs. rozhlas uspořádal v Praze mezinárodní seminář 
na téma Rozhlas–posluchač–dialog

14. 5.  na stanici Hvězda vysílán první pořad Studio 2001, 
magazín mladé ekonomiky, vědy a techniky

17. 9.  ke Dni tisku, rozhlasu a televize uspořádaly Čs. roz-
hlas a rozhlasová stanice Rakousko 3 v klubu ROH 
Sigma v Hodoníně první čs.-rakouskou diskotéku

25. 9.–28. 10.  Rozhlasový hudební festival, první akce tohoto 
druhu v historii našeho rozhlasového vysílání

28. 11.  k 50. výročí úmrtí Karla Čapka zahájen literární cyk-
lus Čapkovské proměny

4. 2.   ukončeno rušení stanice Deutschlandfunk na KV

8. 12.  podpis dohody o spolupráci Čs. rozhlasu a tiskové 
agentury Orbis

16. 12.  ukončena činnost rušiček
 –   Šance pro tři milióny – celoroční seriál rozhlasové 

školy odvykání kouření na stanici Praha za velké 
účasti posluchačů

1989
9. 1.   nové ranní cvičení – Ranní rozhlasový tělocvik
2. 10.   na stanici Hvězda (Radiožurnál) premiéra Nočního 

proudu
20. 11.   první zprávy o událostech ze 17. 11. v Mikrofóru na 

stanici EM
20. 11.  protestní shromáždění rozhlasových pracovníků ve 

Studiu 2 v budově na pražské Vinohradské třídě
21. 11.   schůze ve Studiu 1 za účasti cca 300 lidí, schválena 

protestní rezoluce
23. 11.  v Čs. rozhlase vzniklo Občanské fórum 
30. 11.  na stanici Československo (Hvězda) zahájeno živé 

vysílání Občanského fóra, později přejmenováno na 
Radiofórum (vysílání dvakrát denně – ráno a v podve-
čer)

14. 12.  změna znělky Rozhlasových novin (až dosud motiv 
z pochodu J. Seidla Kupředu, levá)

15. 12.  změna názvu stanice Hvězda na stanici Českosloven-
sko

1990
1. 1.   v Českém rozhlasu vznikl samostatný úsek hudeb-

ních těles ze Symfonického orchestru Čs. rozhlasu, 
Pěveckého sboru Čs. rozhlasu, Tanečního orchestru 
Čs. rozhlasu, správy hudebních těles a koncertního 
oddělení

1. 1.  rozsáhlá reorganizace TES (technika, ekonomika, 
správa) 

1. 1.  v hlavní redakci publicistiky a dokumentaristiky 
ÚVPZP vytvořena čtyřčlenná redakce pro věci cír-
kevní 

1. 1.   vznikl odbor zaměstnaneckých záležitostí a oddělení 
vzdělávání 

4. 1.  pracovní schůzka současných i bývalých tvůrců 
k zahájení práce na nových vysílacích schématech 
okruhů Praha, Vltava a Československo 

12. 1.  zřízen úsek výpočetní techniky
13. 1.  poprvé vysílána Káva u Kische (stanice Praha, mode-

rovali O. Nutz a J. Vejvoda)
19. 1.  první jednání komise pro přípravu nové organizační 

struktury 
27. 1.   ustaven Svaz rozhlasových tvůrců (SRT)
1. 2.  zahraniční vysílání se vrátilo k původní znělce z roku 

1936
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1. 2.  vznikla redakce náboženského života (dříve redakce 
pro věci církevní)

11. 3.  zahájeno vysílání nedělního zamyšlení prezidenta 
V. Havla Hovory z Lán (O. Nutz, vysíláno do 1. 2. 1998)

20. 3.  Československý rozhlas zahájil ve spolupráci s fran-
couzskou rozhlasovou sítí Europe 1 a Správou radio-
komunikací: ve 12.00 hod. zahájeno oficiálně nové 
rozhlasové vysílání pod názvem Evropa plus

29. 4.  Československý rozhlas zahájil vysílání volební kam-
paně

1. 5.  vznikla nová redakce Audiostudio jako studio rozhla-
sové paměti a slovesného a hudebního experimentu

2. 5.  možnost vysílání komerčních informací v zahranič-
ním vysílání Čs. rozhlasu

červen   Čs. rozhlas se stal přidruženým členem Evropské 
vysílací unie EBU 

10. – 11. 10.  první pracovní seminář Sekce autorů, překladatelů 
a scénáristů Svazu rozhlasových tvůrců v Domově 
spisovatelů na Dobříši 

28. 10.   iniciativní skupina 17. listopadu ve spolupráci s od-
borem informační politiky Úřadu předsednictva 
federální vlády uspořádala pracovní seminář na téma 
návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání

1991 
2. 1.  vznikl vysílací okruh Regina (k 31. 12. 1990 přestala 

v českých zemích vysílat stanice EM, na Slovensku 
z této stanice vznikl Elán)

2. 1.  nová stanice Regina zahájila každý den vysílání po-
řadu Rádio na polštář

27. 1.   první speciální den Euroradia nazvaný Mozartův 
den; přímý přenos od 9.00 do 23.00 hod. přebíralo 
třicet rozhlasových organizací

8. 2.  zahájen cyklus dvanácti literárních pásem o osob-
nostech brněnské rozhlasové literární redakce
Brněnská slyšení (J. Skácel, O. Mikulášek, K. Tachov-
ský, A. Přidal, Z. Kriebel aj.)

23. 1.  příspěvek Českého rozhlasu do koncertní sezony 
EBU – přímý přenos ze studia Českého rozhlasu 
v Praze – vysílalo dvacet zahraničních stanic a do 
dalších pěti rozhlasů byl odeslán záznam koncertu

4. 3.  stanice Vltava rozšířila vysílání od 6.55 do 2.00 hod.
1. 4.  poplatek za rozhlas se zvýšil na 20 Kč měsíčně
30. 10.   přijat zákon o rozhlasovém a televizním vysílání 

č. 468/1991 Sb., umožňující provoz soukromých stanic
3. 11.   Rozhlasové noviny nahradil Radiožurnál 
4. 11.  poprvé vysílán Host do domu (ve všední dny od 10.30 

do 12.00 hod. na stanici Praha) 
4. 11.   poprvé vysílán pořad Pusa na dobrou noc (každý den 

od 19.15 do 19.55 hod. na stanici Praha)

7. 11.   zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o zřízení Českého roz-
hlasu jako samostatného právního subjektu s účin-
ností od 1. 1. 1992

listopad   Svaz rozhlasových tvůrců uspořádal nultý ročník sou-
těžní přehlídky Report 

8. 11.   poprvé vysílán pořad pro seniory Stříbrná mozaika 
(pátek od 8.00 hod. na stanici Praha, zahrnoval cykly 
Melodie našeho mládí, Rozhlasová akademie třetího 
věku a Hrají mladí interpreti)

19. 11.  Českou národní radou zvolen prozatímním ředitelem 
Českého rozhlasu Jiří Mejstřík

1992
1. 1.  zákonem České národní rady zřízen Český rozhlas 

jako samostatná organizace, zcela oddělená od stát-
ního rozpočtu

30. 1.   zvolena Rada ČRo: Helena Klímová, Hana Bělohrad-
ská, Jana Slánská, Květoslava Neradová, Nelly Ras-
mussenová, Zdeněk Susa, Pavel Scheufler, Jaroslav 
Pochmon a Jindřich Pokorný

21. 2.   vznikla Rada České republiky pro rozhlas a televizi, 
předsedou Daniel Korte

31. 3.   vznikla soutěž Concerto Bohemia
1. 5.  reorganizace – přechod ze systému hlavních redakcí 

na systém vysílacích okruhů
3. 8.  program rozhlasové stanice Československo šířen 

i na KV (49 m)
31. 12.   ukončení činnosti Československého rozhlasu
 –   sekce rozhlasové publicistiky Svazu rozhlasových 

tvůrců uspořádala na Dobříši první ročník soutěžní 
přehlídky Report 1992 – do soutěže bylo nominováno 
13 publicistických pořadů

1993 
1. 1.   vznikla samostatná veřejnoprávní instituce Český 

rozhlas
1. 1.  Český rozhlas se stal členem EBU 
1. 1.   stanice Československo se změnila na Radiožurnál, 

hlavní zpravodajská relace změnila název na Ozvěny 
dne

1. 1.  Radio Praha se hlásí jako Vysílání Českého rozhlasu 
do zahraničí

4. 1.  zrušeny technické přestávky Rozhlasu po drátě
3. 4.–30. 6.  stanice Vltava vysílala nejlepší díla z rozhlasové dra-

matiky pod názvem 13 z nejlepších
5. 4.  rozhlas po drátě v Praze začal přejímat vysílání roz-

hlasové stanice Radio Vox
3. 6.  vedení Českého rozhlasu, ředitelů regionálních stu-

dií a Rady Českého rozhlasu zaslalo všem poslancům 
Parlamentu České republiky prohlášení k drastic-
kému omezení pokrytí územních celků signálem roz-
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hlasového programu, které mají ze zákona regionální 
studia ČRo povinnost svým vysíláním pokrýt

1. 7.   novým generálním ředitelem se stal Vlastimil Ježek 
(zvolen Radou 28. 6.)

4. 10.   Kulturní revue na stanici Vltava se začala vysílat živě 
z vysílacího pracoviště

1994
3. 1.   zahájilo vysílání studio ČRo v Olomouci
30. 1.  stanice Vltava zahájila cyklus Velký evropský feature 

(první titul Taky jsem byl bitšén)
29. 3.  generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek 

a ředitel české redakce Svobodné Evropy Pavel Pe-
cháček podepsali dohodu o působení české redakce 
RSE v budově na Vinohradské třídě

5. 4.   od 0.00 hod. zrušil Český rozhlas vysílání III. pro-
gramu (Vltavy) z Cukráku na kmitočtu 68,96 MHz, 
tím byl ukončen přechod tohoto programu z pásma 
VKV I do pásma VKV II

24. 5.  výroční konference Svazu rozhlasových tvůrců 
ukončila jeho činnost, nástupnickou organizací se 
stalo Sdružení pro rozhlasovou tvorbu

1. 7.  výměna kmitočtů Radiožurnálu a Vltavy na velmi 
krátkých vlnách 

1. 7.  vstoupila v platnost smlouva uzavřená mezi gene-
rálními řediteli Českého rozhlasu a SPT TELECOM, 
a. s., o vysílání stanice Praha a regionálních studií 
ČRo do sítě rozhlasu po drátě

15. 7.   skončilo vysílání Českého rozhlasu na středovlnné 
síti S II 

31. 8.  skončilo vysílání pořadu Pozor, zákruta! na kmito-
čtech Českého rozhlasu, od 1. 9. se jeho nástupcem 
stal pořad Motoristická revue

1. 11.   Český rozhlas se zkušebně napojil na mezinárodní 
počítačovou síť Internet

8. 11.   přímý přenos z jedoucího rychlíku na trati Cheb–Praha 
(v rámci Dobrého jitra z Prahy zorganizoval hudební 
redaktor Jiří Dohnal) – světové prvenství

1995
10. 1.  rozestavěnou budovu rozhlasového centra na Pan-

kráci stát převedl do vlastnictví Českého rozhlasu
3. 2.  zahájeno šíření zahraničního vysílání ČRo (Radio 

Praha) prostřednictvím satelitu Eutelsat II F 4 
z Prahy do Londýna 

9. 3.   ČRo 1 – Radiožurnál zorganizoval poprvé akci Daruj 
krev s Českým rozhlasem

březen  ČRo 1 – Radiožurnál začal vybírat hudbu pomocí počí-
tače (selektor)

1. 4.  vstoupil v platnost zákon o rozhlasových a televiz-
ních poplatcích

2. 4.   vyhlášeny výsledky Prix Futura Berlin; ČRo získal 
nejvyšší ocenění v kategorii rozhlasového doku-
mentu za pořad Taky jsem byl bitšén a zvláštní uznání 
za záznam dramatické improvizace tvůrčí skupiny 
Radio Mama Další nekonečný svět

2. 4.  na stanici ČRo 2 – Praha začalo vysílání pořadu 
Toulky českou minulostí

15. 4.   přes satelit Eutelsat byl zahájen i přenos programu 
stanice Praha do českých regionálních studií

28. 7.   Český rozhlas ukončil přechod vysílání z pásma 
VKV I do VKV II

25. 8.   uzávěrka posluchačské soutěže vyhlášené generál-
ním ředitelem na nové logo Českého rozhlasu

srpen–prosinec
  Český rozhlas byl spolupořadatelem Africké odysey, 

poutě tří označených černých čápů do afrického 
zimoviště (organizátor Miroslav Bobek); posluchači 
byli o průběhu akce průběžně informováni ve vysí-
lání

21. 10. pořad Mikrofórum přešel na Radiožurnál
6. 11.   stanice ČRo 6/Svobodná Evropa zahájila vysílání
10. 11.  nulté vydání klubového pořadu stanice Vltava (Klub 

Vltava)

1996
5. 1.  první společné živé vysílání pořadu vážné hudby To 

nejlepší z klasiky (ČRo 3 – Vltava a 2. program České 
televize)

28. 5.   zástupci rozhlasových společností, participujících na 
vysílání ČRo 6/RSE, podepsali dohodu o společném 
vysílacím projektu

28. 5.   otevřeno nové studio pro výrobu dramatických 
žánrů v Karlíně 

19. 7.  uvedeny do provozu nové vysílače pro Český rozhlas 
na lokalitě Hodonín-Babí lom 

15. 6.  ČRo 1 – Radiožurnál zahájil vysílání pro české turisty 
v Dalmácii

1. 9.  nová znělková grafika Radiožurnálu 

1997
2. 1.  Český rozhlas 1 – Radiožurnál zahájil v obnovené 

premiéře vysílání pořadu Nad ránem
20. 3.  nové logo Českého rozhlasu získalo titul Logo 97 

(tvůrci: grafické studio Men on the Moon) 
1. 5.  dohoda o vzájemné spolupráci mezi ČRo a Asociací 

provozovatelů soukromého vysílání 
1. 7.   zvýšení koncesionářských poplatků z 25 na 37 Kč (zá-

kon č. 135/1997 Sb.)
8. 7.   zahájení veřejné sbírky na pomoc oblastem postiže-

ným povodněmi
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1. 9.   ČRo 2 – Praha zahájil celodenní vysílání VKV z vysí-
lače Krašov 

1998
1. 1.   ČRo 1 – Radiožurnál začal vysílat živě prostřednic-

tvím počítačové sítě Internet
15. 1.   zahájení demolice budovy ČRo v Římské ulici
8. 2.  naposledy vysílán pořad Hovory z Lán s prezidentem 

V. Havlem
28. 3.  poprvé vysílán pořad Rozhovory v Lánech s prezi-

dentem V. Havlem (V. Ježek a R. Tamchyna) 
31. 3.   slavnostní zahájení dostavby budovy ČRo v Římské 

ulici
1. 5.   zpřístupnění webových stránek ČRo www.cro.cz

1999
11. 1.  oficiálně otevřena nová redakce Českého rozhlasu 

v Liberci
22. 2.  vyšlo první číslo bulletinu o rozhlasové práci Svět 

rozhlasu
26. 2.  zahájen provoz v nové budově Českého rozhlasu 

Hradec Králové v Havlíčkově ulici č. 292
březen  na ČRo 1 – Radiožurnálu zahájen stodílný seriál 

o populární hudbě 20. století České hity dvacátého 
století 

26. 4.   Český rozhlas se pořádáním finanční sbírky pro 
oběti konfliktu v Kosovu připojil k humanitární akci 
nadace Člověk v tísni SOS Kosovo

30. 6.  podpis smlouvy o prodeji rozestavěné budovy ČRo na 
Pankráci 

1. 7.   novým generálním ředitelem ČRo se stal Václav Kasík 
(zvolen Radou 9. 6.)

3.–16. 9. Dny židovské kultury na stanici ČRo 3 – Vltava
16. 9.  přímý přenos veřejného předčítání jmen českých 

Židů, kteří zahynuli ve vyhlazovacích nacistických 
táborech, na závěr Dnů židovské kultury

23. 11.  první Dílna, čtvrtletní celodenní setkání „krajánků“ 
– interních a externích autorů a spolupracovníků 
ČRo

2000
1. 1.  na stanici ČRo 3 – Vltava zahájen cyklus Millennio-

rum malora et minora – Velké i malé události tisíci-
letí, vysílaný v českém a latinském jazyce

29. 2.  na stanici ČRo 3 – Vltava zahájen osmnáctidílný cyk-
lus věnovaný dílu T. G. Masaryka

3. 4.  Český rozhlas Regina Praha jako první regionální 
studio Českého rozhlasu začal vysílat 24 hodin 
denně

18. 5.   slavnostně otevřena nová budova Českého rozhlasu 
v Římské ulici č. 13

15. 6.   zahájeno vysílání z počítačového systému DALET na 
stanici Radiožurnál

21. 8.   nové logo stanice Radiožurnál 
12. 9.  zahájeno vysílání stanic ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 

– Praha, ČRo 3 – Vltava a ČRo Regina živě přes inter-
net na portále msn.atlas.cz

říjen  Český rozhlas Plzeň začal vysílat i pro nový Karlovar-
ský kraj

29. 10.  ČRo 7 – Radio Praha zahájil vysílání v ruštině
1. 11.   slavnostně otevřeno Dopravní středisko Zelené vlny 

Českého rozhlasu a Autoklubu Bohemia Assistance 
ve Střelničné ulici v Praze 8-Kobylisích 

2. 11.  novým předsedou Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání se stal Martin Muchka

5. 11.  po půlnoci spuštěn nepřetržitý ostrý provoz nového 
zpravodajského pracoviště ČRo 1 – Radiožurnálu 
ve třetím patře nové studiové budovy Českého roz-
hlasu

19. 12.  přímý přenos abonentního koncertu Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu z Pražského Rudolfina 
poprvé v historii realizován vlastním satelitním zaří-
zením Českého rozhlasu

2001
leden  začal pracovat Nadační fond Českého rozhlasu
20. 1.  naposledy vysílán nejstarší z polistopadových pro-

jektů na stanici ČRo 2 – Praha Káva u Kische, poté 
Kavárna Bohemia 

27. 1.  poprvé vysílán pořad z cyklu Svět v roce jedna
5. 3.  Český rozhlas Regina začal vysílat druhý program 

– středočeské vysílání
5. 3.  slavnostní otevření nového objektu Českého roz-

hlasu v Pardubicích 
17. 6.  zahájeno vysílání z Daletu v regionální stanici Ústí 

nad Labem 
19. 6.  zahájeno vysílání z Daletu v regionální stanici Olo-

mouc
1. 7.   zahájeno vysílání z Daletu v regionálních stanicích 

České Budějovice a Plzeň
srpen  Český rozhlas Brno zahájil jako první moravská sta-

nice digitální výrobu pořadů
31. 12.  skončilo vysílání pořadu Mikrofórum na ČRo 1 

– Radiožurnálu
 –   Český rozhlas získal na autosalonu v Brně za projekt 

Zelení andělé zvláštní cenu poroty Autosalon Prix 
2001 za přínos k bezpečnosti silničního provozu

2002
4. 3.  zahájeno vysílání ČRo Pardubice 
6. 3.  zahájeno vysílání ČRo Vysočina
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1. 4.  obnoveno vysílání pořadu Mikrofórum na stanici 
ČRo 2 – Praha

1. 5.  ČRo 6/RSE přestal vysílat programy české redakce 
BBC

1. 10.  Český rozhlas Ústí nad Labem přejmenován na Český 
rozhlas Sever

1. 10.  zrušena smlouva o partnerství s Českým rozhlasem 
o společném projektu ČRo 6/RSE, název okruhu 
změněn na ČRo 6, zavedeno nové vysílací schéma 

 –   Český rozhlas začal používat k přenosům digitální 
sítě integrovaných služeb ISDN (Integrated Service 
Digital Network)

����������������
������������������������������������������������������������������
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Názvy rozhlasové instituce 
a její charakter

1923
7. 6.  Na základě zmocnění ministerstva pošt a telegrafů 

byla oficiálně ustavena společnost pro vysílání 
RADIOJOURNAL, československé zpravodajství 
radiotelefonické, spol. s r. o. Kmenový kapitál činil 
500 000 Kč, většinově se podílela firma Radioslavia 
– společnost pro výrobu přijímacích aparátů, jejímž 
ředitelem byl Ladislav Šourek. Jméno Radiojournal 
bylo přijato v červenci, kdy byla Radiojournalu 
také propůjčena licence ministerstva vnitra. Prvním 
předsedou jednatelského sboru se stal Richard Gem-
perle, ředitel Křižíkových závodů, od roku 1925 La-
dislav Šourek. Programovým ředitelem se stal Miloš 
Čtrnáctý, technickým Eduard Svoboda. 

1925
4. 7.  Na valné hromadě Radiojournalu proběhla reorgani-

zace společnosti Radiojournal. Po jednání s vládou 
byl navýšen základní kapitál na 1 milion Kč a stát 
vstoupil do společnosti prostřednictvím státního 
podniku Čs. pošta, který vložil 51 % kapitálu. Násle-
dovaly změny ve statutárních orgánech společnosti, 
změněny byly také podílové účasti zakládajících 
členů. Vyvrcholilo tak úsilí jednotlivých politických 
stran o vliv v rozhlase, projevované od roku 1924 
voláním po zestátnění rozhlasu nebo alespoň po vět-
ším vlivu státu na rozhlas. Orgány společnosti tvořily 
valná hromada, dozorčí rada a jednatelský sbor. 
V roce 1925 byl pro zkvalitnění programu vytvořen 
poradní sbor Radiojournalu.

1938
květen  Rozhlasová společnost Radiojournal byla zařazena 

mezi podniky registrované v zájmu obrany státu. 
Schůzí jednatelského sboru se od té doby účastnil 
zástupce ministerstva národní obrany jako poradce. 

19. 11.  Byl jmenován vládní komisař rozhlasové společnosti 
Jaroslav Kos.

26. 12.  V Bratislavě byla podepsána Dohoda o uspořádání 
poměru slovenského rozhlasu ke společnosti Radio-
journal (tzv. žilinská dohoda), uzavřená po jednání 
zástupce Radiojournalu L. Šourka a předsedy slo-
venské vlády J. Tisa. Na základě této dohody došlo 
k osamostatnění Slovenského rozhlasu především 

po stránce programové. Byl zřízen samostatný Po-
radní sbor pro Slovensko. 

28. 12.  Valnou hromadou Radiojournalu byla schválena 
změna názvu společnosti na ČESKO-SLOVENSKÝ 
ROZHLAS, spol. s r. o. Vládě byl zajištěn podstatný 
vliv na řešení programových a personálních otázek. 
Počet členů jednatelského sboru byl zvýšen na de-
set, osm z nich jmenoval stát. Do vedení rozhlasu 
byli jmenováni zástupci prezidia ministerské rady 
a ministerstev dopravy, zahraničí, školství, obrany. 
Předsedou jednatelského sboru byl jmenován J. Do-
biáš, předsedou dozorčí rady O. Kučera.

1939
14. 3. Slovenský rozhlas se osamostatnil. 
15. 3.  Státní Česko-Slovenský rozhlas se přechodně vrátil 

k původní organizaci i k názvu RADIOJOURNAL. 
10. 6.  Poslední valná hromada Česko-Slovenského roz-

hlasu změnila název společnosti na ČESKÝ ROZ-
HLAS, spol. s r. o. Do obchodního rejstříku byla 
společnost zapsána 29. 11. 1939. V sedmičlenném 
jednatelském sboru měla protektorátní vláda čtyři 
místa, předsedou jmenovala vrchního odborového 
radu dr. Masaříka.

1940
25. 9.  Konala se poslední schůze jednatelského sboru, 

který byl nahrazen německou intendanturou. Byla 
uzavřena syndikátní smlouva upravující poměry 
mezi protektorátní vládou a říšským protektorem.

27. 9.  Protektorátní vláda se usnesla na otázkách týka-
jících se reorganizace rozhlasu: vzala na vědomí 
výsledky jednání s říšským protektorem a texty nové 
společenské a syndikátní smlouvy. Podle nich byly 
kmenové podíly rozhlasové společnosti (490 000 Kč) 
ke dni 24. 9. 1940 převedeny na německou říši, kme-
nové podíly soukromníků byly částečně úplatně 
převedeny na protektorát (menší část na předsedu 
vlády, který převzal od ministerstva dopravy i vedení 
záležitostí společnosti Český rozhlas, po stránce 
finanční a majetkové bylo stále zodpovědné minis-
terstvo financí). Byli jmenováni noví členové dozorčí 
a správní rady. 

1. 10.  Nacisté prosadili své zástupce do správní i dozorčí 
rady. 49 % kapitálu bylo postoupeno úřadu protek-
tora, 51 % zůstalo protektorátní vládě. Podle § 6 syn-
dikátní smlouvy rozhodoval o všech pochybnostech 
úřad říšského protektora. 
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1941
15. 11.  Vznikla tzv. SENDERGRUPPE BÖHMEN UND 

MÄHREN (Skupina vysílačů Čechy a Morava) jako 
součást říšského vysílacího systému. Český rozhlas 
byl přímo podřízen kanceláři říšského protektora.

1942
13. 3.  Úřad říšského protektora, zastupující zájmy říšské 

rozhlasové společnosti, předložil protektorátní vládě 
změnu společenské smlouvy. Na jejím základě přešel 
celý kmenový kapitál rozhlasové společnosti (1 mi-
lion Kč) na říšskou rozhlasovou společnost. České 
a německé vysílání na území protektorátu bylo or-
ganizačně sloučeno do tzv. Sendergruppe Böhmen 
und Mähren, kterou vedl Němec Ferdinand Thürmer. 
Vedle Sendergruppe Böhmen und Mähren existovala 
nadále také fiktivní společnost Rundfunk Böhmen 
und Mähren, která odčerpávala 50 % rozhlasových 
poplatků do pokladny říšské rozhlasové společnosti. 
Orgány české rozhlasové společnosti se stali gene-
rální ředitel a valná hromada. Ředitele jmenovala 
a odvolávala říšská rozhlasová společnost. Vnitřní 
organizace rozhlasu byla utvořena podle berlínského 
vzoru. O program měla pečovat zvláštní oddělení: 
umělecké (dr. Morávek) a politické (Untersturm-
führer Pabel). Politický odbor sdružoval školský 
rozhlas, přednáškové oddělení, odborné rozhlasy, 
reportážní oddělení, redakci regionálních pořadů 
a oddělení politických přednášek (vedené A. Kří-
žem). Vedoucím kulturního oddělení úřadu říšského 
protektora byl von Gregory. 

1945
9. 5.  Rozhlas přešel na normální provoz (v 19.00 hod. 

bylo obnoveno vysílání z Vinohrad). O. Matoušek byl 
pověřen Českou národní radou řízením Čs. rozhlasu. 
F. K. Zeman se stal šéfem nového rozhlasového zpra-
vodajství. 

květen 1945  Český rozhlas a Slovenský rozhlas vystupovaly jako 
samostatné právní subjekty. Český rozhlas byl dán 
pod kontrolu ministerstva informací, v jehož čele byl 
V. Kopecký. Rozhlas se vrátil k původní organizaci 
z roku 1925. Členové jednatelského sboru však byli 
jmenováni ministrem informací. V rámci minister-
stva informací vzniklo rozhlasové oddělení, jež bylo 
po příchodu vlády do Prahy (11. 5.) změněno na 
IV. odbor ministerstva informací, který kontroloval 
rozhlasovou činnost v oblasti programové, právní, 
organizační i technické. V jeho čele stál I. Olbracht, 
později M. Burian. Generálním ředitelem rozhlasu 

byl jmenován koncem května B. Laštovička, šéfem 
politického zpravodajství J. Hronek. 

25. 7. 1945  Ministr informací Kopecký ustanovil jednatelský 
sbor Československého rozhlasu (předseda L. Šou-
rek, členové: B. Laštovička – generální ředitel roz-
hlasu, K. Remeš – generální tajemník, prezidiální šéf 
ministerstva informací V. Patzak, dva členové ještě 
nejmenováni). Zároveň ministr ustanovil ředitelství 
Československého rozhlasu pro české země; vrch-
ním ředitelem jmenován B. Laštovička, ústředním 
programovým ředitelem M. Očadlík.

22. 8.  Mezi ministrem informací a pověřencem Sloven-
ské národní rady pro informace byla uzavřena 
dohoda o ustanovení ČESKOSLOVENSKÉHO ROZ-
HLASU, s. r. o. 

1948
28. 4.  Zákonem č. 137/1948 Sb., o postátnění Českosloven-

ského rozhlasu, bylo stanoveno, že veškerá práva 
a závazky Českého rozhlasu a Slovenského rozhlasu 
přecházejí na československý stát. Jejich činnost 
přešla na státní podnik ČESKOSLOVENSKÝ ROZ-
HLAS, vedený generálním ředitelem, na Slovensku 
oblastním ředitelem. Pak se začalo s plánovitým zři-
zováním studií v krajských městech. Jejich zřizování 
bylo zrušeno novelou č. 17/1964 Sb.

1952
8. 4.  Bylo vydáno vládní nařízení č. 13: na jeho základě 

byl (po konzultacích se sovětskými experty, spe-
ciálně poslanými do Čs. rozhlasu jako poradci pro 
reorganizaci) zřízen Československý rozhlasový 
výbor, organizovaný podle sovětského vzoru. Výbor 
byl pověřen řízením rozhlasové a televizní práce 
v celém státě. V čele výboru byl ministr informací 
a osvěty V. Kopecký. Tato funkce však byla formální, 
výkonným náměstkem se stal J. Vrabec (dosud vedl 
rozhlas v Bratislavě). Bylo obnoveno ministerstvo 
spojů, kterému byla přidělena péče o výstavbu a pro-
voz technických rozhlasových zařízení. Čs. rozhlas 
byl reorganizován – místo dosavadních odborů a od-
dělení vznikly čtyři hlavní redakce: politické vysílání, 
literárně-dramatické vysílání, hudební vysílání a vy-
sílání pro děti a mládež. Šéfem politického vysílání 
byl jmenován J. Hřebík. V září 1953 vznikla Hlavní 
správa tiskového dozoru (HSTD) pro cenzurní zá-
sahy.

17. 6.  Usnesením vlády byl pověřen vedením rozhlasu 
Čs. rozhlasový výbor, platnosti nabyla tato reorgani-
zace k 1. 8. 1952.
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1953
11. 9.  Vláda zřídila ministerstvo kultury a zrušila Čs. rozhla-

sový výbor (podle vládního nařízení č. 77/1953 Sb.). 
Byl učiněn pokus o zavedení Hlavní správy rozhlasu, 
která fungovala do konce března 1954. 

1954
1. 4.  Od dubna 1954 byl Československý rozhlas a tele-

vize rozpočtovou organizací ministerstva kultury (od 
roku 1956 ministerstva školství a kultury). V jeho 
čele stál ústřední ředitel bez samostatné pravomoci 
hospodářské a administrativní. Na Slovensku vzniklo 
oblastní ředitelství rozhlasu vedené oblastním ředite-
lem. 

1957
1. 12.  Vláda nařízením č. 62/1957 Sb. ze dne 29. listopadu 

1957 o nové organizaci rozhlasu a televize podle § 1 
ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v orga-
nizaci veřejné správy, zřídila Československý výbor 
pro rozhlas a televizi (ČVRT) jako ústřední orgán 
státní správy v oboru rozhlasu a televize a Sloven-
ský výbor pro rozhlas a televizi jako orgán státní 
správy v oboru rozhlasu a televize pro Slovensko. 
Z dosavadní organizace Československý rozhlas byly 
zřízeny organizace Československý rozhlas a Česko-
slovenská televize, které byly právnickými osobami 
podřízenými výboru. Zákon upravil organizační 
strukturu výboru a obou organizací s účinností od 
1. 12. 1957. Rozhlas a televize byly vyčleněny z pů-
sobnosti ministerstva školství a kultury. ČVRT byl 
podřízen přímo předsednictvu vlády. Jeho předsedou 
byl jmenován dosavadní ředitel Československého 
rozhlasu F. Nečásek. ČVRT se skládal z programo-
vých pracovníků, scházel se několikrát ročně. Na 
Slovensku byl vytvořen samostatný Slovenský výbor 
pro rozhlas a televizi. Úkolem ČVRT byla „kontrola 
aspektů ideově-politických, uměleckých a kultur-
ních, hospodářských a technických“.

1958
3. 2.  Vláda vydala Statut ČVRT s účinností od 1. 1. 1958. 
10. 7.  ČVRT rozhodl o ustavení poradního sboru z pracov-

níků rozhlasu a televize a diváků v rámci koncepce 
účasti pracujících na řízení a tvářnosti programů.

listopad  Byl ustaven poradní sbor pro rozhlas a televizi jako 
konzultativní orgán Čs. výboru pro rozhlas a televizi 
pro otázky programové a organizační, který byl 
v roce 1959 reorganizován a přímo řízen ÚV KSČ. 

1959
30. 9.  Vláda usnesením č. 63/1959 Sb. ze dne 30. září zrušila 

Čs. výbor pro rozhlas a televizi a ustavila samostatné 
ústřední organizace, Čs. rozhlas a Čs. televizi, které 
podléhaly vládě, schválila statut Československé 
televize, který určoval základní uspořádání této 
organizace. Výzkumný ústav rozhlasu a televize byl 
přičleněn k Čs. televizi a přímého řízení rozhlasu se 
ujal ÚV KSČ. 

1964
31. 1.  Byl vydán zákon č. 17/1964 Sb., o Československém 

rozhlase, který definoval statut a úkoly Českosloven-
ského rozhlasu v souladu s politikou Komunistické 
strany Československa: „Čsl. rozhlas je samostat-
nou ústřední organizací s celostátní působností, 
která provádí masově politickou a výchovnou práci 
v duchu politiky KSČ, zajišťuje všestrannou informo-
vanost posluchačů, podporuje tvůrčí iniciativu lidu 
a přispívá k dovršení kulturní revoluce.“ Účinnosti 
nabyl Statut Československého rozhlasu, vydaný 
vládou ČSSR. Na různá období byly vydávány orga-
nizační řády Čs. rozhlasu. 

1968
30. 8.  Vláda vydala usnesení č. 292 o mimořádných opat-

řeních ke kontrole prostředků hromadných infor-
mací, byl zřízen úřad pro tisk a informace (oficiální 
obnovení cenzury), jehož úkolem bylo jednotně 
usměrňovat a kontrolovat činnost tisku, rozhlasu, 
televize a ČTK a pracovat zároveň jako informační 
a konzultační středisko předsednictva vlády pro styk 
s redakcemi. Ředitelem úřadu byl jmenován Josef 
Vohnout.

13. 9.  Národní shromáždění přijalo zákon č. 127/1968 Sb., 
o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku 
a ostatních hromadných sdělovacích prostředků. 
Vláda následně jmenovala zmocněnce pro rozhlas 
a televizi a při předsednictvu vlády vznikl úřad pro 
tisk a informace (předsedou Federálního úřadu pro 
tisk a informace – FÚTI – byl jmenován J. Havelka), 
který měl jednotně usměrňovat a kontrolovat čin-
nost tisku, rozhlasu, televize a ČTK a fungovat jako 
informační a konzultační středisko předsednictva 
vlády pro styk s redakcemi. 

1991
7. 11.  Česká národní rada zákonem č. 484/1991 Sb., o Čes-

kém rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991 zřídila ČESKÝ 
ROZHLAS. Zákon definuje statut, organizační uspo-
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řádání, práva a povinnosti jednotlivých organizač-
ních složek a způsob hospodaření rozhlasu. Zákon 
též stanovuje poslání a úkoly Českého rozhlasu jako 
samostatné právnické osoby, která poskytuje službu 
veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových programů 
po celém území České republiky a do zahraničí.

1992
1. 1.  Český rozhlas se stal samostatnou institucí.
31. 12.  S koncem společného státu Československý rozhlas 

ukončil činnost.
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Ředitelé rozhlasu, jejich funkční období a funkce

Ředitelé čs. rozhlasu

Richard Gemperle (7. 6. 1923–2. 6. 1925)  předseda jednatelského sboru Radiojournalu
Ladislav Šourek (2. 6. 1925–listopad 1938)  předseda jednatelského sboru Radiojournalu
Jindřich Dobiáš  (listopad 1938–květen 1940)  předseda jednatelského sboru ČsRo
Hubert Masařík  (30. 9. 1940–30. 11. 1941)  předseda jednatelského sboru ČsRo
Ferdinand Thürmer  (13. 3. 1942–5. 5. 1945)  vedoucí rozhlasové skupiny Čechy a Morava
Otakar Matoušek  (5. 5. 1945–25. 5. 1945)  pověřenec ČNR pro řízení ČRo
Bohuslav Laštovička  (25. 5. 1945–15. 6. 1948)  generální ředitel ČRo, ČsRo
Kazimír Stahl (2. 7. 1948–17. 6. 1952)  generální ředitel ČsRo
Josef Věromír Pleva  (30. 6. 1952–30. 11. 1952)  pověřen řízením ČsRo
Václav Kopecký  (17. 6. 1952–11. 9. 1953)  předseda Čs. rozhlasového výboru
Jozef Vrabec  (1. 12. 1952–11. 9. 1953)  první náměstek předsedy Čs. rozhlasového výboru, 

pověřený řízením ČsRo
 (11. 9. 1953–30. 3. 1954)  generální ředitel ČsRo 
František Nečásek  (1. 4. 1954–31. 12. 1957)  ústřední ředitel ČsRo a ČsT
Jaromír Hřebík  (1. 1. 1958–1. 3. 1959)  ústřední ředitel ČsRo
Karel Hoffmann  (1. 2. 1959–31. 1. 1967)  ústřední ředitel ČsRo
Miloš Marko  (25. 1. 1967–25. 7. 1968)  ústřední ředitel ČsRo
Zdeněk Hejzlar  (25. 7. 1968–25. 9. 1968)  ústřední ředitel ČsRo
Odon Závodský  (30. 8. 1968–1. 2. 1969)  vládní zmocněnec pro ČsRo 
 (1. 2. 1969–20. 6. 1969)  ústřední ředitel ČsRo
Bohuslav Chňoupek  (20. 6. 1969–7. 9. 1970)  ústřední ředitel ČsRo
Ján Riško  (8. 9. 1970–30. 6. 1989)  ústřední ředitel ČsRo
Karel Kvapil  (1. 7. 1989–3. 12. 1989)  ústřední ředitel ČsRo
Karel Starý  (3. 12. 1989–31. 1. 1990)  ústřední ředitel ČsRo
František Pavlíček  (4. 2. 1990–31. 3. 1991)  ústřední ředitel ČsRo
Richard Seemann  (1. 4. 1991–9. 10. 1991)  pověřen výkonem funkce ústředního ředitele ČsRo
Peter Duhan  (14. 10. 1991–31. 12. 1992)  ústřední ředitel ČsRo

Ředitelé Českého rozhlasu

Rostislav Běhal  (1. 1. 1969–červen 1969)  při konstituování federativního uspořádání ČsRo 
pověřen prozatímním vedením ČRo

Karel Hrabal  (červen 1969–30. 6. 1985)  ředitel ČRo
Karel Kvapil  (1. 7. 1985–30. 6. 1989)   ředitel ČRo
Jaroslav Hacmac  (1. 9. 1989–30. 11. 1989) ředitel ČRo 
Jan Czech  (1. 2. 1990–30. 9. 1990) ředitel ČRo 
Jaroslav Fridrich  (1. 10. 1990–28. 2. 1991) ředitel ČRo
Jiří Mejstřík  (březen 1991–květen 1993)  ředitel ČRo, od 1. 1. 1993 generální ředitel ČRo
Vlastimil Ježek  (28. 6. 1993–30. 6. 1999)  generální ředitel ČRo
Václav Kasík  (1. 7. 1999–dosud)  generální ředitel ČRo
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Přehled vývoje 
koncesionářských 
poplatků a počtu 
koncesionářů

I. ROZHLASOVÉ POPLATKY

Od 10. 10. 1923
– vydávány zatímní koncese na základě zákona č. 60/1923 Sb. 
zákonů a nařízení:
1) roční uznávací (evidenční) poplatek 50,- Kč poštovní správě,
2) měsíční předplatné 50,- Kč vysílací společnosti.

Od 17. 4. 1924
– poplatky na základě vládního nařízení o koncesích:
1) Uznávací (evidenční) poplatky poštovní správě:
 a) pro soukromé účely 50,- Kč ročně,
  b)  pro veřejný poslech a příjemci šifrovaného burzovního 

zpravodajství 100,- Kč ročně,
  c) nestátní školy 25,- Kč ročně,
  d)   držitelé dočasné koncese pro veřejný poslech:

do 2 dnů 10,- Kč ročně,
nad 2 dny 100,- Kč ročně, 

 e)  státní instituce osvobozeny. 
2) Předplatné na rozhlas vysílací společnosti:
 a)  pro veřejný poslech, výdělečnou činnost a příjem šifrova-

ného burzovního zpravodajství 100,- Kč měsíčně,
  b) pro soukromý poslech 30,- Kč měsíčně,
  c) nestátní školy osvobozeny.

Od 1. 10. 1924
– předplatné pro soukromý poslech sníženo na 20,- Kč měsíčně.
 
Od 1. 4. 1925
– zaveden jediný jednotný poplatek 20,- Kč měsíčně pro soukromý 
poslech, 100,- Kč měsíčně pro veřejný poslech nebo burzovní 
zpravodajství.

Od 1. 8. 1925
– poplatek pro soukromý poslech 180,- Kč ročně (15,- Kč mě-
síčně), pro veřejný poslech 600,- Kč ročně (50,- Kč měsíčně). 
Uznávací poplatek byl zrušen.

Od 1. 12. 1925
– opět zavedena jednotná měsíční platba 15,- Kč.

Od 1. 4. 1926
– poplatek 10,- Kč měsíčně.

1935
– poplatek 10,- Kč z každého přijímače, samostatné koncese.

1937
– poplatek 10,- Kč za více stanic za podmínky, že to bylo zazname-
náno v koncesní listině a že nebyly provozovány současně.

Od 1. 4. 1944
mohly být od rozhlasového poplatku osvobozeny též rodiny aspoň 
se třemi nezletilými dětmi, majícími nárok na poskytování výživy, 
jejichž příjem nepřesáhl určité meze. Podobné výhody byly při-
znány i vdovám alespoň se dvěma dětmi.

1946–1947
– 15,- Kčs měsíčně, 45,- Kčs čtvrtletně.

1951–1954
– poplatek vybíraný poštovní správou 25,- Kčs měsíčně, 75,- Kčs 
čtvrtletně (smluvní kvóta pro Čs. rozhlas byla 60 %, tj. 15,- Kčs 
za každého platícího koncesionáře).

Od II. čtvrtletí 1954
– 15,- Kčs čtvrtletně, tj. 5,- Kčs měsíčně.

Od 1. 1. 1955
zaveden poplatek za TV (15,- Kčs měsíčně).

1960–1965
– 5,- Kčs měsíčně.

1967
– 5,- Kčs měsíčně bez ohledu na počet přijímačů v rodině, zvlášť se 
platilo za autorádio a rozhlas po drátě (5,- Kčs měsíčně).

1969
– 10,- Kčs měsíčně.

Od 1. 1. 1986
se zrušil poplatek za rozhlasový přijímač pevně zabudovaný 
v dopravním prostředku; změna se týkala jen občanů, u organi-
zací poplatek zůstal zachován (i za autorádia). Od poplatku byly 
osvobozeny osoby osamělé, které potřebovaly obsluhu, s ročním 
příjmem do 11 520 Kčs, osamělí důchodci s ročním příjmem do 
11 400 Kčs ročně a manželé se společným příjmem do 20 520 Kčs 
ročně nebo pokud alespoň jeden z nich byl důchodce a jejichž 
společné příjmy nepřesahovaly 19 200 Kčs ročně.

Od 1. 4. 1991
– 20,- Kčs měsíčně.

Od 1. 4. 1995
– 25,- Kč měsíčně (zákon č. 252/1994 Sb.). 

Od 1. 7. 1997
– 37,- Kč měsíčně.
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II. POČET KONCESIONÁŘŮ

Rok Celkem Z toho RPD TV
  české země
1923  47  47
1924  1 564  1 564
1925  14 542  14 542
1926  174 137  167 132
1927  220 649  206 010
1928  238 341  217 349
1929  267 962  236 391 
1930  315 241  272 108
1931  384 513  331 155
1932  472 187  411 232
1933  573 109  504 817 
1934  693 694  613 492 
1935  847 955  753 283
1936  928 112  824 099
1937  1 044 382  927 693
1938  IX.: 1 128 055  1 003 473
1938  XII.:    759 609  679 804
1939  833 848  756 103
1940  923 109  840 085
1941  1 021 969  930 134
1942  1 095 696  978 005
1943  1 163 406  1 024 507
1944  1 209 676  1 068 058
1945  1 209 834  1 097 217
1946  1 662 003  1 509 853 
1947  1 890 857  1 711 840
1948  2 108 000  1 876 663 
1949  2 258 901  1 990 148
1950  2 421 469  2 102 037
1951  2 544 909  2 179 746
1952  2 637 718  2 238 377 
1953  2 676 002  2 260 633     
1954  2 744 139  2 301 658  1 284  3 833
1955  2 839 276  2 355 235  27 289  32 108
1956  2 915 011  2 390 382  77 258  75 140
1957  2 970 720  2 413 744  140 436  166 590
1958  3 055 335  2 447 045  206 452  306 534
1959  3 084 860  2 446 344 277 828 473 315*
1960  3 104 000  2 434 617  339 611  710 837
1963  3 112 000  2 390 970  453 771  1 637 900 
1964  3 094 000  2 638 486  476 620  1 560 814
1965  3 100 000  2 364 239  497 335  1 710 385 
1966  3 179 000  2 427 456  515 583  1 882 800
1967  3 185 000  2 430 992  520 377  2 040 818
1968  3 287 000  2 500 826  535 778  2 220 069
1969  3 221 000  2 444 314  537 029  2 308 556
1970  3 174 000  2 410 722  535 474  2 375 869

1971  3 140 000  2 383 723  534 297  2 440 654
1972  3 127 000  2 361 990  529 970  2 519 543
1973  3 114 613  2 358 263  525 848  2 593 456 
1974  3 237 000  2 451 220  522 221  2 710 502 

III. EVIDOVANÉ PŘIJÍMAČE

Rok Fyzické osoby Organizace
1976  2 468 366  508 897
1977  2 836 421  497 816
1978  2 848 582  492 496
1979  2 856 460  484 268
1980  3 057 332  475 188
1981  3 074 905  467 986
1982  3 104 105  459 661
1983  3 131 923  451 819
1984  3 165 818  442 387
1985  3 182 708  426 744
1986  2 930 164  413 060 
1987  2 951 103  407 993
1988  3 119 820  400 593 
...
1992 2 605 171 230 791 
1993  2 697 103 203 421 
1994  2 711 850 196 714
1995  2 958 911  422 007
1996  2 922 598  423 362
1997  2 845 114  416 884
1998  2 811 891  415 217
1999  2 806 197  404 464
2000  2 772 101  394 341
2001  2 738 888  391 652
2002  2 682 414  385 840 

Černí posluchači* 
1923 – již v účetní bilanci za rok 1923 je konstatováno, že mezi 
posluchači je celá řada neplatících „černochů“
1931 – poštovní správa vyplácela odměnu 40,- Kč za oznámení 
nekoncesované stanice
1966 – 200 000
1967 – 165 000
1967 – na základě propagačních besed se přihlásilo asi 85 000 
posluchačů
1994 – pokuty za neplacení koncese může uložit obec až do výše 
5000 Kč
1995 – od dubna se zvýšil počet koncesí v domácnostech zhruba 
o 160 000

*odhadovaný počet
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Výsledky mezinárodní 
soutěže rozhlasové tvorby 
Prix Bohemia Radio 
1992–2002

Prix Bohemia Radio 13.–16. října 1992 

A. Dramatické dílo 
Hlavní cena za adaptaci Železnobrodské pašijové hry – zpraco-
vání Vojtěch Ron, režie Rudolf Felzmann, dramaturg Petr Horák
Za text původní rozhlasové hry Pro každého nebe – Květa Legá-
tová
Za dramaturgii hry Caryl Brahmsová–Ned Sherrin: Vezmete si 
také sherry? – Josef Hlavnička
Za režii hry Voltaire: Candide aneb Optimismus – Jiří Horčička
Za zvukovou realizaci hry Candide aneb Optimismus – Karel 
Nedorost a Jana Fišerová
Za komponovanou hudbu ke hře Vojtěcha Rona Železnobrodská 
pašijová hra – Ivan Dolejší
Za hudební koláž ke hře Candide aneb Optimismus – Jiří Litoš 
a Radislav Nikodém
Za herecký výkon ve hře Aleny Vostré S ženami je kříž – Václav 
Postránecký 
Za mimořádný individuální přínos pro realizaci původní rozhlasové 
hry Pěnkava s Loutnou – Antonín Přidal 
Za autorství původní rozhlasové hry Zubařovo pokušení – Milan 
Uhde

B. Hry a pohádky pro děti 
Hlavní cena za inscenaci Františka Pavlíčka Rytíř don Quijote de 
la Mancha v dramaturgii Ivana Hejny a režii Jiřího Horčičky
Prémie za původní text hry Královna s vlčí tváří – Karel Šiktanc 
Za režii hry Evy Košlerové Marco Polo s přihlédnutím k režii hry 
Aleny Bechtoldové Ranní ptáček – Karel Weinlich
Za dramatizaci pohádky Královna s vlčí tváří s přihlédnutím 
k dlouhodobé dramatické práci – Eva Košlerová
Za zvukovou realizaci pohádky Heleny Vernerové Adonisův ná-
vrat – Jan Kozelka (za zvuk) a Adriana Medveďová (za záznam 
a střih) 
Za komponovanou hudbu ke hře Marco Polo – Jiří Váchal, Jaromír 
Rychecký a Zbyněk Matějů 
Za hudební koláž a výběr hudby k pohádce Milana Navrátila O nej-
krásnějším brokátu a malé víle Jin – Pavel Jílek 
Za herecký výkon za postavu Dona Quijota ve hře Františka Pav-
líčka Don Quijote de la Mancha – Jiří Adamíra

Zvláštní prémie za zpracování látky příběhu Marka Pola – Eva 
Košlerová 
Zvláštní prémie za dětský herecký výkon v titulní roli pohádkové 
hry Heleny Sýkorové Ronja, dcera loupežníka – Irena Jeřábková

C. Umělecké dokumentární pásmo a feature 
Hlavní cena za dokumentární pásmo Kdo nám bude tančit, až bu-
deme v ráji – tvůrčí kolektiv a zejména Eva Svobodová
Prémie za autorský přínos za dokumentární pásmo Je to moje na-
děje a víra...  – Helena Tyburcová
Za zvukovou realizaci dokumentu Praha–Roma – Dušan Všelicha 
a Hynek Nováček
Za režii dokumentárního pásma Krvavá noc v Jekatěrinburgu 
– Hana Kofránková
Za autorský přínos feature Před koncertem po koncertě – Zdeněk 
Bouček 

Prix Bohemia Radio 20.–25. září 1993 

A. Zábavný pořad
Hlavní cena za pořad Poslední československý Silvestr – Dušan 
Všelicha, Jan Kolář, Přemysl Rut a Ondřej Suchý
Cena za text pořadu Jára Cimrman v Novém světě – Jiří Šebá-
nek
Za dramaturgii pořadu Ljubinoviny č. 12 (silvestrovské) s přihléd-
nutím k pořadu Padesátník č. 10 – Ondřej Suchý
Za zvukovou realizaci pořadu Držíte nám palce/Válka v éteru 
– Hynek Nováček
Za interpretaci v pořadu Ljubinoviny č. 12 – Ljuba Hermanová
Za osobitou interpretaci vlastního příspěvku Dějiny Českoslo-
venska v písni z pořadu Poslední československý Silvestr – Pře-
mysl Rut
Za improvizační výkony v pořadu Trošku jsem se zamyslel – Alan 
Vitouš a Jaroslav Dušek
Zvláštní prémie za originální typ kontaktního pořadu Dohořávky 
– Jan Němeček 

B. Rozhlasové pořady v oblasti populární hudby 
Hlavní cena za autorství pořadu Ráda zpívám z not – dr. Lubomír 
Dorůžka 
Za autorství a interpretaci v pořadu Má láska je jazz – Max Witt-
mann
Za dramaturgii pořadu Ráda zpívám z not – Jindřich Brabec 
Za autorství dlouhodobého programového cyklu Od rejdováku 
k rocku – dr. Josef Kotek
Za autorství pořadu Písničky pro uši i pro duši – Jiří Vejvoda
Cena za interpretaci Písničky pro uši i pro duši – Ota Nutz
a Libor Vacek
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C. Rozhlasová reklama 
Hlavní cena za autorství, režii a dramaturgii reklamního spotu Hösl 
Komfort – Jiří Bezděk
Cena za spíkerský výkon v spotu Hösl Komfort – Zuzana Skalická 
a Jiří Zahradník 
Zvláštní cena za dramaturgii a režii reklamního spotu RADIA 
MAMA – Dušan Všelicha 
Zvláštní prémie za autorství reklamního spotu Jouja Čiko – Jaro-
slav Klíma

Prix Bohemia Radio 18.–23. září 1994 

A. Dramatické dílo
Hlavní cena za inspirující alternativu tradiční rozhlasové hry Další 
nekonečný svět – Jaroslav Dušek, Alan Vitouš a Miroslav Vitouš
Za text hry Vzpomínka na Hamleta – Oldřich Daněk
Za režii hry Pierre-Henry Camiho Minikomedie – Petr Adler
Za dramaturgický přínos pořadu Další nekonečný svět – Dušan 
Všelicha
Za hudbu ve hře Pierre-Henry Camiho Minikomedie – Zbyněk 
Matějů
Za herecký výkon ve hře Oldřicha Daňka Vzpomínka na Hamleta 
– Josef Vinklář
Zvláštní prémie za režii hry Františka Pavlíčka Třetí výstřel –
Josef Melč
Zvláštní prémie za herecký výkon ve hře Daniely Fischerové
Andělský smích – Taťjana Medvecká

B. Dramatické dílo pro děti
Hlavní cena za rozhlasovou hru Bakův příběh na motivy románu 
Jacka Londona Volání divočiny – Josef Hapala
Za režii hry Bakův příběh s přihlédnutím k režii pohádky Král 
kamenné srdce a dlouholeté režijní práci věnované dětskému 
posluchači – Karel Weinlich
Za technickou realizaci hry Bakův příběh s přihlédnutím k po-
dílu na výsledné podobě dalších soutěžních děl, zejména Hlava 
medúzy a A pak že nejsou hastrmani – ing. Tomáš Gsölhofer 
a Lenka Vintrová
Za text pohádky Král kamenné srdce – Karel Šiktanc
Zvláštní prémie za herecký výkon v roli vypravěče v pohádce Král 
kamenné srdce – Tomáš Staněk

C. Umělecké dokumentární pásmo a feature
Hlavní cena za pořad Zrození Karolíny – Jitka Škápíková,
Markéta Jahodová, Ladislav Reich a Zdeněk Bouček
Za autorský přínos v pořadu V for Victory – Jiří Vondráček
a Marek Toman
Za realizaci pořadu Na kostech – Miroslav Buriánek
Zvláštní prémie za námět k pořadu Apoštol zrady – Karel Texel

D. Rozhlasová reklama
Hlavní cena – za text a zvukovou realizaci reklamního spotu Auto-
servis Kaznějov – Miroslav Buriánek
Za režii v reklamním spotu El Kondom Pasa – Petr Popelka
Za hudební koláž a interpretaci v reklamním spotu Telefonní 
karty – Jiří Reichel
Zvláštní prémie za režii v reklamním spotu Sport proti drogám 
– Jiří Reichel

Prix Bohemia Radio 2.–5. října 1995 

A. Rozhlasová reportáž – mezinárodní kategorie
Hlavní cena za autorský text …bez názvu… – Marcin Murwski 
a Ernes Zozuň (3. program Polského rozhlasu)
Cena poroty za reportáž o soudní exekuci bytu neplatícího nájem-
níka – Zuzana Nováková (Rádio Profil Pardubice)
Čestné uznání za reportáž o problému přistěhovalců v Polsku – Eva 
Michalowska (1. program Polského rozhlasu)
Čestné uznání za příspěvek Podkova pro štěstí – Marta Růžič-
ková (ČRo Hradec Králové)

B. Hudební pořad
Hlavní cena za autorství pořadu Da Capo – Lukáš Hurník s při-
hlédnutím v k využití specifických rozhlasových výrazových pro-
středků při vyjadřování jejich obsahu a dosažené syntézy v práci 
všech tvůrců
Čestné uznání za dramaturgický impuls k natočení pořadu Dáma 
a lupiči Ilji Hurníka – Václav Rysl
Čestné uznání za dramaturgický objev a realizaci neznámého díla, 
které se stalo základem stejnojmenného soutěžního pořadu Jan 
Dismas Zelenka: Kajícníci u hrobu Vykupitele – Jiří Teml
Cena Nadace Českého hudebního fondu za autorství pořadu Song 
Fengyün – Alan Vitouš

C. Zábavný pořad
Hlavní cena za rozhlasovou portrétní koláž Vážený pane Werichu 
– Robert Tamchyna
Čestné uznání za osobní přínos a svébytný humor v pořadu Tobo-
gan – Vladimír Komárek
Čestné uznání za hledání nových forem rozhlasové zábavy
(Na židovské svatbě a Agentura Šok) – Jiří Macháček
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D. Rozhlasová reklama
Hlavní cena za reklamní spot Upsarin – Petr Popelka (DEMA 
Sound Production)
Čestné uznání za reklamní spot Kovošrot Plzeň – Miroslav
Buriánek a Tomáš Kus
Zvláštní ocenění mimo soutěž za reklamní spot Mladý svět – Karel 
Ešpandr

Prix Bohemia Radio 29. září–3. října 1996

A. Publicistický pořad – Děti a drogy – 
mezinárodní kategorie
Hlavní cena za autorský text Jsou drogy nevyléčitelný problém? 
– Gabriela Horečná (Slovenský rozhlas)
Národní cena za pořad Mámo, já fetuju – Marek Janáč (ČRo 1 
– Radiožurnál)
Národní cena za pořad Nefetuj a piš – Jana Černohorská (ČRo 2 
– Praha)
Čestné uznání za pořad Němčické zvonění – Zdena Kolářová 
(ČRo České Budějovice)
Čestné uznání za pořad Víme už opravdu vše o AIDS? – Miluše 
Tikalová a Josef Vomáčka (ČRo 2 – Praha)
Čestné uznání za pořad Dát sám sobě – Malgorzata Najgrodská 
(Polský rozhlas)

B. Literárně-dramatické dílo pro dospělé a pro 
děti
Hlavní cena v kategorii pro děti za rozhlasově pojednanou báseň 
Karla Hynka Máchy Máj – Dismanův rozhlasový dětský soubor 
v režii Zdeny Fleglové a Karla Weinlicha
Hlavní cena v kategorii pro dospělé za hru Josefa Plechatého podle 
povídky Františka Vinanta Přes řeku – režie Josef Henke
Cena poroty za mimořádný herecký výkon ve hře Krásné oči, 
ohyzdné obrazy – Otakar Brousek st. 
Čestné uznání za herecký výkon ve hře D. Fischerové Anděl 
a kniha rekordů – Barbora Hrzánová
Čestné uznání za účinkování v původní rozhlasové pohádce Karla 
Šiktance Svatební šaty a v četbě na pokračování V zahradách 
medicejských – Ladislav Mrkvička
Čestné uznání za vysokou úroveň hereckých výkonů – Tomáš Sta-
něk (člen DRDS)
Čestné uznání za režii rozhlasové hry pro děti Hobit aneb Cesta 
tam a zase zpátky – Jiří Horčička
Čestné uznání za zvukovou a technickou realizaci rozhlasové hry 
Antonína Přidala Šedesát vteřin – Miloš Kot
Čestné uznání za text rozhlasové hry Světlo na pavlači – Jitka 
Škápíková

Čestné uznání za překlad a úpravu poémy M. Cvetajevové Klikaté 
uličky – Jana Štroblová

C. Hudební pořad
Hlavní cena za pořad Černobílá mozaika – Jan Spálený
Cena poroty za režii – Leoš Kosek
Cena Nadace Českého hudebního fondu za pořad Jak se natáčejí 
varhany a gregoriánský chorál – Vladimíra Lukařová

D. Dokument
Hlavní cena za pořad Stát pasákem? aneb Zrcadlo české prosti-
tuce – Zdeněk Bouček a Tomáš Gregor
Čestné uznání za pořad Hra o životě – Eva Svobodová
Čestné uznání za pořad Po padesáti letech – Jarmila Lakosilová, 
Jiří Hraše a Julie Bělorová

Prix Bohemia Radio 28. září–2. října 1997

A. Publicistický pořad s tematikou Xenofobie 
a rasismus – mezinárodní kategorie
Mezinárodní cena za pořad Jednou nohou v Havaně, druhou 
v Miami – Uwe Stolzmann (ORB – Německo)
Čestné uznání za pořad Stíny minulosti – Krysztof Wyrzykowski 
(Polské rádio)
Národní cena za autorský text Černobílé děti – Hana Krejčová 
(ČRo České Budějovice)
Čestné uznání za pořad Romská otázka – Marie Dlabalová (ČRo 
Ostrava)

B. Hudební pořad
Hlavní cena za pořad Ve stopách Igora Stravinského – Lukáš 
Hurník (ČRo 3 – Vltava) 
Čestné uznání za pořad Naše střední Evropa – Eva Lenartová, 
Jan Rokyta a Ludvík Vaculík
Cena Nadace Český hudební fond za pořad Hudební moderna 
plus – Yvona Nouzová (ČRo 3 – Vltava)

C. Zábavné pořady
Hlavní cena za pořad Kilimandžáro – Jiří Suchý, Petr Nárožný 
a Jan Kolář (ČRo 2 – Praha)
Čestné uznání za pořad Občasník SAMID, tedy vysíláme si sami 
dva aneb Co nám pověděl Pryžový krtek – Pavel Horák a Jiří 
Kučera (Rádio Děčín)
Zvláštní poděkování poroty za tvůrčí přístup při realizaci seriálu 
Pan Kaplan má stále třídu rád – Antonín Přidal
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Cena generálního ředitele ČRo za celoživotní rozhlasové mistrov-
ství – Vlastimil Brodský

Prix Bohemia Radio 27. září–1. října 1998

A. Hudební pořad – mezinárodní kategorie
Mezinárodní cena za pořad Beethoven´s Fifth – Alan Hall (BBC 
Radio 3 – Velká Británie)
Národní cena za pořad Ozvěny ženské duše – Vladimír Merta
Čestné uznání za pořad Footprints in New Snow – Christos Hat-
zis a Keith Horner (CBC Radio 2 – Kanada)

B. Reportáž
Hlavní cena za autorský text Patří mezi nás – Evžen Vitáček
Čestné uznání za autorský text Na operačním sále I. a II. 
– ing. Libuše Petrová

C. Pořad pro děti a mládež
Hlavní cena za hru Viktor a drak, zvláště za osobitý a objevný au-
torský i interpretační přístup ke klasické hře, originálně rozšiřující 
rejstřík rozhlasových způsobů vyjadřování – Přemysl Rut
Čestné uznání za technicky dokonalou zvukovou realizaci vítězné 
Dykovy a Rutovy hry Viktor a drak – Jitka Kundrumová
Čestné uznání za dětský herecký výkon ve hře Anička skřítek 
a Slaměný Hubert – Alexandra Vebrová

Prix Bohemia Radio 26.–30. září 1999

A. Publicistický pořad
Hlavní cena za autorský text Češi v Banátě – Hana Krejčová (ČRo 
České Budějovice)
Čestné uznání za autorský text 40 dnů Jiřího Horčičky – Jitka 
Škápíková

B. Rozhlasová hra
Hlavní cena za režii kouzelné hry z motivů starých lidových lout-
kářských textů Baramáš a Medordes – Josef Henke
Čestné uznání za baladický příběh z terezínského ghetta Budou 
vyvoláni jménem – Arnošt Goldflam

C. Zábavný pořad – mezinárodní kategorie
Mezinárodní cena za pořad Škola základ života Lasici a Satin-
ského s přihlédnutím k pořadu Pozor! Na všetko sa pamätame 
– Milan Lasica, Július Satinský a Jan Kolář
Národní cena za pořad Nostalgické muzeum zábavy EXTRA 
– Ondřej Suchý
Čestné uznání za pořad The Bulgarians – Julia Tzankova
Uznání poroty cyklu Sám doma

Prix Bohemia Radio 2.–5. října 2000

A. Záznam živého vysílání – kontaktní pořad
Hlavní cena neudělena z důvodu neodpovídající úrovně přihláše-
ných pořadů
Čestné uznání za autorství pořadu Rendezvous s kolportérem 
časopisu Patron – Marcela Antošová (ČRo Brno)
Mimořádné uznání pořadu Telefonotéka autorky Jany Vašatové 
(ČRo 3 – Vltava) za popularizaci vážné hudby v rozhlasovém vy-
sílání

B. Pořad uměleckého slova
Hlavní cena za režii pořadu Marie Valtrové Papírové děti – Hana 
Kofránková
Čestné uznání za režii pořadu Anny Kareninové Ezra Pound: 
Chtěl bych napsat ráj – Josef Henke

C. Publicistický pořad na téma Evropská unie 
– mezinárodní kategorie
Mezinárodní cena za autorský text Evropská unie – co o ní víme 
a nevíme – 1. část – Hana Pompurová (Slovenské rádio Regina 
Košice)
Národní cena za autorský text Kulatý stůl – Marta Růžičková a Pa-
vel Krejčí (ČRo Hradec Králové)

Prix Bohemia Radio 1.–3. října 2001

A. Pořad pro děti a mladé posluchače do 15 let
Hlavní cena za pořad ČRo 2 – Praha Osudy ve stínu drog IV 
– Karel Navrátil
Čestné uznání za autorský text a režii pohádky Zlaté tajemství 
– Helena Sýkorová a Karel Weinlich

B. Feature
Hlavní cena za pořad Příběh dvou vesnic – David Vaughan
Čestné uznání za pořad Po válce – Hana Krejčová
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C. Hudební skeč – mezinárodní kategorie
Mezinárodní cena za pořad Mechanical balls street – Vlado 
Rusko, Petr Mandel, Petr Šplíchal a Milan Křivohlavý 
Národní cena za pořad Hudební slovníček mentální archeolo-
gie – 1. díl – Igor Boháček

Prix Bohemia Radio 1.–3. října 2002

A. Rozhlasová hra pro dospělé posluchače
Hlavní cena za režii inscenace dramatu Henrika Ibsena Heda Ga-
blerová – Hana Kofránková
Čestné uznání za původní rozhlasovou hru Vstaň, prosím tě 
– Lenka Lagronová
Čestné uznání za technickou kvalitu záznamu inscenace Komedie 
o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Je-
žíše Krista – Igor Boháček

B. Publicistický pořad 
Hlavní cena za autorský text Hanka – Martina Vodičková
Čestné uznání za autorský text Angličtina s pohybem – Jana 
Špačková

C. Publicistický pořad – mezinárodní kategorie
Mezinárodní cena za pořad Bambifikation – Niklaus Helbling 
a Martin Gantenbein
Národní cena za pořad Zářnou cestou až ke Karlu Hynku Má-
chovi – Ladislav Gerendáš a Jiří Dohnal
Čestné uznání cyklus ČRo 2 – Praha Kdy to bylo?
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Seznam zkratek
A
AČRo  Archiv Českého rozhlasu
AFP  Agence France-presse
AMU  Akademie múzických umění
apod.  a podobně
APSV   Asociace provozovatelů soukromého

vysílání
ARI  automatické rozhlasové informace
a. s.  akciová společnost
ASNI    automatizovaný systém novinářských

informací
ASŘ  automatizovaný systém řízení
A-Zet  redakce Aktualit a zajímavostí

B
BBC   British Broadcasting Corporation (Com-

pany) – britská rozhlasová společnost 
veřejnoprávního typu

BBC WS   British Broadcasting Corporation
World Service

BERO  Brněnský estrádní rozhlasový orchestr
BROLN   Brněnský rozhlasový orchestr lidových 

nástrojů
BSP  Brigáda socialistické práce 

C
CD   kompaktní disk
CDI  Centrum dopravních informací
CESnet   Czech Educational and Scientific NETwork
CKM  Cestovní kancelář mládeže
Corp.  Corporation
CS  celostátní spartakiáda
CZV  celozávodní výbor

Č
ČNR  Česká národní rada
ČR  Česká republika
ČRo  Český rozhlas
ČRo 1, 2…  Český rozhlas 1, 2…
čs.  československý
ČS I, II  programový okruh Československo
ČSAV  Československá akademie věd
ČSF  Československý film
ČSFR  Česká a Slovenská Federativní Republika
ČSL  Československá strana lidová 
ČSM  Československý svaz mládeže
ČSR  Československá republika
ČsRo  Československý rozhlas

ČSRV  Československý rozhlasový výbor
ČSVRT  Československý výbor pro rozhlas a televizi
ČSSD   Československá sociální demokracie,

Česká strana sociálně demokratická 
ČSR  Česká socialistická republika
ČSSR  Československá socialistická republika  
ČsT, ČT  Československá televize, Česká televize
ČTK   Československá tisková kancelář,

Česká tisková kancelář
ČVUT  České vysoké učení technické
ČUTI  Český úřad pro tisk a informace

D 
DAB   Digital Audio Broadcast
DAMU     Divadelní fakulta Akademie

múzických umění
DEU  Demokratická unie
DP  Dopravní podnik
DPA  Deutsche Presseagentur
DPS  dětský pěvecký sbor
DRDS   Dismanův rozhlasový divadelní soubor, 

Dismanův rozhlasový dětský soubor
DRT  Deutsche Rundfunk der Tschechoslowakei

E
EBU   European Broadcasting Union

(Evropská rozhlasová unie)
EM  stanice Elan–Mikrofórum
event.  eventuálně

F
FAMU  Filmová akademie múzických umění
FF UK  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
FS  Federální shromáždění
FSV UK   Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
FÚTI   Federální úřad pro tisk a informace

H
HAMU  Hudební fakulta Akademie múzických umění
HHS  hlavní hospodářské středisko 
HPV  redakce hudební publicistiky a vzdělávání
HRDM  Hlavní redakce pro děti a mládež
HRHV  Hlavní redakce hudebního vysílání
HRLD, HRLDV   Hlavní redakce literární a dramatická

(literárního a dramatického vysílání)
HRPO  Hlavní redakce programových okruhů
HRPV  Hlavní redakce politického vysílání
HRZ   Hlavní redakce zpravodajství,

Hlavní redakce zábavy
HRZP  Hlavní redakce zpravodajství a publicistiky
HS  hospodářské středisko
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HSTD   Hlavní správa tiskového dohledu (cenzurní 
úřad) ČSSR 

Humsat  redakce humoru a satiry
HZDS  Hnutí za demokratické Slovensko

I
ISDN   Integrated Service Digital Network

J
JAMU   Janáčkova akademie múzických umění
JOČR   Jazzový orchestr Československého/

Českého rozhlasu
JORO   Jazzový ostravský rozhlasový orchestr
JZD  Jednotné zemědělské družstvo

K
KAM  Klub angažovaného myšlení
Kč, Kčs  korun českých (československých)
KDS  Křesťansko-demokratická strana
KDU  Křesťanská a demokratická unie
KNV  krajský národní výbor
Ko-Ko   dvojice Vladimír Konupka a Karel Kosina
KSČ   Komunistická strana Československa
KSSS   Komunistická strana Sovětského svazu
KV  krajský výbor

L
LDV  literárně-dramatické vysílání

M 
MDR (Berlín)  Mitteldeutscher Rundfunk
MEVRO  Mezinárodní výstava rozhlasu
MěNV  městský národní výbor
mj.  mimo jiné
ml.  mladší
MNV  místní národní výbor
MPT  ministerstvo pošt a telegrafů

N
např.  například
NDR  Německá demokratická republika
n. p.  národní podnik
NRK  nová rozhlasová koncepce
NS  nákladové středisko 

O
ODA  Občanská demokratická aliance
ODS  Občanská demokratická strana
OF  Občanské fórum
OH  Občanské hnutí

OIR   Organisation Internationale de Radiofusion 
(mezinárodní rozhlasová organizace
od roku 1945)

OIRT   Mezinárodní organizace rozhlasu a televize
OMS   oddělení (odbor) mezinárodních styků
ONV  okresní národní výbor
ORO  Ostravský rozhlasový orchestr
OSB  Orchestr Studio Brno
OV  okresní/obvodní výbor

P
PB   politbyro (nejvyšší výkonný orgán KSČ)
PF   právnická fakulta, Plzeňská filharmonie
popř.  popřípadě
PRG  Praha
PRO   Pražský rozhlasový orchestr,

Plzeňský rozhlasový orchestr 
prof.  profesor
provd.  provdaná
PRSK  programová skupina pro mládež
PS ČsRo  Pěvecký sbor Čs. rozhlasu 
pův. jm.  původním jménem

R
RDM  redakce pro děti a mládež
RDS  Radio Data Systém
resp.  respektive
RFE/RL  Radio Free Europe/Radio Liberty
RJ  Radiojournal
RLDF  redakce literatury a dramatu faktu
RMHŽ  redakce malých hudebních žánrů
RMŽ   redakce malých žánrů, redakce

mezinárodního života
roč.  ročník
ROH  Revoluční odborové hnutí
ROSB  Rozhlasový orchestr Studio Brno
roz.  rozená
RP  Rudé právo
RPD  Rozhlas po drátě
RRH(D)   redakce rozhlasových her (a dokumentu)
RSDr.  doktor politických věd  
RSE  Rádio Svobodná Evropa
RTV  rozhlasové a televizní vysílání
RVHP   Rada vzájemné hospodářské pomoci
RZP  redakce zpravodajství a publicistiky

S
SALT   Strategic Arms Limitation Talks (rozhovory 

o omezení strategických zbraní)
SAV  Slovenská akademie věd
Sb.  Sbírky (zákonů a nařízení)
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SČM  Svaz české mládeže (předchůdce ČSM)
SČSP   Svaz československo-sovětského přátelství
SDŘ  Studiový dům Římská
S. F. R.  Société Francaise Radioéléctrique
S. K.  sportovní klub
SKMO   Sdružení komunikačních a mediálních

organizací 
SKS   Středočeské krajské studio
SNB  Sbor národní bezpečnosti
SNKLHU   Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění (později Odeon)
SNR  Slovenská národní rada
soc.  sociální
SOČR   Symfonický orchestr Československého/

Českého rozhlasu
SOPR   Symfonický orchestr pražského rozhlasu
SPN  Státní pedagogické nakladatelství
SPR-RSČ    Sdružení pro republiku –

Republikánská strana Československa
SPŠ  střední průmyslová škola
SR  Slovenská republika
SRK  sloučená rozhlasová koncepce
SRN  Spolková republika Německo
SRT   Sdružení pro rozhlasovou tvorbu (dříve Svaz 

rozhlasových tvůrců)
SSM  Socialistický svaz mládeže
SSR  Slovenská socialistická republika
SSSR  Svaz sovětských socialistických republik
SŠ  střední škola
st.  starší
START     Strategic Arms Reduction Talks (rozhovory 

o redukci strategických zbraní)
StB  Státní bezpečnost
SÚA  Státní ústřední archiv
SUR  slovesná umělecká realizace
SVK   symfonická, vokální a komorní (hudba)

T
TASS  Tisková agentura Sovětského svazu
TK  Tisková konference
TOČR   Taneční orchestr Československého/

Českého rozhlasu
tj.  to je
TV  televize
tzn.  to znamená
tzv.  takzvaný

U
UIR   Mezinárodní rozhlasová unie (od roku 1925)
UK  Univerzita Karlova
ul.  ulice

UNESCO   Organizace Spojených národů pro vědu, 
výzkum a kulturu

UNRRA   United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration (akce organizovaná Spoje-
nými národy na pomoc zemím postiženým 
válkou) 

ÚNV  Ústřední národní výbor
UP  Univerzita Palackého
ÚPDAF   Úsek archivních, programových a dokumen-

tačních fondů 
ÚRO  Ústřední rada odborů
US  Unie svobody
USA  Spojené státy americké
ÚV  ústřední výbor
ÚVPZP   Ústřední vysílání politického zpravodajství 

a publicistiky

V
VHMP  Vysílání pro hlavní město Prahu
VKV  velmi krátké vlny 
vl. jm.  vlastním jménem
VONS   Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
VPN  Verejnosť proti násiliu
VŠ  vysoká škola
VÚRK  Výzkumný ústav radiokomunikací
VÚRT  Výzkumný ústav rozhlasu a televize

W
WRN  World Radio Network

Z
ZDŠ  základní devítiletá škola
zn.  značka
ZPS  Závody přesného strojírenství
ZRČS, ZRo   zemědělský rozhlas (československý)
ZV  závodní výbor, zahraniční vysílání
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Slovníček technických 
pojmů
akustická úprava studia – speciální obložení stěn a stropů z hle-
diska dozvuku
akustika – zvukové vlastnosti prostoru
amplitudová modulace – rozkmit nosné vlny měnící se podle 
přiváděné modulace
anodová suchá baterie – zdroj napětí pro anodový okruh prvních 
elektronkových rozhlasových přijímačů
anténa – zařízení sloužící k přijímání nebo vysílání rádiových vln
aparatura ALMES – profesionální směšovací stůl firmy TESLA 
Bratislava z první poloviny osmdesátých let

bezdrátový telegraf – přístroj pro přenos nemodulovaných sig-
nálů
blattnerphon – přístroj sloužící k záznamu zvuku na ocelový pás

čtyřvoltový akumulátor – zdroj napětí pro žhavicí okruh prvních 
elektronkových rozhlasových přijímačů

dvouelektronkový heterodyn – přístroj k vytváření slyšitelných 
kmitů v radiotelegrafii

elektroakustika – nauka o zvuku elektricky vyvolaném a přená-
šeném
elektromagnetické vlny – vlny složené z elektrického a magne-
tického pole
elektronky EF 12 oktálové řady – univerzální pentody s bake-
litovou paticí

fólie – nosič zvukového záznamu
frekvenční modulace – kmitočet nosné vlny měnící se podle 
přiváděné modulace

jiskrová stanice – vysílací stanice bezdrátového telegrafu

kabelová hlava (hlavice) – místo předávaní vysílané modulace 
mezi rozhlasem a distribuční organizací 
krystalový přijímač – přijímač amplitudové modulace s krysta-
lem galenitu (leštěnec olověný)
kvadrofonie – záznam, přenos a reprodukce vyvolávající prosto-
rový vjem zvuku ze čtyř směrů

magnetofon – přístroj pro magnetický záznam a reprodukci 
zvuku
mechanicko-optický systém Philips-Miller – mechanický zá-
znam zvuku na černý filmový pás o šířce 16 mm s následnou repro-
dukcí opticko-elektrickým systémem 

mikrofon – zařízení zprostředkující přenos zvuku přeměnou me-
chanických kmitů v elektrické
mikrofonní obvod – napájecí obvod mikrofonu (dle typu nízkona-
pěťový nebo vysokonapěťový)
mixážní pult – směšovací stůl umožňující prolínání, poslech a dis-
tribuci zvukové modulace
mixing – posuvný regulátor úrovně zvukové modulace 
modulace pomocí klavírního výtahu – způsob regulace výstupní 
modulace zvukovým technikem při přímém přenosu podle zjedno-
dušené partitury 
modulační okruh vysílačky – elektrický obvod směšující nosnou 
vlnu a modulační signál
modulační řetěz – přenos zvukových signálů od mikrofonu až po 
radiopřijímač
multiplikátor – původní označení pro reproduktor

napáječ – zdroj elektrického proudu pro dané zařízení
nedostatečná filtrace usměrněného proudu – způsobuje tzv. 
brum v reprodukci
nízká frekvence – v akustice basové tóny, ve sdělovací technice 
obecně všechny slyšitelné frekvence
nízkoimpedanční symetrický systém – v rozhlasové praxi 
propojování zařízení pomocí dvou „živých“ a jednoho společného 
vodiče

optický záznam – dříve záznam zvuku na filmový pás

Pathé tlampač – elektromagnetický reproduktor dodávaný Radio-
journalem k prvním rozhlasovým přijímačům
pilotní kmitočet – pomocný nosný kmitočet
pokrytí území rozhlasovým signálem – je závislé na výkonu 
vysílače, systému modulace a hloubce promodulování
profilové kontaktové tlumiče – půlkruhový regulátor úrovně 
zvukové modulace
prolínání a mixování různých zvukových modulací – základní 
funkce směšovacího stolu
předmagnetizace – elektrický proud přidávaný do záznamové 
hlavy magnetofonu za účelem optimalizace pracovního bodu zá-
znamového materiálu

radioamatér – zabývá se příjmem a vysíláním ve vyčleněných 
kmitočtových pásmech
radiogram – telegram přenášený radiotelegrafickou cestou
radiotelefonie – bezdrátová telefonie
radiotelegrafie – bezdrátová telegrafie
reportážní magnetofon – přenosný profesionální magnetofon
reproduktor – elektroakustický měnič (opak principu mikro-
fonu)

sluchátka – druh elektroakustického měniče
směšovací stůl – viz mixážní pult
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stanice typu Poulsen – vysílací stanice pro jiskrovou telegrafii
stejnosměrný magnetofon – magnetofon se stejnosměrnou 
předmagnetizací
střih v záznamu – mechanický střih magnetofonového pásku 
nůžkami a jeho následné spojení dříve lepidlem, později speciální 
páskou
symetrizační transformátor – transformátor převádějící dvou-
drátové propojení na třídrátový systém (a naopak)
systém ARI (automatické rozhlasové informace) – starší typ 
šíření dopravních informací

tříelektronkový zesilovač – zesilovač se třemi elektronkami
třípramenná „T“ anténa – druh antény pro AM rozsahy

uhlíkový mikrofon – elektroakustický měnič využívající změny 
odporu uhlíkových zrn
uzemnění – propojení přijímače s AM rozsahy s nulovým poten-
ciálem, dříve tzv. „protiváha“

velkovýkonový vysílač (750–1500 kW) – vysílač rozhlasového 
programu s pokrytím velkého území státu
vlnový rozsah – pásmo kmitočtů 
voskové desky – gramofonové desky určené pro krátkodobý 
záznam zvuku
vysílací studio – součást vysílacího komplexu
vysokofrekvenční alternátor – mechanický zdroj nosného kmi-
točtu
vysokofrekvenční magnetofon – magnetofon s vysokofrek-
venční předmagnetizací
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Večer 1942. 
Venkov 1941.
Radioamatér 1923. 
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Jmenný rejstřík

Abdullin, Azat 379
Adamcová, Alena 275, 307, 381, 382, 384, 483
Adamec, Ladislav 399, 407, 408
Adamíra, Jiří 304, 614
Adamská, Anna 277
Adamský, Vladimír 283
Adenauer, Konrád 239
Adler, Petr 275, 307, 382, 483, 547, 549, 615
Agricola, Jiří 268
Albertová, Helena 374
Albrechtová, Hana 205
Albrightová, Madelaine 451
Amado, Jorge 204
Amortová, Světla 373
Amundsen, Roald 126
Ančerl, Karel 229, 570, 571, 572, 597
Anderlík, Ladislav 360
Andersen, Hans Christian 383, 576
Andrejs, Jaroslav 515
Anouilh, Jean 306
Ansorge, Conrad 131
Anton, Miroslav 549, 551
Antošová, Marcela 501, 503, 505, 506, 617
Aplt, Jiří 280
Appelt, Rudolf 181
Arbes, Jakub 19, 366, 561
Arbuzov, Alexej Nikolajevič 275
Ardašev, Igor 580
Aristofanés 105
Armstrong, E. H. 161
Arram 225
Aškenazy, Ludvík 213, 257, 277, 303,
 305, 307, 372, 373, 383, 599
Attlee, Clement Richard 232
Auersperg, Pavel 338
Autyová, Phyllis 182
Averčenko, Arkadij Timofejevič 488
Axman, Emil 78, 598
Babiak, Štefan 360
Baborák, Radek 580
Bacílek, Karol 240
Baginský, Milan 387

Bahník, František 537
Bach, Johann Sebastian 139, 467, 598
Baird, John Logie 102
Bakala, Břetislav 76, 229, 489, 494, 497, 571, 572
Bakalář, R. 161
Bako, Vladimír 548, 551
Balašov, Milan 483
Balázs, Béla 117
Balcar, Břetislav 395, 519
Balcarová-Fischerová, Milena 188
Baldová, Zdeňka 73, 135
Bálek, Matěj 541
Bálek, Václav 384
Bálinth, Ján 191
Balvín, Josef 353, 372, 377, 395
Balzac, Honoré de 375
Bár, Vladimír 393
Barborka, Miloslav 542
Barborka, Zdeněk 545, 551, 600
Bardini, Gaetano 533
Bareš, Gustav 181, 286
Bareš, Josef 461
Barkerová, Elizabeth 182
Baronová, Zdenka 532
Bart, Ilja 557
Bartoň, Alexandr 144
Bartoň-Dobenín, Josef  514 
Bartoš, František 494
Bartošek, Karel 345
Barvík, Miroslav 280, 392
Basler, Dalibor 280, 308, 329, 393
Bass, Eduard 276, 547
Baťa, Tomáš 14, 15, 35, 135
Battěk, Rudolf 350
Bauer, Alois 542
Bauer, Jiří 327
Bauer, Milan 539 
Bauerová, Helena 312, 327, 599
Bauman, Milan 370
Bažant, Jaroslav 259
Beba, Karel 213, 257
Beckett, Samuel 306
Bečvářová, Marie 73
Bednář, Ivan 374, 375
Bednář, Josef 489
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Bednářová, Otta (Beránková) 264, 295, 300, 350, 395 
Beethoven, Ludwig van 47, 69, 76, 139,
 190, 280, 392, 617
Běhal, Rostislav 5, 12, 52, 53, 91, 102, 122,
  144, 145, 179, 233, 235, 262, 292,
 332, 334, 335, 338, 339, 351, 353,
 395, 396, 471, 611, 624
Běhalová, Ida 502
Běhúnek, Jaromír 497
Bechtoldová, Alena 614
Bejda, Vasil 410
Bekerusová, Marta 264
Belech, Zdeněk 514
Bělina, Pavel 481
Bellonte, Maurice 594
Bělohlávek, Jiří 574
Bělohlavý, Václav 5
Bělohradská, Hana 425, 603
Belohradská, Lucie 374
Bělorová, Julie 616
Benda, Jiří Antonín 81, 139
Benda, Václav 350
Bendl, Karel 76,139
Beneš, Edvard 56, 64, 70, 96, 103, 127, 171, 173,
 178, 184, 185, 187, 189, 229, 593, 595
Beneš, Jaroslav 77, 261, 293
Beneš, Karel Josef 111, 135, 224
Benešová, Helena 307, 374, 377, 383
Benešová, Jitka 427, 469
Beníško, Karel 135, 224, 333, 373
Benoni, Antonín 19
Beran, Josef 198
Beran, Rudolf 84, 92, 94, 95, 119, 149, 155
Beránek, Vratislav 392, 393, 580, 581
Berger, Jan 376, 383, 387, 483, 562, 575
Bergman, Ingmar 306
Berka, František 26
Berková, Alexandra 455
Berkovec, Jiří 280, 308
Berlioz, Hector 81, 598
Bernardinová, Eva 277
Bernášek, Vladimír 370
Bernhardtová, Sarah 109
Bertsch, Walter 154
Berwick 492

Betta, Reginald 182
Bezděk, Jiří 615
Bezdíček, Josef 99, 107, 108, 109, 110, 111, 113,
 115, 116, 117, 118, 134, 144, 145, 164, 165,
 190, 193, 195, 224, 225, 246, 275, 284, 305,
 383, 490, 492, 495, 594, 595
Bezdíčková, Jana 275, 307, 382
Bezouška, Bohumil 214
Bezruč, Petr 530
Bibusová, Sylvie 543
Biebl, Konstantin 95
Bienert, Richard 167
Biheller, F. 182
Biľak, Vasil 335, 338, 351
Bílek, Otakar 307, 508, 509
Bílý, Vladimír 483
Biňovec, Karel 534
Bísek 31
Bísková, Zdeňka 507
Bittmar, Zbyšek 530
Bizet, Georges 164
Blacký, Josef 544
Bláha, Zdeněk 283, 544
Blatný, Lev 81, 99, 113, 491
Blattný, Ctibor 313, 320
Blažejová, Libuše  270, 271, 312, 319
Blažejovská, Alena  502, 505
Blažek, Richard  494
Blažek, Vratislav  224, 229, 274
Blažek, Zdeněk  494
Blecha, Oldřich  541
Blecha, Vítězslav  33
Bloch, Ernest  79
Blok, Alexandr Alexandrovič  307
Bludovský, Zdeněk  551
Blum, Léon  127
Bobek, Bedřich  224
Bobek, Miroslav  459, 480, 604
Bodlák, František  145
Boehm, Antonín  395
Bogunia, Stanislav  574
Bogušovská, Jarmila  481
Boháč, Ladislav  107, 144, 333, 624
Boháček, Igor  618
Bohatová, Vladimíra  386
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Bohdalová, Jiřina 385
Bohdanová, Blanka 537
Bohuš, Mirko  296
Boleslav, Aleš  247
Bolková, Otylie  529
Bondarev, Jurij Vasiljevič  375
Bor, Jaroslav  213
Borchert, Wolfgang  306, 562
Borkovcová, Jitka  470, 575
Bormann, Martin  154
Boromejský, Karel  168
Borovcová, Barbora  396, 624
Borovec, Zdeněk  575
Borový, František  119
Borská-Štuková, Ilona  264
Bořkovec, Pavel  79
Bošková, Blanka  29
Bouček, Josef  377, 508
Bouček, Zdeněk  5, 327, 337, 343, 384, 385, 453,
 454, 455, 462, 472, 483, 599, 614, 615, 616
Bouška, Milan  437
Bouz, Jaroslav  256, 529
Bozděch, Emanuel  73
Bozděch, Vladimír  326
Brabec, Jindřich  614
Brabec, Josef  41
Brábník, Luděk  296
Bradáč, Karel  298, 372
Bradford, Roark Whitney Wickliffe  576
Brádle, Bohumil  5, 558, 559
Bradna, Vladislav  156
Brahms, Johannes  76, 316, 573
Brahmsová, Caryl  614
Branald, Adolf  274
Brand, Josef  542, 543, 551
Brand, Vladimír  393
Bránik, Július  181
Branislav, František  203, 275
Branislav, Vladimír  271, 313, 395, 508
Branžovský, Josef  116, 145, 146, 267, 287, 292,
 299, 326, 335, 395, 459, 460, 483, 624
Braun, Leo  182
Brehovský, Viktor  393
Brecht, Bertold  113
Brejcha, Josef   541, 546

Bretšnaider, Otakar  203
Brežněv, Leonid Iljič  290
Brindzáková, Monika  504
Brisac, Martin  400
Britten, Benjamin  578
Brixi, František Xaver  79, 467
Brodský, Vlastimil  319, 387, 598, 617
Brom, Gustav  502, 503, 530
Brom, Rafael  393
Brothánková, Hana  483
Brousek, Otakar st.  616
Brož, František  508
Brož, Jaroslav  174
Brožková, Jana  580
Brtěk, Vlastimil  275, 302, 359, 375, 376, 
 378, 379, 383, 384
Brtva, K.  116
Bruderhans, Zdeněk  352
Brunát, Vladimír  259, 360, 394, 519, 557, 563
Brunclík, Milan  437
Brunner, Jiří  261
Brušák, Karel  182
Brydniaková, Jana  579
Břešťák, Václav  280, 389, 393
Březina, Otokar  40
Břínková, Pavla  575
Břízová, Alena  271
Budil, Ivo  267, 292, 459
Budil, J.  542
Buhtz  169
Buchníček, Leopold  495, 497
Bulánová, Slávka  283, 508
Bunin, Ivan Alexejevič  380
Burda, Alois  53, 154, 155
Burešová, Ludmila  214
Bürger, František  175, 176
Burian, Emil František  95, 96, 105, 107, 
 113, 117, 135, 136, 137, 145, 211, 218, 
 231, 232, 283, 306, 461, 489, 490, 625
Burian, František  95
Burian, Jan  385
Burian, Karel Vladimír  460
Burian, Miroslav  191, 200, 206, 608
Burian, Vlasta  74, 77, 127, 167, 181, 190, 279, 625
Buriánek, Miroslav  548, 551, 615, 616
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Burjakovskij, Jurij  275
Burjanek, Josef  495, 497, 506
Buš   225
Bušák, Jan  210 
Byk  65
Bytel, Josef   542
Caha, Vladimír  210
Cach, Vojtěch  274
Calvino, Italo  367
Camargo, Joracy  546
Cami, Pierre-Henry  615
Capote, Truman  375
Castro, Fidel Ruz  290
Cebrovský, Jiří  370
Cejpek, Jiří  460
Cenek, Edvard  113, 114, 145
Ceremuga, Josef  529, 533
Cibula, Václav  327, 379, 456, 599
Cikán, Miroslav  261
Cimmer, František  529
Cimrhakl, Vladimír  175, 188
Cincibus, Josef  99, 118, 122, 123, 160, 166,
      169, 190, 196, 216, 236, 240, 257
Ciniburk, Blahoslav  416
Cink, František  77
Ciolkovskij, Konstantin Eduardovič  268
Cipro, Václav  180
Církva, Petr  515
Císař, Čestmír  315, 335, 338, 523
Císař, Karel  198
Císař, Robert  542
Clair, René  379
Clementis, Vladimír  236
Cmíral, Adolf  74, 75
Collins, Wilkie  547
Colotka, Peter  351
Cón, Karel  517
Cop, Karel  305
Corvin, Norman  224
Costes, Dieudonne  594
Coufal, Bohuslav  506
Coufalová, Marie  140, 490
Cuhra, Ivan  395
Cupák, Zdeněk  495, 500, 502
Cvekl, Vladislav  386

Cvetajevová, Marina Ivanovna  616
Czech, Jan  387, 409, 410, 611
Čalfa, Marián  399, 400, 413, 418
Čajkovskij, Petr Iljič  76, 308
Čáp, A.  225
Čáp, Bohuslav  531
Čapek, Jan Blahoslav  142
Čapek, Josef  224, 307
Čapek, Karel  73, 94, 95, 127, 131, 135, 136, 137, 142,
 146, 148, 179, 224, 267, 275, 276, 306,
 307, 373, 375, 378, 533, 595, 602
Čapek, Miroslav  216, 261
Čapek, Václav  385
Čapek-Chod, Karel Matěj  305, 381
Čapka, František  481, 624
Čarnogurský, Ján  419
Čech, Eduard  95
Čech, Svatopluk  27, 69
Čech, Vladimír  256, 516
Čechov, Anton Pavlovič  73, 452, 490, 548
Čechová, Heda (Šimandlová) 256
Čechová, Jana  370
Čechová, Věra  546
Čejka, Jan  237, 552, 555
Čelanský, Ladislav  60
Čepelka, Miloň  317, 318, 319, 377
Čepička, Alexej  215
Čermák, Emil  22, 24
Čermák, Jan  487, 506 
Čermák, Jaromír  384
Čermák, Ludvík 203, 204, 205, 207,
 229, 261, 272, 293, 315
Čermák, Michal  370
Čermáková, Dagmar  369
Čermáková, Jarmila  576
Čermáková, Ludmila  393
Čermáková, Růžena  21
Černá, Mirka  311, 365
Černík, Lubomír  499
Černík, Oldřich  335, 590
Černohorská, Jana (Kudrnová) 464, 616
Černušák, Gracian  494
Černý, Albert  350
Černý, Alois  320
Černý, František  227, 228, 395
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Černý, Jan  81, 82, 83, 84, 86, 92
Černý, Jiří  311, 335, 365, 624
Černý, Jožka  510
Černý, Miroslav  469
Černý, Václav  379, 410, 456
Červenka, Stanislav  370, 522, 523, 524, 525
Červinka, Josef (Schwarz) 182, 224, 275, 304,
 307, 333, 382, 383, 455, 483
Červinka, Oldřich  296
Čipera, Bohumil  311, 393
Čmehil, Jaroslav  256
Čornej, Petr  52, 624
Čtrnáctý, František Xaver  34
Čtrnáctý, Miloš  13, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 24, 25, 27, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 
 52, 53,  71, 72, 91, 95, 99, 107, 115, 143, 
 144, 145, 154, 155, 191, 588, 592, 607
Čtvrtek, Václav  270, 271, 312
Čtvrtková, Vlasta  387
Čupr, Josef  514, 518
Čuříková, Olga  575
Čvančara, Karel  593
Dačický z Heslova, Mikuláš  366
Dadák, Jaromír  527
Daluege, Kurt  167
Danda, Josef  88
Daněk, Lubomír  395, 519
Daněk, Oldřich  277, 305, 452, 615
Daněk, Václav  277, 379, 455
Danešová, Božena  140
Danielová, Věra  557
Daňková, Alena (Parkmanová) 277, 393
Dante Alighieri  549
Dašek, Josef  309
David, Josef  185
Debussy, Claude  76, 139, 308, 573
Dědeček, Jiří  385
Deharm, Paul  135
Delevová, Eva – viz Mastná 
Denk, Bohdan  499
Děpoltová, Eva  578
Dérer, Ivan  127
Descaves, Pierre  135
Destinnová, Ema  60, 126, 508
Devátý, Antonín  494, 544 

Deyl, Rudolf  73
Deyl, Rudolf ml.  276, 304
Dienstbier, Jiří  261, 293, 338, 340, 341, 342,
 345, 350, 368, 395, 401, 455, 590, 624
Dietl, Jaroslav  283
Dietrich, Ludvík  491
Diller, Ansgar  152, 180, 181, 624
Dine, Thomas  433
Disman, Miloslav 99, 109, 118, 122, 123, 128, 
  129, 132, 145, 152, 153, 166, 175, 
 179, 180, 182, 190, 203, 204, 206, 240,
 246, 268, 272, 305, 312, 556, 574, 575, 
 594, 595, 616, 619, 624, 625
Dítě, Zdeněk  304
Dítětová, Jana  272
Ditters, Karel  525
Diviš, Vladimír  317
Dlabalová, Marie  534, 616
Dobiáš, Daniel  393
Dobiáš, Jindřich  148, 154, 155, 160, 607, 611
Dobiáš, Václav  227, 389
Dobrovolný, Adolf  11, 26, 27, 28, 41, 43, 
 45, 46, 47, 50, 51, 60, 63, 74, 592
Dobrovský, Luboš  261, 293, 294, 368
Dobrý, Bohumil  545, 551
Dočkal, Antonín  156
Dočkal, František  393
Dohnal, Jiří  445, 446, 604, 618
Dolečková, Marcela  409
Dolejš, Svatopluk  354, 359, 360, 386, 388, 394
Dolejší, Ivan  614
Doležal, Jiří  163, 165, 180, 625
Doležal, Miloš  456
Doljak, Josef  540
Döllingová, E.  181
Domalíp, Karel  8
Donner, Pavol  150, 188
Donutil, Miroslav  464, 504 
Dorůžka, Lubomír  311, 468, 614
Dorůžka, Petr  469
Dostalová, Leopolda  73
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič  378, 381, 490, 549
Doubrava, Jaroslav  282
Dozorcev, Vladen  379
Drda, Jan  232, 300
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Dreiser, Theodor  378
Drexler, Jiří  508
Drlík, Vojen  145, 625
Drmlová, Jaroslava  224, 265
Drozd, Jan  530
Drozdová, Růžena  395
Drozdová, Věra – viz Pražáková, Věra
Drtina, Prokop  173, 182, 197
Dubček, Alexander  291, 332, 335, 338, 339, 340,
 345, 346, 389, 399, 523, 590
Duda, Karel Sergej  22, 26
Dudek, Oldřich  384
Dudík, Dmitrij  483
Dufek, Petr  502
Duffová, Sheila Grant  182
Dufková, Stanislava  447
Dufková, Zdena  506
Duhan, Peter  419, 420, 422, 423, 611
Ducháček, Ivo  142
Duchková, Tereza  575
Dulawa, Boleslaw  529
Dumas, Alexandre  135
Dumbadze, Nodar  379
Durdil, Richard – viz Richard, J. D.
Dusil, Vladimír  446
Dusil, Viktor  307, 372, 385
Dušánek, dr.  26
Dušek, Jan  395, 558, 559
Dušek, Jaroslav  455, 614, 615
Dušková, Elena  280,393
Dutka, Stanislav  369
Dvořáčková, Božena  560
Dvořáčková, Vlasta  377
Dvořák, Antonín  25, 26, 43, 44, 47, 48, 69,    
 75, 76, 80, 81, 124, 137, 139, 140, 229, 
 281, 282, 308, 391, 393, 466, 467, 550, 
 565, 571, 573, 592, 593, 594
Dvořák, Antonín (redaktor)  393, 396
Dvořák, Arnošt  124
Dvořák, Jaroslav  509
Dvořák, Jiří  198
Dvořák, Josef  326, 519
Dvořák, Lumír  376
Dvořák, Oskar  523
Dvořák, Vladimír  227, 228, 229, 272, 385

Dvořák, Zdeněk  175, 468
Dvořáková, Alena  557
Dyk, František  139, 188, 227
Dyk, Viktor  133, 306, 547, 617
Eben, Marek  374, 396, 575
Eben, Petr  467, 484, 575, 578
Eco, Umberto  452
Ehrlich, Josef  210, 230
Einstein, Albert  595
Eisner, Pavel  503
Ejzenštejn, Sergej Michajlovič  548
Ekrtová, Marcela  551
Eliáš, Alois  160, 167
Eliášek, Jiří  393
Elpl, Miroslav  134
Elstner, František Alexandr  126, 594
Emis  58
Emr, Ivo  277, 395, 508
Ende, Jan  314
Endris, Zdeněk  230, 514
Engelová, Lída  455, 483, 547
Entl, Zdeněk  558
Erban, Libor  513
Erben, Karel Jaromír  367, 383
Erenburg, Ilja  265
Eret, Jaroslav  539
Erhart, Rudolf  508
Erml, Jan  497
Ernest, Adolf  81, 82, 83, 85, 91, 95, 155
Ernest, Richard  352
Ešpandr, Karel  616
Everac, Paul  547
Fabian, František  545, 546, 548, 551
Fadějev, Alexandr Alexandrovič  274
Fafejta, Jan  559
Fairaizl (Feureisel), Jindřich  225, 449, 575
Faix, Květoslav  261, 353, 360, 369, 394
Faix, Ladislav  140
Fajfr, Václav  526, 527
Fajtová, Věra  502
Farkač, Hynek  550
Feigel, František – viz Gel, František 
Felbr, Jiří  342
Felcman, Vladimír  580
Feldstein, Valter  275, 288
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Felix, Václav  389
Felixová, Dagmar  537
Felzmann, Rudolf  558, 560, 562, 614 
Ferencová, Anna  537
Ferst, Václav  190
Feuereisl, Emil  383
Fiala, Antonín  91
Fiala, Jan Š.  499
Fiala, Ludvík  511
Fiala, Miloš  519
Fibich, Zdeněk  72, 74, 75, 76, 81, 133, 137, 282, 308, 593
Fic, František  498
Fierlinger, Zdeněk  184, 185
Figar, Vladimír  530
Fiker, Eduard  499
Filipovská, Pavlína  469
Filipovský, František  135, 164, 214, 276, 557
Fink, Petr  393
Firkušný, Leo  116
Fischer, Ivo  272, 277, 298, 304, 372, 508
Fischer, Otokar  70, 73, 74, 94, 98, 305
Fischerová, Daniela  377, 383, 452, 615, 616
Fischerová, Růžena  264
Fischl, Viktor  451
Fišer, Otakar  242
Fišer, Vladimír  339, 342, 393
Fišerová, Jana  614
Fišerová, Věra – viz Pokorná
Fišerová, Vlasta  182
Flaška, Milan  519
Flavius, Josephus  216
Flegl, Václav  575
Fleglová, Zdena  575, 616
Fleischman, Michel  411, 431, 481, 482
Fleischmann, Théo  113, 134, 492
Fleisig, Karel  542
Flekna, Zdeněk  558
Florian, Miroslav  277
Foerster, Josef Bohuslav  76, 78, 79, 226, 227, 280
Fojtl  507
Forman, Bohuslav  516, 517
Forman, Miloš  327
Formánek, František  180
Formis, Rudolf  190
Fořt, J.  160

Frait, Vojtěch  139
Franck, César  76
Franco y Bahamonde, Francisco  284
Francová, Dagmar  460, 483
Franěk, Jan  370, 388
Frank, Karl Hermann  152, 154, 167, 169, 
 171, 176, 180, 215
Franke, Emil  96, 592
Fränkel, Pavel  182
Frantálová, Dana  370
František Josef I.  583
Frejka, Jiří  142
Fridrich, Jaroslav  611
Friedl, Antonín  491
Friedlová, Helena  73
Friml, Rudolf  165
Froadicková, Joan  182
Frodl, Jiří  293
Frühaufová-Kovaříčková, Věra  272, 316
Frýd, Norbert  508
Frýda, Jan  280
Frynta, Emanuel  454
Fučík, Bedřich  410, 456
Fučík, Julius  175, 197, 274, 277
Fučíková, Gusta  197
Fuhrmann, Antonín  261
Fuchs, Aleš  327
Fuchs, Alfréd  125
Fuchs, Jan  287, 295, 307, 316, 329, 372, 
 395, 482, 483, 599
Fuchs, Vilém  293, 352, 395
Fukačová, Jitka  502
Fuksík, Mansvet  326
Fürst, Jaromír Karel  283
Fux, Vladimír  279, 496
Gabčík, Jozef  154
Gabrielová, Libuše  387
Gagarin, Jurij Alexejevič 296, 530
Gál, Fedor  401
Galatíková, Věra  537
Galilei, Galileo  266, 267
Gallo, Rudolf  296, 369
Galsworthy, John  452
Galuška, Miroslav  352
Gantenbein, Martin  618
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Gardavský, Čeněk  493
Gebhart, Jan  180
Gel, František (Feigel) 174, 213, 215,
      216, 237, 267, 268, 284, 285, 286, 287, 
 300, 455, 596, 597, 624, 626 
Gelman, Alexandr  376, 379
Gelnar, Jaromír  527, 533
Geminder, Bedřich  237, 564
Gemperle, Richard  21, 607, 611
Gerendáš, Ladislav  618
Gissübel, Karel  230, 275, 276, 372, 538, 539, 541, 551
Glasmeier, Heinrich  155
Glazarová, Jarmila  541
Glinka, Michail Ivanovič  139
Gočár, Josef   525
Goebbels, Joseph  119, 162
Goethe, Johann Wolfgang  133, 164, 376, 381
Gogol, Nikolaj Vasiljevič  381, 492, 502
Goldbach, Stanislav  593
Goldflam, Arnošt  504, 617
Gollwell, John   77
Gorbačov, Michail  350, 394, 533
Gordon, Richard  144, 625
Gorin, Grigorij  379
Göring, Hermann  215
Gorkij, Maxim  96, 275
Gorodinskij, Viktor  308
Gorochov, Leonid  580
Gott, Karel  390
Gotthard, Jaroslav  529
Gottwald, Klement  181, 185, 186, 187,
 197, 198, 199, 200, 215,
 238, 239, 268, 280, 286, 541
Götz, František  113
Götzová, Jitka  388
Gozzi, Carlo  135
Greaven, Richard  140
Gregor, Čestmír  530
Gregor, Tomáš  454, 616
Gregory, Karl von  608
Griffin, John  148
Grmela, Jan  71, 133, 134, 594
Grögerová, Bohumila  455
Grochowiak, Stanislaw  306
Gromov, Vladimír  374, 375, 483

Grossmann, Sláva  77
Grúň, Dušan  530
Grünfeldová, Marie  280, 308
Grünwald, Leopold  181
Grygar, Jiří  320, 459
Gselhofer, Bohdan  541
Gsölhofer, Tomáš  615
Gsöllhofer, Alexej  537
Gusev, Viktor  275
Gutwirth, Václav  71, 98, 112, 119, 126, 129,
  142, 143, 145, 146
György, Jaroslav  515
Haas, Hugo  73, 135
Haas, Pavel  138, 146
Haasz-Kysucký  182
Hába, Alois  79, 283
Hába, Karel  78, 79, 160, 222, 271, 577, 578
Hackenschmied, Alexander  95, 135
Hacmac, Jaroslav  360, 410, 559, 561, 563, 611
Hádek, Matěj  575
Hadová  539
Hadraba, František – viz Havel, František
Hadrbolec, Jiří  277
Hácha, Emil  153, 162, 167, 169
Hailey, Arthur  378, 548
Hais, Arno  129, 180
Haisinger, R. 543
Hajdů, Vavro  182
Hajdučík, Josef  359, 360, 382, 384, 385, 462
Hájek, Jaroslav  212
Hájek, Jiří  348
Hájek, Jiří – viz Souček, Jiří
Hájek, Pavel  21, 24
Hájková, Růžena  237, 256
Hák, Mojmír  558
Háková, Miloslava  383, 453, 481
Hála, Jan  468
Hála, Kamil  310
Halada, Vladimír  277
Halas, František  95, 211, 232
Halas, Jan  456, 470, 483
Hálek, Vítězslav  80, 166
Haley, Bill  315
Halík, Tomáš  448
Hall, Alan  617
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Hall, Ernst  499
Hampl, Antonín  173
Hančl, Tomáš  526
Hankusová, Veronika  396, 484, 625
Hannig, Petr  393
Hanousek, Jiří  500
Hanslian, Jiří  522
Hanus, František  135, 396, 557
Hanuš, Bohuslav  432
Hanuš, Jan  545, 578
Hanuš, Pavel  303, 377
Hanzák, Jan  320
Hanzelka, Jiří  215, 258, 597
Hapala, Josef  615
Harlas, František Xaver  44
Hartl, Jan  456
Hartman, Petr  451
Hartmann, Viktor  234
Hastík, Václav  524
Haš, Petr  518, 519
Hašek, Jaroslav  490, 516, 517
Hašek, Josef  22, 23, 26
Hašler, Karel  80, 161, 592
Hatzis, Christos  617
Hausdor, Jaroslav  393
Havel, František (Hadraba) 62, 63, 64,
 66, 122, 146
Havel, Josef  437, 438
Havel, Miloslav (Hrbas)  107, 110, 134,
 142, 143, 144, 625
Havel, Miloš  18, 52
Havel, Václav  303, 306, 327, 348, 349, 
 350, 351, 362, 372, 381, 386, 398, 399, 
 400, 401, 402, 403, 404, 410, 413, 447,
 448, 451, 456, 483, 603, 605
Havel, Zdeněk  259, 297
Havelka, Jaroslav  609
Havlíček, Dušan  352
Havlíček, Josef  95, 250, 331, 338, 339, 341, 342, 395
Havlíček Borovský, Karel   64, 112
Havlíčková, Sylvie  230
Havligerová, Jana   370
Havlík, Josef  511, 514
Hawthorne, Nathaniel  383
Haydn, Joseph  76, 131

Hebda, Zdeněk  572
Hedbávný, Zdeněk  455
Hejda   341
Hejda, František  198
Hejl  539
Hejna, Ivan  614
Hejný, František  297, 370
Hejzlar, Zdeněk  222, 292, 317, 334, 338, 
 339, 342, 352, 353, 395, 611
Hekela, Pavel  524, 525
Helbling, Niklaus  618
Helfert, Vladimír  96, 100, 111, 112, 116, 489, 491
Heller, Jindřich  99, 128, 129, 145, 160, 195, 230, 268
Heller, Joseph  375
Henke, Josef  305, 306, 353, 372, 452, 455,
      457, 458, 470, 483, 549, 616, 617
Henlein, Konrád  148
Henner, Kamil  95
Henry O. 508
Heran, Bohuš  139
Herčík, Ferdinand  220, 268
Hermach, Jiří  327
Herman, Arnošt  558
Hermanová, Ljuba  614
Hermanová, Míla  512
Heroldová, Věra – viz Šťovíčková-Heroldová
Herrmann, Ignát  19, 136
Hertl, František  497
Heřman, Albín  256, 287
Hesoun, Jiří  275, 279, 307
Hesoun, Josef  203
Hess, Emil  131
Heverle, Gustav  387
Heydrich, Reinhard  153, 154, 159, 162, 163, 168, 179
Heyrovský, Jaroslav  268, 291
Hilbert, Jaroslav  73, 489
Hilbert, Kamil  525
Hilleke  162
Hilský, Martin  452
Hindemith, Paul  79, 308, 313
Hirsch, Léon  181
Hiršal, Josef  380
Hitler, Adolf  94, 120, 152, 154, 168
Hladík, Petr  519
Hlava, Jiří  530
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Hlaváč, Jan  545
Hlaváč, Jiří  580
Hlaváč, Miroslav  545
Hlaváček, Boris  559
Hlaváček, Jiří  146, 280, 288, 308, 495, 497
Hlaváčová, Jana  575
Hlavnička, Josef  276, 277, 303, 375, 377,
 379, 470, 614
Hlavica, Miloš  396
Hlinka, Andrej  149
Hlinka, Bedřich  395, 514
Hlinková, Jana  393, 580
Hlinomaz, Josef  214
Hlobil, Emil  227
Hlochová, Eliška  189
Hlubuček, Karel  195, 229
Hnilička, Jaromír  530
Hoblík, Oldřich  275, 305, 307
Hodek, Břetislav  377
Hodinová-Spurná, Anežka  221, 288
Hodža, Milan  70, 83, 96, 127
Hoffman, Ivan  451, 483, 625
Hoffmann, Karel  259, 292, 299, 303, 313,
      331, 334, 338, 339, 611
Hoffmannová, Táňa (Štěpánková) 294
Hofman, Miroslav  557
Hofmann, Miroslav    506
Hofmanová, Dana  393
Hofmanová, Věra – viz Legátová, Květa
Höger, Karel  135, 144, 276, 499, 625
Hojer, Jiří  45
Hokeš, Emil S.  88, 92, 122, 129
Holan, Vladimír  381, 576
Holas, Alois  267
Holas, Josef  188
Holeček, Ivan  387, 483
Holländer, Hans  490, 492
Holman, Miloslav  261, 369, 557
Holmanová, Jindra  224
Holoubek, Luboš  259, 297, 519
Holub, Miroslav  313
Holubář, Milan  537
Holý, Jaromír  438
Holzknecht, Václav  137, 146, 311, 580, 625
Homola, František Svatopluk  539, 541

Homola, Miroslav  367
Hon, František  292, 299
Hončík, Vladimír  292, 368, 395
Honegger, Arthur  79, 227, 308
Hons, Rudolf  395
Hons, Václav  356, 372, 376
Honsová, Marcela  511
Honys, Zbyněk  369, 370, 409, 422, 426
Honzík, Karel  95
Honzl, Jindřich  96, 113, 117, 135, 490
Honzovič, Richard  256, 395
Hora, Josef 90, 95
Hora, Josef (redaktor)  217, 261
Hora-Hořejš, Petr  462
Horatius  130
Horáček, Vladimír  276
Horák, Antonín  396
Horák, Bohumil  370
Horák, Bohuslav  82, 84, 87, 92, 156, 159, 263, 625
Horák, Bořivoj  386
Horák, J.  531
Horák, Kamil  270, 271, 287, 320, 388
Horák, Pavel  616
Horák, Petr  559, 560, 561, 562, 563, 614
Horák, V.  519
Horáková, Margita  190, 256
Horáková, Milada  236, 258
Horčička, Jiří  110, 273, 275, 276, 277, 303, 305, 306,
 372, 373, 375, 378, 382, 452, 483, 549,
 559, 575, 599, 614, 616, 617
Horečná, Gabriela  616
Horka, Miloslav  92, 156
Horká, Věra  267, 293, 301, 335, 368, 599
Horner, Keith  617
Horníček, Miroslav  278, 279, 313, 327, 463, 503
Horníková, Anna  541
Horoščák, Marek  504
Horváth, Igor  535, 536
Horváth, Johny  140
Horváth, Julo  140
Horváth, Ödön von  548
Horyna, Václav  518
Hostomská, Anna (Očadlíková) 100, 207, 227,
 229, 231, 235, 242,
 256, 274, 280, 282, 284, 311, 596
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Houba, Kamil  237, 256
Houšková, Marie  370
Hovorka, Jindřich  503
Hozová, Slávka  374, 396, 463
Hrabák, Jiří  393
Hrabal, Karel  216, 259, 285, 292, 338, 339, 
 353, 354, 357, 360, 378, 394, 600, 611
Hrabčík, Karel  21
Hrabě, Václav  576
Hrábková, Jiřina (Rumlová)  300, 368, 395
Hradecký, Václav  476, 484
Hradečný, H.  114
Hradil, Bohuš  99, 108, 211, 237
Hradil, Vladimír  395
Hradská, Viktorie  374, 375
Hrachovcová, Jana  393
Hraše, Jiří  5, 12, 91, 93, 144, 285, 
 327, 455, 461, 470, 483, 561, 562, 616
Hrbas, Jiří  91, 142, 224
Hrbas, Miloslav – viz Havel, Miloslav
Hrbek, Jiří  548
Hrbek, Václav  538
Hrdlička, František  5, 147
Hrnčíř, Josef  544, 571, 573, 601
Hrnčířová, Zdeňka  541
Hrdinka, Martin  427
Hromádka, Josef  399
Hromádka, Josef Lukl  125
Hronek, Jiří  119, 173, 181, 182, 193, 195, 
 196, 197, 199, 200, 210, 212, 213, 218, 
 219, 230, 233, 257, 596, 608
Hrozná, Eva  393
Hršel, Miroslav  280, 327, 392, 393
Hrubec, Jiří  393
Hrubeš, Eduard  464
Hrubín, František  241
Hrubý, Adolf  167
Hrubý, Vladimír  279
Hruška, Jan  552
Hruška, Karel  77
Hrzánová, Barbora  616
Hřebík, Jaromír  238, 244, 259, 286, 597, 608, 611
Hubač, Ivan  387
Hubač, Jiří  377
Hubená, Dagmar  264, 277, 379

Hubermann, Bronislav  586
Hubička, Jiří  5, 52, 53, 337, 375, 379, 456
Hübnerová, Marie  43
Hübschmannová, Milena  277
Hudec, Jiří  497, 499
Hudeček, Václav  580
Hugo, Victor  305, 383
Huláková  539
Hulan, Luděk  352
Humberger, Jaroslav  118
Hunter, A. – viz Richard, J. D. 
Hurník, Ilja  305, 452, 467, 578, 580, 582, 615
Hurník, Lukáš  467, 615, 616
Hurt, Jaroslav  28, 33, 51, 72, 73, 74, 99, 107, 
 108, 111, 115, 133, 135, 143, 593
Hurta, František  543
Hurtová, Božena  547
Husák, Gustáv  200, 236, 346, 347, 351, 368, 393, 399
Hutka, Jaroslav  409, 466
Hutter, Josef  76
Hůlková, Eva  447
Hůrková, Drahomíra   224
Hvizdoš, Ladislav  370
Hvížďala, Karel  375, 449
Hynais, Vojtěch  44
Chalupa, Dalibor  98, 99, 107, 109, 111, 
 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
 121, 122, 134, 144, 145, 146, 195, 206, 
 223, 224, 225, 275, 276, 284, 303, 372, 
 489, 490, 491, 625
Chalupa, Mojmír  272
Charousová-Gardavská  116
Charvát, Alois  71, 72, 73
Charvát, Josef (Jožka)  38, 60, 76, 77, 570, 592, 593
Charvát, Štěpán  393
Chejlavová, Marta  395
Chesterton, Gilbert Keith  133, 551
Chmelík, Jan  509
Chmelík, Miroslav  555
Chňoupek, Bohuslav  353, 354, 356, 611
Chomsky, Noam  451
Chopin, Fryderyk  392, 550
Christie, Agatha  508
Chroust, Karel  542
Chruščov, Nikita Sergejevič  238, 239, 241, 259, 290
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Chrz, Ivan  374, 375, 452, 483
Churchill, Winston  189, 232
Chvatík, Květoslav  146
Chyský, Čeněk  205
Iblová, Anna  73
Ibsen, Henrik  73, 224, 383, 452, 618
Ilk, Mario  395
Illín, Evžen  227
Indra  116
Indra, Alois  335, 338
Ishikawa, Shizuka  580
Ištvan, Miroslav  500
Ivanov, Vsevolod  275, 376
Jablonský, Ivan  388, 410
Jagošová, Dagmar  360
Jahodová, Markéta  382, 452, 453, 458, 483, 502, 615
Jakeš,  Milouš (Miloš)  335, 351, 354, 398
Jaklová, Lenka  518
Jaklová-Oravová, Dagmar  379, 381, 396, 456
Jakob, Karel  224, 225, 494
Jakoubek, Jaroslav  427
Jakubíček, Jaroslav  503
Jan Pavel II. (Wojtyla, Karol) 524
Janáč, Marek  616
Janáček, Leoš  76, 78, 281, 282, 390, 391, 466, 494,
 497, 502, 503, 570, 571, 573, 585, 595
Jančařík, Petr  551
Jančíková, Magda  393
Janda, Petr  578
Jandl, František  16, 22, 26
Jandová, Věra  395
Jandová-Patzaková, Anna – viz Patzaková, Anna J.
Janíček, Jeroným  293, 295, 338, 340, 353, 395
Janík, Ladislav  188, 195, 207, 247, 248, 250
Janka, Otto  547
Janota, Jan  99, 111, 139, 487, 489, 490
Janoušek, Josef  292
Janoušek, Zdeněk  503
Janoušková, Aťka  575
Janovský, Jaroslav  164, 225, 275
Janský, Jan  267
Janulíková, Ludmila  114 
Jareš, Josef  515, 519
Jareš, Miloslav  99, 105, 108, 110, 111, 118,
      134, 135, 224, 275, 305, 382

Jariš, Milan  307
Jaroch, Jiří  282
Jarolímová, Dagmar  528
Jaroň, Rudolf  519, 552, 555
Jaroš, Bedřich  229
Jaroš, Bohumil  153, 188, 189
Jaroš, Josef  493
Javornická, Marie  558, 559
Jeanová, Marie  514
Jech, Zdeněk  511
Jelen, Josef  372
Jelínek, Ivan  182
Jelínek, Jaromír  33
Jelínek, Miroslav  395, 508
Jelínek, Václav  279
Jelínková, Olga  393
Jenča, Ilja  370
Jendrůlek, Oldřich  267
Jeremiáš, Otakar  77, 78, 79, 99, 111, 137,
      138, 139, 190, 226, 229, 570, 571, 594
Jeřábek, Čestmír  113
Jeřábek, Julius  536
Jeřábek, Viktor Kamil  489
Jeřábková, Irena  614
Jeřábková, Olga  505
Jeřábková, Zdeňka  497
Jesenin, Sergej  546
Jesenská, Milena  95
Jestřáb, Vladimír  543
Ješ, Jiří  451
Ješutová, Eva  5, 183, 395, 396, 481, 625
Jezdinský, Karel  261, 293, 338, 340, 342,
      345, 352, 368, 395
Ježek, Jaroslav  79, 137, 146, 165, 497, 508, 625
Ježek, Jiří  558
Ježek, Václav  545
Ježek, Vladimír  12, 53, 171, 181, 625
Ježek, Vlastimil  364, 428, 430, 431, 432,
 433, 434, 435, 436, 437, 438, 443,
 448, 472, 482, 483, 523, 604, 605, 611
Jílek, František  144, 497, 502, 625
Jílek, Jan  548
Jílek, Pavel  614
Jílek, Václav  540
Jílková, Jaroslava  144, 625
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Jindra, Jaroslav  292
Jiráček, Alois  571
Jiráčková, Marta  393
Jirák, Jan  482, 625
Jirák, Karel Boleslav  39, 42, 70, 76, 78, 79, 
 99, 101, 124, 133, 138, 139, 143, 145, 
 146, 160, 164,188, 190, 227, 571, 594
Jiráková, Jana  393
Jiránek, Jaroslav  237, 240, 245
Jiránek, Josef  586
Jirásek, Alois  73, 133, 136, 274, 275
Jirásek, Jan  455, 517
Jirásek, Stanislav  519
Jirásková, Jiřina  393
Jirotka, Zdeněk  164, 277, 279, 304, 335, 383
Jirounek, Jaroslav  12
Jírovec, Vojtěch  529
Jírů, Jaroslav  294
Jiří V.  98 
Jiří VI.  122
Jiřičný, Zdeněk  546
Jiskrová, Libuše  531
Johanes, Jaromír  481
John, Josef  395
Joklová, Dagmar  530
Jonák, Zdeněk  230, 281, 282, 308, 311
Josek, Jiří  372
Josek, Matej  200
Jouja, Antonín  275, 383
Juhan, Franta  120
Junek, Josef (Jung)   190, 247, 256, 286
Junek, Miloš  250, 285, 286, 292, 331, 341, 342, 395
Jung, Johny  140
Jung, Josef – viz Junek, Josef
Jurášek, Jaroslav  282, 497, 500, 501, 506, 597
Jurča, František  395
Juřička, František  307, 545, 546 
Just, Jiří  377, 378, 385, 396
Just, Vladimír  181, 385, 463, 625
Kabát, Marcel  551
Kabátová, Zita  463
Kabeláč, Miloslav  226, 282, 545, 571
Kabeláč, Miroslav  466, 543
Kabelák, Jiří  225
Kabourková, Zdeňka  5

Kábrtová, Marie  379
Kacetlová, Eva  144, 146
Kadaníková, Renata  467
Kadlec, Čestmír  545
Kadlec, Jiří  256, 365, 462
Kadlecová, Slávka  552
Kadlecová, Zdenka  255
Kafka, Franz  306
Kafka, Jiří  271
Kafka, Mlhoš  327
Kaftan, Miroslav  195
Kahánek  171
Kachel, Alois  307, 395, 529, 530, 531, 534
Kaiser, Oldřich  464
Kajer, Jan  224 
Kalabis, Viktor  271, 282, 321, 580
Kalandra, Záviš  95
Kalaš, Václav  543
Kalfus, Josef  96
Kalibera, Josef  594
Kálik, Václav  79
Kalný, Miroslav  270, 507, 508, 556
Kalous, Artuš  224
Kamarádová, Kateřina  458
Kamba, Roman  512
Kamen, Jiří  360, 382, 384, 409, 426, 450
Káňa, Václav  274
Kaňka, Jaroslav  342
Kánský, Jiří  519
Kantor, Petr  501
Kanyza, Jan  525
Kanyza, Jaroslav  521
Kapek, Antonín  335, 338
Kaplan, Karel   284, 285, 286, 625
Kapoun, Karel  126
Kapr, Jan  227, 244, 283
Karas, Miroslav  361
Karásková, Helena  271, 312, 321, 580, 599
Karel, Rudolf  79
Karen, Bedřich  51, 60, 72, 73
Kareš, Miloš  33, 69, 71, 72, 73, 80, 97, 99, 
 101, 107, 115, 116, 117, 119, 123, 124, 
 133, 143, 157, 160, 161, 593, 594
Kareninová, Anna  617
Karimová, Jana  370
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Karlíček, Miroslav  156
Karlíková, E.  498
Kárník, Zdeněk  52, 90, 91, 625
Karvaš, Peter  305, 371, 551
Kasal, Jan  431, 435, 482
Kasalová, Olga  542
Kasík, Václav  3, 431, 432, 433, 435, 436,
 437, 443, 474, 482, 484, 605, 611
Kästner, Erich  113
Kaška, Antonín  551
Kášová, Alena  229
Kašpar, Eduard  224
Kašpar, Karel  595
Kašpárek, Milan  360, 393
Kašparová, Kateřina  411
Katajev, Valentin  224, 380
Katolická, Magda  506
Kazda, Miloslav   144, 169, 250, 286, 295, 
 331, 395, 546
Kennedy, John Fitzgerald  290, 296
Kepler, Johannes  266
Kettner, Josef   331
Khodlová-Machová, Táňa  257
Khunové, bratři  229
Kisch, Egon Ervín  448
Klánský, Mojmír  280
Klaus, Václav  401, 402, 403, 448, 578
Klausnerová, Eva  5
Klecanda, Vladimír 172
Klega, Miroslav  533
Kleibl, Josef  271, 312, 319, 335, 407, 410
Kleiner, Jaroslav  175, 188, 190, 247, 285, 527
Kleinová, Sylva  135
Klement, Karel  395
Klement, Václav  370
Klepáčová, Eva  575
Klicpera, Václav Kliment  73, 275, 376, 490
Klíma, Alois  227, 280, 571
Klíma, Ivan  305
Klíma, Jaroslav  508, 511, 512, 615
Klimek, Antonín  90, 625
Kliment, Jan  519
Klimentová, Jana  382, 483
Klimešová, Hana  144
Klímová, Helena  425, 603

Klímová, Jindra (Sobíšková) 295, 300, 368, 395, 451 ,483
Klír, Jiří  343, 395
Klouček, Štěpán  259, 297, 298
Klusák, Vladimír  308
Kmoch, Jiří  292, 294, 338, 339, 353, 368
Knight, Rocky  45
Knirsch, Erik  499, 503
Knitl, Oldřich  374, 384, 452
Knitlová, Jana  374, 377
Knoflíček, František  541
Kobělková, Jarmila  264, 531
Kobr, Josef  278
Kobrle, Boris  517, 581
Kocáb, Michael  362
Kocian, Jaroslav  586
Kocourek, František (Franta)  118, 120, 122, 123, 145,
 150, 162, 163, 166, 594, 595
Kocourek, Miloš  117, 495, 506
Kocsis, Zoltán  580
Kočárník, Ivan  434
Kočová, Míla  25, 30
Kočová, Zuzana  374, 375
Kodeš, Jaroslav  483
Kodíček, Josef  173, 182
Koenigsmark, Alex (Kučera, Josef)  374, 375, 377
Königsmark, Josef   541
Kofler, Michael  580
Kofránková, Hana  382, 383, 455, 458, 470, 
 483, 547, 614, 617, 618
Köhler, Bruno  181
Kohout, Eduard  73, 117, 164, 557
Kohout, Jára  190, 227, 228
Kohout, Karel  244
Kohout, Oto  77
Kohout, Pavel  204, 205, 206, 272, 287, 348, 349, 575
Kolář, Bohumil  320, 360, 388, 418, 462, 481, 601
Kolář František  525 
Kolář, Jan  374, 384, 481, 614, 616, 617
Kolář, Josef  99, 129, 193, 200, 203, 204, 
 205, 206, 207, 212, 214, 218, 222, 223, 
 234, 237, 240, 246, 262, 266, 267, 268, 
 269, 270, 271, 284, 287, 292, 312, 325, 
 527, 528, 529, 597
Kolář, Míla  126
Kolář, Václav  521
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Kolářová, Zdena  511, 512, 616
Kolder, Drahomír  338
Kolečko, Čestmír  546
Kolečková, Věra  551
Kollárová, Magda  343, 344
Kolovratník, Martin  537
Kolumbus, Kryštof  117, 267
Komárek, Vladimír  615
Komenda, František  203, 216, 222, 236
Komenský, Jan Amos  112, 122, 124, 145, 626
Kondělka, Libor  307, 530
Konečná, Marie  546
Konečná, Marta  182, 625
Konečný, František  493, 506
Konečný, Josef  156
Koněv, Ivan Stěpanovič  182
Koníček, Karel  17, 25, 30, 35, 46, 47, 50, 
 52, 53, 57, 61, 62, 91, 203, 254
Konopásek, Jan  468
Konopíková-Kašinská, Zdena  552
Konrád, Karel  204
Konrádová, Jarmila  374, 470
Konrády, Antonín 544
Konupka, Vladimír  116, 136, 140, 278, 489, 
 491, 494, 620
Konvalinka, Miloš  521, 522, 525 
Kopecká, Eva  271, 313, 335, 342, 395
Kopecká, Jana  379, 456
Kopecká, Olga  433
Kopecký, Karel  139
Kopecký, Miloš  313, 318
Kopecký, Václav  179, 187, 191, 193, 194, 197, 200,
 201, 203, 233, 243, 257, 538, 597, 608, 611
Kopecký, Václav (důstojník)  178
Kopečný, František 518
Kopetzky, Helmut  454
Kopp, Václav  188
Kopřivová, Jana  393
Kopta, Pavel  575 
Kopta Petr  575
Körbel, Josef  182
Korbelář, Otomar  306
Körber, Jiří  224
Korin, Grigorij  455
Korn, Jiří  578

Kornejčuk, Alexandr  274, 275, 376 
Korte, Daniel  603
Kořínek, Rudolf  545
Kořínek, Václav  219, 257
Kos, Jaroslav  595, 607
Kos, Josef  275
Kosek, Leoš  616
Kosina, Josef  173, 182
Kosina, Karel  136, 278, 491, 494, 620
Kosiner, Bernard  142
Kostić, Zvonimir  548
Kostka, Angel  370
Kostová (Kostovová), Danica  352, 389
Košler, Zdeněk  574
Košlerová, Eva  386, 387, 470, 614
Košťál, Jaroslav  361, 481 
Kot, Miloš  470, 616
Koťátková, Marie  219, 237, 257
Kotek, Josef  614
Kotíková-Majerovičová, Ruth  395
Kotlant, Jan  514
Kotrbová, Marie  511
Kotrčová, Jiřina  293, 335, 552, 555
Koubková, Jana  468, 578
Koucký, Josef  541
Koukal, Edmund  261
Koukolík, František  459
Koutník, Bohuslav  125
Koutník, Tomáš  574
Koutník, Václav  174
Kovalčík, Richard  530
Kovanda, Josef  515
Kovanda, Zbyněk  546
Kovář, Pavel  519
Kovaříčková, Věra – viz Frühaufová-Kovaříčková
Kovařík, Miroslav   395, 558, 559, 560
Kovářík, Vladimír  52, 53, 91, 92, 96, 114, 143, 144,
 145, 146, 152, 154, 179, 180,
 181, 182, 204, 222, 233, 234,
 269, 312, 495, 506, 625 
Kovářík, Vladimír ml.  625
Kozák, Jan  37, 378
Kozák, Jan Blahoslav  90
Kozák, Stanislav  190, 198, 200
Kozák, Zdeněk  502, 504
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Kozderka, Ladislav  494, 497, 503
Kozel, Jaroslav  536
Kozelka, Jan  614
Kozlowski  169
Kožík, František  99, 100, 107, 109, 110, 113,
 114, 115, 116, 117, 118, 122, 134, 135, 136,
 143, 144, 145, 164, 169, 180, 181, 188,
 195, 223, 224, 225, 232, 233, 237, 273,
 274, 276, 489, 490, 491, 492, 493, 595
Krajč, Ján  360
Kranich, Jan  525
Krása, Hans  576
Krása, Jaroslav  175
Krásová, Marta  557
Kratochvíl, Igor  293, 339, 341, 353, 368, 395
Kratochvíl, Jaroslav  156
Kratochvil, Jiří  452, 505
Kratochvíl, Miloš  541, 547
Kratochvíl, Miloš Václav  220, 320
Kratochvíl, Miroslav  277, 372, 394, 558, 559, 563
Kraus, Jaroslav  552
Kraus, Karel  119
Kraus, Otakar  156
Kraus, Pavel  374
Krausová, Marie  546
Krautgartner, Karel  284, 310, 352, 598
Krček, Jaroslav  544
Krecl, Boh.  156
Krejča, František  514
Krejčí, Iša  78, 79, 571
Krejčí, Jaroslav  154
Krejčí, Oskar  227, 234
Krejčí, Pavel  517, 518, 617
Krejčík, Jindra  538
Krejčová, Hana  512, 514, 616, 617
Kreuzmann, František  77, 135  
Kriebel, Zdeněk  499, 603
Kriegel, František  335
Kriho, Michal  410
Krleža, Miroslav  306
Krofta, Jakub  483
Krofta, Kamil  96
Krofta, O.  156
Kroftová, Jana  515
Krombholc, Jaroslav  571, 572, 573

Kronbauerová, Jarmila  72
Kroneisl, Pavel  511
Kroupová, Jana  314
Krpejš, Jaroslav  551
Krška, Václav  135
Krulišová, Jarmila  396
Krupička, Miroslav  5, 133, 144, 146, 179, 625
Krupičková, Jiřina  256, 393
Krupka, Jaroslav  61, 70, 76, 78, 80, 81, 99, 138, 570, 593
Kryl, Karel  409, 466, 532
Kryštofek, Oldřich  270, 293, 395
Kryštofová, Hana  370
Křepelková, Mária  483
Křesťan, Rudolf  449
Křička, Jaroslav  71, 76, 79, 124, 286
Křička, Petr  44, 51, 74
Křivohlavý, Milan  618
Kříž, Alois  154, 159, 169, 176, 188, 189, 608
Kříž, Ivan  374, 503, 506
Kříž, Rudolf  546
Křižík, František  595
Křížková, Věra  256
Křížkovský, Pavel  113, 114
Kuba, Josef  144, 625
Kubát, Karel  508, 509
Kubátová, Alena  360
Kubátová, Marie  373
Kubec, Jiljí  393
Kubelík, Rafael  573
Kubelka  261
Kubeš, Jiří  393
Kubica, Artur  534
Kubík, Dobroslav  515
Kubík, Ladislav  360, 393
Kubík, Otto  510
Kubín, Rudolf   526, 533, 594
Kubínová, Božena  300, 395
Kubiš, Jan  154
Kubišová, Marta  409, 466, 515
Kučera, Antonín  154
Kučera, Ilja  279, 384
Kučera, Ivo  506
Kučera, Jan P.  481
Kučera, Jiří  616
Kučera, Josef – viz Koenigsmark, Alex
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Kučera, Otto  10, 11, 12, 41, 154, 607
Kuderová, Alena  504
Kudláček, Čeněk  154
Kudrnová, Jana – viz Černohorská
Kühn, Jan  99, 109, 128, 129, 188, 466, 577, 594
Kuhnová, Eliška  546
Kuchynka, Josef  540
Kukal, Ondřej  574
Kukánová, Zlatuše  145, 625
Kukral, Otto   190, 237, 256
Kulínská, Blanka  578, 579
Kulínský, Bohumil   271, 321, 577, 578
Kulínský, Bohumil ml.  579 
Kunc, Jaroslav  146, 625
Kundera, Ludvík  371, 489, 491, 494, 499, 501, 504, 546
Kundera, Milan  94, 327, 504
Kundrumová, Jitka  617
Kuneš, Jan  279, 379
Kunešová, Ludmila  393
Kuník  10
Kunz, Friedo  131
Kupka, Viktor  494
Kus, Tomáš  616
Kusák, Alexej  300
Kusý, Miroslav  399
Kutal  116
Kutálek, Jan  205
Kvapil, Jaroslav  50, 51, 73, 175, 305
Kvapil, Karel  354, 360, 406, 407, 408, 409, 611
Kvasnička, Václav  370
Kvěch, Otomar  393, 580
Květová, Kristýna  575
Kyncl, Karel  205, 206, 225, 287, 293, 296, 
 317, 353, 368, 395, 410, 559, 575
Kynčl  116
Kynčlová, Nina  453
Kysilka, Bohuslav  319
Kysilková, Marie  370
Labská, Iveta (Pavlíková) 379
Lábus, Jiří  464
Labuťová, Stanislava  559, 560
Lacina, Václav  244, 275
Ladman, Oldřich  33, 78, 193, 195,
 201, 237, 247, 256, 286
Lagronová, Lenka  618

Lahodný, Stanislav  165
Lachout, Josef  29, 592
Lajčík, Oldřich  256
Lakosilová, Jarmila  299, 300, 410, 455,
 460, 461, 481, 616
Lammers, Hans Heinrich  167
Landa, Pavel  370
Landovská, Helena  360, 410
Landovský, Pavel  374, 410
Landovský, Vladimír  359
Langer, Antonín  225, 393
Langer, František  70, 73
Langerová, Blanka  393
Langr, Antonín  274, 277
Lánský, Karel  293, 338, 339, 341, 342, 353,
      368, 395, 455, 624
Lasica, Milan  504, 617
Laštovička, Bohuslav  182, 191, 192, 193, 
 194, 195, 197, 200, 203, 212, 221, 226, 
 233, 234, 596, 597, 608, 611
Laštovková, Libuše  280, 393
Laštuvka, Josef  552
Laufberger, Vilém  95
Laufer, Josef  65, 66, 67, 91,120, 122, 145, 217, 
 234, 261, 276, 593, 594
Lavičková, Světlana  446, 470
Le Breux, Felix  304, 306
Lebovič, Djordje  383
Lederer, Jiří  145, 284, 293, 325, 395, 625
Ledererová, Zuzana  505, 506
Lédl, Josef  483
Ledvinková, Václava  387
Legátová, Květa (Podhorná, Věra též Hofmanová Věra)    
 452, 499, 614
Lehký, L.  297
Leichner, Emil  139
Leiss, Karel  204
Leitgeb, Adolf  169
Lejsek, Zdeněk  508
Lemon, Walter S.  174
Lenartová, Eva  616
Lenin, Vladimír Iljič  95, 268, 376, 541, 547
Lennon, John  350
Lenoch, František  156
Leraus, Vladimír  333
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Leskov, Nikolaj Semjonovič  380
Letfus, Oldřich  139, 527
Lettrich, Jozef  200
Levíčková-Čechová  487
Levora, František  542, 543
Levý, Zdeněk  546, 547
Lexa, Jiří  378
Lidický, Luboš  370
Liebig, Jan  35
Liehm, Antonín Jaroslav  449
Liehmann, Antonín  467
Linc, Karel  382
Linhart, Bedřich  557
Linhart, Pavel  382, 408, 483
Linhart, Václav Jindřich  200, 212, 216
Lipský, Lubomír  279, 318, 367
Lis, Ladislav  350
Liška, Alois  540
Liška, Bohumír  544
Liška, Jan  122, 487, 488, 489,491
Liška, Pavel  390
Litomiský, Jan  350
Litoš, Jiří  483, 614
Lobosický, Jiří  188
Lomonosov, Michail Vasilevič  268
Lomská, Myslena  287
London, Artur  237
London, Jack  615
Lopatka, Jan  326, 375, 396, 625
Lorca, Federico García  541
Lorencová, Zdena  578
Lorman, Jan  382
Lotar, Petr (alias Marek) 179, 625
Loukotková, Jarmila  222
Loulová-Hezká, Marie  540
Lubojacký, Alfréd  536
Lukačovičová, Mária (Zavarská)  296
Lukařová, Stanislava  580
Lukařová, Vladimíra  451, 616
Lukáš, Zdeněk  544, 600
Lukavský, Radovan  381
Lukeš, Oldřich  508
Lukeš, Petr  370
Luniak, Adolf  169
Lustig, Arnošt  213, 305, 395

Lýsek, František  494, 495, 529
Macák, František  369
Macák, Václav  540
Macourek, Karel (Harry)  272, 274, 
 280, 308, 389
Macudzinski, Rudolf  487
Máčel  487
Madách, Emerich  306
Madry, Michal  384
Maeterlinck, Maurice  562
Mahen, Jiří  96, 117
Mahler, Gustav  573
Mahler, Zdeněk  377
Mach, Milan  516
Mácha  10
Mácha, Adolf  190, 237, 256
Mácha, Karel Hynek  128, 150, 306, 381,
      383, 561, 575, 616, 618
Mácha, Radek  409
Macháček, Jiří  465, 615
Machek, Miloš  499, 503
Majer (Mayer), Karel  140, 490, 493
Majer, Václav  198
Majerová, Marie  90, 204, 274, 278, 375
Májová, Marta  73
Majznerová, Anna  326
Malát, Jan  22
Malát, Jiří  544
Málek, Jan  393
Malenkov, Georgij  238
Malík, Ivan Miroslav  190, 237, 256
Malík, Jan  224
Malina, Karel  261, 296, 369, 370
Málková, Věra  256
Malý, Josef  222, 270, 271, 293
Malý, Ladislav  487
Malý, Milan  393
Malý, Zbyšek  530
Mana, Oskar  296
Mančal, Zdeněk   176, 190, 198, 200
Mandel, Petr  483, 575, 618
Mánes, Josef  126, 164, 366
Manoušek, Petr Rudolf  468
Maralík, Milan  312
Maras, Walter  157,160
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Marco Polo 134, 614
Marconi, Guglielmo  96
Marek – viz Lotar, Petr
Marek, Bedřich  275
Marek, Bohumil  176
Marek, Hans Günter   148, 150, 156
Marek, Jiří  222, 373
Marek, Josef Richard  164
Mareš, František  383, 384, 481
Mareš, Vlastimil  580
Marešová, Luďa  383, 384
Marko, Miloš  292, 315, 317, 327, 328, 332,
      334, 338, 339, 611
Markov, Petr  374
Marshal, George Catlett  184
Maršík, Josef  5, 7, 13, 52, 55, 625
Martakidis, Petros  519, 520
Martínek, Vojtěch  525, 529
Martinetzová, Gertruda  188
Martínková, Jiřina  387, 458, 483
Martinů, Bohuslav  76, 79, 95, 137, 165, 226,
      308, 391, 466, 500, 502, 573, 585
Martíšek, Josef  511
Marx, Karel  129, 541
Mařák, Otakar  60, 79
Maříková, Marie  511
Masaryk, Jan   173, 174, 186, 595
Masaryk, Tomáš Garrique  15, 41, 49, 56, 68,
 80, 94, 97, 99, 112, 122, 126, 127, 128, 
 133, 139, 268, 315, 461, 583, 586, 593, 605
Masařík, Hubert  157, 160, 161, 607, 611
Mascagni, Pietro  22, 49, 533
Masopust, Miroslav  376
Masopust, Zdeněk  514
Massenet, Jules Émile  50
Mastil, Jaroslav  393
Mastná, Eva (Delevová) 256, 393
Mastný, Karel  313, 314, 370, 409
Mastný, Milan  278, 305
Mašek, Karel  135
Mašek, Michal  559, 560
Mašek, Václav Vincenc  467
Mašínová, Jelena  452
Mašková, Hana  393
Mašlonka, Štefan  217, 261

Maťátko  528
Matěcha, Oldřich  180
Matějovský, František  51
Matějů, Zbyněk  614, 615
Mathauser, Libor  387
Mathé, Ivo  434
Matoušek, Jaromír  190, 237, 256
Matoušek, Jaroslav  279
Matoušek, Lukáš  580
Matoušek, Otakar  33, 86, 97, 99, 108, 114, 
 118, 124, 125, 126, 133, 141, 145, 146, 
 160, 165, 178, 188, 192, 212, 594, 596, 608, 611
Matucha, Jaroslav  211
Matula, Antonín  154, 155
Matula, František  116
Matula, Přemysl  268, 300, 495, 498, 501
Matuška, Waldemar  385
Matyáš, Jiří  558, 563
Matyáš, Svatopluk  531
Matys, Rudolf  379, 381, 456
Matzner, Antonín  311, 484, 625
Maxmilián, Jiří  393
Maxová, Alena  277, 304, 372, 453
Maxová, Dagmar  270, 271, 312, 325, 327, 
 343, 353, 379, 395, 468, 481, 599
Mayer, Karel – viz Majer, Karel
Mázerová, Romana  115, 145, 625
Mázl  181
Mečiar, Vladimír  401
Medek, Richard  417, 426 
Medek, Rudolf  74
Medvecká, Taťjana  615
Medveďová, Adriana  614
Měchura, Leopold Eugen  79, 81
Měchýř, Jan  395, 625
Mejstřík, Jiří  410, 411, 417, 418, 419, 424, 
 425, 426, 428, 482, 523, 548, 603, 611
Mejzlík, Jan  446
Melč, Josef  303, 306, 378, 381, 382, 410, 
 455, 456, 483, 549, 615
Melíšek, Jiří  279, 372, 384
Meloun, Mirek  497
Mendel, Johann Gregor  114
Menšíková, Jiřina  395
Menzel, Alexander  525
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Merhaut, Josef  208
Merhaut, Vladimír  458
Merhautová, Jana  280, 393
Mérimée, Prosper  379
Merle, Robert  373, 375
Merta, Vladimír  410, 532, 617
Mertlíková-Kunešová, Ludmila  256
Merunka, Josef  254, 259, 394, 501, 506, 507, 557
Merunková, Alexandra  393
Měřičková, Ivana  551
Měřínská, Alena  545
Metličková, Libuše  269
Meyerová, Sabine  580
Micka, Vít  544 
Mičurin, Ivan Vladimirovič  270
Midloch, Miloš  200, 213, 216
Mihina, Roman  393
Michal, Karel  371
Michal, Pavel  558
Michal, Vladimír  507, 508
Michalowska, Eva  615
Mikolášek, Bohdan  409
Mikuláš, Zbyněk  512
Mikulášek, Oldřich  495, 499, 603
Mikyska, Karel  257
Milhaud, Darius  79, 139
Milinovský, Karel 77
Miljukov, Pavel  127
Miller, Arthur  451
Millerand, Alexandre  41
Milt, Zdeněk  534
Minařík, Pavel  352
Minaříková, Jarmila  277
Minks, Pavel  375, 379
Misařová, Dagmar  534
Miškovský  339
Mixa, Josef  373
Mlejnek, Karel 393
Mlynář, Zdeněk  339, 348, 352
Möbiová, Alena  393
Mohorita, Vasil  590
Mokroš, Vít  261, 296
Moldřík  153
Molière (Poquelin, Jean-Baptiste)   73, 74, 275
Mölzer, Josef Ferdinand  225

Monteverdi, Claudio  492
Moravec, Daniel  512
Moravec, Emanuel  153, 154, 167, 169, 176, 180
Moravec, Václav  5, 397, 481, 482, 483, 
Morávek, Josef Zdeněk   33, 154, 157, 159,
      160, 175, 188, 190, 195, 608
Moris, Jan  533, 536
Moskovský, Jan  515
Motlík, Jan  550
Moučková, Kamila  256, 395
Mozart, Wolfgang Amadeus  46, 76, 139, 
 165, 190, 313, 391, 603
Možná, Emanuela  504
Možný, Ivo  299, 312
Mráz, Ladislav  541
Mráz, Miroslav  (Xaver)  307, 356
Mrkos, Zbyněk  497
Mrkvička, Ladislav  616
Mrlík, František  286
Mrožek, Sławomir  455, 463
Mrštík, Alois  73, 113, 502
Mrštík, Vilém  73, 113, 502 
Mudrová, Eva  534
Mühlstein, Ludvík  307, 508
Mucha, Alfons  70, 489
Mucha, Jiří  182, 213
Muchka, Martin  605
Mukařovský, Jan  204
Müller, Miroslav  562, 563
Müller, Vladimír  122, 134, 135, 136, 143, 
 145, 164, 224
Müllerová, Alena  370
Munro, Hector Hugh (Saki)  455
Murwski, Marcin  615
Musil, Oldřich  276
Musil, Vlastimil  280, 309, 335, 526, 528
Musílek, Václav  410, 411
Musorgskij, Modest Petrovič  139
Musset, Alfred de  305, 508
Mušelík, Hugo  538
Muška, Ladislav  558
Mužík, Jiří  511
Mysliveček Josef   139
Nademlejnský, Antonín Maria  38, 43, 47
Najgrodská, Malgorzata  616
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Napoleon Bonaparte 110, 113, 115
Nárožný, Petr  616
Nasková, Růžena  51, 73, 117, 133, 135, 274
Navarová, Zdena  264
Navrátil, Jaromír  395, 624
Navrátil, Jaroslav  288, 393
Navrátil, Karel  617
Navrátil, Milan  614
Naxera  156
Neckář, Václav  560
Nečas, Jaromír  499, 503
Nečásek, František  237, 244, 285, 286, 
 288, 598, 609, 611
Nečasová, Marie  504
Nečesánek, Zdeněk  500
Nedbal, Miloslav  280,308,393
Nedbal, Miloš  304
Nedbal, Oskar  49, 60, 76, 80
Nedorost, Karel  614
Nedvěd, Vladislav  557
Neff, Ondřej  294, 342, 345
Nechanský, Jaromír  258
Nechyba, Ladislav  140
Neidová, Marie  543
Nejedlý, J.  514 
Nejedlý, Zdeněk  76, 187, 197, 201, 218, 
 254, 258, 265, 280, 286
Nejezchleb, Miroslav  496
Neklan, Tomislav  267
Nekuda, Luděk  530
Němcová, Božena  126, 274
Němcová, Eva  543
Němec, Ludvík  502, 503, 505, 506
Němec, Petr  530
Němec, V.  225
Němec, Václav  501, 506
Němeček, František  245
Němeček, Jan  614
Němeček, Jaroslav  257
Němeček, Jaroslav František  215 
Němeček, Zdeněk  224
Neoveská, Hana  531
Neoveský, Miroslav  531
Nepil, František  377, 387
Neradová, Květoslava  425, 603

Neruda, Jan  19, 27, 80, 124, 178, 541, 548, 561
Nestroy, Johann Nepomuk  275
Nesvadba, Josef  374, 375
Neubauer, Antonín  501, 506
Neubert, Stanislav  359, 360, 378, 379, 381, 384
Neuman, Jan  536
Neumann, Stanislav  214
Neumann, Stanislav Kostka  121, 268
Neumann, Václav  497
Neumannová, Jana  268, 395
Neumannová, Zdenka  190
Neurath, Konstantin von  154, 158, 162, 163
Nezval, Vítězslav  95, 96, 211, 496
Nezvalová, Mirka  512
Nikodém, Radislav  275, 372, 375, 378, 383,
 470, 483, 614
Nixon, Richard Milhous  347
Noha, Milan  504
Nohavica, Jaromír  533, 534, 536
Nohejl, Jaromír  572
Nor, A. C.  118, 119
Norets, Vladimír  544
Nosek, Jaromír  250
Nosek, Václav  502
Nousek, Milan  395, 508
Nouzová, Yvona 616
Nováček, Hynek  614
Nováček, Zdenko  389, 392
Nováčková, Marie  395
Novák, Adam  575
Novák, Emil  182
Novák, J. M.  221
Novák, Jan  500
Novák, Pavel  530, 575
Novák, Vítězslav  76, 79, 80, 137, 139, 226, 227
Novák, Zdeněk  195, 197, 198, 200, 230, 
 234, 237, 240, 245, 259
Nováková, Eva (Šanderová)  259, 293, 370
Nováková, Jaroslava  395, 396, 481, 625
Nováková, Věra  578
Nováková, Zuzana  615
Novenko, Michal  512
Novomeský, Ladislav (Laco)  236
Novotná, Helena  384
Novotná, Irena  393
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Novotná, Jana  533
Novotná, Jarmila  60
Novotný  225
Novotný, Antonín  239, 242, 285, 290, 291, 315
Novotný, J.  80
Novotný, J. A.  377
Novotný, Michal  553, 555
Novotný, Miloš  483
Novotný, Petr  464
Novotný, V.  70
Nový, Oldřich  69, 114, 136, 228, 229, 490, 502, 557
Nový, Vilém  236
Nutz, Ota  146, 385, 386, 395, 413, 447, 448, 
 559, 602, 603, 614
Nykles, Pavel  280, 353, 354, 360, 366, 385, 394
Nývlt, Josef  370
O’Neil, Eugene Gladstone  135
Ocisková, Eva  525, 580
Očadlík, Mirko  33, 76, 78, 79, 100, 113, 
 114, 118, 123, 137, 143, 145, 146, 150, 
 164, 165, 166, 175, 178, 188, 190, 195, 
 197, 203, 204, 206, 227, 230, 233, 237, 
 242, 245, 266, 279, 281, 288, 497, 514, 
 521, 527, 571, 608
Očadlíková, Anna – viz Hostomská
Odstrčil, Karel  545
Odstrčilová, Eva  393
Offenbach, Jacques  313, 492
Ogrizovič, Milan  224
Ohlídal, Josef  73, 74
Olbracht, Ivan  191, 193, 224, 288, 375, 538, 608
Olejníček, Miroslav  531
Oliva, Jan  558, 561
Ondráček, Jaroslav  213, 257
Ondráček, Luboš  506
Ondříček, František  76, 79, 139, 227, 229, 593
Oplt, Miroslav  215
Opluštil, Josef  167, 168, 188, 189
Opravil, Jaroslav  536
Oravová, Dagmar – viz Jaklová-Oravová
Orlický, Hanuš  259, 292, 368
Ornest, Ota  173, 182, 214
Ornest, Zdeněk  349
Ostrčil, Otakar  76, 78, 79, 139, 282
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič  275

Ostrý, Jaromír  461, 502, 506
Osuský, Štefan  127
Osvald, Ivan  304
Osvaldová, Gabriela  575
Otáhal, Milan  395, 625
Otáhalová, Lída  224
Otčenášek, Jan  276, 304, 373
Ouředník, Patrik  576
Outratová, Eva  182, 197, 224
Oweyssi, Ruzbeh  506
Pabel, Horst  153, 154, 159, 608
Pabouček, Ivo  558
Pácl, Pavel  530 
Pacovský, Jaroslav  52, 53, 91, 180, 182, 
 233, 314, 335, 395, 625
Pačová, Míla  73, 135
Pagnol, Marcel  134
Pachl, Vladimír  493, 506
Palacký, František  91
Palach, Jan  346, 351, 362, 364, 365
Palát, Jiří Mojmír  557
Paleček  160
Pallauš, Jan Arnold  91
Palouček, Alois  283
Panchártek, Miloslav – viz Pátek
Pantůček, Vlastimil  279, 304, 495, 496, 497, 
 498, 499, 502
Panzer, Karel  395
Papírník, Miloš  182
Páral, Vladimír  551
Parkmanová, Alena – viz Daňková, Alena
Pařík, Otakar  78, 99, 190, 570, 593
Pasternak, Boris  546
Pasteur, Louis  268
Pastorek, Bohumil  373
Paše, Míla  540
Pátek, Miloslav (Panchártek)  233, 261, 285,
 293, 294, 395
Paterová, Jana  452
Patočka, Jan  349
Patočka, Josef  333, 396, 542
Patzak, Václav  182, 191, 192, 608
Patzaková, Anna J. (Jandová)  12, 40, 47, 52, 53, 
 62, 81, 90, 91, 92, 100,
 113, 143, 144, 145, 146, 173, 526, 625
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Pauer, Jiří  244, 280
Paulišta, Vladimír  491
Paustovskij, Konstantin Grigorijevič  380, 547
Pavel, Ota  261
Pavelka, František  481
Pavelka, V.  543
Pávková, Alena  256
Pavlica, Jiří  503
Pavlíček, František  270, 306, 377, 381, 387, 395,
 411, 412, 413, 416, 418, 481,
 508, 611, 614, 615
Pavlík  97
Pavlík, Ivo  530
Pavlík, Michal  382, 483
Pavlíková, Iveta – viz Labská  
Pavlinec, Bohumil  506
Pavlinec, Miloš  494
Pazourek, Vladimír  498
Pečenka, Antonín  369
Pehe, Jiří  448
Pech, Karel  214, 253, 286, 320, 596
Pecháček, Pavel  352, 432, 433, 604
Pek, Albert  229, 280, 282
Peka, Josef  222
Pekárek, Hynek  379, 409
Pekárek, Jiří  533
Pekař, Josef  94
Pekelský, Jaroslav  229
Pěkný, Bedřich  136, 160
Pelc, Jaromír  144, 625
Pelesný  169
Pelissot, Henri  21
Pelíšková, Táňa  503
Pellar, Rudolf  562
Pelnář, Josef  124
Pergl, Tomáš  483
Peroutka, Emil  298
Peroutka, Ferdinand  297
Pešek, Ladislav  135, 502
Pešek, Libor  515, 572, 574
Pešl, Antonín  171
Petanová, Božena  10
Peterková, Ludmila  580
Petin, Karl Quido  490
Petr, Jaromír  508

Petr, Miroslav  198
Petr, Zdeněk  282, 393
Petránek, Jan  261, 293, 342, 353, 368, 395 
Petrof, Vladimír  514
Petrová, Libuše  370, 617
Petrová, Valja  77
Petrusek, Miloslav  448
Petřinová, Irena  395
Petzold, Rudolf  161
Phillippová, Helena  318
Pietraszková, Ivana  279
Pícha, Alexandr  431, 440, 451, 465, 476, 
 479, 483, 484
Pícha, František  79
Píka, Heliodor  236
Pilarová, Eva  437
Pilip, Ivan  402
Piloušek, Václav  507
Pincová, Květa  264
Piňos, Alois  500
Piskáček, Václav  224
Pistorius, Luboš  410
Pistorová, Dagmar  499
Pitlík, Augustin  592
Pivec, Jan  214
Pizarro, Francisco  135
Plage  59
Plachta, Jindřich  77, 190
Plachý, Michal  501
Plaňava, Ivo  299, 499
Platón 127
Plautus, Titus Maccius  307
Plechatý, Josef  452, 458, 483, 562
Pleva, Josef Věromír   96, 129, 136, 244,
  271, 494, 502, 506, 611
Pleva, Petr  502
Plicka, Petr  560
Plichta, Jan  139, 490, 494, 497, 526 
Plíšek, Rudolf  411
Pluhař, Zdeněk  378
Plzák, Miroslav  384
Pober, Jiří  264
Podaný, Josef  316, 345, 395
Podařil, Aleš  503
Podéšť, Ludvík  283
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Podhorná, Věra – viz Legátová, Květa 
Podliaski  46, 47
Podlipný, Miloš  557
Podlipská, Jožka  552
Poe, Edgar Alan  383
Pogodin, Nikolaj Fjodorovič  274, 376
Pohle, Heinz  179, 626
Pohlreich, Ferdinand  321, 580
Pochmon, Jaroslav  425, 603
Pojar, Karel  572
Pokorná, Věra (Fišerová) 256, 296
Pokorný, Dalibor  385
Pokorný, Jan  449
Pokorný, Jindřich  372, 425, 603
Pokorný, Jiří  52, 624
Pokorný, Pavel  559
Poláček, Karel  276, 451, 516, 518
Poláková, Marie  393
Poledňák, Ivan  484, 625
Policar, Dušan  161
Pollert, Emil  77, 79
Pompe, Ludvík  275, 307, 541
Pompurová, Hana  617
Popelíková, Nina  557
Popelka, Petr  615, 616
Porjes, Ladislav (Laco)  261, 293
Porterová, E. H.  222, 224
Pospíšil, Milan  572
Pospíšil, Miloš  504
Postranecký, Karel  190
Postránecký, Václav  575, 614
Pošepný, František  268
Pošta, Josef  139
Poštolka, Jaroslav  559, 560, 561, 563 
Pošusta  222
Potůček, Jaroslav  146
Poulenc, Francis  79
Pound, Ezra  458, 617
Pour, Ferdinand  122
Pour, Jaroslav  271, 327, 335, 343, 599
Poustka, Petr  225
Poživil, Luboš  557
Práger, Vilém  142
Prachař, František  370
Prásek  116

Prášek, Jaroslav  558, 559
Pravda, Jiří  117 
Pražák, Albert  175, 204, 265
Pražák, Čeněk  264, 295, 298, 368, 395
Pražák, Josef  198
Pražák, Miroslav  261, 296, 395
Pražák, Zdeněk  198, 269, 508, 509
Pražáková, Hana  502
Pražáková, Jitka  370
Pražáková, Věra (Drozdová) 307, 530, 534
Pražský, Přemysl  107, 108, 111, 118,
 224, 274, 275, 305
Preisler, František  541
Preisler, Karel  395, 558, 559
Preiss, Viktor  381
Preussová, Bohumíra  379
Prchlík, Václav  317
Príkazský, Vladimír (Vlado)  313, 342, 353,
 395, 399, 455
Procházka, Aleš  369
Procházka, Jan  259, 293, 315, 551 
Procházka, Jiří  540
Procházka, Otakar  217, 261
Procházka, Vladimír  275, 276
Procházková, Adelheid  393
Procházková, Jitka  369
Prokofjev, Sergej Sergejevič  548, 573, 598
Prokop, Dušan  335
Prokop, František  536
Prokop, Jaroslav  82, 84, 87, 92, 146, 150, 
 156, 159, 160, 263
Prokop, Jindřich  196
Prokůpek, Adolf  49
Prouza, Josef  388, 481
Provazník, Anatol  33, 227
Prudil, Josef  506
Průcha, Jaroslav  135, 165, 204
Prus, Bolesław  224
Průša, Zbyněk  531
Přibilová, Gabriela  575
Přidal, Antonín  277, 304, 306, 307, 452,
  495, 498, 499, 502, 504, 549, 603, 614
Příhoda, Váša  586
Psůtková, Zdeňka  374, 380, 470
Pšenička, Miroslav  557
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Ptáček, Jaromír  276, 277, 302, 303, 374, 375, 455
Ptáček, Pavel  504
Ptáčník, Karel  371
Pták, Zdeněk  541
Pučelíková, Milada  540
Puchmayer, Julius („Erjé“)  167, 168
Pujmanová, Marie  375
Pulkrábek, Ladislav  493, 495
Punčochářová, Vlasta  558
Puškin, Alexandr Sergejevič  117, 133, 139, 541
Puzin, Alexej Alexandrovič  597
Racek  116
Racek, Jan  53
Racine, Jean  305, 381
Rádl, Emanuel  127
Radzinskij, Edvard  379, 547
Rafaj, Oldřich  356, 372
Rais, Štefan  181, 236
Rajchl, Josef  393
Rajter, Ľudovít  229
Rákoszi, Matyas  267
Rakouš, Antonín  178
Rambach, Otto  135
Randýsek, Julius  122, 175
Rasmussenová, Nelly  425, 603
Rathan, Jindřich  545
Rauchová, Hana  326
Ráž, Roman  374
Ráž, Rudolf  377
Ráž, Vladimír  381
Reagan, Ronald Wilson  349, 350
Rečka, Alois  521, 523, 525
Reif, Karol  353, 395
Reich, Ladislav  615
Reichel, Jiří  615
Reimann, Milan  236
Reiner, Karel  283
Reiniš, Karel  74
Reinstein, Karel  77
Reiter, J.  125
Rejdák, Zdeněk  379
Rejchrt, Miloš  436
Rejman, Bohumil  459
Rejnuš, Miloš  277, 303, 306, 381,
 495, 497, 499, 502, 504

Rejšek, Radek  468
Remeš, Karel  144, 160, 169, 175, 188, 190, 
 191, 194, 195, 200, 608
Remeš, Vladimír  372, 375, 383, 384
Renard, Maurice  134
Ressl, Josef  113
Rettigová, Magdalena Dobromila  133 
Ribbentrop, Joachim von  152
Rieger, František Ladislav  68
Riegler, Boris  301, 370, 383, 386, 388, 455
Rieglerová, Jana  388
Richard, J. D. (Durdil též A. Hunter) 44, 53, 98, 592   
Richter, Julius  140
Rimbaud, Jean Artur  359
Rimskij-Korsakov, Nikolaj Andrejevič  76, 308
Ripka, Hubert  172
Riško, Ján  349, 354, 355, 360, 364, 365, 
 368, 390, 396, 412, 590, 611
Ritz-Radlinský  171
Robuš-Kotásek  116
Roden, Karel  557
Rohlena, Vladimír  279, 305, 372
Rohlíček, Rudolf  134
Rokos, Jaroslav  551
Rokyta, Jan  527, 616
Roll, Jiří  275, 307, 483
Rolland, Romain  130
Ron, Vojtěch  562, 614
Roosevelt, Franklin Delano  189
Rosák, Jan  393
Rose, Frank – viz Růžička, František
Rossi, Jaroslav  154
Rössler, Ivan  388, 425, 426, 462, 548
Rostand, Edmond  50
Rosten, Leo  452, 504
Roth, Viliam  410
Rott, Ladislav  417
Rottrová, Marie  530, 532, 533
Roubal, Ladislav  144
Roubal, Vladimír  558
Rudášová, Hana  386
Rudolfová, Věra  502
Ruml, Ivan (hlasatel)  365, 470
Ruml, Ivan (hudební redaktor)  393, 396
Ruml, Jan  402
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Ruml, Jiří  213, 257, 258, 262, 287, 292, 
 293, 299, 351, 395, 559, 626
Rumlová, Jiřina – viz Hrábková
Runciman, Walter  148
Rupnik, Jacques  448
Ruppeldt, Dušan  261, 293
Rusinský, Milan  230, 525, 528
Rusko, Emil  122, 594
Rusko, Vladimír (Vlado)  483, 618
Rut, Přemysl  575, 614, 617
Růt, Václav  88, 92, 99, 106, 108, 109, 111, 114,
 117, 118, 124, 125, 126, 142, 143, 145,
 146, 165, 166, 193, 203, 204, 205, 207,
 230, 265, 277, 470, 625, 626
Růžek, Martin  502
Růžička, František (Rose, Frank)  45
Růžička, Josef  503, 504
Růžička, Karel  468
Růžička, Oldřich  260
Růžičková, Anna  459
Růžičková, Jarmila  5
Růžičková, Marta  518, 615, 617
Růžičková, Svatava  502
Růžičková, Zuzana  580
Ryba, Jakub Jan  79, 139, 367
Rybišar, Ladislav  387, 483, 558, 560
Rychecký, Jaromír  614
Rychlík, Jan  227
Rychlý, Svatopluk  393
Rychtr, Fráňa  557, 563
Ryjáček, Pavel  437
Rykl, Milan  5, 272, 289, 314, 315, 385, 409
Rýpar, Vladimír  489
Ryska, Jan  312
Rysl, Václav  615
Řehořová, Eva  502, 503
Řepková, Věra  139, 204, 227, 246, 280, 526, 
 527
Řezáč, Václav  277
Řezníček, Ludvík  205, 224
Řídký, Jaroslav  79, 227
Říha, Miloš  283
Říhová, Marie  387
Sadil  155
Sadková, Eva  575

Sadoul, Georges  109, 144, 626
Saint-Exupéry, Antoine de  383
Salichová, Helena  211
Salivarová-Škvorecká, Zdena  578
Salzer, František  134, 146
Samek, Bohumír  546
Sandhaus, Milan  537
Sarasate, Pablo de  586
Sarkander, Jan  524
Saroyan, William  307
Satinský, Július  504, 617
Sayersová, Dorothy  551
Scurla, Lothar  157, 161
Sedláček, Bohuslav  499, 503
Sedláček, Tomáš  450, 502, 505
Sedláček, Zdeněk  562
Sedláková, Zdena  501, 502
Sedlářová, Daniela  386, 388, 409, 481
Seeman, Miloslav  257
Seemann, Bedřich  77, 593
Seemann, Richard  418, 419, 420, 482, 611
Segeth, Josef  386, 473, 484
Seidel, Jan  227, 366, 369, 389, 602
Seifer, Pavel  370
Seifert, Jaroslav  90, 95, 206, 211, 241, 381
Seiner, Zdeněk  519
Sekanina, František  39, 44
Sekerová, Alena  386
Selänne, Teemu  445
Selnerová  539
Semerád, Bohumil  224
Semmelweis, Ignaz Fülöp  114, 135
Semrád, Vladimír  307, 378, 395, 544,
 545, 546, 551
Semrádová, Míla  144, 146, 327
Seton-Watson, Robert William  127
Severin, Jožka  282
Shakespeare, William  73, 107, 133, 135,
 164, 275, 305, 307, 376, 383, 452
Shaw, George Bernard  134, 164, 224, 489
Sheridan, Richard Brinsley  508
Sherrin, Ned  614
Scheel, Klaus  179, 626
Scheinpflugová, Olga  73
Scheufler, Pavel  425, 603
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Schiller, Friedrich  73, 134, 164, 275
Schneider, W.  152, 157
Schneider, Erwin  490
Schober, Pavel  511
Schönberg, Arnold  139, 308
Schubert, Franz  76
Schulhoff, Ervín  79, 96, 139, 527, 585
Schumann, Robert  76, 598
Schwager, Zdeněk  512
Schwarz, Josef – viz Červinka, Josef
Schwarzová, Eva  580
Schweigerová, Ludmila  508
Sidon, Karol  305, 372
Sidor, Karol  149
Sienkiewicz, Henryk  220
Sigmund, Stanislav  261, 296, 369
Sichler, Jan  245
Silan, Arnošt  343, 506
Silanová, Zdena  264, 277, 293
Simanov, Vladimír  266, 268, 269, 494, 498, 506
Simone, André  237
Simonová, Yveta  389
Singer, Stanislav  175, 188
Sítková, Marie  518
Sitkovetskij, Dmitrij  580
Skácel, Jan  304, 495, 499, 603
Skála, Jan  301, 368, 599
Skála, Josef  268, 354, 394
Skála, Miroslav  225, 304, 495, 496, 498, 499, 502
Skalická, Zuzana  615
Skalický, Jaroslav  370
Skalka, Miloš  427
Skálová, Dita  272, 277, 298, 304, 312, 372, 395, 451
Sklenčka, Ota  557
Skoch, Václav  114
Skopal, Karel  528
Skopec  46
Skorkovský, Karel  203
Skoumal, Jiří  552
Skoumal, Petr  316
Skoumalová, Marie  374
Skrbková, Nelly  326
Skryja, Jaroslav  493
Skřivan, Josef  117
Skupa, Josef   77, 136, 539

Slabák, Jan  510
Slabáková, Ivana  506
Slabý, Jan  497
Sládek, Josef Václav  19, 27
Sladký, Pavel  146
Sláma, Tomáš  462, 463, 483
Slámová, Lea  383, 384, 453 
Slánská, Jana (Vlachová, Kristina)  425, 603
Slánský, Rudolf  236, 237, 258, 564
Slavická, Vlasta (Voborská) 153, 237
Slavický, Klement  227, 237, 571
Slavický, Milan  545
Slavík, Antonín František  101, 109, 112, 
 114, 115, 118, 145, 188,
 487, 488, 492, 493, 506
Slavík, Jan  95, 129
Slováček, Felix  393
Smejkal, Bohumil  500, 503
Smékal, Mojmír  280
Smetáček, Václav  79, 571, 572
Směták, Milan  279
Smetana, Bedřich  46, 47, 49, 75, 76, 80, 81, 105, 
 137, 139, 140, 150, 159,  164, 165, 166, 
 178, 226, 280, 281, 282, 308, 311, 366, 392,
 515, 537, 541, 570, 586, 592, 593, 594, 596
Smetanová, Anna  377, 381
Smetanová, Eva  393
Smetanová, Jindřiška  304
Smirnov, Viktor  375
Smiřický, Lubomír  523
Smítal, Jožka  280
Smitka, Václav  326, 395
Smoček, Ladislav  371
Smolík, František  73, 135, 304, 333
Smoravinski  169
Smrčka, Ferdinand  269, 271, 312, 335
Smrkovský, Josef  335, 339, 389, 590
Smrž, Karel  125
Smutnik, Erich  152, 492
Smutný, Jaromír  172
Smutný, Zdeněk  519
Sobíšková, Jindra – viz Klímová, Jindra
Sobota, Emil  152
Sobotka    549
Sobotka, Zdeněk  393
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Sofokles  166, 452, 576
Sojka, František  360
Soldán, František  51, 70
Someš, Jaroslav   52
Sommer, Václav  99, 104, 105, 108, 110, 
 111, 112, 115, 118, 134, 135, 142, 143, 164
Somr, Josef  381, 450, 537
Souček, Jiří (Hájek)  375, 376, 379
Souček, Stanislav  124
Soukup, Libor  514
Soukup, Lubomír  175, 283, 508
Soukupová, Vlasta  140, 153
Souza, J.  586
Sova, Antonín  80
Sova, Miroslav  525
Sovák, Čeněk  395, 453
Spáčil, Eduard  545
Spal, Jaromír  279
Spálený, Jan  616
Spalová, Olga  141, 312
Spina, Franz  70, 127
Srba, Antonín  36
Srbová, Olga (Spalová)  119, 134, 142, 143, 145, 312, 626
Stahl, Kazimír  175, 191, 198, 200, 233, 237, 
 242, 247, 248, 597, 611
Stalin, Josif Vissarionovič  184, 189, 232, 238, 239,
 241, 266, 268, 270, 276, 286, 290, 541
Stamboljeva, Ludmila  224
Stamic, Karel  139
Staněk, Miloš  484, 626
Staněk, Pavel  530, 532
Staněk, Tomáš  575, 615, 616
Starec, Oskar  222
Stárek, Jiří  352, 544, 571, 572, 573, 574
Stárková, Blanka  409, 450, 456
Starý, Karel  400, 406, 408, 409, 410, 411, 481, 611
Starý, Marcel  557
Stašek, Čestmír  387, 579
Stavěl, Tomáš  581
Steed, Wickham  127
Stehlík, Ladislav  367
Stehlík, Miloslav  277, 303, 305, 373, 599
Steigerwald, Karel  374, 375, 377
Steimar, Jiří  73
Steinbach, Arnošt  101 

Steinbauerová, Bohuslava  511
Steiner, Jiří  182
Stepan, Emil  493, 506
Stibitz, Vladimír  237
Stivín, Jiří  515
Stivín, Josef  129
Stojadinovič, Milan  127
Stolařík, Ivo  526, 528, 529
Stolzmann, Uwe  616
Stoupa, Václav  572
Strahl, Vlastimil  257
Straka, Bedřich  539
Straka, Jan  360
Straková, Jana  314
Stránský, J.  280
Stránský, Jaroslav  197
Stráský, Jan  445
Strašek, Emil  393
Strauss, Richard  76, 308
Stravinskij, Igor Fjodorovič  139, 308
Strejc, Jaroslav  555, 556, 557
Strejček, Jan  375
Strejčková, Jaroslava  276, 277, 303, 372, 
 373, 375, 378, 379, 470 
Strindberg, August  73
Strna, Josef  531, 536
Strnad, Antonín  395
Strnad, Josef  10, 11, 18, 19, 20, 22, 95, 
 140, 154, 155
Strnad, Vojtěch  200
Stroupežnický, Ladislav  73, 275
Střelcová, Stanislava  581
Stuchl, Miroslav  275, 302, 335, 343, 372, 
 375, 452
Stuchlíková, Dana  483
Stuchlíková, Jitka  369
Stuchlý, Dalibor  257, 393
Stupka, František  76, 80
Styron, William  375
Suhradová, Milena  280, 393
Suchánek  176
Suchoň, Eugen  366
Suchý, Aleš  243, 244
Suchý, Čestmír  261, 294, 395
Suchý, Jiří  284, 327, 599, 616
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Suchý, Ondřej  384, 464, 614, 617
Suk, Josef  74, 76, 78, 79, 131, 139, 140, 
 366, 392, 467, 571, 585, 595, 596
Suk, Vilém  63
Suledrová, Zdena  257, 260, 287
Sulovský, Jan  5
Susa, Zdeněk  425, 428, 603
Svačina, Stanislav  540
Svátek, Josef  21, 272, 495, 496, 558
Svatoň, Miroš  537
Svejkovský, František  250, 395
Svejkovský, Jiří  292, 297, 395, 557
Svěrák, Zdeněk  307, 313, 318, 319, 329, 452, 599
Svoboda, Alois  395
Svoboda, Eduard  10, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
 21, 22, 24, 26, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 
 41, 53, 60, 74, 75, 84, 91, 99, 115, 132,
 140, 144, 157, 160, 161, 190, 592, 593, 607
Svoboda, Jan  198
Svoboda, Jiří  514
Svoboda, Ludvík  186, 291, 317, 341, 344, 345, 590
Svoboda, Marek  512
Svoboda, Miroslav  361
Svoboda, Václav  296, 369
Svoboda, Viktor  555, 563
Svobodová, Dana  531
Svobodová, Eva  383, 454, 575, 614, 616
Svobodová, Květa  393
Svobodová, M.  556
Svobodová, Růžena  541
Svojtík, Emil  541
Sychrava, Lev  127
Sýkora, Jaroslav  257
Sýkorová, Helena  614, 617
Synek, Emil  118, 134
Synek, Karel  557
Syrová, Iljuše  502
Szomolányi, Soňa  481, 626
Šafařovič, Jaroslav  46
Šafránková, Věra  256
Šajnar, Jindřich  211
Šajner, Donát  277, 372, 379
Šalda, František Xaver  70, 94, 96, 97, 108,
      144, 224, 306, 561
Šámal, Přemysl  127

Šamalík, František  345
Šanderová, Eva – viz Nováková, Eva
Šárka, Antonín  198
Šatrov, Michail  379
Šebánek, Jiří  171, 181, 272, 318, 319, 614, 625
Šebetovská, Božena  282
Šebková, Aloisie  275
Šeda, Antonín  272, 287
Šedivá, Marie  374
Šedivý, Jaroslav  375
Šedivý, Jiří  580
Šedivý, Zdeněk  580
Šedová, Eva  256
Šedý, Milan  225
Šefl, Jan  544
Šejbalová, Jiřina  77
Šejvlová, Věra  527
Ševčík, Augustin  514
Ševčík, Ota  548
Šik, Ota  291
Šiktanc, Karel  272, 317, 395, 614, 615, 616
Šíma, Josef  488
Šíma, Josef (malíř)  95
Šimáček, Matěj Anastasia  111
Šimáček, Vladimír  33, 73, 91, 107, 111, 
 113, 122, 135,143, 144, 169,
 188, 203, 487, 488, 489
Šimandl, Jaromír  190
Šimandlová, Heda – viz Čechová, Heda  
Šimek, Luboš  341, 394
Šimek, Ludvík  8, 9
Šimíček, Jan  502, 515, 517
Šimková, Dagmar  180, 626
Šimková, Eva  501
Šimon, Karel  360
Šimsová, Eva  409
Šimůnková, Alena  497, 498, 501
Šindelář, Josef Jan 557
Šindelářová, Pavla  483
Šindler, Karel  538, 540, 551
Šindler, Václav  114, 136
Šindler, Valentin  114, 136, 488
Šíp, Jindřich  10
Šípová, Drahomíra  307, 528
Široký, Viliam  292
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Šiškov, Vjačeslav Jakovlevič  380
Škapa, Ivan  375, 378, 379, 396
Škápíková, Jitka  454, 615, 616, 617
Škoda, Eduard  552
Škopán, Zdeněk  276
Šleisová, Helena (Vávrová) 268, 301, 368, 395, 599
Šlemrová, Růžena  73
Šling, Otto  236, 494
Šlitr, Jiří  284, 327
Šmahelová, Helena  377
Šmatera, Oldřich  167
Šmeral, Vladimír  333
Šmíd, Milan  483, 626
Šmíd, Miroslav  544
Šmíd, Pavel  370
Šmíd, Zdeněk  551
Šmídová, Irena  395
Šneková-Dostálová, Libuše  264, 287, 293, 
 300, 368, 395
Šochová, Božena  222
Šolc, František  580
Šolochov, Michail Alexandrovič  373, 378
Šorfa, Jan  222
Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič  226, 573
Šotola, Jiří  377, 383, 547
Šotolová, Marie  5, 512, 514
Šoupal, Jan  529
Šourek, Ladislav  17, 18, 20, 21, 31, 33, 38,
 82, 95, 96, 97, 115, 150, 154, 155, 156, 
 157, 160, 595, 607, 608, 611
Šourek, Otakar  44, 76, 592
Špaček, Radim  575
Špačková, Jana (Vančurová)  314, 370, 618
Špelda, Antonín  538, 541, 544, 545
Špidla, Vladimír  403, 404, 434
Špinarová, Věra  530
Šplíchal, Petr  483, 618
Šporcl, Pavel  580
Šráček, Ivan  498, 502
Šrámek, Fráňa  224, 275, 492, 516
Šrámek, Jiří  206, 265
Šrámek, Josef  555
Šrámek, Miloš  277
Šrámková, Z.  279
Šramm-Žížala, Michal  394

Šrobár, Vavro  127
Šrom, Karel  195, 226, 279
Šrubař, Alois  259, 293
Šrut, Pavel  456
Šťáhlavský, David  370
Šťáhlavský, Jindřich  560
Štajf, Otakar  626
Štancl, František  519
Šťastný, Jan  453
Šťastný, Rudolf  35
Štědroň, Bohumír  226, 494
Štědroň, Jiří  499
Štědrý, Ivan  314, 318, 327
Štefánek, Josef  277, 304, 372
Štefko, Vladimír  419, 420, 422
Štefl, Jiří  220, 268, 494 
Štefl, Svatopluk  374, 383, 384, 396, 481
Štech, Václav Vilém  90, 111, 320
Štěňha, František  572
Štěpán, Václav  79,245,286
Štěpánek, Josef  528
Štěpánek, Zdeněk  73, 178, 204
Štěpánková, Jana  537
Štěpánková, Táňa – viz Hoffmannová
Štěpánová-Kurzová, Ilona  245
Štěpař, V.  25
Štěrba, Zdeněk  483
Štěrbová, Alena  91, 145, 146, 179, 626
Štern, Ivan  433
Štilec, Jiří st.  280, 309, 360, 389, 580, 590
Štilec, Jiří ml.  393, 409
Štolba, Pavel  559, 561
Štoll, Ladislav  187
Štorkán, Ladislav  190, 237, 256
Šťovíček, Ivan  171, 181
Šťovíčková-Heroldová, Věra  261, 293, 294, 338, 340,
 353, 368, 395, 470, 590
Štroblová, Jana  456, 616
Štrougal, Lubomír  351, 364
Štuchal, Jiří  227, 278, 279, 287,
 305, 372, 396, 494, 598
Šturm, Luděk  515
Šturma, Jaroslav  369, 370, 386
Štych, Jan  467
Šubrt, Karel  261, 325
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Šukšin, Vasilij Makarovič  380, 548
Šula, Ladislav  204
Šula, Stanislav  156
Šuláková, Jarmila  282, 529
Šulc, Viktorín  387, 408
Šusterová, Jarmila  575
Šváb, Josef  175, 188
Švandrlík, Miloslav  384
Švarc, Bohumil  214, 575
Švarc, Josef  558
Švarcová, Helena  509
Švec, Bohumil  292
Švec, Bohuslav  213
Švec, Josef Jiří  122, 594
Švehla, Antonín  36, 92, 94, 119
Švejcar, Ludvík  514
Švejnohová, Anna  393, 546
Švermová, Marie  236
Švestka, Bedřich  338
Švorc, Václav  373
Švorcová, Jiřina  373, 374, 396
Tachovský, Karel  277, 303, 304, 307, 377, 
 495, 496, 498, 499, 501, 502, 504, 603
Tajrich, J. 507
Taláb, Bedřich  395
Talich, Václav  76, 80, 95, 191, 571, 572
Tamchyna, Robert  446, 447, 448, 480, 484, 605, 615 
Tanská, Nataša  374, 377, 575
Tatarescu, George  127
Tausenau, Karel  543
Tausinger, Igor  393, 467 
Technik, Alfréd  162, 166, 176, 178, 203, 
 204, 205, 216, 237, 596
Teige, Karel  95
Tejkal, Karel  296, 445
Teml, Jiří  393, 581, 615
Terš, Jiří  427
Teršl, František  518
Tervinová, Patricie  417
Tesárek  169
Těsnohlídek, Rudolf  499
Těšík, Jan  497
Tetens, Liboslav  267, 269, 528
Tetensová, Jarmila  530
Texel, Karel  615

Texelová, Marie  551
Thákur, Rabindranáth  595
Theer, Otakar  110, 305
Thurber, James  463
Thürmer, Ferdinand  153, 154, 159, 161, 
 176, 190, 608, 611
Tieftrunk, Karel  275, 383
Tietze, Karel  552
Tietze, Marek  5
Tigrid, Pavel   143, 173, 182, 197, 382, 448, 451, 626
Tichý, František  95
Tichý, František Antonín  283
Tichý, Zdeněk  482
Tikalová, Miluše  314, 616
Tille, Václav  108, 142
Tilschová, Anna Marie  90
Timofejevová, Ljubov  580
Tiso, Jozef  607
Titlbach, Jan  508
Titzl, Stanislav  311
Tlapák, Rudolf  525, 527
Tobermanová, Pavla  539
Tokoš, Lubor  262, 530
Tolstoj, Lev Nikolajevič  373, 375
Toman, Jaroslav  546
Toman, Josef  111, 135, 224, 546
Toman, Karel  224
Toman, Karel (redaktor) 539
Toman, Marek  456, 615
Tomanová, Marie Magdalena  140, 594
Tomanová-Drozdová, Marie  261
Tomáš, Ivo  395
Tomáš, Zdeněk  560
Tomášek, Alois  370, 396
Tomášek, Dušan  285, 625, 626
Tomášová, Marie  306
Tomažičová, Jana  548
Tomeček, Jaromír  498
Tomek, Jiří  499
Tomek, Prokop  481, 626
Tomeš, J.  297
Tomeš, Vladimír  307, 382, 483, 546, 547
Tomíšek, František  277
Ton, Štěpán  558
Tondl, Jan  191
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Töpfer, Tomáš  575
Topinková, Růžena  22, 24, 40
Topol, Josef  277
Toscanini, Arturo  137
Tosek, Vladimír  196, 236
Tošovský, Josef  403
Träger, Josef  224
Trávníček, Jiří  572
Treněv, Konstantin Andrejevič  376
Trhlík, Otakar  497
Trnka, František  530
Trnka, Jiří  110, 313
Trojan, Václav  227, 529, 571, 585
Trojánek, Vojtěch  519
Trojanová, Marie  221
Truc, Vladimír  393, 470
Truman, Harry  184, 232
Třešňák, Zdeněk  406, 552, 555
Tuček, Lumír  465
Tučková, Alena  264, 395, 497, 502
Tučková, Emílie  25, 26, 27, 31, 41, 43
Tučková, Věra  254, 262, 292, 297
Tučný, Alois  29, 96
Tůma, Jan  307, 382, 457, 483, 502, 503
Tůma, Jaroslav  580
Tuma, Roman  73
Tumlíř, Pavel  313, 385
Tůmová, Květa  393
Tůmová, Věra  480
Turek, Miroslav  387, 580
Turnovský, Martin  544
Tusar, Vlastimil  182
Tušl, Jiří  369
Tvrdý, Bohuslav  160, 507, 514, 526, 529
Tvrz, František  370
Tyburcová, Helena  614
Tyl, Jaroslav  122, 489
Tyl, Josef Kajetán  69, 71, 73, 133, 275, 367,
      376, 381, 489, 562, 593
Tyl, Miloslav  536
Tyller, Miroslav  519
Týrová, Stanislava  395
Týřl, Vladimír  524
Tzankova, Julia  617
Uggé, Emanuel  229

Uhde, Milan  277, 303, 305, 307, 377, 499, 614
Uher, Jan  493
Uher, Jindřich  502
Uhl, Petr  350
Uhlíř, Jaroslav  578
Uhlíř, Vladimír  21
Uhrin, Jan  374, 387, 483
Ujček, Bohuš  257, 259, 260, 261, 263
Ulč, Ota  551
Ulčák, Jan  285
Úlehla, Vladimír  112, 494
Ullman, Miroslav  393
Ullrich, Josef  540
Ulrych, Petr  499
Unger, Oldřich  319, 320, 335
Unger, Zbyněk  547, 551
Urban, Ivan  213
Urban, Ivo  276
Urban, Josef  243
Urban, Otto  339, 341
Urban, Václav  210
Urbánek, Jiří  530
Urbánek, Karel  374, 396
Urbano, Umberto  60
Utitz, Bedřich  293, 395
Vacek, Libor  369, 465, 614
Vacík, Miloš  338, 339
Vacková, Věra  507
Václ, Karel  541
Václavek, Bedřich  96
Václavíček, Jiří  515 
Vaculík, Ludvík  291, 298, 312, 313, 338,
 348, 395, 616
Vaculík, Ondřej  549
Vaculík, Pavel  393
Vágner, Gabriel  541, 544
Vágnerová, Hana  557
Váhala, František  257
Vach, Ferdinand  124
Vácha, Vladimír  261, 296, 508, 509
Váchal, Jiří  483, 614
Váchová, Kateřina  580
Vajnar, František  573
Vajnberg, Mečislav  502
Vajtauer, Emanuel  169
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Vakrčková, Zuzana  447
Valach, František  293
Válek, Ladislav  395
Válek, Vladimír  466, 572, 573, 602
Valenta, Jiří  257, 393, 395, 575
Valenta, Vladimír  385
Valentová, M.  225
Valentová, Olga  275, 307, 382, 483, 547
Valeš, Jan  558, 559
Valešová, Ivana  461
Valchař, Jiří  496, 502
Valchař, Josef  272
Valja, Jiří  142, 144, 166, 224
Vallová, Eliška  393
Valta, Jan  580
Valtera, Karel  546
Valtr, Jan  546
Valtrová, Marie  617
Vančura, Vladislav  95, 96, 125, 146, 175, 
 306, 381
Vančurová, Jana – viz Špačková
Vančurová, Marta  578
Vandrová, Marcela  501, 505, 506
Vaněk, Antonín  503
Vaněk, Jindřich  545
Vaněk, Václav  279, 542
Vaňhal, Jan Křtitel  467
Vaníček, Josef  538
Vaníček, Josef (redaktor) 552, 558, 563
Vaníčková, Soňa  558
Vaňková, Anna  393
Vaňková, Jaroslava  545
Vantuch, Pavel  575
Vasmut, Jiří  99, 203, 204, 275
Vašátko, Karel  594 
Vašatová, Jana  393, 617
Vašíček, Antonín  534, 536
Vašíček, Lev  261, 491, 495
Vášová, Marie  306
Vaugham, David  617
Vaverka, Miroslav  509
Vávra, Bohumil  541
Vávra, Karel  73
Vávrová, Helena – viz Šleisová
Vavruška, Miloš  272

Vavřík, Jan  50, 74
Vavřík, Zdeněk  536
Vavřinová, Jiřina  375
Vebrová, Alexandra (Saša)  463
Vebrová, Alexandra (Sandra)  575, 617 
Večeřa, Miroslav  530
Večeřová, Irena  264, 395, 495, 498, 499
Vedral, Jan  374, 375, 379, 452
Veis, Daniel  580
Veitová, Jaroslava  386
Vejvoda, Jiří  386, 447, 448, 449, 458, 581, 602, 614
Vejvoda, Josef  469
Velík, Jan  8, 9, 10, 12, 24, 31, 41, 47
Velikovský, Alois 540
Velínský, Miloš  225
Vencálek, Tomáš  503, 504, 506, 514
Vencl, Slavomil  299
Věrčák, Vladimír  370
Verdi, Giuseppe  35, 49, 76, 81, 227
Verne, Jules  125, 387
Vernerová, Helena  393, 614
Vernerová, Lýdie  277, 359, 372, 379
Veselovský, Zdeněk  320
Veselý, I.  295
Veselý, Josef  461, 462, 501, 503, 506
Veselý, Pavel  530
Veselý, Vladimír  213, 216
Větrovec, Josef  304, 333, 542
Vetterl, Karel  80, 81, 100, 111, 112, 116, 
 136, 138, 143, 144, 146, 489, 491, 492, 
 493, 506, 593
Veverka  180
Veverka, Jaroslav  552, 555
Veverka, Ludvík  73
Vidlař, Miroslav  297
Vilímek, Jiří  277, 307, 371, 372, 600
Vilímek, Zdeněk  370
Vinant, František  452, 458, 616
Vinař, Jan  261, 395
Vinklář, Josef  272, 575, 615
Vintrová, Lenka  615
Vipler, Vladimír  359, 394
Vipler, Vlastislav Antonín  308
Víšek, Filip  513
Viškovský, Karel  84
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Višněvskij, Vsevolod Vitaljevič  275
Vít, Ladislav  257, 393
Vitáček, Evžen  617
Vitásková, Dana  514
Vítek, Bohuslav  466, 484
Vítek, Milan  428
Vítková-Černá, Markéta  316
Vitouš, Alan  455, 614, 615
Vitouš, Miroslav  615
Vlach, Jaroslav  16, 22, 26, 48, 103, 594
Vlach, Josef  246, 280, 281, 572, 580
Vlach, Karel  229
Vlachová, Kristina – viz Slánská, Jana
Vlasáková, Marie  545
Vlašimská, Zdenka  384
Vlček, František  304
Vlk, Zdeněk  501
Voborník  10
Voborská, Vlasta – viz Slavická
Vobruba, Josef   298, 310, 363, 393, 598
Vodák, Jindřich  90, 142
Vodičková, Martina  512, 618
Vodičková, Soňa  558, 560
Vodňanský, Jan  464
Vodseďálek, Živan  220, 230, 234, 266, 268, 494
Vogl, Jaroslav  38, 39
Vohnout, Josef  609
Voisier  47
Vojáčková, Olga  195, 198, 264
Vojta, Jaroslav  135
Vojtěchovský, Miloš  460
Vojtíšek, Oldřich  558, 559
Vokál, Stanislav  257, 296, 393
Voldán, Petr  370
Volejníček, Drahoslav  530
Volf, Miloslav  272
Volný, Sláva  293, 295, 342, 352,
 368, 395, 590
Voltaire (Arouet, François Marie)  614
Vomáčka, Boleslav  79, 80
Vomáčka, Jaromír  552
Vomáčka, Josef  616
Vonderka, František  370
Vondráček, Jiří  456, 615
Vondráčková, Helena  389, 515

Vondrášek, Jan  411
Vondrášek, Slavomil  272, 288, 312, 317, 
 318, 319, 335, 395 
Vondrová, Jitka  395, 624
Vorel, Jiří  38, 95
Vosecká, Marie  264
Vosecký, Josef  237, 256, 287
Vosecký, Slavomír  263, 287, 292, 298, 299, 395
Voska, Václav  214
Voskovec, Jiří  95, 98, 113, 136, 174, 182, 
 228, 447, 464, 491, 497, 625
Vosmeková, Jiřina  296
Vostrá, Alena  614
Vostřel, Darek  384, 517
Votavová, Jarmila  179, 233, 264, 293, 300, 
 325, 335, 343, 471, 472, 481, 484, 626
Voves, Aleš  370
Vozák, Vladimír  307, 497, 502
Voženílek, František  22
Vrabec, Jozef  200, 243, 244, 608, 611
Vrabec, Miroslav  244, 247, 285
Vrabec, Václav  395, 410, 411, 422 
Vrábel, Petr  515
Vrána, František  282
Vranický Pavel  139
Vránová, Alena  575
Vránová, Gabriela  470
Vrba, Emil  122, 153, 166, 236
Vrba, Zdeněk  427
Vrbata  116
Vrbenská, Pavla  228
Vrbická, Hana  271
Vrbická, Iva  312
Vrbský, Bedřich  73
Vrchlická, Eva  51, 60, 72, 73
Vrchlický, Jaroslav  11, 27, 50, 72, 73, 133, 
 224, 376, 381, 593
Vries, Teun de  548
Vrzák, Aleš  512, 514
Vrzák, Radomír  384
Všelicha, Dušan  370, 379, 453, 465, 470, 614, 615
Vycpálek, Ladislav  78, 79
Vydra, Václav  60, 72, 73, 133, 204
Vychodilová, Lenka  465
Vyskočil, Ivan  277, 303, 305, 313, 327, 372, 454



662

J
M

E
N

N
Ý

 
R

E
J

S
T

Ř
Í

K

663

Vyskočil, Stanislav  376, 382
Vysušil, Martin 427
Wagner, Richard  47, 76, 227, 594
Walló, Zdeňka  140, 188, 563
Waltari, Mika  383
Waltr, Rudolf  492
Waltrová, Olga – viz Zezulová
Warchal, Bohdan  500
Wasserberger, Igor  484, 625
Weberová, Jana  374
Weil, Kurt  113
Weiner, Milan  293, 294, 332, 368
Weingart, Miloš  124, 130, 142
Weinlich, Karel  272, 316, 383, 387, 388, 406, 407, 408,
 409, 483, 547, 575, 614, 615, 616, 617
Weiss, Josef  175, 188
Wells, Herbert George  133, 383
Wenig, Adolf  126
Wenig, Jan  122, 123, 126, 142, 145, 164,
 190, 212, 213, 237, 264, 274, 596
Wenig, Jan (malíř)  126 
Wenzel, Rolf  152, 155, 180, 624
Werich, Jan  95, 98, 113, 136, 174, 182, 
      204, 228, 313, 327, 447, 491, 497, 615 
Werner, Karel  176, 188, 189
Werner, Vilém  99, 133, 134
Wesker, Arnold  551
Wetzelyová, Věra  198
Whitman, Walt  224
Wiendl, Jindřich  376
Wieźbański  171
Wild, Karel  542
Wilde, Oscar  50, 376, 383
Willigová, Eva  551
Wilson, Thomas Woodrow  68
Winter, Jaroslav  53
Wirth, Zdeněk  38, 95, 123, 148, 166, 179
Wittmann, Max  503, 506, 614
Wojtyla, Karol – viz Jan Pavel II
Wolf, Jaroslav  278
Wolf, Karel  198
Wolker, Jiří  113
Wolmar, Wolfram von  153, 162
Wykrent, Jaroslav  530
Wyrzykowski, Krysztof  616

Zadražil, Martin  439
Zagorová, Hana  437, 530
Zahradníček, Milan  210
Zahradník, Jiří  615
Zahradník, Vincenc  229
Zahradník, Zdeněk  536
Zajíc, Jan  532
Zajíc, Jiří  411
Zajíc, Pavel  512
Zajíček, K.  225
Zakopal, Bohuš  73
Zaoralová, Eva  548
Zapletal, Luděk  409
Zápotocký, Antonín  186, 198, 216, 218,
 231, 239, 242, 378
Zápotocký, Vladimír  120
Záruba, Jaroslav  178
Zářecký, Stanislav  262, 296, 395, 515, 536
Zátopek, Emil  261
Zavadil, Karel  292
Zavarská, Mária – viz Lukačovičová
Zaviačič, Karel  511
Závodský, Odon  351, 352, 353, 536, 611
Zázvorka, Miroslav  339
Zázvorková, Stella  279
Zborník, Petr  552, 553, 555
Zbořil, Felix  221
Zdražil, Drahomír  360
Zecha, M.  225
Zejfart, Petr  580
Zelenay, Gabriel (Gabo)  296, 369
Zelenka, Antonín  451
Zelenka, Bedřich  279, 384
Zelenka, Jan  275
Zelenka, Jan Dismas  79, 467
Zelenka, Michal  432
Zeman, František Kamil  96, 99, 108, 109,
      122, 123, 129, 145, 160, 166, 188, 193, 
 196, 199, 206, 210, 211, 212, 213, 217, 
 218, 223, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 
 257, 285, 489, 526, 527, 528, 557, 596, 608
Zeman, Josef   504
Zeman, Miloš  402, 403, 449
Zeman, Rudolf  293, 295, 343, 344, 351, 
 353, 368, 395, 449



662

J
M

E
N

N
Ý

 
R

E
J

S
T

Ř
Í

K

663

Zeman, Václav  469
Zemančíková, Alena  551
Zemínová, Fráňa  221
Zemková, Anděla  264
Zenkl, Petr  200
Zeyer, Julius  367, 452
Zezula, Milan  499
Zezulová, Olga (Waltrová)  307, 496, 499, 502
Zíb, Antonín  224, 333
Ziegler, Zdeněk  542
Zich, Jaroslav  230, 279, 280
Zich, Karel  463 
Zich, Otakar  76, 78, 79, 108, 137
Zika, Richard  229
Zikmund, Miroslav  215, 258, 597
Zikmund, Tomáš  467
Zíková, Karla  514
Zíma, Josef  335
Zimová, Dušica  393
Zink, Lubor  182
Zinnerová, Markéta  387, 575
Zítek, František  572
Zlatník  47
Znamenáčková, Bronislava (Žemličková)  385, 386
Znojemský, Miroslav  412
Zouhar, Marek  506
Zouhar, Miloš  261, 296, 495
Zouhar, Zdeněk  500
Zounar, Miroslav  537
Zozuň, Ernes  615
Zúbek, Ľudo  135
Žáček, Augustin  9
Žáček, Jiří  483
Žák, Josef  552
Žák, Ladislav  146
Žantovský, Michael  447
Žatečka, Tomáš  575
Žďárský, Eduard  558, 563
Žemličková, Bronislava – viz Znamenáčková
Žertová Yvona  483
Žítek, Bohumil  557



664

O
B

S
A

H

665

Obsah

Úvodní slovo generálního ředitele ČRo 3
Předmluva autorského kolektivu 5

První pokusy s rozhlasovým vysíláním 7

Průkopníci rozhlasového vysílání 1923–1925 13
 Společensko-politický kontext vzniku rozhlasového vysílání v Československu 14
 Vznik rozhlasové společnosti a zahájení pravidelného vysílání 16
 Vývoj programové skladby Radiojournalu 39
 Závěrem 51

Stabilizace vysílání 1926–1929  55
 Československá republika ve druhé polovině dvacátých let 56
 Nová vysílací stanice Radiojournalu ve Strašnicích 57
 Zahájení simultánního vysílání 69
 Struktura slovesného programu 70
 Programová skladba 75
 Hudební program 76
 Tematické programové typy 79
 Snaha o přizpůsobení programu posluchačům 80
 Odborné rozhlasy zahajují 81
 Závěrem 90

Profesionalizace vysílání 1930–1938 93
 Třicátá léta v ČSR 94
 Rozhlas jako úctyhodná instituce 95
 Vnitřní život rozhlasové společnosti 99
 Rozvoj techniky předpokladem rozvoje programové nabídky 102
 Brněnská rozhlasová avantgarda 106
 Rozhlasová žurnalistika 118
 Vzdělávání éterem 124
 Rozhlasy v rozhlase 128
 Divadlo pro miliony 133
 Hudební nabídka 136
 Rozhlas a jeho posluchači 140
 Kritický ohlas vysílání 142
 Závěrem 143

Rozhlas v okupaci 1939–1945 147
 Mezi Mnichovem a březnem 1939 148
 Protektorát Čechy a Morava 150
 V době války 153



664

O
B

S
A

H

665

 Organizace rozhlasu 154
 Technika 161
 Program 162
 Vysílání do českých zemí ze zahraničí 171
 Československý rozhlas v Květnovém povstání 1945 175
 Závěrem 179

Budovatelský rozhlas 1945–1948 183
 Od Května k Únoru 184
 Postavení rozhlasu jako instituce 191 
 Organizace rozhlasu 195
 MEVRO 202
 Technika 207
 Rozhlasová žurnalistika 210
 Vzdělávací pořady 219
 Vysílání pro děti a mládež 221
 Umělecká rozhlasová slovesnost 223
 Hudební vysílání 226
 Rozhlasový servis posluchačům 229
 Ohlas na vysílání 230
 Závěrem 232

Rozhlas po nástupu totality 1949–1958 235
 Svět padesátých let 236
 Institucionální postavení rozhlasu ve společnosti 243
 Organizace 245
 Technika 247
 Stavba programu 251
 Žurnalistika 257
 Vzdělávání 264
 Vysílání pro děti a mládež 268
 Umělecké slovo a zábava 272
 Hudba v rozhlase 279
 Závěrem 284

Renesance rozhlasu 1959–1968 289
 Celková situace 290
 Situace rozhlasu jako instituce 291
 Politické vysílání a zpravodajství 292
 Literárně-dramatické vysílání 302
 Hlavní redakce hudebního vysílání (HRHV) 308
 Vysílání pro děti a mládež 312
 Diferenciace a programová přestavba 321
 Zřízení teoretického a výzkumného pracoviště Čs. rozhlasu 325
 Vysílání rozhlasu na velmi krátkých vlnách 326



666

O
B

S
A

H

667

 Vývoj rozhlasové techniky v šedesátých letech 328
 Dovršení renesance rozhlasu koncem šedesátých let 331
 Závěrem 334

Období normalizace 1968–1989  337
 Vysílání Čs. rozhlasu v průběhu srpnových dnů 1968 338
 Normalizace 345
 Situace rozhlasu 351 
 Situace rozhlasu v osmdesátých letech 360
 Oblast techniky 362
 O programu 364
 Závěrem 393
 Přílohy k VIII. kapitole 394

Svobodný rozhlas 1990–2003 397
 Celková situace 398
 Československý rozhlas a listopad 1989 404
 Od revoluce ke svobodným volbám 409
 Od státního rozhlasu k rozhlasu veřejné služby 413
 Cesta k zániku Československého rozhlasu 421
 Český rozhlas – rozhlas veřejné služby 424
 Novinky technických možností 437
 Žurnalistická rozhlasová slovesnost 443
 Rozhlasová umělecká slovesnost 451
 Vzdělávání rozhlasem 458
 Rozhlasová zábava 462
 Vysílání pro děti a mládež 464
 Hudba ve vysílání Českého rozhlasu 465
 Reflexe rozhlasové tvorby 469
 Rozhlas a jeho posluchači 474
 Závěrem 480

Z historie regionálního a zahraničního vysílání českého rozhlasu 485
 Regionální vysílání 486
 Z historie brněnského studia 487
 Z historie českobudějovického studia 507
 Z historie královéhradeckého studia 514
 Z historie jihlavského studia 519
 Z historie olomouckého studia 520
 Z historie ostravského studia 525
 Z historie pardubického studia 536
 Z historie plzeňského studia 538
 Z historie vysílání pro Prahu a střední Čechy 552
 Z historie ústeckého studia 555
 Vysílání do zahraničí 563



666

O
B

S
A

H

667

Rozhlasová tělesa a rozhlasový servis 569
 Symfonický orchestr Českého rozhlasu 570
 Dismanův rozhlasový dětský soubor 574
 Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu 577
 Concertino Praga 579
 Concerto Bohemia 581
 Archivní a programové fondy Českého rozhlasu 582
 Rozhlasový časopis 588

Přílohy 591
 Významná data z rozhlasové historie 592 
 Názvy rozhlasové instituce a její charakter 607
 Ředitelé rozhlasu, jejich funkční období a funkce 611
 Přehled vývoje koncesionářských poplatků a počtu koncesionářů 612
 Výsledky mezinárodní soutěže rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 1992–2002  614

Seznam zkratek 619
Slovníček technických pojmů 622
Prameny a literatura 624
Jmenný rejstřík 628
Obsah 664



Od mikrofonu k posluchačům
Z osmi desetiletí českého rozhlasu

Kolektiv autorů pod vedením Evy Ješutové
 
Vydává Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 
K tisku připravili Milan Pokorný, Bohuslava Kolářová, Marcela Benešová, Jaroslava Nováková

Vydání 1. Praha 2003. 
Výtvarné a technické zpracování reklamní agentura Men on the Moon, s. r. o.
Opletalova 59, Praha 1, www.motm.cz
Vytiskla tiskárna Helma v.o.s.
U Pekařky 5, Praha 8, www.helma.cz
K tisku schváleno 15. 5. 2003. Náklad 3 000 výtisků.

ISBN 80-86762-00-9




