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ÚVODEM

„Cítím se tu poněkud mrazivě!“ Touto větou zahájil svůj proslov prof. Antonín Přidal, když byl na 
festivalu Prix Bohemia Radio 2011 uváděn do rozhlasové Síně slávy. Tu síň si vymyslel tehdejší 
generální ředitel ČRo Peter Duhan a v prvním ročníku ji zabydlel zvěčnělými Jiřím Dienstbierem, 
Jiřím Ješem a jedinou žijící rozhlasovou legendou – Antonínem Přidalem.

Jako básník a citlivý dělník českého jazyka byl Antonín Přidal schopen soustředit do jednoho 
verše současně mnoho významů. Jeho překlady Learových limeriků (a jeho vlastní pětiverší) 
jsou toho dokladem. V chvalořeči, kterou byl Přidal do Síně slávy uveden, byly vyzdviženy jeho 
skvělé zásluhy o kulturnost v českém rozhlasovém prostředí, o rozvoj odborného školství 
a o jazykovou úroveň vysílání. Na stejném místě, na scéně poděbradského divadla, převzal 
během stejného večera cenu Moderátora roku, udělenou na základě hlasování posluchačů, Jiří 
Pomeje za svou brutální „night show“ na soukromém rádiu. Aby posluchačská soutěž, pořádaná 
z marketingových důvodů ČRo vstřícně společně s komerčními konkurenty, nedopadla pro 
veřejnoprávní rozhlas tak drtivě, podařilo se ještě na poslední chvíli oddělit mužskou a ženskou 
kategorii, mezi moderátorkami byla (naštěstí a tentokrát po právu) nejoblíbenější Lucie Výborná. 
Nestačil jsem se pana Přidala zeptat, zda mu bylo mrazivo jen z prázdnoty oné síně, kde byl 
s mrtvými klasiky rozhlasu, nebo také z onoho kontextu. Odejel. Na slavnostním večírku nebyl, 
tam se vyznamenal další z posluchači oceněných Moderátorů roku 2011, jistý Ruda z Ostravy, 
když nakopl venkovní svíci a jejím cákajícím voskem zničil oblek řediteli Duhanovi. Jako by se 
zablýsklo na nové časy.

Antonín Přidal letos zemřel. Připojil se v Síni slávy k těm, jejichž práce zakládá tradici duchovní, 
obsahové i tvarové kvality českého rozhlasového vysílání. Na Antonína Přidala vzpomínáme 
v tomto čísle a k jeho odkazu se hodláme ještě vrátit.

Na Antonína Přidala a jeho geniálně zčeštěného Rostenova pana Kaplana ovšem musím 
myslet denně, když sleduji ve vysílání, jak marně zápasí s rodným jazykem někteří noví moderá
toři. Přivlastňovací zájmena, duály, souboje s přechodníky a zejména se skloňováním číslovek, 
přízvuky všude jinde, než se v češtině kladou, cupované věty, intonace odposlouchané z an
gličtiny – to by si pan Kaplan užil! Anebo se už formální kvalita projevu Moderátora roku 2011 
stává veřejnoprávní normou, aby se rozhlas marketingově zavděčil posluchačům?

Antonín Přidal na Divadelní fakultě JAMU v Brně založil rozhlasová a televizní studia, ori
entovaná specifičtěji na kulturní, ba přímo umělecké vysílání. Sebral tak „monopol“ pražské 
DAMU, koncipované původně dokonce v přehnaném optimismu svými zakladateli, mezi nimiž 
byl i rozhlasový teoretik a praktik Václav Růt, jako „divadelní a rozhlasová fakulta“. O přehna
ném optimismu lze mluvit s ohledem na reálné možnosti profesního uplatnění, které rozhlas 
absolventům nabízel. O možnostech dnešního uplatnění při stávající redukci uměleckých slo
vesných pracovníků a profesionálních životopisech jejich vedoucích raději nemluvme. (Otázku 
„Je středoškolské vzdělání dostatečné k řízení vysokoškolsky vzdělaných redaktorů a režisérů 
a rozhodování o jejich potřebách a záměrech?“ vnímám jen jako řečnickou.)

Ve své pedagogické práci (ale i ve vlastní mediální tvorbě) se Antonín Přidal snažil překonat 
přípravou osobností vybavených obojími kompetencemi onu věčnou a jen zdánlivě protiklad
nou rozkročenost rozhlasu mezi „zpravodajství“ a „osvětu a kulturu“. Sám byl, ve všech svých 
publicistických výkonech, důkazem, že zpravovat lze osvíceně a pěstěně; ve svých výkonech 
tvůrčích pak dokázal kultivovat obrazy života s vědomím faktů a souvislostí mezi nimi. Naprosto 
jedinečným praktickým příspěvkem k mediální teorii bylo jeho porevoluční televizní studio 



4 Svět rozhlasu 37 / 2017

Netopýr. Jeden z mnoha nedostudovaných mluvčích bekajících dnes ve veřejném prostoru by 
tenhle pořad jistě označil za typickou „pražskou kavárnu“ – a vida, vysílalo se to z Brna! Tehdejší 
programový ředitel ČT Jiří Pittermann vzpomínal, že si Přidal jako moderátor a hostitel vymohl 
vysílacím schématem neomezenou délku pořadu. „Netopýr letí, dokud nedoletí k cíli, diskuse 
se vede, dokud se nedobere toho podstatného.“ V dnešní době stálého zkracování již tak zdrc
nutých a sražených příspěvků, které se ovšem potom ve vysílání nekonečně recyklují, protože 
není dost peněz a kapacit na potřebné množství „mediálního obsahu“ (přičemž hloubka těchto 
instantních „minutových zázraků stručnosti“ vychází z marketingové mantry, že podstatné lze 
říci pěti slovy), se Přidalův Netopýr jeví jako živoucí důkaz omylu, na který naše postfaktická 
společnost se vší tou stručností obsahu a razancí výrazu naletěla. „Mrazivo“ je dnes člověku 
i z toho, jakou podobu společenského diskursu, umělecké reflexe, ale i praktické politiky tato 
potřeba „zestručnění“ a „zpovrchnění obsahu“ vyprodukovala. Veřejně propagovaný antiin
telektualismus k tomu nejen patří, je dokonce symptomem takové degenerace. Znevažování 
akademické sféry a zesměšňování vzdělanosti (ve společnosti označující se jako „vzdělanostní“) 
se pak projevuje ve veřejném diskursu a ne vždy má jen tu folklorní podobu nečeské intonace 
nebo ohlašované nehody na „dvěstědvacetprvním“ kilometru dálnice D1.

S Antonínem Přidalem jsme se sblížili v polovině 80. let při práci na inscenaci jeho Komedie 
s Quijotem. V dnešním „mediálním světě“ by bylo snadné označit Přidalovo vzdělávatelské 
a osvětlující čtvrtstoleté úsilí za projev „donkichotství“. Nebyla by to však, naštěstí, pravda. 
Důkazem budiž i toto číslo Světa rozhlasu. Najdete zde příspěvky několika Přidalových býva
lých studentů, někteří z nich převzali „převozníkovo“ pedagogické pádlo a sami učí; tiskneme 
proto i práce jejich žáků.

Několik hodin po Přidalově pohřbu se na DiFa JAMU uskutečnilo habilitační řízení Andrey 
Hanáčkové, kterou čtenáři tohoto periodika znají. Výkon této Přidalovy žačky byl excelentní 
a plně ji kvalifikuje k úsilí o založení „radiostudies“ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Díky 
žákům novopečené paní docentky se také dozvídáme o tom, co se dělo na letošní Prix Bohemia 
Radio 2017, neboť reflexi odborných festivalových akcí vyžádanou od odpovědných rozhlaso
vých redaktorů až na výjimku postrádáme.

Nezbývá než věřit, že Přidalův důraz na vzdělanost a kultivovanost a nutnost dojít s my
šlenkou až k cíli skrývajícímu se někde v hloubce diskursu nezanikne v recyklaci krátkých 
marketingových tweetů, autoanoncí, vybekávané arogance a reflexi zesměšňujícího, k tvůrčím 
činům nezpůsobilého antiintelektualismu. Věřit a něco pro to dělat. Třeba donkichotsky. O to 
se pokusili i autoři tohoto čísla Světa rozhlasu.

Přeju vám příjemné čtení a méně přidalovského mraziva.

         Jan Vedral
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ROZHLAS VE SVĚTĚ

Tomáš Soldán

UK Radio Drama Festival 2017
20.–25. 2. 2017, Herne Bay, Velká Británie

Třetí ročník UK Radio Drama Festivalu v anglickém 
Herne Bay potvrdil, že co do rozmanitosti, nápaditos-
ti, ale také atraktivity soutěžících mají organizátoři 
nesporné ambice. Ročník 2017, konaný od 20. do 
25. února, nabídl porotcům i návštěvníkům festiva-
lu k poslechu celkem 43 rozhlasových děl v krát-
kometrážní i dlouhometrážní kategorii. Stejně jako 
v loňském roce ani tentokrát přitom festival neměl 
ambice být velkolepou událostí, spíše soustředěným, 
komunitním prostorem pro diskusi a nahlížení různých 
forem práce s rozhlasovým médiem.

Na festival byly přihlášeny snímky ze 17 zemí, 
kromě těch očekávatelných se ovšem soutěže účast-
nili tvůrci z Palestiny, Nového Zélandu nebo z USA. 
Zároveň se mezi soutěžícími objevil také velký počet 
nezávislých tvůrců, případně tvůrců, kteří pracují pro 
komunitní, dokonce i soukromé společnosti. Kromě 
státních a profesionálních rozhlasů (ARD – Německo, 
Radio Bělehrad – Srbsko, SRF – Švýcarsko aj.) tak 
bylo možné hodnotit a poznat práci tvůrců z litev-
ského univerzitního rádia Bilietu Nera, amerického 
nezávislého studia Icebox Radio, nezávislých tvůrců 
ze Slovinska, Anglie či Dánska. Právě v této rozmani-
tosti přístupů tkví jeden z největších přínosů tohoto 
anglického festivalu.

Jako vedoucí poroty pak mohu ještě dodat, že 
letošní ročník nabídl větší počet profesionálně zpra-
covaných a obsahově zajímavých pořadů než ten 
loňský. Také diskusní večery tentokrát nabraly nejen 
na intenzitě, ale i na soustředěnosti a přesnosti v po-
jmenovávání slabých i silných míst té které rozhlasové 
inscenace.

V kategorii dlouhometrážních dramat celkem 
přesvědčivě vyhrála hra belgického Atelier de Créa-
tion Radiophonique, nazvaná Beaux Jeunes Mon-
stres/Young Beautiful Monsters, režie Florent Barat 
& Sébastien Schmitz. Hra, která nabízí vidění světa 
z pohledu postižených, přitom to dělá jazykem ne-
sentimentálním, bez ždímání emocí, zároveň navý-
sost citlivě, s humorem a tak přesvědčivě, že během 
hodinového poslechu pochopíme, že za každým ne-
artikulovaným zvukem, který nám nabízejí autentičtí 
herci, se skrývá pozoruhodný svět.

Druhé místo obsadil Atlas odlehlých ostrovů – 
rozhlasová adaptace divadelního představení, které 
švýcarští tvůrci (režisérem je Thom Luz) provedli 

v nerozhlasovém prostředí mohutného schodiště, 
ovšem s naprosto přesvědčivým zvukovým de-
signem i hudbou, hereckými výkony a především 
silným textem (jehož předlohou je i u nás vyda-
ná kniha). Třetí místo obsadila „hra pro mladé“ 
s názvem Unter Wasser/Drowning(s), režírované 
Anouschkou Trocker a produkované německým 
Sárským rozhlasem. Příběh teenagera, který se díky 
svým schopnostem pracovat s internetem stane 
virtuální ikonou mnoha svých vrstevníků, přičemž 
v reálném světě málem způsobí katastrofu, hovoří 
i k mladému posluchači poměrně přesvědčivým 
jazykem, vytváří nápaditá prostředí a napínavou 
zápletku. Osobně bych namísto něj ocenil třetím 
místem raději českou hru Problém, jejíž kvality jsou 
dle mého názoru vyšší, ovšem celkový verdikt poro-
ty (pro české zástupce jsem pochopitelně hlasovat 
nemohl) je takovýto.

Kategorii krátkých dramat nakonec ovládla krát-
ká precizní kompozice Věřím (Jeg tror) dánského 
režiséra Christiana Eiminga. Zrcadlově se vršící mi-
kropříběh posluchače provede proměnou vnímání, 
jakou mohou zažívat dva blízcí lidé – pacient-příbuzný 
v nemocnici. Jednoduchý způsob vyprávění, nápadi-
tý sound design a především síla zápletky povýšily 
tento pořad o něco nad ostatní. Druhé místo patřilo 
hře Chléb (Duona) litevského nezávislého režiséra 
Sauliuse Kovalskase. Archetypální příběh, tajemná 
atmosféra, slušné provedení, to jsou kvality toho-
to soustředěného minihororu, který svou poetikou 
může připomínat Roberta Frosta. Na třetím místě 
skončil Večírek Jiřího Jelínka v režii Petra Vodičky. 
Vtipné a nápadité zpracování macbethovské látky, 
povýšené výbornou režií a skvělými hereckými vý-
kony. Je dobré také poznamenat, že na shortlistu 
v kategorii dlouhometrážních dramat se umístila 
již zmiňovaná česká hra Problém (režie Martina 
Schlegelová).

Ani další dvě hry, které na této soutěži zastu-
povaly Český rozhlas (Fernando Krapp mi napsal 
dopis a Přímý přenos), nezůstaly bez odezvy. Byť 
na žebříčku oceněných dramat nefigurují, setkal 
jsem se při formálních i neformálních diskusích s vel-
kým ohlasem, který česká rozhlasová tvorba v An-
glii vyvolala. Porotci především oceňovali vysokou 
kvalitu zpracování, nápaditost, skvělé vedení herců, 
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z německé i například švýcarské strany se Český 
rozhlas (a jeho tradice původní rozhlasové tvorby) 
dočkal vřelých komplimentů. Je to, řekl bych, dobrá 
zpráva pro všechny zúčastněné tvůrce a zřejmý signál 
pro vedení ČRo.

Potěšujícím je také zájem nezávislého severoame-
rického tvůrce Jeffreyho Adamse, který projevil přání 
v budoucnu natočit americkou adaptaci hry Zuzy 
Ferenczové Problém.

V Olomouci 8. 3. 2017.

Robert Candra – Damian Machaj

Radiodays Europe 2017: A Sound Future
19.–21. 3. 2017, RAI Convention Center, Amsterdam

Radiodays Europe je největším světovým setkáním 
rozhlasových profesionálů z veřejnoprávní i sou-
kromé sféry. Tato konference vznikla v roce 2010 
z potřeby zejména evropských vysílatelů společně 
diskutovat nad novými výzvami pro toto mediální 
odvětví, sdílet zkušenosti a hledat inspiraci týkající 
se samotné novinářské práce, technologií, výzkumů, 
obchodních aspektů a aktuálních trendů v souvislosti 
s rozhlasem. Podtitulem letošního ročníku, který se 
konal v nizozemském Amsterdamu za účasti 1500 
delegátů z víc než šesti desítek zemí, bylo heslo 
„A Sound Future“, tedy slovní hříčka implikující jak 
budoucnost zvuku, tak zdravou budoucnost rádia.

Rozhlas v současnosti stojí před značnými výzvami, 
které s sebou přinášejí měnící se způsob, jakým lidé 
konzumují mediální obsahy, a na tyto změny navazující 
nutnost přehodnotit dosud fungující obchodní modely, 
zejména v situaci, kdy se během posledních několika 
let na trhu s audiem nepřehlédnutelně etablovaly feno-
mény jako streamování a podcast. Snaha aktuální situ-
aci reflektovat a adekvátně na ni reagovat byla určitým 
leitmotivem, který se objevoval napříč vystoupeními 
různých účastníků – například Bob Shennan (Director 
of Radio and Music, BBC) hovořil dokonce o nutnosti 
znovuvynalézt rádio („reinvent radio“) a přiblížil stra-
tegii tohoto respektovaného mediálního domu, který 
hodlá stejnou péči jako lineárnímu vysílání věnovat 
online prostředí. Bez zajímavosti není ani fakt, že 
BBC se stále víc otevírá obsahům dalších producentů 
z celého světa, tedy i privátním, a to jak ve vysílání, tak 
např. ve formě podcastů, jejichž je sama největším 
producentem na britském území. Chce se tak stát 
agregátorem obsahů, nejen značkou, která je vyrábí.

Potřeba komunikace prostřednictvím všech do-
stupných platforem, investice do online prostředí, 
podcastů, aplikací atd., nutnost oslovit mladé publikum 
jemu vlastními cestami (to vše pochopitelně s důrazem 
na udržení kvality tradičního lineárního modelu vysí-
lání) ostatně zazněla v řadě dalších debat a prezentací.

Aktuálními trendy v konzumaci zejména digitálních 
audio obsahů, které byly během konference zmíněny 
z mnoha stran, jsou jednak klesající důležitost osob-
ního vlastnictví těchto obsahů ve prospěch „pouhého“ 

přístupu k nim a jednak rostoucí ochota jejich kon-
zumentů za tento přístup platit. Důsledkem těchto 
trendů je pak masivní úbytek digitálního pirátství.

Kromě praktických příkladů a tipů vycházejících ze 
zkušeností s konkrétními projekty (ať už šlo o tvorbu 
obsahu, práci se zvukem, intenzivní zapojení publika, 
či specifické využití různých sociálních sítí) byl velmi 
inspirativní například panel věnovaný budoucnosti 
rádia v tzv. propojené domácnosti (Connected Home), 
která nicméně zatím přináší víc otázek než odpovědí, 
nebo panel týkající se budoucnosti poslechu rádia 
v automobilech. Zde je evidentní snaha spojit všechny 
dostupné způsoby příjmu vysílání, maximálně tak 
ulehčit konzumentům přístup k jejich oblíbené sta-
nici a poskytnout jim poslech v co nejjednodušší 
podobě, bez ohledu na to, jak složitá je technologie, 
která to umožňuje.

Vzhledem ke komplexnosti této problematiky 
(návaznost na automobilový průmysl, různící se 
legislativa i jednotlivé technologie, jimiž je rozhlas 
v různých zemích a částech světa dominantně šířen) 
je nicméně otázka zavedení např. hybridního rádia, 
které by slučovalo výhody lineárního a digitálního 
vysílání i internetového streamu, jak je představuje 
například unikátní britský neziskový projekt Radio-
player (tedy radiopřehrávač ovládaný hlasem, na 
jehož vývoji spolupracovali veřejnoprávní i soukromí 
vysílatelé), u nás pravděpodobně zatím v nedohlednu.

Velmi podnětnými byly také prezentace dánského 
DR a kanadského CBC, které velmi originálně vyu-
žívají prostředky virtuální reality k výsostně veřej-
noprávním účelům – zde konkrétně ke zvyšování 
povědomí o domácím násilí, respektive o proble-
matice zmizelých a zavražděných domorodých žen 
v kontextu institucionálního rasismu kanadské policie. 
Tyto výstupy, které doplňují další různé obsahy, skvěle 
využívají potenciál virtuální reality – nabízejí svým 
konzumentům zcela jinou, intenzivní zkušenost, která 
dalece přesahuje stereotypní představu o virtuální 
realitě jako jakési nové variantě počítačové hry.

Podrobnější zápisky můžeme poskytnout zájem-
cům na vyžádání.

Kreativní HUB ČRo
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Daniel Moravec

International Feature Conference 2017
7.–11. 5. 2017, Stockholm, Švédsko

International Feature Conference je pravidelné setká-
vání evropských dokumentaristů. Nesoutěžní, přesto 
mnohé napovídající. Přehlídka je specifická rozma-
nitostí přihlášených prací, poslechem jejich ukázek 
a následnými diskuzemi. To – nesoutěžní – je možná 
důležité i při výběru poslouchaných dokumentů, ne-
hraje se na umístění, ale platí snaha o rozbor jednotli-
vých ukázek, poučení se, porovnání, inspiraci a hlavně 
a zase diskuzi. Popravdě, kdy mají dokumentaristé 
čas a klid poslechnout si práci kolegů, rozebrat ji 
a být tak „v obraze“?

IFC 2017 se konala od 7. do 11. května 2017. Ve 
Stockholmu. Nabídla 18 půlhodinových sestřihů 
toho nejnovějšího, co se v Evropě v rámci audio-
dokumentu uplynulý rok natočilo. A úroveň byla 
různá. První tři dny IFC, kterých jsem se účastnil, 
představily deset dokumentů. Jedno měly společné, 
vysokou technickou kvalitu, čirý zvuk, střihy, úroveň 
výsledného mixu. Zvuková kvalita je naprostou sa-
mozřejmostí. Tematicky pestré. Od hledání irského 
kata, jeho potomků (Ireland’s secret hangman – RTÉ 
Radio 1), přes spolupráci, či spíše nespolupráci, 
syrských a německých filharmoniků (Syrian sym-
phony – NRK) po sondu mezi ukrajinské migran-
ty v Polsku (Marble and children – Radio Lublin). 
Dokumenty reagují na současné problémy Evropy 
(uprchlictví a reflexe holocaustu – Refugee from 
another time – DR-P1 Radiofortællinger), zároveň 
se nebojí zdánlivě subjektivních okrajových příbě-
hů (kolaps kamaráda – Paul without Paul, podcast 
London Compass Radio).

A narace. Pořád více se ukazují rozdíly v chápání 
způsobu vyprávění u jednotlivých produkcí. Ně-
mecky mluvící země mají potřebu všechno přesně 
vysvětlit, dovyprávět, okomentovat, zatímco české 
a polské dokumenty věnují více prostoru imaginaci 
posluchače, více vedou zvukovou složkou situací, 
technicky brilantní severské práce jsou někde mezi 
tím. Většina dokumentů působila – opakuji se – zvu-
kově velmi vytříbeně, promyšleně, vycizelovaně, 

ale jako by z té dokonalosti odcházela špína života.
Velmi kladného přijetí se dočkal dokument Terezy 

Rekové: Dobrá vůle – Matěj. Příběh autistického 
chlapce se svým zaměřením, tématem a způsobem 
zpracování trochu vymykal z řady představovaných 
ukázek. I možná tím, že nebyl tak krystalicky dokonalý, 
tak žije a silně působí.

Zajímavé je, jak už nestačí silné téma (na druhou 
stranu nejsou malá témata, jen špatná nebo horší 
zpracování), ale evropský audiodokument se snaží 
prodat vlastní téma přes detail, vtip, koncept, a tím 
nachází další souvislosti a přesahy. Jako bychom 
pořád – v Česku – někdy hledali hlavně téma a při 
nalezení měli pocit, že sama síla zaznamenávaného 
stavu, vývoje, situací, příběhu stačí. Že je samo-
nosná. Ale právě promyšlená kompozice, twisty, 
správné časování atd. „prodávají“ téma mnohem 
důrazněji. Je to další úroveň uvažování nad zazna-
menaným materiálem, ale také nutnost důkladné 
preprodukce, přípravy, promýšlení, nutnosti „do-
kumentaristicky myslet“ ještě před samotným na-
táčením. Doby, kdy se z několika hodin materiálu, 
natáčeného možná i pro jinou příležitost, „něco“ dá 
dohromady, jsou pryč. Takový přístup už nemůže 
obstát.

Zapomenout bych neměl na doprovodný program 
konference. Ten vymýšlí a pořádá hostující rozhlas, 
jsou to přibližně dva půlhodinové programy denně. 
Švédové se zaměřili na představení vlastní doku-
mentaristické práce, seznámili nás s podžánrem 
publicistických dokumentů – kratší formy rychle 
reagující na aktuální události, s nutností a úspěšností 
webové prezentace a práce se sociálními sítěmi 
a samozřejmě fenomén podcastu. Tento, na západě 
a severu od nás léta etablovaný způsob šíření doku-
mentů, nyní už i vlastně rychle se vyvíjející žánr, je 
u nás naprostou novinkou. A jak ukazují třeba právě 
švédské zkušenosti (nejen), je to způsob, v době 
ubývajících posluchačů klasického způsobu vysílaní, 
jak zajistit přežití žánru.
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ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE

PRIX BOHEMIA RADIO 2017, Olomouc, 20. až 24. března 2017

Josef Podstata

Pohled ředitele Prix Bohemia Radio 2017

Tradiční mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby Prix 
Bohemia Radio se podruhé v krátkém čase konala 
v Olomouci. Hodnocení i hodnotitelů je a bude jistě 
nemálo, mně osobně k opravdu objektivnímu pohledu 
v tuto chvíli pořád ještě chybí určitý odstup, navíc vý-
stupy závěrečné diskuze festivalového výboru a štábu 
beru spíše jako interní cestu za dokonalostí příštích 
ročníků, nicméně některá fakta lze zde krátce shrnout.

Přesun rozhlasového festivalu z klidného lázeň-
ského maloměsta Poděbrady byl jistě motivován 
snahou o zvýšení prestiže celé akce. Finální výběr 
Olomouce, starobylé městské památkové rezervace, 
přitom ale plné mladého a moderního univerzitního 
ducha, se po krátké metropolitní „odbočce“ ukazuje 
jako krok správným směrem. A letošní termínová 
změna, tj. přesun konání soutěžní přehlídky rozhla-
sových pořadů a žánrů na březen, umožňuje legitimní 
a transparentní reflexi rozhlasové tvorby za každý 
uplynulý kalendářní rok.

Intenzivní spolupráce s Univerzitou Palackého 
v Olomouci (a potažmo i se statutárním městem 
Olomouc) přináší festivalu Prix Bohemia Radio nový 
rozměr a výrazně posiluje jeho identitu, rozšiřuje 
možnosti setkávání rozhlasových tvůrců s posluchači, 
odbornou i laickou veřejností a nabízí kritickou zpět-
nou vazbu i nejnovějším trendům auditivní tvorby. 
Stejně tak přispívá k výraznějšímu PR festivalu.

Opětovné zařazení třetí soutěžní kategorie Repor-
táž by mělo být již trvalým rozhodnutím organizátorů, 
které obohacuje přehlídku o skutečně mezinárodní 
rozměr a nabízí snad i participaci většího počtu autorů 
mimo veřejnoprávní média. Pro příští ročníky je ale 
třeba tuto kategorii přesněji definovat, což mimo jiné 

znamená širokou shodu na podmínkách přihlášek 
a také jejich důsledné dodržování.

Také v široké oblasti doprovodného programu byl 
patrný výrazný a pozitivní skok od loňského prvního 
ročníku festivalu v Olomouci. Zde se nabízí zřejmě 
největší potenciál do budoucnosti, ovšem vedle jas-
ných pozitiv má i určitá úskalí. Je pochopitelné, že 
ambice programu směřují ke studentské populaci, 
ostatně většina programu probíhá na akademické 
půdě (z níž v dobrém vyčnívají úžasné prostory barok-
ního Konviktu), festival by však měl jít vstříc i ostatním 
cílovým skupinám. Nejen studenti, ale i většinoví 
obyvatelé Olomouce by měli mít pocit, že Prix Bo-
hemia Radio je „jejich“, že přináší obecně zajímavou 
nabídku, že patří mezi uznávané místní mezinárodní 
přehlídky, festivaly či konference.

Bude tedy nutno nadále klást otázky stran fes-
tivalového zaměření a cílových skupin, diskutovat 
o podobě veřejnoprávní služby a o její reprezentaci 
na jedné z nejprestižnějších akcí Českého rozhlasu, 
zároveň se snažit o civilní a otevřenou tvář festivalu, 
která ale musí být i výrazně progresivní. Narazíme 
také na témata účelného využívání prostředků kon-
cesionářů a vyváženosti soutěžní a pracovní části 
přehlídky s doprovodnými aktivitami. Každopádně 
tato svým způsobem veřejná diskuze musí přinést 
smysluplné výsledky především pro rozhlasové po-
sluchače a návštěvníky festivalu.

To, aby každá další Prix Bohemia Radio potvrdila 
svůj potenciál moderního dynamického festivalu 
a byla zaslouženým a velkým svátkem fikční i non-
fikční auditivní tvorby, přinášejícím nejlepší autorská 
díla daných žánrů, záleží nejvíce na nás, rozhlasácích.

Andrea Hanáčková

Prix Bohemia Radio 2017 pohledem z Univerzity Palackého

Prix Bohemia Radio 2017 se podařilo uspořádat ve 
velmi krátkém čase. Pouhého půl roku po podzimní 
olomoucké premiéře se v březnu znovu sešli roz-
hlasáci v Olomouci a tentokrát již zkušeně zabyd-
leli prostor barokního Konviktu, sídlo uměleckých 
kateder Univerzity Palackého. Festival se v tomto 
ročníku výrazně posunul od „přehlídky tvorby“ ke 
skutečnému svátku auditivní tvorby, který lze dále 
rozšiřovat a zvyšovat jeho potenciál mezinárodního 
festivalu. Následujících několik poznámek vzniklo 

sumarizací pozorování studentů Katedry divadelních 
a filmových studií FF UP, která je spolupořádajícím 
subjektem. Poskytuje festivalu své prostory, zároveň 
pořádá některé akce doprovodného programu a stu-
denti jsou součástí organizačního týmu.

Tam, kde na festivalu participují studenti a mladí 
lidé obecně, bývá příznivá atmosféra. Nadšenectví, 
dobrovolná práce, mladý pohled na rozhlasovou práci, 
to všechno přispívá k tomu, že se hosté festivalu cítí 
opravdu vítáni a obklopeni pozitivní náladou. Zároveň 
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úsilím ředitele festivalu Josefa Podstaty a přátelského 
přístupu prezidentky festivalu Hany Maciuchové se 
podařilo přimět město Olomouc, aby Prix Bohemia 
Radio přijala jako přirozenou součást života města. 
Rádio bylo na těch několik dní v Olomouci opravdu 
vidět.

Do budoucna lze určitě ještě zapracovat na vět-
ším zapojení nejrůznějších olomouckých spolků, 
sdružení, která mohou participovat na doprovodném 
programu, poskytnout zajímavý tip na poslechový 
prostor, pozvat své příznivce. Do značné míry lze 
vytvářet program auditivního festivalu „městu na 
míru“. Daří se intenzivněji navazovat spolupráci s Uni-
verzitou Palackého. Prestižní mezinárodní seminář 
Falešné zprávy – dezinformace, lži a propaganda se 
odehrál v sále Václava Havla a zaštítila ho katedra 
politologie. Tlumočení všech festivalových sekcí 
zajistila katedra anglistiky. Samostatné programové 
sekce v organizaci hostitelské katedry vytvořily pro-
stor pro studentská komunitní média i pro reflexi 
vysílání pro mladší věkové kategorie (diskusní pa-
nel a workshop Setkání studentských médií; panel 
Mladé rádio – rádio pro mladé). Studenti participovali 
i na propagaci festivalu, studentský tým pod vede-
ním Petry Ševců po celou dobu festivalu publikoval 
množství článků na festivalovém webu i statusů na 
festivalovém facebooku. Určitě je třeba zapracovat 
na úrovni videozpravodajství, přesto se tato forma 
propagace festivalu velmi osvědčila. V tomto ohledu 
je třeba ocenit i úsilí videotýmu Českého rozhlasu, 
který dostatečně včas a s velkou intenzitou nasadil 
videospoty na všechny webové stránky rozhlasu, 
a prezentace festivalu tak probíhala již dlouho před 
jeho začátkem. Výrazně se zvýšila úroveň festivalo-
vého katalogu, který zůstává jednou z mála hmot-
ných připomínek úsilí množství lidí a po letech se 
stává důležitým pramenem informací o festivalu. 

Jistě by stálo za to posílit tým lidí, kteří ho připravují.
Samotné poslechové sekce Drama, Dokument 

a Reportáž probíhaly za přiměřeného zájmu publika, 
odborné veřejnosti i studentů. Na některé tituly 
bylo v divadelním sále „narváno“, jindy probíhala 
spíše komornější debata. Jistě by stálo za to zvá-
žit vhodnější prostor, divadelní sál nemá optimální 
akustické podmínky. Není také úplně jasné, proč se 
stále moderace ujímají samotní tvůrci, kteří navíc 
mají v soutěži své tituly – z našeho pohledu je to 
jednoznačně role dramaturgů. Přínosem je jedno-
značně přítomnost poroty, neotřelé pohledy přinášejí 
zahraniční porotci, kteří často svým provokativním 
příspěvkem mění český pohled na auditivní tvorbu 
a přinášejí většinou liberálnější pohled na to, co je 
v rozhlasové tvorbě možné. V tomto ohledu byly 
letos vynikajícím příspěvkem postřehy studentských 
porot, v nichž se sešli zástupci čtyř českých vyso-
kých škol a komentovali vyslechnutá díla i ostatní 
tituly v soutěži.

Velmi dobře rezonoval doprovodný program, in-
scenace divadla Vosto5 Proton, party Radia Wave, 
beseda s Hanou Maciuchovou i další akce byly hojně 
navštíveny a setkaly se s dobrým ohlasem všech 
posluchačských a návštěvnických skupin festivalu.

Ke zvážení tak zůstává několik zásadnějších rysů 
festivalu, z nichž uvádíme alespoň dvě formulované 
jako otázky. Nakolik jsou zváni členové mediálních 
rad? Na debatě o úrovni vysílání pro děti a mládež 
byl přítomen pouze zástupce Rady Českého roz-
hlasu Petr Šafařík, který se aktivně zapojil do úvahy 
o atraktivitě programů a způsobu jejich propagace. 
Zároveň by bylo jistě žádoucí, aby byli na festival zváni 
zástupci všech akademických pracovišť, která se 
v Čechách podílejí na reflexi auditivní tvorby, napří-
klad z DAMU byli na jaře v Olomouci pouze zástupci 
ve studentské porotě.

Pavel Kachlík

Výsledky Prix Bohemia Radio 2017 (redakčně upraveno)

V letošním ročníku festivalu rozhlasové tvorby Prix 
Bohemia Radio zasedly hned tři mezinárodní poroty, 
které vybraly vítěze v kategoriích Drama, Dokument 
a Reportáž.

Díky podpoře Mezinárodního visegrádského fon-
du mohli v aktuálním ročníku přihlašovat svá díla 
i tvůrci ze zahraničí. Konkrétně se jedná o soutěžní 
kategorii Reportáž, která byla letos otevřená jak 
tvůrcům z České republiky, Slovenska, Polska a Ma-
ďarska, tak i ze zemí přizvaných vysílatelů. Také po-
roty ve všech kategoriích byly složeny ze zástupců 
evropských zemí.

Český rozhlas se při organizaci letošního roč-
níku mohl navíc opřít o partnerství s veřejnoprávními 

vysílateli ze zemí V4 – jmenovitě Rozhlasem a televizí 
Slovenska (RTVS), rozhlasem Polskie Radio a ma-
ďarským MTVA.

Celkem patnáct členů poroty rozhodlo o vítězích 
33. ročníku. V každé kategorii se sešlo vždy pět pro-
fesionálních osobností z tuzemského a zahraničního 
rozhlasového prostředí. Kromě zemí visegrádského 
prostoru byla zastoupena i Velká Británie, Rumunsko 
a Francie.

Před samotnou hlavní soutěží provedla porota 
předvýběr z přihlášených pořadů a doporučila díla 
do hlavní soutěže. Hodnocení děl v hlavní soutěži 
provedla porota tajným hlasováním po veřejném 
vyslechnutí soutěžních pořadů nebo reportáží.
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V soutěžní kategorii Dokument rozhodovala po-
rota ve složení Alena Blažejovská (Česká republika), 
Agnieszka Czyżewska-Jacquemet (Polsko), Benoît 
Bories (Francie), Andrea Slováková (Česká republika) 
a Štěpán Kubalík (Česká republika).

V mezinárodní kategorii Reportáž v odborné po-
rotě zasedli Emily Thompson (Radio Free Europe/
Radio Liberty), Erika Farkas (Maďarsko), Klára Stej-
skalová (Česká republika), Rastislav Šimášek (Slo-
vensko) a Andrzej Brzoska (Polsko).

V kategorii Drama vítěze vybírali členové poroty, 
a to jmenovitě Natália Deáková (Slovensko), Alison 
Hindell (Velká Británie), Ilinca Stihi (Rumunsko), 
Lenka Havlíková (Česká republika) a Ľubica Olšov-
ská (Slovensko).

Hodnocení bylo rozšířeno o nezávislou student-
skou porotu. Ta rozhodovala o držiteli Cen studentů ze 
všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu 
na předvýběr odborné poroty.

Na závěrečném večeru Prix Bohemia Radio v Ar-
cibiskupském paláci v Olomouci převzali ocenění 

výherci ve třech soutěžních kategoriích, rozhodla 
odborná porota i studenti.

V sekci Dokument první místo obsadila Tereza Re-
ková: Dobrá vůle – Matěj. Druhé místo odborná porota 
udělila Brit Jensen za dokument Velký plán. Třetí cena 
patří Ivanu Studenému: Ilhem hledá: Love for ever.

Nová mezinárodní kategorie Reportáž ocenila 
české i zahraniční tvůrce. První místo od poroty zís-
kaly Agnieszka Czyżewska-Jacquemet a Katarzyna 
Michalak: Marble and Children. Nositelem druhé ceny 
je Jan Šmíd: Calais, dále cesta nevede, a třetí místo 
získala Alicja Grembowitz: Sounds and smells. Vítě-
zové na prvních třech místech v kategorii Reportáž 
byli oceněni díky podpoře Mezinárodního visegrád-
ského fondu finanční odměnou ve výši 1.500 (1. místo), 
1.000 (2. místo) a 500 eur (3. místo).

Ve finále kategorie Drama se umístil na prvním 
místě režisér Petr Mančal: Pepik Knedlik (sladké snění 
o mučení). Druhé místo získal režisér Lukáš Hlavica: 
451 stupňů Fahrenheita a třetí místo obsadil režisér 
Aleš Vrzák: Otčina.

Jiří Hošek

Fake news na festivalu Prix Bohemia Radio

Panelová diskuse na festivalu Prix Bohemia Radio, 
uspořádaná ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého, přinesla 
několik potěšitelných a navzájem propojených po-
znatků. Předně – jeden ze smutných fenoménů naší 
doby jménem „fake news“ (falešné zprávy) táhne 
a dokáže spolu se zajímavými hosty zaplnit po-
řádně velký sál. Současně se ukázalo, že o příčinách 
a průvodních jevech dezinformací se dokážou bavit 
(v angličtině!) akademici, novináři a studenti 120 
minut, aniž by debata nudila nebo snad přerostla 
v drobné hádky.

Debata v sále příznačně pojmenovaném po Vác-
lavu Havlovi, tedy člověku, pro něhož byla pravda 
(nejen ta mediální) zcela zásadní hodnotou, se 
točila kolem třech tematických pilířů. 1. Do jaké 
míry přispěla veřejnoprávní média svou korekt-
ností a jistou autocenzurou při zpracovávání té-
mat k poptávce po „alternativních“ informacích 
a nakolik spoluvytvořila podhoubí pro „fake news“. 
Na to plynule navázal bod č. 2, a sice jaký systém 
pojistek dnešní sdělovací prostředky vlastně mají, 
aby zabránily šíření falešných zpráv a jejich prů-
niku do vlastních příspěvků. Nakonec jsme publiku 
připomněli, že ohledně dezinformací je obrovská 
odpovědnost na straně „konzumentů“ mediálních 
informací.

Cestu do Olomouce vážila (a prý moc ráda) třeba 
Emily Thompson z Radio Free Europe/Radio Liberty, 
tedy média, které má mimořádně složitou pozici 
vzhledem k tomu, že vysílá o zemích, kde je přístup 
k ověřeným informacím mírně řečeno složitý. Gunter 
Neumann z německého veřejnoprávního Mitteldeu-
tscher Rundfunk (MDR) nabídl fascinující pohled do 
„první linie“ boje proti cíleným dezinformacím a pod-
kopávání důvěry v média veřejné služby. Vydavatel 
Fleet Sheetu Erik Best přispěl kritickým, leč férovým 
a zasvěceným pohledem na česká veřejnoprávní 
média i na americkou „mediální krajinu“. Todd Nesbitt 
z University of New York in Prague a hostitel Petr 
Orság z Univerzity Palackého pak debatu zastřešili 
teoreticky a okořenili rychle plynoucí řadou trefných 
praktických postřehů. Byla radost sledovat studenty 
UP, kterak nehledají úkryt ve světě svých smartphonů, 
nýbrž diskuzi pozorně sledují a hojně se ptají. Celkově 
se myšlenka propojit rozhlasový festival s olomouc-
kou univerzitou ukazuje coby velmi zdařilá. Studenti 
se mohli i díky panelové debatě o „fake news“ pře-
svědčit o tom, že rozhlas opravdu není mrtvé médium 
jejich rodičů a prarodičů…
     
Poznámka:

Autor je zpravodajem Českého rozhlasu ve Velké Británii 

a debatu v Olomouci moderoval.
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Francouzský dokumentarista a performer Benoît Bories, Ph.D., prezentoval svůj koncept zvukové paměti 
památek na setkání 21. března t. r.

Zvukově-hudební koláže instaluje přímo v interiérech vybraných budov a realizoval je zatím jen na 
dvou místech na světě. V rámci 33. ročníku festivalu Prix Bohemia Radio 2017 svůj koncept podrobně 
představil včetně zvukových ukázek.

Benoît Bories

Odraz minulosti ve zvucích současnosti
(překlad Renata Kadaníková, úprava Michal Bureš)

Hodláme-li dokumentaristickým způsobem zpra-
covávat téma spjaté se vzpomínkami více či méně 
vzdálenými, stává se, že nemíváme dostatek au-
tentických scén vztahujících se k danému námětu. 
Autentickou scénou rozumím takovou, která se ode-
hrává v místě a čase, v nichž postavy přímo reagují. 
Když nám autentické scény chybí, natáčíme je až 
ex post, formou jakési vyprávěné rekonstrukce mi-
nulého. Čím je propojit a zaktuálnit, aby organicky 
fungovaly? Účelem mé stati je představit některé 
prvky zvukového designu umožňující právě takové 
propojení.

Nejprve se stručně zmíním o svém chápání zvuko-
vého prostoru a o zařízeních k jeho snímání, posléze 
popíšu specifika jednotlivých složek takového zá-
znamu a v závěru představím princip zvukové insta-
lace, který umožňuje zpřítomňovat minulost určitého 
místa prostřednictvím poslechu elektro akustické 
skladby složené ze zvuků natočených v místě sa-
mém. Prvně jsem tento princip testoval ve starém 
dominikánském klášteře v Toulouse. Následně mě 
napadlo, že by se dal rozšířit i na jiná místa. Vbrzku 
se tak vydám do australského Melbourne nebo do 
Olomouce.

Kompozice a dramaturgie zvukového obrazu
Zvukovou kompozici je třeba mít na paměti od pr-
vopočátku. Výhodné je skládat ji ve vrstvách, které 
nabízejí různorodý zvukový prostor a rytmiku. Mám 
sklon vnímat úpravu zvuku jako hudební partituru: 
okolní zvuky nám poskytují solidní základ zvukového 
pozadí, v kontrastu k nim snímáme (některé přímo při 
samotném nahrávání vyprávění, jiné coby dotáčky) 
zvuky přímo na detail. Takto získané rytmické kompo-
nenty rozprostřu po stereofonní bázi a vsadím je do 
kompozice hudebním způsobem tak, aby vytvářely 
kontrapunkt (jako např. vyzvánění zvonů v dálce, 
křik dětí v detailu atp.). Poté vše ještě frekvenčně 
upravím, prokomponuji a rozmístím po celém mul-
tikanálovém poli.

Při popisu zvukového prostoru usiluji o co nej-
osobitější pohled. Jaké zvuky mne jako Francouze 
zaujmou, když jsem na návštěvě Krakova? Která 
stadia mého naslouchání jsou zodpovědná za vyvo-
lání vjemu podobnému sekvenci snímání kamerou? 

Často se stává, že první fáze naslouchání působí jako 
záplava kakofonie. Po ní následuje chvilka pro od-
stup, tempo se zvolní, vnímání se prohloubí. Nastává 
pozornější poslech zvuků prostředí a jednotlivých 
komponent, které jsem slyšel v první fázi. V mysli se 
mi uspořádávají do hudebně harmonického celku.
Podobný způsob vnímání prostoru a krajiny, coby 
hudebního puzzle k sestavení, na jehož půdorysu si 
můžeme hrát s vrstvením různých rytmických prvků 
a melodických základů, mi umožňuje zcela svobodně 
přetvářet prvotně autentický zvuk syrové reality v re-
alitu stylizovanou, která podněcuje posluchačovo 
vnímání a fantazii.

Několik technických poznámek
Od prvopočátku pracuji se zvukem ve stereu, abych 
ho v případě potřeby upravil do jiné normy než pro 
běžné rozhlasové vysílání v pásmu FM. V případě 
veřejného poslechu upřednostňuji záznam 8.0, který 
je lidskému sluchu nejbližší. V případě zvukových 
instalací v místech, kde to akustické podmínky ne-
dovolují (např. v kostele), dávám přednost poslechu 
ze sluchátek. To pak transformuji prostorový zvuk 
8.0 na binaurální zvuk, který skrze sluchátka nabízí 
dokonale plastický poslech.

Pracuji vždy se stereofonními nahrávkami (MS, AB, 
XY, původně binaurálními), z nichž vytvářím prosto-
rový zvuk 8.0. Jen vzácně používám zvuky nahrané 
4.0, 5.0 nebo původní 8.0.

Provázání zvuků dneška s upomínkami na minulé
Při stavění kostry příběhu se snažím domluvit se 
minimálně s jednou z postav, aby mne provedla 
po místech, kde se v minulosti příběh odehrával. 
Tyto záběry přinesou hrubý materiál spíše repor-
tážního typu. Posluchač nás slyší společně hledat 
zvuky zdánlivě ztraceného dávnověku. Ocitá se 
spolu s námi na cestě hledání, aniž by ještě chápal 
a vnímal všechny souvislosti. Zapojení publika do 
procesu hledání tak, jak jsem se do něj zapojil já 
sám, považuji za velmi podstatné. Zásadně nepou-
žívám postavu vypravěče, který by scény spojoval 
komentáři ze studia.

Posléze se vydávám do terénu nahrávat sám. Je-
doucí tramvaj, křičící dítě, tekoucí voda… to jsou 
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mnou snímané úlovky. Pracuju s nimi. Prostor se 
zakřivuje, uvolňuje místo zvukům evokujícím minulost.

Právě natáčím v místě bývalého cikánského tábo-
ra v centru Montpellier. V rozhovorech, které jsem po-
řídil se ženami, jež tu bydlely, se často hovoří o zpívání. 
Písně se tedy pro mne stávají zvukovými spojkami, 
které budu během přetváření reálných vyprávěných 
sekvencí používat. Dnes už cikánský tábor nestojí, na 
jeho místě je velké staveniště. Zpívající hlasy se tedy 
pozvolna prolínají s hlukem stavebních prací, až jsou 
jím zcela pohlceny.

Změna rytmu = získání posluchačovy pozornosti
Sebelepší zvuková nahrávka může být velmi nudná, 
nedbá-li autor na to, aby pravidelně měnil tempo-
rytmus, překvapoval posluchače, pokládal drobné 
hádanky. Jde o poměrně jednoduchý způsob, jak 
dokázat, aby si posluchač ve své mysli a fantazii 
dokázal vymodelovat svůj obraz vyprávěného.

Se změnami rytmu souvisejí i odmlky a pauzy. 
Umožňují zvýraznit charakterové rysy postav a jejich 
vzájemné vztahy. Je to způsob, jak dát pocítit to, co 
nelze sdělit slovy.

„Film o filmu“
Hodláme vyprávět příběhy prostřednictvím audia 
(záměrně neříkám jen rozhlasu), dát prostřednictvím 
tohoto média procítit a pocítit lidské osudy. Proč se 
tedy našich postav nezeptat na zvukové vjemy, které 
měly, když o svých vzpomínkách vyprávěly. Tento 
jakýsi „film o filmu“ je další vrstvou naší kompozice. 
Bez ní by nebyla úplná.

Přednost tohoto postupu tkví v možnosti ponořit 
vyprávějícího do proudu hluboce intimní zpovědi, 
kdy situaci komentuje, nahlíží na ni, přičemž ji znovu 
(z patřičného odstupu) prožívá. Prvotní už není na-
race o tom, co se stalo, naopak se ocitáme přímo 

uprostřed vyprávění toho, co se stalo. Intonace, vý-
slovnost, rytmus řeči se mění.

Instalace přímo v místě
Před dvěma lety jsem byl požádán o vytvoření zvu-
kové skladby určené k živému provádění v bývalém 
chrámu při konventu bratří dominikánů v Toulouse.

Použil jsem přitom všechny výše zmiňované prin-
cipy zaznamenávání, a to včetně dotazování návštěv-
níků instalace na jejich pocity z poslechu. Domini-
kánský konvent i kostel jsou dnes již historickou 
památkou a muzeem, dominikáni působí v novém 
moderním areálu.

Moje prvotní myšlenka byla, že dám slovo brat-
řím, neboť díky provozování liturgických zpěvů jsou 
nejpovolanějšími promlouvat o zvuku, zvucích uvnitř 
bývalého chrámu. Později mne napadlo použít do-
znění a odrazy prázdného chrámu a smíchat je se 
zvuky každodenního života moderního kláštera, jako 
kdyby se zvuky doby minulé vynořovaly na povrch.

Tato instalace měla přimět posluchače snít, po-
zvat je na cestu do minulosti a nechat na ně působit 
stopy dějin dominikánů. K tomu mi hodně napomohla 
autenticita místa. Posluchači se nejprve ponořili do 
zvukové atmosféry reálného prostoru prostřednic-
tvím stereo mikrofonů rozmístěných v daném pro-
středí. Po několika minutách jsem prostor zvukového 
pozadí zkreslil a pustil svou skladbu. Na jejím konci 
jsem se opět vrátil do zvukového prostoru zachyco-
vaného mikrofony přímo v místě. V důsledku toho si 
posluchači uvědomili teprve po několika minutách, 
že byli vpuštěni zpět do přítomnosti, ze snivého sty-
lizovaného retra do syrové reality.

Po této zkušenosti jsem usoudil, že podobný způ-
sob provádění by se dal použít i jinde. Proto mé kroky 
povedou do Gateway, přírodního parku u Melbourne. 
A pak také do Olomouce.

Andrea Slováková

Dokumentární přemýšlení ve zvukových kompozicích

Dramaturgyně Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních filmů Jihlava, sekce experimentálních filmů, 
reflektuje radiodokumenty ze 33. ročníku festivalu 
rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, kde zasedla 
v porotě pro žánr dokumentu.
(s poděkováním převzato z autorčina blogu na plat-
formě DokRevue.cz)

Rozhlasový dokument je celosvětově etablovaný žánr, 
ze všech stanic jej ovšem produkují prakticky jen 
kanály Českého rozhlasu. Vedle dramatické tvorby 
a reportáže se radiodokument stal samostatnou 
kategorií i pro festival Prix Bohemia Radio. S kolegy 
z dokumentární poroty jsme měli nejdříve, pro typické 

festivalové poroty nekonvenční, kurátorskou roli, kdy 
jsme ze 33 přihlášených děl vybrali těch osm, která 
byla na festivalu prezentována publiku a posuzována 
také zahraniční částí naší poroty (všechny pořady 
byly při projekcích tlumočeny do sluchátek). Upřímně 
mě potěšilo, jak tematicky i stylisticky různorodé 
přihlášené (a pak záměrně i námi vybrané) doku-
menty byly.

V porotě jsme hodně diskutovali o pozici autora 
a vypravěče. Různé tendence výstižně pojmeno-
vala Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, významná 
polská autorka rozhlasových dokumentů, ve vztahu 
k odlišným tradicím rozhlasového dokumentu: ně-
mecký přístup vševědoucího průvodce, anglosaský 
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způsob participujícího (často i režírujícího či insce-
nujícího) subjektivního narátora a východoevropský 
vypravěč-pozorovatel ze (zdánlivě) nezaujaté pozice. 
V českém rozhlasovém dokumentu převládá také 
pozorovatel, avšak mě osobně nejvíc zaujala právě 
ta díla, kde byl autor aktivním subjektem vevnitř za-
znamenávaného dění.

Stylistická variabilita prezentovaných děl zahr-
novala i nekonvenční kompoziční postupy a také 
různou míru inscenace ze strany režisérky či režiséra. 
Ve výběru byl i dokument Alexe Švamberka Akce K 
hraničící s radioartem, který silné výpovědi pamět-
níků o korejském válečném konfliktu komponoval 
do zvukově-hudebních koláží a vytvářel intuitivní 
mapu nezapomenutých otřesných zážitků. Do ticha 
pak vstupovala pouze matka autora, vzpomínající 
na manžela odcházejícího do této oblasti, ale také 
na politické okolnosti jeho odchodu, ukazující na 
postoj tehdejší totalitní československé společnosti 
k zapojení do korejské války. Melodický obraz dějin 
otevřel i naléhavou otázku vyrovnání se se starými 
angažmá vojáků v době komunistického režimu (za 
zmíněnou účast v Koreji mnozí nebyli ani oceněni 
jakožto veteráni). Autor připravil dokument, který 
vycházel z multimediální živé performance, avšak 
i v této zkrácené podobě podává objevnou výpověď 
takovými prostředky, které neútočí pouze na emoce 
posluchače, ale pracuje s vyjadřovacími prostředky 
tak, aby posílil vrstevnatost auditivního zážitku.

Odvaha autorů zakomponovat i nekonvenční po-
stupy je pro rozvoj žánru zásadní. Na jedné straně 
je zde snaha vůbec dostát standardům kvalitní roz-
hlasové dokumentaristiky, naplnit technické a for-
mální požadavky a také dramaturgické, tematické 
a vypravěčské postupy žánru. Navzdory mladosti 
autonomního žánru však již někteří autoři prokazují 
ve své tvorbě odvahu zkoušet hybridní či invenční 
postupy: například dokument Velký plán (2. cena) 
je částečně inscenované situační dílo zabývající se 
sexuálním životem a osamělostí seniorů, které au-
torka Brit Jensen uchopila s nesmírným nadhledem 
a citlivým humorem.

Rychlost zevrubné a analytické reakce na zásadní 
aktuální témata je velkou předností rozhlasového 
dokumentu. V přihlášených dílech i ve finálním výběru 
bylo několik opravdu silných (příběhy a postavami) 

a obsahem (a zvolenými perspektivami) významných 
dokumentů o uprchlické krizi. Zvláště bych vyzvedla 
práci talentované autorky Terezy Rekové, která se 
například ve svém díle Překročit hranice, kdy se vydala 
na hraniční přechod balkánské uprchlické cesty, kde 
působili i další čeští dobrovolníci, sama stává posta-
vou vyprávění, se svými vnitřními konflikty, váháním 
a nejasnostmi, a i po absolvování hraniční zkušenosti 
pro ni stále zůstávají mnohé otázky nezodpovězené.

Tereza Reková získala i hlavní cenu za svůj doku-
ment Matěj, který porota ocenila jako z velké blízkosti, 
ale bez zbytečných emocí, intuitivně, ale i asertivně 
natočené dílo o vnitřním světě autistického chlapce 
i o jeho setkávání s tím vnějším.

Tématu uprchlíků ze Sýrie a dalších zemí byla 
věnována největší část z přihlášených 33 dokumentů. 
Výjimečným pak byl i dokument Yusra plave o život. 
Ve třech dílech sledoval příběh uprchlice – sportovní 
plavkyně, která pak soutěžila na olympiádě v Riu. 
Hned první část obsahuje nezapomenutelný velký 
obraz: Do člunu pro osm lidí vejde 21 uprchlíků, a když 
je přetížený, někdo z něj musí vyskočit. Yusra a její 
sestra skočí do moře a hodiny plavou ve studené 
vodě a vysokých vlnách při lodi, přidržujíc se lana 
a sbírajíc poslední lidské síly na udržení se až po 
břeh řeckého ostrova.

Tyto velké obrazy, zajatci v korejské válce, útěk 
uprchlíků do pole kukuřice v Maďarsku, autistický 
chlapec reagující na divadelní hru, kterou jeho sestra 
napsala o něm a fungování jejich rodiny, či detailní 
popis scény, kdy na společném výletu otčím zneužil 
svoji neplnoletou nevlastní dceru, či uprchlíci trávící 
noc vestoje, držíc nad sebou plachtu, aby na ně ne-
pršelo, to jsou velké momenty, které v audio podobě 
působí imaginativně a zároveň výrazně vstupují do 
paměti posluchače, jak co se týče informací, tak 
naléhavosti sdělení.

V kontextu festivalů celkem nestandardní formát 
prezentace zahrnoval po promítnutí každého díla ve-
řejnou analytickou a kritickou reflexi ze strany porotců 
a debatu s autorem či dramaturgem pořadu. Kromě 
dokumentární soutěže byly v rozsáhlých blocích, 
rovněž opatřených reflexí poroty a diskuzí s autory 
a dramaturgy, prezentovány reportáže a dramatická 
tvorba.

Zdroj: http://www.dokrevue.cz/blog/

Prix Bohemia Radio myslí také na děti a mládež

V reflexích loňské Prix Bohemia Radio 2016 (Svět roz-
hlasu č. 36) zaznělo několik odkazů na mezinárodní 
konferenci pro děti a mládež. Publikujeme příspěvek 
pořádající dramaturgyně Zuzany Vojtíškové, která 
v přehledu nastiňuje hlavní tendence v současné 

tvorbě pro mladší věkové skupiny s odkazem na dlou-
hou tradici Českého rozhlasu v tomto oboru. Její text 
končí pozvánkou k poslechu hry Zuzy Ferenczové 
Problém, která v daném ročníku Prix Bohemia Radio 
vyhrála kategorii Rozhlasové drama. Letošní ročník 

http://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/alex-svamberk-avangarde-akce-k--1575468
http://www.rozhlas.cz/vltava/dokument/_zprava/osamelost-laska-a-velky-plan--1599915
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/prekrocit-hranice-autenticky-uprchlicky-dokument-primo-z-chorvatskosrbske-hranice--1605403
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/matej-detailni-vhled-do-zivota-cloveka-s-autismem--1683163
http://www.rozhlas.cz/vltava/dokument/_zprava/yusra-plave-o-zivot-cesta-syrske-uprchlice-z-damasku-do-olympijskeho-ria--1647486
http://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/alex-svamberk-avangarde-akce-k--1575468
http://www.rozhlas.cz/vltava/dokument/_zprava/yusra-plave-o-zivot-cesta-syrske-uprchlice-z-damasku-do-olympijskeho-ria--1647486
http://www.rozhlas.cz/vltava/dokument/_zprava/yusra-plave-o-zivot-cesta-syrske-uprchlice-z-damasku-do-olympijskeho-ria--1647486
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/matej-detailni-vhled-do-zivota-cloveka-s-autismem--1683163
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/matej-detailni-vhled-do-zivota-cloveka-s-autismem--1683163
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/matej-detailni-vhled-do-zivota-cloveka-s-autismem--1683163
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/otevrene-zpovedi-znasilnenych-zen-o-dobrovolne-slepote-spolecnosti--1626763
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/otevrene-zpovedi-znasilnenych-zen-o-dobrovolne-slepote-spolecnosti--1626763
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dobravule/_zprava/otevrene-zpovedi-znasilnenych-zen-o-dobrovolne-slepote-spolecnosti--1626763
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/prekrocit-hranice-autenticky-uprchlicky-dokument-primo-z-chorvatskosrbske-hranice--1605403
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/prekrocit-hranice-autenticky-uprchlicky-dokument-primo-z-chorvatskosrbske-hranice--1605403
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/prekrocit-hranice-autenticky-uprchlicky-dokument-primo-z-chorvatskosrbske-hranice--1605403
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Prix Bohemia Radio 2017 opět přinesl v hlavní drama-
tické soutěži několik titulů určených pro děti a mládež. 
V komparaci právě s titulem Problém se k nim vyjadřují 
někteří studenti Katedry divadelních a filmových studií 
Univerzity Palackého v Olomouci. Ti tvořili také hlavní 
publikum diskusního odborného panelu Mladé rá-
dio – rádio pro mladé, které na letošním rozhlasovém 

festivalu vyprovokovalo debatu o tom, co vlastně 
současný Český rozhlas dětem a mladým lidem nabízí, 
jakými cestami se snaží proniknout do této věkové 
skupiny a jak se mu to daří. Tomuto panelu je věnován 
další text tohoto bloku. Závěr tvoří několik reflexí na 
jeden z pořadů, které byly v rámci panelu prezento-
vány, experimentální DokuVlnu, pořad Radia Wave.

Zuzana Vojtíšková

Hra pro celou rodinu – stálice rozhlasového vysílání

V historii rozhlasové tvorby pro děti a mládež lze 
vysledovat různé tendence. Už v roce 1926, tedy 
tři roky po začátku rozhlasového vysílání u nás, se 
začaly objevovat úvahy o využití rozhlasu pro děti, 
především ve školním vyučování, jednalo se však ze-
jména o různé hudební a zábavné besídky a upravené 
hry pro loutková divadla. Se zahájením školského 
rozhlasu v roce 1932 se začaly natáčet pořady hu-
dební, literární, historické, vlastivědné i vědeckotech-
nické a rozvinula se bohatá škála žánrů a žánrových 
forem – přednášky i vyprávění, reportáže i hrané 
reportáže, scénky, dramatizace, koncerty, hudební 
výklady s ukázkami atd.

23. června 1946 zazněla pohádka Modré pírko, 
která zahájila pravidelné vysílání pohádkového dra-
matu v rozhlase. Do období po skončení 2. světové 
války spadají také počátky pravidelného vysílání 
rozhlasové hry pro děti a mládež. V druhé polovině 
40. let ve vysílání výrazně stoupl podíl tzv. aktuálně 
výchovných her, který s sebou nesl požadavek lido-
vosti a humoru v rozhlasové hře a taky specifický typ 
hrdiny – budovatele. Ideový podtón v hrách vydržel 
poměrně dlouho, objevoval se zejména v titulech 
přebíraných od tzv. spřátelených rozhlasů ze zemí 
socialistického bloku. Tvůrci se ale přece jen dokázali 
od tendenčních témat osvobodit a začali se věnovat 
dobrodružným hrám a sci-fi, méně už příběhům, které 
řeší podstatné, bytostné problémy ze života dětí. Ar-
chiv sobotní programové řady tak lze zjednodušeně 
charakterizovat dramatizacemi knih Julese Verna, 
Jacka Londona, Charlese Dickense apod. Nesmíme 
však zapomenout, že třeba v období 60. let se připra-
vovaly i výrazně náročné tituly spojené s povinnou 
četbou, takže lze v archivu najít i takové hry, jako je 
třeba Mistr a Markétka.

Dramaturgii sobotní programové řady tedy nelze 
z historického pohledu hodit na jednu hromadu. Je 
však zřejmé, že se častěji uchylovala k dramatizacím 
prozaických příběhů než k vyhledávání a psaní pů-
vodních scénářů. Důvod byl jednoduchý a v podstatě 
přetrvává dodnes: nedostatek kvalitních autorů.

Dramatickou rozhlasovou tvorbu pro děti a mládež 
je možné nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Na jedné 
straně stojí tvůrčí tým a vysílatel, tedy rozhlasová 

stanice. Tato strana řeší především čtyři podstatné 
otázky: co (myšleno hlavně tematicky), proč (s ja-
kým cílem – pobavit, poučit, nabídnout zamyšlení, 
dobrodružství apod.), jakou formou (tradiční pří-
stup, psychologicky propracované charaktery postav, 
nebo spíše stylizace reflektující současnou klipovitou 
a rychlou dobu, volba jazykových prostředků apod.) 
a kdy vysílat, aby hra dobře zapadla do celkového 
ducha stanice, do jejího programového schématu. Na 
straně druhé stojí posluchači se svými očekáváními. 
Ta se jistě liší v závislosti na věku a zkušenostech 
a nelze je žádným průzkumem posluchačských pre-
ferencí sjednotit a zprůměrovat. Přesto je potřeba 
v téhle šíři vlivů, které je nutné brát v úvahu při pří-
pravě rozhlasové hry, najít nějakou schůdnou cestu. 
Tu se samozřejmě tvůrci snaží hledat pořád, někdy 
jsou však jejich snahy výraznější, jejich argumenty 
jsou více slyšet a ochota uspořádat otevřenou dis-
kusi je větší. V takovém období se právě nacházíme 
a zkoušíme si redefinovat rozhlasovou hru pro děti 
a mládež, resp. rozhlasovou hru pro celou rodinu, 
která se vysílá v sobotním čase po 13. hodině.

Při této diskusi se musíme zabývat více ohledy. 
Nelze pominout potřebu pojmenovat si, kdo vlastně 
v sobotu po 13. hodině ČRo Dvojku převážně poslou-
chá a jaká jsou posluchačská přání a stereotypy vy-
tvořené tím, co rozhlas k poslechu nabízí. Je potřeba 
tedy přemýšlet, jak a čím tato očekávání narušovat, 
aby se k posluchačům dostaly i hry tematicky a for-
málně jiné, než na které jsou zvyklí, a přitom, aby 
je nové tituly neodradily od poslechu, naopak je 
přivedly k zájmu a možná i k aktivnímu požadavku na 
tematické a formální rozšíření sobotní programové 
řady. Máme-li totiž cílit mj. i na mladé posluchače, je 
potřeba si uvědomit, že je nejspíše zaujmeme sou-
časným přístupem. A to nejen vzhledem k obsahu, 
ale i způsobu, jakým se ke zvukovým snímkům budou 
dostávat. Otázku šíření rozhlasových her např. po 
sociálních sítích však teď nechávám stranou, protože 
si zaslouží větší prostor a rozbor odborníka zběhlého 
v této oblasti.

Co se týče obsahu a formy her, ukazuje se, že 
jedním z výrazných požadavků mladých posluchačů 
je potřeba zažívat pocit autenticity. Je to samozřejmě 
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kategorie, již nelze jednoznačně definovat a najít uni-
verzální podobu, která bude autentická pro každého. 
Znamená to ale nutnost více se ohlížet na styl života 
mladých, zaměřovat se na jejich problémy, otázky, 
které si kladou, nebát se vstoupit do virtuální reality, 
světa různých her, specifických komunit, do nichž se 
často promítají negativní sociální jevy apod., a taky 
při tom zvažovat použití jazykových prostředků. A to 
aniž bychom chtěli jazyk znevažovat, znásilňovat 
nebo snad děti a mládež učit něco nevhodného. Roz-
hodně se však nelze domnívat, že vybraná spisovná 
učebnicová mluva bude cestou ke kultivaci mládeže 
a ke zvýšení posluchačského zájmu.

S rozšířením tematického záběru a s jazykovým 
rozvolněním rozhlasových her souvisí i odvaha vysíla-
tele, tedy stanice, vsadit na nezaručený úspěch, resp. 
odvaha čelit posluchačské kritice. Kritika je často 
slyšet hlasitěji než chvála, neznamená to však, že je to 
důvod, proč bychom se neměli pokoušet prošlapávat 
jiné cesty, zvykat na ně posluchače a hledat způsoby 

přiblížení se mladému publiku. Což rozhodně nutně 
neznamená podbízení se.

Poukazují na to i zkušenosti zahraničních ko-
legů a nepřímo tuto potřebu stvrdila taky porota 
rozhlasové soutěže Prix Bohemia Radio 2016, když 
v kategorii Drama vybrala na první místo hru ur-
čenou mládeži. Na podkladě tématu nechtěného 
těhotenství šestnáctileté dívky se drama zabývá 
problematikou smyslu života, rozměru smrti, způso-
bů řešení závažných problémů a uvažování o nich, 
ale také nevšímavosti a „viny“ dospělých. Hra Pro-
blém (Vyskočit z kůže) autorky Zuzy Ferenczové 
se zvukovým designem Jakuba Rataje a v režijním 
nastudování Martiny Schlegelové vzbudila pozornost 
i na zahraničních festivalech. Zájem o její realizaci 
projevil rovněž americký nezávislý tvůrčí tým. I to 
by měla být role Českého rozhlasu: nezůstávat jen 
šedou zónou v rozhlasovém světě, ale pokoušet se 
být na špičce a do jisté míry určovat směr, kterým 
se rozhlasová tvorba ubírá.

Rozhlasové hry Problém (2016) a Buen camino (2015) pohledem studentů UP

Michal Zábranský

Otázku Co to je rádio pro mladé? si položili účast-
níci dvou posledních ročníků festivalu Prix Bohemia 
Radio. Je jistě dobře, že se o této věci diskutuje, ale 
je zjevné, že v Českém rozhlase nejspíš odpověď 
neznají. Při takto široce definované cílové skupině se 
může jednat totiž v podstatě o cokoliv. Na příkladu 
letmého kritického rozboru dvou „rozhlasových her 
pro celou rodinu“ se pokusím nastínit svůj pohled na 
danou problematiku.

Rozhlasová hra Zuzy Ferenczové Problém v režii 
Martiny Schlegelové zpracovává neoriginální téma 
neotřelým způsobem. Přestože motiv neplánovaného 
těhotenství v pubertálním věku může působit jako 
klišé, v Problému je uchopen velmi svěže, a to ze-
jména díky důmyslnému využívání žánrových vzorců. 
Hru bychom mohli klidně nazvat psychologickým 
dramatem, které se v určitých momentech překlápí 
do psychologického hororu. Vyprávění střídá civil-
nější příběhovou linii, která sleduje hlavní hrdinku 
v kontaktu s jejím sociálním prostředím (kamarádky, 
přítel, doktor), s intimními introspektivními monology. 
Konfrontace těchto dvou pohledů utváří velmi plas-
tickou ústřední postavu. Vhled do psychiky mladé 
dívky umocňuje sugestivní sound design a využití 
ambientní hudby. Tyto hororové vsuvky dokážou 
navodit opravdový pocit psychologické rozpolcenosti 
a uvěřitelného dilematu. Koncentrace na jednu po-
stavu umožňuje téma na poměrně malém prostoru 
vytěžit, bez nutnosti vytvářet složitý dramatický ob-
louk. Příběh se až na pár výjimek točí výhradně kolem 
hlavní hrdinky a jejího „problému“, který by mohl být 

funkčně nahrazen i „problémem“ jiným (např. škola, 
rodina, láska). Potěší také absence sebemenšího 
didaktismu a otevřený konec, který dává prostor 
interpretacím.

Druhou rozhlasovou hrou je Buen camino v re-
žii Víta Vencla. Jedná se o rodinné drama, které 
zpracovává téma generační propasti. Zpočátku je 
traktováno jako všeobecný (tedy vícegenerační) pro-
blém, později je pozornost soustředěna výhradně na 
vztah otce se synem. I přes výborné nápady v oblasti 
sound designu („hypertextová“ montáž efemérní 
internetové komunikace) na mě (oproti Problému) 
Buen camino působí značně zkoprněle. Nadějný 
motiv cesty se nedaří smysluplně rozvinout. Téma 
je postupně rozvíjeno o problematiku kyberšikany 
a sexuálního zneužívání dětí přes internet, dějové 
linie se ale nedaří příliš dobře motivicky propojit. 
Neschopnost syna zbavit se technologie i na Sva-
tojakubské cestě (která je považována za duchovní 
pouť) symptomaticky odráží i neschopnost vyprávění 
oprostit se od internetové komunikace. Postavy i kvůli 
prkennému herectví působí stereotypně, a posluchač 
nemá pocit, že nějakou cestou (jinak řečeno psycho-
logickým vývojem) skutečně procházejí. Z přílišného 
schematismu příběh nevytrhává ani závěrečné gesto 
výměny tabletu za staromódní pohled.

Zásadní rozdíl mezi oběma rozhlasovými hrami 
vidím ve zpracování zvoleného tématu (nejsem bo-
hužel obeznámen ani s jednou z předloh). Problém je 
moderním teenage dramatem, ve kterém se postavy 
chovají jako skuteční lidé. Buen camino se snaží 



16 Svět rozhlasu 37 / 2017

zalíbit potenciálně širšímu rodinnému publiku, ale lidi 
různého věku reprezentuje schematicky a působí jako 
konstrukt. Obě hry jsou uváděny jako „hry pro celou 
rodinu“, jejich cílová skupina se ale liší. Opět se tedy 
dostáváme k představě ČRo o „mladém publiku“.

Myslím si, že není třeba mladé posluchače pod-
ceňovat, ani se jim podbízet. Lepší by bylo zaměřit 
se na tvorbu variabilního obsahu, primárně bez snahy 

násilně cílit na konkrétní skupinu posluchačů. Mno-
hem větší problém vidím ve způsobu, jak rozhlas 
k mladým posluchačům dostat (lepší práce se so-
ciálními sítěmi, rozšiřování povědomí o rozhlasu od 
útlého věku skrze školní výuku, možnost poslouchat 
mimo vysílací tok). Nevím o tom, že by například ně-
který z mých spolužáků ze střední školy poslouchal 
Český rozhlas!

Klára Feikusová

Rozhlasová hra Problém podle textu Zuzy Ferenc-
zové se zabývá tématem neplánovaného těhotenství 
v adolescentním věku. Jelikož jde o jednu z nejčastěj-
ších narativních konvencí žánru teen drama, je téma 
poněkud předvídatelné i přes vágní, enigmatický titul. 
Přístup k tématu je poměrně ambivalentní. Hra se 
nesnaží moralizovat ani poskytovat jasné odpovědi 
na verbalizované i neverbalizované otázky, což je 
evidentní zvláště na otevřeném konci, který sice 
poskytuje několik možností interpretace, co se stalo, 
nic však nevypovídá o tom, co tedy je správné jednání 
a co ne. Tento přístup je jednoznačně sympatický. 
Didaktická, moralizující teen dramata jsou již několik 
dekád minulostí. Vzhledem k tomu mi přijde lehce 
zastaralý přístup k tématu interrupce. Ačkoli o ní hr-
dinka uvažuje a její kamarádka jí zcela rozhodně říká, 
že by ji sama postoupila, být ve stejné situaci (a její 
stanovisko sice může být považováno za naivní, v její 
emoční nezralosti, nicméně je pragmatické), sama 
hrdinka se nemůže rozhodnout. To samo o sobě není 
špatně, nicméně její rozhodnutí raději se „přizabít“ 
vyznívá poněkud nepatřičně. Hrdinka ve svých mo-
nolozích prokazuje jistou psychickou vyzrálost a pře-
mýšlivost, přesto volí tuto možnost. Zbytečně je tak – 
a v kontextu dnešní doby archaicky – démonizována 
interrupce, čímž je status hry coby moderního teen 
dramatu degradován. Není ani příliš vysvětleno, co 
hrdinku odrazuje od svěření se otci či kamarádkám, 
které stejně tuší pravdu. Některé scény (jmenovitě 
střetnutí s doktorem na cestě k nemocnici) působí 
nedořečeně a následkem toho nadbytečně.

Jazyk mi vzhledem k věku protagonistů přišel 
adekvátní a víceméně autentický. Především co se 
týkalo „láskyplného“ nadávání mezi kamarádkami. 
Ačkoli bych se osobně nebála připsat do dialogů 
složitější slova (ale rozhodně ponechat nespisovný ja-
zyk) – zbytečně bych teenagery nepodceňovala. Také 
by nebylo od věci přidat do dialogů více anglicismů.

Hojně se používá repetice, která je jakýmsi sym-
bolem neschopnosti se rozhodnout. Při monolozích 
hrdinky se často používá echo a podkres elektronické 
hudby. Hudba slouží i jako střih mezi scénami, což 
akcentuje rytmus hry a napomáhá napětí děje.

Obsazení je zdařilou režijní volbou. Na rozdíl od 

jiných her, kde hlasy a projev nepůsobí dostatečně au-
tenticky, zde jsem podobný problém neměla. Zvláště 
hlavní hrdinka (Tereza Dočkalová) byla obsazena 
vskutku brilantně. Její monology s opakujícím se 
výhružným osmdesát čtyři byly nejen uvěřitelné, ale 
také poutavé a intenzivní. Vedlejší postavy Kika a Ika 
mi přišly zbytečně afektované, působící jako stereo-
typy hloupých a hlasitých puberťaček, což vzhledem 
k jejich uvědomělosti (ohledně interrupce, vědomí, že 
je s hrdinkou něco v nepořádku) nepůsobilo uceleně. 
Kromě usměrnění projevu by bylo ale třeba i rozpra-
covat jejich charaktery, ačkoli neměly tolik prostoru.

Hra Buen camino také obsahuje tradiční témata 
teen dramatu: vztah s rodiči (respektive vztah syna s ot-
cem), šikana, identita (v tomto případě krádež identity). 
Cesta Patrika a jeho otce není jen cesta fyzická, ale 
také duševní, kdy se mají lépe poznat a porozumět si. 
Toto klišé ještě podtrhuje náboženský význam putování 
do Compostely. Jde tedy o cestu za otcem symbolic-
kým, Bohem, a tím reálným, biologickým. Zápletka tím 
nepůsobí nijak přesvědčivě, zvlášť když jejich cesta ze 
hry vyznívá jako trochu náročnější procházka. Autenti-
cita je něco, co mladé publikum vyžaduje a zde chybí.

Značné užití sociálních sítí na druhou stranu au-
tentické – ve své podstatě – je, ačkoli z komentářů 
skypových chatů středoškolských spolužáků si po-
sluchači vytvoří velmi stereotypní obraz této věkové 
skupiny. Třebaže užití anglicismů a nespisovného 
jazyka bylo adekvátní, občas se zdálo, že drama-
turgové tato slova používají nahodile a vlastně neví, 
co znamenají. Dialogy mezi členy rodiny (až na ba-
bičku, jež vyzněla jako podivná karikatura) působily 
víceméně autenticky. Některé fráze tvořily sice klišé 
(„Tátovi nic neříkej, víš jakej je.“ „No jasně, já nemusím 
nic vědět, že jo…“), ale taková, která dobře balancují 
na hraně mezi něčím notoricky známým a něčím 
nadužívaným a vyprázdněným.

Konečné vyznění příběhu však působilo poně-
kud moralisticky („děti, na internetu jsou zlí lidé“) 
a naivně („tady je vlastně krásně, z cesty jsem se 
moc poučil, kamarádce pošlu pohled, to ještě nevi-
děla“). Postava handicapovaného Fabia zosobňuje 
myšlenku „važ si toho, co máš, než to ztratíš“, což 
je nejen unavující klišé, ale až urážlivé zjednodušení 
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vůči handicapovaným lidem. Celkově hra vyznívá ne-
přesvědčivě a banálně. Nenabízí posluchačům příliš 
prostoru k interpretaci či zamyšlení nad tematikou. 
Východiska a rozuzlení předkládá příliš explicitně.

Zvuková stopa nepracuje tolik s hudebním podkre-
sem jako především s ruchy a zvuky. Zvláště výrazné 
jsou zvuky příchozích zpráv sociálních sítí, které po-
máhají posluchačům určit, mezi kým dialogy probíhají 
a na jaké téma je každá scéna zaměřena. Od toho se 
odvíjí i práce s kvalitou zvuku. Šumivé videohovory 

Patrika se spolužáky, které natáčí ve Španělsku, pů-
sobí autenticky. Kdyby byl zvuk perfektní, zněla by 
tato videa příliš uměle, studiově, což by oslabilo důraz 
na exteriéry. Naštěstí se tomu tvůrci vyhnuli.

Pozoruhodným prvkem hry bylo, že neměla žádný 
úvod (minimálně ve formě podcastu). Většina úvodů 
k rozhlasovým hrám působí značně archaicky. Takové 
„hození do vody“ bylo sympatické a oživující. Půso-
bilo to neformálněji a autentičtěji, což se k danému 
žánru hodí.

Seminář Mladé rádio – rádio pro mladé, Prix Bohemia Radio 2017

Lucie Kačerová

Poslední den festivalu Prix Bohemia Radio 2017, čtvr-
tek 24. března 2017, přinesl zpětnou vazbu tvůrcům 
pořadů pro mladé posluchače. Panelová diskuze 
s názvem Mladé rádio – rádio pro mladé naplnila di-
vadelní sál Uměleckého centra Univerzity Palackého 
doslova k prasknutí. Moderátorky připravily originální 
formu interaktivního hlasování barevnými lístky a pub-
likum se tak mohlo velmi intenzivně zapojit do debaty 
a relevantně reagovat na množství otázek a podnětů. 
V panelu vystoupili dramaturgové Českého rozhlasu 
Dvojka, Rádia Junior a Radia Wave.

„Na začátku debaty jsme si stanovili dvě základní 
hypotézy. První zněla tak, že podle našich zkuše-
ností mladí posluchači dobře nevědí, co se jim nabízí, 
a když to vědí, mnohdy si pořad nevyhledají. Také 
jsme chtěli přinést tvůrcům zpětnou vazbu, kterou 
citelně postrádají. Mysleli jsme, že jeden z hlavních 
a důležitých problémů je v tom, že se pořady Českého 
rozhlasu pro mladé lidi málo objevují na sociálních 
sítích,“ vysvětlila záměr celého diskuzního panelu 
jedna z moderátorek, pedagožka Katedry divadelních 
a filmových studií FF UP Andrea Hanáčková.

Jedním z hlavních témat diskuze se tak stala 
otázka, kde a jakým způsobem nejčastěji poslu-
chači vyhledávají obsah k poslechu. Překvapením 
pro většinu účastníků bylo zjištění, že Facebook 
není nejsilnějším médiem, prostřednictvím kterého 
posluchači rozhlasovou tvorbu vyhledávají.

„Mě osobně překvapilo, že Facebook není tak sil-
ným sociálním médiem. Například pro moji ‚sociální 
bublinu‘ totiž je. Určitě je zajímavé, že lidé více reagují, 
když si rozhlas obsah vloží na své webové stránky,“ 
řekla Lenka Veverková, dramaturgyně pořadů pro 

děti a mládež, která v rámci panelu prezentovala 
například Minutové pohádky Rádia Junior.

„Dozvěděli jsme se, že je Facebook velmi přece-
ňovaným médiem. Přestože žijeme v době sociálních 
sítí, je tu velké množství lidí, kteří dají na osobní do-
poručení nebo doporučení samotného rozhlasu. To 
je pro nás určitě příjemná zpráva, se kterou jsme do-
předu tolik nepočítali,“ shrnula poznatky z diskuzního 
panelu druhá koordinátorka diskuze, doktorandka 
hostitelské katedry Zuzana Řezníčková.

„Já osobně bych si nikdy nepouštěla normální 
rádio, ani vysílání na počítači. Zvolila bych formu 
podcastu tak, jak to dělají i lidé v mém rodném Dán-
sku. Pro nás bylo po prezentaci DokuVlny důležité, že 
lidé mají zájem o nově vytvořený, netradiční a v Če-
chách zatím neznámý formát. V něm je do hodiny 
moderovaného vysílání zařazeno několik krátkých 
dokumentů. Je to něco, čím jsme si doposud nebyli 
jisti, takže je to určitě velmi zajímavá zpětná vazba 
pro naši tvorbu,“ dodala dokumentaristka z Radia 
Wave Brit Jensen.

„Existuje on air živé vysílání, můžeme využít audia 
u článků na internetu, existují podcasty, Facebook, 
Twitter, takže je spíše víc platforem, na nichž lze 
obsah lidem nabídnout. Posluchačská skupina je tím 
ovšem více roztříštěná. Navíc například Wave pořádá 
i koncerty. Rádio už tedy neznamená jen ‚sezení před 
mikrofonem‘ a vysílání živých vstupů,“ dodal závěrem 
redaktor a moderátor Radia Wave Filip Titlbach.

Ten si zároveň myslí, že se vztah dnešních poslu-
chačů k rádiu během posledních let nezměnil, sou-
časnost pouze nabízí mnohem víc formátů, v nichž 
se obsah může mladým lidem předávat.

Co přináší DokuVlna

Po odvysílání první DokuVlny (únor 2017) prezen-
tované na výše zmíněném semináři Mladé rádio – 
rádio pro mladé, sepsali studenti Katedry diva-
delních a filmových studií z Univerzity Palackého 
v Olomouci rozsáhlou zpětnou vazbu a zaslali ji 

autorům, šéfdramaturgovi Tvůrčí skupiny Doku-
mentu i programovému vedení Českého rozhlasu. 
Z ohlasů vybíráme několik obecnějších postřehů 
k  reflektovanému tématu rozhlasu pro mladé 
posluchače.
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Michal Zábranský
Radio Wave se na svých webových stránkách pre-
zentuje jako „stanice pro mladě smýšlející poslu-
chače. Podněcujeme k cestě od stereotypu středního 
proudu. Objevujeme novou hudbu a zajímáme se 
o aktuální kulturní i společenské dění“(z webové 
stránky Radia Wave). Nový pořad DokuVlna, zdá se, 
hodlá beze zbytku tuto definici naplnit.

Formát, jaký tvůrci DokuVlny zvolili, na první po-
hled vypadá jednoduše. Tři samostatné krátké doku-
menty jsou propojené rámcovým tématem a vstupy 
moderátorů. Tato chytře zvolená struktura pořadu 
má potenciál nalákat mladé posluchače (třeba sur-
fující po internetu), kteří mají tendenci pod vlivem 
technologií a sociálních sítí jaksi ztrácet koncentraci. 
Rozdělení jinak poměrně dlouhé hodinové stopáže 
do tří kratších bloků má za následek, že se posluchač 
nezačne nudit a snáze udrží pozornost. Potenciální 
nevýhodou této struktury může být rozkolísaná kva-
lita jednotlivých dokumentů (jako tomu bývá napří-
klad v případě povídkových filmů) nebo neschopnost 
některého z nich naplnit téma daného dílu.

Vzhledem k cílové skupině se ale zvolený formát 
a struktura pořadu jeví jako vhodná volba.

Výše zmíněné „podněcování k cestě od stereo-
typů a zájem o společenské dění“ se naplňuje na 
tematické úrovni prvního dílu DokuVlny. Jakkoli mo-
hou „Nové začátky“ znít banálně, všechny dokumenty 
spojuje především svébytný pohled na okrajové spo-
lečenské fenomény.

Blindfold yourself Jiřího Slavičínského je vtahující 
emociální zážitek z hlasového workshopu, který ale 
zároveň vypovídá o odcizenosti současného světa, 
jak ostatně dokládají slova jedné z účastnic experi-
mentu: „Mám spoustu známých, ale objímat bych je 
nechtěla, a tady jako přijde úplně cizí člověk, a mně 
to vůbec nevadí.“ Slavičínského dokument považuji za 

nejlepší, a to i z toho důvodu, že formálně velmi dobře 
souzní s tímto – pro rozhlas vděčným – tématem.

Feature Velký plán Brit Jensen naopak považuji 
za nejproblematičtější, protože autorské hledisko zde 
necitlivě ohýbá téma zpočátku nastolené jak v expozici 
dokumentu, tak jeho webové anotaci. „Příběh 87leté 
Claire“, která má ve svém věku problém s nalezením 
partnera, se náhle vytrácí a mění se v úpěnlivou honbu 
za rozbouráváním genderových stereotypů, která ale 
působí dosti tendenčně a ve vztahu k protagonistce 
Claire je irelevantní. Formálně dokument připomíná de-
tektivku, která se ale postupně bohužel začne rozpadat 
spolu s odklonem od příběhu protagonistky Claire.

Limity naděje Magdaleny Trusinové se nejlépe 
strefují do rámcového tématu dílu. Po formální stránce 
se jedná o nejkonvenčnější dokument z trojice, do-
káže však věrohodně pojednat zvolené téma, tedy 
tabuizovaný sociální jev žen žijících na ulici. Limity 
naděje také ukazují směr, jakým by se DokuVlna 
mohla případně v některých příštích dílech vydat: ke 
společensky angažovanému autorskému dokumentu 
(např. po vzoru televizního cyklu Český žurnál).

I přes některé připomínky považuji celkovou kon-
cepci DokuVlny za velmi zdařilou a doufám, že se ji 
podaří dostat k co nejvíce (mladým) posluchačům. 
Potenciál k možnému „vyladění“ formátu pak vidím 
zejména ve zlepšení moderace. Je sympatické, že 
se moderování ujali sami autoři, přestože v této ob-
lasti přiznávají nedostatek zkušeností. Jednotlivým 
vstupům mezi dokumenty by klidně mohlo být vě-
nováno více času. Přítomnost tvůrců by mohla být 
využita k rozsáhlejším explikacím nebo k detailněj-
šímu popisu procesu tvorby autorského dokumentu. 
V kontextu rámcového tématu by se autoři mohli také 
vzájemně konfrontovat, případně si přizvat hosta 
orientujícího se v dané problematice.

Dominik Vontor

Doporučení „poslouchat se zavřenýma očima“ v prů-
běhu prvního dílu cyklu DokuVlny, který vysílá Radio 
Wave pravidelně každou třetí sobotu v měsíci, zazní 
několikrát. Nabádá to k tomu, aby posluchač zažil 
hluboký auditivní zážitek a zároveň přijímal toto spe-
cifické médium smyslem, pro jaký je původně určeno. 
Tedy sluchem.

DokuVlna je hodinový pořad, který představuje 
současné autorské dokumenty a jejich podoby. Po-
kud má skutečně jen představit některá rozhlasová 
díla, pak to dělá správně. Osobně si však myslím, že 
smyslem cyklu je, mimo jiné než jen seznámit s tím, 
co vzniká, zároveň vzbudit zájem o samotnou tvorbu 
a tedy o rozhlas jako takový. Poslechnutí si rozhla-
sového dokumentu je dobrá cesta, ale snaha oslovit 

mladé publikum si žádá mimo jiné obhájení jeho jedi-
nečnosti a zajímavosti skrze jejich analýzu, hlubší pro-
bádání, interpretaci a nebo představení jeho vývoje, 
obzvláště pokud jsou moderátory pořadu samotní 
dokumentaristé a tedy odborníci na slovo vzatí. /…/

Dva ze tří dokumentů v prvním díle DokuVlny jsou 
pracemi samotných moderátorů (Brit Jensen a Jiří 
Slavičínský), poslední pak jejich kolegyně Magdaleny 
Trusinové. Poslech se zavřenýma očima skutečně 
podpoří imaginaci recipienta. Každý ze tří dokumentů 
tematizuje „novou zkušenost“ trochu odlišným způso-
bem. Blindfold yourself navozuje díky autentickému 
zvukovému podkresu pocit, který zažívají účastníci 
performance Hug, při kterém se poprvé objímají 
poslepu s cizími lidmi. Ve Velkém plánu autorka Brit 
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Jensen pátrá po stopách 87leté Kanaďanky, elánem 
nabité dámy, která hledá svého partnera. Poslední 
dokument Limity naděje nás reportážní formou se-
znamuje se dvěma ženami bez domova, které se snaží 
začít žít nový život. Ve výběru dokumentů narážím 
na kámen úrazu, s kterým mám velký problém. Je to 
cílová skupina, která je dle mého velmi obsáhlá a málo 

definovaná. Jedná se jednoduše o mladé publikum. 
Těžko však usuzovat, do jaké míry je téma hledání 
práce dvou bezdomovkyň, peripetie s byrokracií 
a otevřením specializovaného bistra, nebo partner-
ský vztah staré Kanaďanky pro toto mladé publikum 
atraktivní. A pokud ano, tak jaká věková skupina do 
této kategorie mladého publika patří?

Lubica Omastová

Mile mě potěšila vysoká aktuálnost zvoleného 
tématu a jeho problematiky. Problémy sociálních 
menšin musejí být slyšet. Je to vhodné, jak pro onu 
skupinu samotnou, tak pro další posluchače. Jed-
nak, jak se s problémem vypořádat, jednak, jak se 
mu třeba vyvarovat, nebo inspirace, jak problému 
čelit. Snad jen jedna věc mi není jasná. A sice, jaká 
je cílová skupina? Z prvního pořadu mám dojem, 

že se jedná o příliš široké spektrum. Jsou to mladí, 
staří? Důchodci? Studenti? Intelektuálové? Možná 
pro každého trochu. Na druhou stranu, poslechnout 
si příběh babičky z Kanady, která hledá lásku, mi 
napovídá, že je patrně úzkoprsé takto prvoplánově 
škatulkovat. Ostatně, možná je to záměrem tvůrců. 
A potom lze tuto výtku brát v jistém směru i jako 
pozitivum. 

Anežka Hrušková

Už pouhé hlasy dvou moderátorů na mě od prvních 
vteřin působily příjemným dojmem. Nejednalo se 
o žádné strojené moderování. Měla jsem pocit, že 
s moderátory sedím ve stejné místnosti a jen tak si 
s nimi povídám o tvorbě radiodokumentů. Toto je 
podle mého názoru velmi důležité, obzvlášť co se 
tohoto typu pořadů týče. Rozhlasové hry, dokumenty 
a celkově tento typ žánrů je pro mne něco, co se 
nedá poslouchat jen tak „napůl“. Potřebuji se plně 
zasoustředit, pohodlně se usadit a naladit se takří-
kajíc na stejnou vlnu. A toto vše mi oba sympatičtí 
moderátoři velice usnadnili.

Upřímně musím přiznat, že rozhlas není médium, 
které běžně poslouchám, a o současné tvorbě roz-
hlasových dokumentů toho bohužel příliš nevím. 
Naneštěstí si rovněž uvědomuji, že je to také případ 
mnoha mých vrstevníků. Což je další důvod, proč mi 
tento nový pořad přijde velice sympatický a užitečný. 
Ze svého okolí vím, že Radio Wave poslouchá mnoho 
mých přátel a obecně mladých lidí, kteří se stali 
cílovou skupinou i pořadu DokuVlna. Cílem pořadu 
je rozšířit povědomí o radiodokumentu mezi mladší 
generací a myslím si, že v tomto ohledu by DokuVlna 
mohla být úspěšná. 

Adéla Horáková

Celkově mě u pořadu zaujala hudba, u prvního doku-
mentu byla velmi výrazná a hrála zásadní roli, u dru-
hého už tvořila pouze kulisu a přechod mezi jednotli-
vými částmi a u třetího dokumentu absentovala úplně.

Formát pořadu mi vyhovuje, hodinová stopáž je ide-
ální, stejně tak jako volba třech krátkých dokumentů. 
Velmi oceňuji, že je cyklus k dispozici jako podcast. 
Automaticky mi tak „blikne“, že už je k poslechu další 
díl, mohu poslouchat kdykoliv a kdekoliv, k pořadu se 
vrátit, poslouchat po částech apod. Tato možnost má 

nepochybně velký vliv na mé další setrvání u pořadu.
Moc se mi líbí idea kratších autorských doku-

mentů na jedno téma, jako posluchačka se tak se-
známím s novými jmény a celkově s tvorbou soudo-
bých dokumentaristů. Je pro mě také zajímavé slyšet 
a pozorovat rozdílné přístupy. Vhodné je podle mého 
názoru i cílení na lidské příběhy, které nepochybně 
zaujmou většinu posluchačů, ale i občasné promí-
chání se zvukovými experimenty (jak to alespoň 
předznamenal Jiří Slavičínský).

Klára Feikusová

DokuVlna, nový dokumentární cyklus Brit Jensen 
a Jiřího Slavičínského, je dle svého profilu na strán-
kách domovského Radia Wave zaměřena na mladé 
publikum. To by tedy v překladu mělo znamenat mi-
leniály. My, někdy staršími generacemi zatracovaní, 
mileniálové, krom toho, že hodně koukáme do mobilů, 

se zajímáme o současné problémy a sledujeme ak-
tuální dění (často na těch zpropadených mobilech). 
Zajímají nás problémy znevýhodňovaných, máme 
rádi diverzitu. Máme rádi autenticitu. Máme rádi 
upřímnost. Samozřejmě teď generalizuji, ale velká 
část nás je opravdu taková. Pokud budeme s touto 
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hypotézou pracovat a pokud si vezmeme v úvahu 
popis pořadu DokuVlna – myslím, že svůj účel plní 
docela dobře. /…/

První dokument mě osobně zaujal svou intenzitou 
plynoucí z osobního vyprávění velmi silného zážitku, 
ozvláštňujícího a podmanivého hudebního podkresu 
a také krátké stopáže, díky níž dokument působí 
hutně, ale ne nestravitelně či osekaně. Naopak je 
hutný v tom nejlepším slova smyslu. Druhé téma bylo 
pro mne nejpoutavější, jelikož se zajímám o sexuální 
menšiny, působím také tak trochu jako aktivistka. 
Celkově je to pro mě osobní téma. Ocenila jsem cit-
livý a až humorně zvědavý přístup k němu. Také mi 
přišla sympatická otevřenost tvůrkyně dokumentu. 
Upřímnost a nepředpojatost, těch je vždy potřeba. 
Navíc jde o neskutečně zajímavé, ryze postmoderní 
(sexuální orientace vskutku nejsou tak přímočaré, 
jak by si někteří mohli myslet či snad přát…) téma. 
A takový druh dokumentu by mohl otevřít nadmíru po-
zoruhodnou diskuzi. Mimochodem, soužití dvou žen, 
ať už jsou v romantickém vztahu, nebo ne a nehledě 
na jejich sexualitu, je fenomén, který se ještě dnes po-
jmenovává Boston marriage a jehož historie sahá až 
do osmnáctého století. A možná kdyby vědělo víc žen, 
že něco takového existuje, možná by jim to pomohlo 
vypořádat se se samotou. Tím spíš si cením toho, 
že paní Jensen toto téma v tak veřejném prostoru, 
jakým rádiové vysílání je, otevřela. Třetí dokument 

se věnuje zahájení provozu pražského bistra, v němž 
by vařily ženy bez domova. Netušila jsem, že takový 
projekt existuje, a jsem ráda, že jsem se to dozvěděla. 
Osobní výpovědi žen, kterých se projekt týká, vytvořil 
velmi autentický obraz. Celková nálada dokumentu, 
která se nesnažila být příliš střízlivá a vážná, téma 
zpřístupnila. Bezdomovectví samo o sobě je těžké 
téma. Netřeba emotivně dusit posluchače.

Přiznávám, že celková stopáž pořadu mi přišla 
trochu delší. U třetího dokumentu jsem ztrácela po-
zornost, i když mě zaujalo téma i forma. Asi bych 
preferovala 45- až 50minutovou stopáž, která je 
typická pro americkou celoplošnou televizi. Jde sice 
o jiné médium, ale osvědčilo se mi, že jde o adekvátní 
čas pro soustředění se na jednolitý obsah.

Co jsem shledala sympatickým, byl uvolněný 
a upřímný projev moderátorů. Také jsem uvítala, že 
druhý dokument byl napůl, i když doplněn překladem, 
v angličtině. Přišlo mi to osvěžující a autentické, navíc 
posluchač znalý angličtiny (pro mileniála hračka) 
ocení míru upřímnosti a intimity, která ve stručném 
překladu tolik nevyzněla. Uvítala bych tuto jazyko-
vou dualitu i nadále. A paní Kanaďanka měla velice 
roztomilý přízvuk.

Pokud se v podobném duchu ponesou i další díly, 
věřím, že by u mileniálů mohly mít značný úspěch. 
A když jsme u mileniálů – jsme hodně na sociálních 
sítích. Využijte to, jak nejvíc to jde.

Michal Ježek

Seriál o rozhlasovém dokumentu – 2. díl

Na čase mu nezáleží. Běží hodinu, běží pár minut. 
Nejen na všech vlajkových stanicích Českého roz-
hlasu. Boom rozhlasového dokumentu reflektujeme 
seriálem, který v tomto čísle představí další zajíma-
vosti a trendy. „Připadám si, jako když se cyklista učí 
jezdit na monocyklu,“ přirovnává svoji rozhlasovou 
premiéru původně filmový dokumentarista Daniel 
Kupšovský. Dokument v rádiu podle něho vyniká tím, 
že přirozeněji zachytí osobní svědectví. „Chceme 
jít dovnitř lidí a díky jejich příběhům se podívat na 
témata, jako je strach, gender, život na periferii nebo 

třeba klima,“ zdůrazňuje osobní přístup i Brit Jensen, 
moderátorka nového magazínu DokuVlna. Tato doku-
mentaristická vlna má ráda krátké stopáže, a protože 
nezná hranice, Radio Wave vás naráz zavede na WC 
i na válečnou frontu. Poslední rozhovor nabízí pohled 
do dílny člověka, který svoji profesi dokumentaristy 
přirozeně kloubí s kněžským povoláním. „Slyšíte 
slova, která někdo říká, a vidíte, jak člověk vypadá. 
Ale pokud chcete vyhmátnout, o co opravdu jde, 
musíte číst, co je za tím,“ vystihuje Jan Hanák svoji 
práci, která se dotýká otázek života a smrti.

„Lidé vás pustí v rozhlase blíž,“ vyzdvihuje filmař Daniel Kupšovský.
Daniel Kupšovský natočil řadu televizních dokumentů, na kterých se podílel i režijně a autorsky. Vytvářel 
také marketingová videa ve Velké Británii, kde napůl žije. Když sledoval tamní kampaň k brexitu, byla pro 
něho natolik šokující, že proměnila koncepci jeho prvního rozhlasového dokumentu.

Chtěl jste být zvukař, máme za sebou přednášky 
o zvukové technologii a dramaturgii, ale co jste 
nakonec na FAMU vystudoval? 

Vystudoval jsem střih, obor střihová skladba. Pak 

jsem si ale uvědomil, že nechci strávit život zavřený 
ve střižně. Chtěl jsem být kreativnější, takže jsem 
vystudoval ještě experimentální a alternativní tvorbu 
na katedře animace.
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Vyjadřujete se primárně obrazem, televizními doku-
menty. Co vás ale motivovalo k dokumentu Brexit: 
imigranti z Česka, který vysílal ČRo Dvojka?

Byl to nápad dramaturga Daniela Moravce. Zalíbil 
se mi, protože mě vždycky lákala zvuková dramatur-
gie. Nezajímalo mě tolik nahrávání a míchání zvuku, 
ale spíš jeho vrstvení. Fascinovalo mě, co všechno 
se dá zvukem vytvořit za atmosféru, která mi v te-
levizním dokumentu mnohdy chybí. Chtěl jsem si 
vyzkoušet, co jsem předpokládal, totiž že vrstvení 
zvuku může být přidanou hodnotou audiodokumentu. 
Při natáčení jsem zjistil, že rozhlasová práce se od 
filmařiny zásadně liší, na druhou stranu ale stále 
funguje záběr jako stejný vyprávěcí prvek, ať už je 
zvukový, nebo obrazový.

Ke specifikům rozhlasové práce se dostaneme. Teď 
ale váš první rozhlasový dokument. Co vás zajímalo 
na českých imigrantech v Británii, když jste původně 
nechtěl točit o brexitu?

Chtěl jsem odkrýt životní příběhy lidí, vybrat si 
zástupce tří vrstev obyvatel. Jednak někoho, kdo 
je z nižší sociální vrstvy, bere minimální mzdu nebo 
přídavky. Samozřejmě, britský sociální systém je 
velmi štědrý a jezdí se za ním nejen ze skloňované 
východní Evropy, ale z celého světa. Jenže v Británii 
přeci nežijí jen Češi, kteří jsou na něm závislí.

Nakonec ale v dokumentu nesledujete nikoho, komu 
by se vedlo špatně.

To víte, není jednoduché najít člověka, který ve-
řejně promluví o tom, že nepracuje a jenom pobírá 
podporu. Jeden mi odmítl a dalšího jsem už nena-
šel včas. Tak jsem se rozhodl pro tři jedince z vyšší 
platové skupiny. Říkal jsem si, že může vzniknout 
zajímavý obraz Čechů – v Británii žije okolo stovky 
tisíc emigrantů z ČR – kteří se mnohdy uchytí jako 
profesionálové a vedou slušný život.

Dokumentuji život Šárky, která se stará o kyber-
netickou bezpečnost britských drah, a dvou Martinů, 
ať už studenta matematiky, nebo zubaře. Chtěl jsem 
hlavně ukázat, jak žijí a jak pracují, jak se dokážou 
bavit s lidmi v jazyce, který jim není vlastní. Prostě 
odkrýt životní příběhy profesních spíše než než eko-
nomických emigrantů.

Ale v závěru s nimi řešíte otázku vystoupení země 
z Evropské unie.

Přesně tak. Když jsem se rozhodl některé záběry 
přetočit, uvědomil jsem si, že 23. června se má ko-
nat celonárodní referendum o brexitu. Jezdil jsem 
natáčet do Manchesteru, Cambridge a Brightonu, 
kde jednotliví respondenti žijí, a šokovala mě vyhro-
cená kampaň, ať už tábora zastánců, nebo odpůrců 
členství v EU. Samotný výsledek mě taky šokoval, 

ale nešlo přehlédnout, že kampaň rozpoutala nená-
vist a rozdělila společnost. Jedna část populace se 
cítí ukřivděna tím, že druhá strana vyhrála pomocí 
populistických slibů a lží. Díky štvavé kampani proti 
přistěhovalcům také výrazně vzrostly zločiny z nená-
visti. Takže, v polovině dokumentu, během jedné noci 
se referendum odehraje a ve druhé části dokumentu 
se bavíme právě o jeho dopadech.

Není vám nakonec z hlediska dramaturgie líto, že 
ani jeden z aktérů nenaplňuje škatulku „příživníci 
na štědrém sociálním systému“?

Nemůžu říct, že mě to mrzí. Beru to jako další 
možné téma ke zpracování. Momentálně hledám 
Čechy z nižších sociálních vrstev, kteří žijou v Británii, 
a chystám se mapovat jejich život v momentě, kdy Bri-
tánie oficiálně opustí Unii. Respondenti z dokumentu 
Brexit: imigranti z Česka jsou vesměs optimističtí. 
Nesdílí hysterické zprávy některých českých médií, 
že evropští občané ztratí přístup na ostrovy nebo 
že se imigranti budou muset vystěhovat. Nicméně 
si uvědomují, že některá opatření brexitu mohou 
dopadnout i na ně. Reprezentují skutečnost, že Bri-
tánie je míň škarohlídská. Tam máte pořád pocit, že 
všechno dopadne dobře. Na rozdíl od Česka.

Imigranti jsou menšinou, obdobně jako soběstačné 
komunity, kterými se zabýváte, nebo třeba lidé naka-
žení virem HIV, o kterých jste natočil do televizního 
magazínu Queer – Biohazard po česku a Zdraví 
nemocní. Bude to přitažené za vlasy, když řeknu, že 
jste pro rozhlas dokumentoval své tradiční téma?

Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel, ale asi ano, 
to téma menšin mě provází dlouhodobě. Moje matka 
je Polka, takže je také menšinou žijící v Česku. I já 
jsem součástí několika dalších menšin… Ale neza-
bývám se tím programově, spíš mi to téma přirozeně 
vyplynulo ze života.

Byla to dřina připravit audiodokument?
Připravit rozhlasový dokument je jednodušší než 

točit televizní. Nemusím organizovat štáb, takže mi 
odpadá spousta obvolávání, jestli mi lidé můžou 
udělat tu kterou práci a za kolik. Potřebuji vlastně 
jen zvukový rekordér, vezmu ho do kapsy a můžu 
vyjet. Ale dřina to byla v tom smyslu, že jsem musel 
metodou pokus-omyl zjistit, jak jednotlivé zvukové 
záběry nahrávat. Mnohdy se mi to nepodařilo napo-
prvé, takže jsem různé rozhovory i sbírané zvuky (ze 
kterých jsem tvořil atmosféry) nahrával znova.

Přirovnáváte svůj první autorský zážitek s rozhlasem 
k cyklistovi, který se učí na monocyklu. Znamená 
to, že rozhlasový dokument je pro vás stále ještě 
exotický?

http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/brexit-imigranti-z-ceska--1646473
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/brexit-imigranti-z-ceska--1646473
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10520528904-queer/216562210900014-biohazard-po-cesku/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10520528904-queer/214562210900011-zdravi-nemocni/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10520528904-queer/214562210900011-zdravi-nemocni/
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Není exotický, rozhlas mám rád, dlouhodobě ho 
poslouchám. Ale byla to výzva. Ten příměr jsem 
použil proto, že u filmu máte zvuk i obraz, zatímco 
u rozhlasu pouze audio. Zkuste si někam vyrazit na 
monocyklu, na jediném kole bude složitější držet 
balanc.

Když jsem začal stříhat Brexit, zjistil jsem, že to 
dělám pofilmařsku, že jen skládám informace za 
sebe, až mi z toho nakonec leze nuda. Takže jsem 
začal dokreslovat atmosféru, sbíral jsem ji všude, 
kudy jsem chodil. Záběry ulice, lidí, moře, ptáků… 
Z detailů jsem skládal meziobrázek a předěly nebo 
jsem zvuky používal jako podklad pro rozhovory, které 
jsou většinou natočeny v tiché místnosti.

Paradoxně vám přijde složitější stříhat rozhlasový 
dokument. „Může a musí se vystříhávat více nesrov-
nalostí, jako jsou přeřeky, mlaskání, pauzy, někdy 
slovní parazity a vycpávkové výrazy,“ vysvětlujete, 
proč autor potřebuje věnovat rozhlasovému zvuku 
větší péči.

Kdybych nevystřihl všechna parazitní slova, tak 
sice budete mít ucelený obrázek o tom, jak člověk 
mluví, ale nezískáte dobrý dojem z toho, co chce 
říct. Kolikrát si respondent svoji výpověď nemůže 
připravit, takže je logické, že používá parazitní slova, 
aby si moment přemýšlení prodloužil. Jenže kdyby 
vám výpověď zaslal napsanou, napíše ji bez vycpá-
vek. A já si myslím, že je fér lidem pomoci tím, že jim 
řeč učešu. Zůstane člověk se svými emocemi, ale 
zároveň zrychlím vyprávění.

Teď už to začíná vypadat, že rozhlasový dokument 
je jednodušší jak v čem. Dá se to vlastně srovnávat?

Dají se srovnávat témata dokumentu, způsob 
práce moc ne. Myslím, že televize je těžší, musí se 
dělat společně, týmová práce teprve umožní reali-
zovat složitější dílo. Má ale své limity − čím víc lidí 
a techniky, tím víc věcí se může pokazit. Takže roz-
hlas je pro autora lepší v tom, že mu dává veškerou 
svobodu. Když dostanete nápad, netrvá vám to tak 
dlouho, dokážete to levněji a zároveň nad ním máte 
plnou kontrolu od začátku do konce. Proto si myslím, 
že je atraktivní pro filmaře.

Upozorňujete ještě na jedno specifikum rozhla-
su: „Temporytmus záběrů se v audiodokumentu 
musí zpomalit, protože posluchač potřebuje víc 
prostoru pro svoji představivost.“ Mám to chápat 
tak, že intenzivněji pracuje s představami, které mu 
snímek vyvolává?

Určitě. Pravděpodobně bychom našli i medicín-
ský důkaz, že oko čte rychleji, než ucho vnímá zvuk. 
Já sice posluchači složím scénu z detailních zvuků, 
ale ta ještě nemusí splňovat, co chci sdělit. Každý si 

nakonec představí prostředí jiným způsobem. Zdá 
se mi fér vytvářet více pauz, atmosfér, aby dotyčný 
získal bližší, vnitřní obraz. Myslím, že rozhlas je obra-
zotvorné médium. Nemůžete říct, že vytvoříte rozhla-
sovým dokumentem obraz, ale samozřejmě, vnímavý 
posluchač obraz získá. Svůj vlastní.

Hodně často se skloňuje, že rozhlas má rád subtilní 
témata. 

Zásadní rozdíl je myslím v tom, že rozhlasový 
dokument je intimnější. Když přijdete k člověku 
s celým štábem, jste stresující návštěva, která ho 
sleduje v jeho soukromí. Zatímco když točíte jen 
na mikrofon, pustí si vás blíž. „Nefotíte“ si jeho tvář, 
nesleduje vás nikdo další, je to spíš povídání než 
návštěva.

Zároveň mikrofon nepřekáží v obraze, takže ho 
můžu dát člověku až k puse, pochytá barevnost ja-
zyka a jiné, intenzivnější emoce, než by chytla kamera. 
Slyšíte, jak dotyčný dýchá… Když člověk mluví do 
rádia, víc se na svůj hlas orientuje, protože si uvědo-
muje, že je jediným prostředkem reprezentace. Proto 
mluví trochu jinak než do televize.

Rozhlasový dokument, nejen český, často vypráví 
o smrti, umírání, nemocech, stárnutí, hlubokých 
vnitřních krizích… Skoro to vypadá, že žánr miluje 
témata, která vyžadují sociální vnímavost.

Když chcete zjistit, co člověk prožívá, nezjistíte to 
tím, že si ho „vyfotíte“ kamerou. Dozvíte se to často 
jen proto, že posloucháte jeho hlas – hlas a tok řeči 
nám o emocích a prožitku řeknou mnohdy víc než 
obraz. I kdyby byl zblízka.

Nedávno jste pro rozhlas natočil svůj televizní do-
kument Chemsex. Proč?

Vlastně jenom proto, aby se téma trochu víc zvi-
ditelnilo. Hodně lidí si totiž neuvědomuje, že způsob 
trávení volného času a zároveň způsob, jakým se 
dostávají k sexu, může vést k závislostem, které mají 
katastrofální dopady. Když jedinec experimentuje 
s kombinací sexu a psychotropních látek, nemusí 
být pak schopný intimního života. Zpočátku si chce 
jen ozvláštnit sexuální život, ve výsledku propadne 
závislosti.

V televizním Chemsexu mě zaujala práce s grafi-
kou a animací. Jako byste se chtěl dostat do hlavy 
člověka, který právě požil psychotropní látku. Když 
chcete zrcadlit, co asi prožívá, není obraz se zvukem 
vhodnější než čistý zvuk?

Můj rozhlasový dokument Láska, chems a něž-
nosti jsem stavěl jako expository documentary. Pro 
nedostatek českých dokumentárně znějících ška-
tulek je to tedy spíše publicistika, protože zúčastnit 
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se s mikrofonem dvoudenní sex párty je prakticky 
nemožné. Nenašel jsem nikoho, kdo by během takové 
akce toleroval mou přítomnost. A upřímně řečeno, 
asi by mi to nebylo ani příjemné. Nezvolil jsem ani 
rekonstrukci, protože mi přišlo důležitější věnovat čas 
dopadům takových akcí na jedince a na společnost. 
Pro natáčení jsem získal designéra Dana, který má 
s chemsexem bohaté zkušenosti a kterému se po-
dařilo se z koloběhu závislostí vymanit až poté, co se 
nakazil současně kapavkou a syfilidou, jejichž léčba 
trvala několik měsíců. Teprve to v něm probudilo větší 
pocit odpovědnosti. Dan se nestyděl promluvit na mi-
krofon bez toho, abychom museli modulovat jeho hlas 
k nepoznání, což je opět důkazem toho, že rozhlas je 
intimnější médium. V televizní verzi se musel obraz 
i hlas většiny uživatelů změnit. V dokumentu vystu-
pují zároveň šéf protidrogové centrály Policie ČR, 
mluvčí ministerstva zdravotnictví, předseda České 
společnosti AIDS pomoc a ředitel krajské hygienické 
stanice hlavního města Prahy. Řeší se i případ obvi-
nění třiceti HIV pozitivních mužů, kteří měli vědomě 
rozšiřovat nákazu. V některých případech totiž šlo 
o šíření infekcí při chemsex parties.

Rozhlas je ale oproti televizi spíš na okraji. Není to 
pro filmaře trochu demotivující?

Myslím, že filmař netočí kvůli velké sledovanosti, 
ale proto, že chce zasáhnout publikum, které je 
jeho. To znamená, které mu rozumí. Samozřejmě 
ale budu rád, když moji práci někdo uslyší. Skvělé 
je, že rozhlasové dokumenty visí na webu, takže se 
sdílí i v sociálních sítích.

Daniel Jan Kupšovský
Během studií na FAMU (1999–2006) pracoval např. jako asi-

stent střihu v České televizi, jako skript zahraničních reklam 

a filmů u barrandovských servisních produkcí i  jako story 

editor reality show Big Brother na Nově. Po absolvování 

FAMU trikovým filmem Cherche la faim se začal věnovat režii. 

V letech 2007–2013 režíroval v ČT epizody dokumentárních 

a publicistických cyklů Kosmopolis, „Q”, Sabotáž, Na cestě 

a Naše tradice. Některé dokumenty realizoval také jako autor 

scénáře, kameraman a střihač. V roce 2013 se přestěhoval do 

Velké Británie, kde pracuje jako producent propagačních a in-

formačních internetových videí. Jako autor dokumentárních 

snímků spolupracuje s britskými produkčními společnostmi 

i s ČT a ČRo.

DokuVlna naživo i v podcastech
Můžete ji slyšet kdykoli a kdekoli. Vůbec první vlna autorských dokumentů Radia Wave ráda experimentuje. 
Líbí se jí krátká stopáž a „prožívané lidské příběhy se silným zvukem,“ říká její dramaturgyně Brit Jensen.

Radio Wave vysílá jedenáctý rok. Přišly dokumenty 
v pravý čas?

Myslím, že správný čas je pro ně vždycky. Ale 
teď navíc žánr kvete všude v západním světě, třeba 
anglosaský a severský dokumenty jsou hodně na 
vlně. Vím, že ho ve světě často poslouchají mladí 
lidé, ale tady měl spíš pověst žánru pro trpělivého 
posluchače. Takže jsme moc rádi, že ho můžeme 
díky Wavu dostat i k mladším.

Šéfredaktorka Iva Jonášová očekává, že DokuVlna 
přinese osobnější tón. 

Naše myšlenka je, že chceme probírat současná 
témata, a to hlavně skrz osobní příběhy. Chceme se 
na věci podívat z bližší perspektivy a porozumět jim 
očima někoho konkrétního, kdo je prožívá. Nechceme 
poslouchat experty nebo výpovědi svědků, chceme 
jít dovnitř lidí a díky jejich příběhům se podívat na 
témata, jako je strach, gender, život na periferii nebo 
třeba klima.
 
DokuVlnu dramaturgujete spolu s Jiřím Slavičínským. 
Oba jste rozhlasoví dokumentaristé. Jak jste vymy-
sleli 13 tematických skupin?

Jednak podle toho, aby to byly současný témata. 
A taky jsme se chtěli dostat ven z Prahy. Mnoho 

dokumentaristů v ní žije, takže se pak „tady všech-
no“ odehrává, ale to je škoda. Proto jsme navrhli 
téma Mimo centrum, které může přinést příběhy 
života na venkově, srovnání se životem v centru, ale 
i příběhy lidí mimo hlavní proud. Menšiny etnické, ná-
boženské nebo fyzicky odlišné. Vůbec nejdůležitější 
je pro nás ale to, aby měl autor k tématu blízký vztah.

Čím chcete zaujmout „mladě smýšlející“ posluchače, 
na které Radio Wave cílí?

Experimentujeme. Děláme dokumenty kratších 
stopáží od tří až pěti minut do 25 minut. Zároveň od 
začátku pracujeme s tím, že to bude podcastovatelný 
cyklus, takže každý si ho může vzít do mobilu nebo 
tabletu. Od února do května jsme také zkoušeli vysílat 
naživo, ve formátu magazínu. Každou třetí sobotu 
jsme uváděli dva až tři dokumenty ve studiu. Nechtěli 
jsme je analyzovat, spíš prezentovat. Říkali jsme si, 
že to bude přitažlivý obal.

Radio Wave se ale rozhodlo, že dokumenty bude 
uvádět samostatně. Proč?

Hodinový formát magazínu byl pro stanici moc 
dlouhý. Změnila proto koncepci – samostatné doku-
menty chce vysílat třemi kanály: jednou za čtrnáct 
dní ve svém pořadu On Air, ale zároveň na ČRo Vltava 

http://www.kupsovsky.com/
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i jako podcast. Propagaci jim obstará také Facebook. 
Možná, že se náš původní formát magazínu hodí spíš 
pro úzkou skupinu posluchačů. I když ve Spojených 
státech je velmi populární a já mám z různých stran 
nadšené reakce. Třeba od studentů.

Pro vás to byla první zkušenost s moderací v rozhlase.
A moc mě to bavilo. Snažila jsem se, aby poslu-

chači milovali dokumenty tak jako já. Magazín měl 
svoji atmosféru, moderovali jsme v novém studiu, 
které je prosklené, takže jsme mohli koukat na ulici, 
vlastně do jeviště světa. Lidé se na nás chodili dí-
vat, chovali se přirozeně, klidně se před námi líbali 
(úsměv), takže jsme nemuseli být nervózní a užívali 
jsme si příjemné večery. Doufáme, že se tak cítili 
i naši posluchači – že jim magazín nabídl místo, kam 
se rádi vrací, ať už poslouchají dokument na jakékoli 
téma.

V díle Zapomenutý východ jste uvedli český překlad 
snímku Podělanej kšeft z WC ve východopolském 
Lublinu a zároveň dokument Cestou zapomenutou 
válkou z válečné zóny na Ukrajině. Osvědčila se 
taková kombinace?

Nechtěli jsme působit jako specializovaný pořad 
o východní Evropě, chtěli jsme, aby se posluchači 
mohli na vážné téma podívat s nadhledem. On totiž 
i dokument z veřejných záchodů řeší vážný problém, 
transformaci Polska po roce 1989, která nevymýtila 
chudobu.

Na jaká témata DokuVlny se těšíte?
Těším se na spoustu témat, ať už to bude „noční 

filipínská džungle“, dokument o nevěře, portrét br-
něnských autobusáků, nebo třeba život se stále do-
konalejšími roboty; možná se nám jednou bude hodit 
bezpečnostní tlačítko kill switch, které je zajistí. Já 
sama mám rozpracovaný dokument o mikulášských 
čertech a strachu ze tmy.

Dokumentaristka Brit Jensen má pravidelně úspěch 
u nás i v zahraničí. Nebere jí to motivaci?

Cena je něco jako dezert. Může přijít, ale také 
nemusí. Já točím dokumenty, když cítím potřebu, 
nutnost nebo zvědavost. Dělala jsem takové, které 
cenu nedostaly, a stejně z nich mám radost.

Brit Jensen
Rozhlasová dokumentaristka a dramaturgyně Brit Jensen 

studovala v rodném Dánsku rétoriku s roční stáží na Univerzitě 

Karlově; pro Český rozhlas natáčí dokumenty v češtině. Re-

flektuje v nich například totalitní minulost Čech, kde deset let 

žije. Za dokument Anatomie jedné moravské vesnice získala 

první cenu festivalu Prix Bohemia Radio 2014. V ČRo autorsky 

zaštítila celoevropský Iron Curtain Project, který sledoval 

neodvyprávěné příběhy z komunistické totality před rokem 

1989. Svým dokumentem Velký plán bodovala na domácích 

soutěžích i na Prix Europa 2016. Spolu s M. Sodomkovou 

získala Novinářskou cenu 2016 za dokumentární sérii Yusra 

plave o život o syrské plavkyni, která se z války dostane na 

olympiádu.

Kněz + dokumentarista = Jan Hanák
V té rovnici je mu dobře. V malé farnosti na jižní Hané i za rozhlasovým mikrofonem. Naslouchá příběhům, 
protože slova sama nestačí. „Musel jsem začít věřit své intuici,“ říká Jan Hanák o rozhlasové profesi. A možná 
právě kvality zpovědníka jsou tím, co ho předurčilo k vítězství na loňské Prix Bohemia Radio.

Šly ve vašem životě obě profese souběžně?
Dobrá otázka. Sám nevím. Časově bylo na prvním 

místě rozhodně volání po kněžství. Ale už během 
studií teologické fakulty přišla spolupráce s nově 
začínajícím Radiem Proglas. Mohl jsem si tam osa-
hat a ozkoušet redaktora i moderátora. Zároveň mě 
v Olomouci vzali na žurnalistiku, takže jsem studoval 
souběžně dvě školy. Po nějaké době mi už ale nesta-
čilo používat slova v prvním plánu, začalo mě zajímat, 
co je za nimi. Chtěl jsem využít slova nebo zvuk jako 
způsob, jak zprostředkovat emoci příběhu.

Řekl bych, že ta dvojrole se dobře vyjímá v médiích, 
vypadá zvláštně.

Samozřejmě, to se kdekdo ptá… A já říkám: mám 
dva kamarády kněze – molekulární biology a jednoho 
kamaráda kněze – jaderného fyzika. To je zajímavé. 
Ale víte, dokumentarista, který vypráví příběhy, to je 

role, která s kněžími historicky velmi souvisí. Jasně, 
v 19. století to nebyl rozhlas nebo film, ale byly to 
psané příběhy.

Máte vlastně tradici na vaší venkovské faře na Hané.
Ano, přesně tak. Jsem farářem kousek od Brna, 

je to taková malá farnost − biskup mi tím umožňuje 
věnovat se dokumentaristice. Až do půlky 20. století 
tu byl jeden spisovatel nebo novinář vedle druhého. 
Takže pro mě je to přirozené.

Je vaše kněžství, ať už to jsou duchovní rozhovory, 
doprovázení, zpovědi, svátosti… dobrou praxí pro 
dokumentaristiku? 

Jednoznačně řeknu ano, ale je to oboustranné. 
Dokumentaristika mě dovedla k tomu, že jsem musel 
začít věřit své intuici. Jsou situace, kdy mi nikdo ne-
řekne, jestli to, co zamýšlím a točím, je správně, nebo 

http://www.hoha.cz/
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ne. Uvědomil jsem si, že v té chvíli mi nepomůže logika, 
která radí, jak věci jednoduše poskládat. A to je něco 
nesmírně důležitého i u duchovního doprovázení 
během svátosti smíření. Slyšíte slova, která někdo 
říká, a vidíte, jak člověk vypadá. Ale pokud chcete 
vyhmátnout, o co opravdu jde, musíte číst, co je za 
tím. A to se určitě projevuje i v tom, jak kladu otázky 
nebo vedu rozhovor při natáčení. Jo.

Cítíte, že vás lidé, se kterými se seznamujete, pouští 
blíž, když se dozví, že jste kněz?

To těžko dokážu objektivně zhodnotit, ale je 
pravda, že velkou část lidí už předem znám. Mimo-
chodem, lidí, se kterými se potkávám, je obrovská 
spousta, takže mám  jako dokumentarista kam 
sáhnout.

Takže ta témata vám sedí v kostelní lavici, když to 
trošku zkarikuju.

Ano, dokonce jsem ve své farnosti natočil dva 
rozhlasové a jeden filmový dokument.

Když si vzpomenu na vlastní setkání s knězem, ně-
kdy jsem cítil, že se podvědomě stylizuju, abych 
vypadal lepší. Nemůže být v tomhle vaše kněžství 
na překážku?

Určitě může, ale já nejsem kněz, který je nad věcí, 
nad lidmi. Víte, já v dokumentu nechci kázat, nechci 
někoho přesvědčovat. S kněžstvím ale souvisí to, 
že jsem v příbězích často hluboce přítomný. Myslím, 
že mě lidi − se kterými točím − vnímají jako Jana 
Hanáka, který je mimo jiné knězem. Mám spíš tu 
zkušenost, že mi důvěřují, stírají se mezi námi hranice, 
lidé se otevírají. Ale faktem je, že téměř ve všech 
mých dokumentech se nějak objeví téma duchovní, 
náboženské, téma Boha a tak, i když se na to neptám, 
protože kněžství to nějak vyvolává.

Dokument Diptych, se kterým jste loni vyhrál Prix 
Bohemia Radio, uvádíte jako „dvoudílný oltářní ob-
raz“. To je hodně náboženské zarámování rozhlasové 
práce. Na druhou stranu mi přijde, že vaše doku-
menty umí být i dost civilní. Třeba ve Vlcích dáte 
nahrávadlo třináctiletým klukům, ať se sami točí.

Téma od tématu. U Diptychu to jinak nešlo. Doku-
ment vznikl téměř náhodně, když můj dobrý přítel za-
žíval Jobovu situaci. Umírá a svoji zkušenost sděluje. 
V Diptychu je moje kněžství primární, působím vlastně 
jako ten, který ho doprovází k Hospodinu. Proto tento 
dokument chápu jako „oltářní obraz zpodobňující 
život a smrt jako skutečnosti vzájemně propojené“.

U Vlků mi samozřejmě o diptych nešlo, chtěl jsem 
zachytit, co zažívají kluci na prahu puberty. A hodně mě 
obohacovalo, jak reagovali na moje otázky. Třeba když 
vyprávěli, jak hrají počítačové hry. Člověk má tendenci 
to okamžitě odsoudit, ale když vám vzápětí řeknou, že 
hrajou spolu…, vytane vám najednou úplně jiné sdělení.

Máte rád v dokumentu patos?
Víte, my v českých zemích se ho bojíme. Celkem 

oprávněně, když se přešvihne, nedá se to poslouchat. 
Na druhé straně jsou ale některá životní témata, kde 
se bez něho neobejdete. V Diptychu je patos přítomný 
už v tom, že doprovázíte umírajícího. On je ale záro-
veň schopen jasnozřivě glosovat situaci, s humorem. 
Přijde mi to skvělé. Zvlášť ve společnosti, kde se 
smrti až hystericky bojíme, případně ji tragikomicky 
oslavujeme v krematoriu.

Když točíte o otázkách života a smrti, není vám 
mikrofon na překážku?

Přiznám se, že v Diptychu jsem se pohyboval na 
hraně, tušil jsem, že můžu sklouznout k mediálnímu 
hyenismu. Nějakou dobu byla ve hře i možnost, že 
Zdeňkův příběh natočím filmově. Jsem nesmírně rád, 
že se to nestalo. Obraz by byl na překážku, myslím, že 
by mi bránil zachytit intimitu svědectví. Zpětně jsem 
si uvědomil, že jít na hranu je důležité, v rozhlase, ve 
filmu, v divadle, v životě.

Jan Hanák
Studoval teologii, žurnalistiku a sociologii. Autorsky se věnuje 

zejména rozhlasovému a televiznímu dokumentu. Pro Českou 

televizi připravuje dokumentární seriál Zakázaný Bůh – pří-

běhy z totalitního období. Byl také rozhlasovým a televizním 

moderátorem a spolupracoval na několika divadelních insce-

nacích. Rád se věnuje aktivitám občanské společnosti a své 

farnosti v jihomoravských Bohdalicích.

Andrea Hanáčková

Reflexe normalizace na vlnách Českého rozhlasu
(cykly Told Untold a Děti Charty)

Brit hledá komunistu

Začátkem loňského roku se Český rozhlas zapojil do 
rozsáhlého celoevropského cyklu vyprávění dosud 
nevyprávěných příběhů Told Untold. Osmi mladým 

Holanďanům, kteří jsou podepsáni pod konkrétní 
stránkou Iron Curtain Project, bylo zhruba deset let, 
když v listopadu 1989 padla berlínská zeď. Nyní se 

http://www.hoha.cz/rozhlas
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/diptych-autenticke-svedectvi-o-smrti-jeji-nevyhnutelnosti-strachu-z-ni-a-smireni-s-ni-coz-je-neco-docela-jineho-nez-rezignace--1272666
http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/vlci-jak-zivot-vesmir-a-vubec-vidi-kluci-na-prahu-puberty--1621079
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obrací na předchozí generace a zajímají je příběhy, 
které zůstaly ještě čtvrt století po konci komunismu 
neodvyprávěné. V Českém rozhlase se projektu ujal 
Dokument Dvojky dramaturga Daniela Moravce, au-
torsky jej zaštítila především Brit Jensen. Dánka, žijící 
deset let v České republice, se celý rok snažila Če-
chům osvěžit paměť. Nemohla tušit, jak těžké to bude.

Kainovo znamení
V roce 1989 měla Komunistická strana Českosloven-
ska jeden a půl milionu členů. Podle historiků z Ústavu 
pro studium totalitních režimů není snadné určit, kolik 
z těchto lidí dosud žije, ale vzhledem k tomu, že do 
strany vstupovali i dvacetiletí svazáci na sklonku 
osmdesátých let, nutně musí jít i dnes o statisíce lidí, 
kteří v sobě nesou nejen svědectví minulosti, ale – jak 
ukazuje aktuální dokumentární série – především 
trauma svého bývalého členství. 

Rozhlas se pokusil tyto lidi oslovit a vysvětlit, o co 
jde: „Sbíráme osobní zkušenosti, zážitky a vzpomínky 
z doby před rokem 1989. Tyto příběhy jsou součástí 
naší historie a chceme je sdílet – bez odsuzování, 
se snahou pochopit období naší nedávné historie 
i motivace lidí, kteří v ní žili.“ Tak byla formulována 
základní teze projektu s vírou, že záruka anonymity 
otevře v lidech touhu vyprávět, k čemu dosud neměli 
odvahu a vůli.

Spoty vyzývající posluchače, aby se podělili o své 
příběhy, vysílalo několik stanic Českého rozhlasu. 
Další výzvy se objevily v tisku, Brit Jensen rozvěsila le-
táky v domovech důchodců. Odpověď však byla velmi 
chabá. Prvních dvacet minut dokumentu, v němž 
své pátrání tematizuje, vypráví o velkém mlčení, jež 
v Čechách kolem tématu vládne. Dokumentaristka se 
ptá jednoduše: „Znáte někoho, kdo byl před rokem 
1989 v komunistické straně?“ „Těch bylo!“ mávne 
každý respondent rukou. „Každej druhej!“ replikuje 
další. Při prosbě o konkretizaci však nastává ticho, 
neurčité hezitační zvuky a rezignace – osobně známe 
málokoho. Později tedy volí autorka jinou taktiku – 
kontaktuje lidi mladší generace, kteří sami stranou 
neprošli, „zaplaťpánbu, nebyl jsem ani pokoušenej,“ 
říká jeden z nich, a snaží se je přesvědčit, aby oslovili 
své rodiče, blízké příbuzné a nabídli jim možnost o své 
zkušenosti vyprávět. Tam zase naráží na strach. Na 
neochotu jít do konfliktu, otvírat vytěsněnou hanbu, 
odhalovat Kainovo znamení. Děti, vnučky a vnuci, 
synovci a neteře se nechtějí ptát, cítí se nejistí, bojí 
se. Dokument zachrání několik jedinců, kteří na vý-
zvu nakonec reagují a o svém stranickém angažmá 
promluví. Jsou čtyři.

Svazácká košile
V rámci české účasti na mezinárodním projektu tedy 
vzniklo několik desetiminutových vyprávění, jeden 

„velký“, padesátiminutový dokument pro Český roz-
hlas Vltava (dramaturgie Eva Nachmilnerová), při-
čemž na webu projektu jsou zveřejněny další příběhy, 
které se objevily formou dopisu, scénického čtení 
nebo byly zpracovány jako krátký animovaný film. 
Potíže s respondenty způsobily naprostou naho-
dilost témat, která přináší spíše marginální útržky 
z normalizační reality než komplexnější sebereflexi. 
Vyprávění mistra ze slévárenské haly, agilního vyso-
koškolského svazáka, naivního muže, který dodnes 
vzpomíná na nabídku udavačské spolupráce tak, že 
„to asi byla ta StB“. Příběh muže, který v šestnácti 
letech při vysilujícím výslechu zřejmě nešťastným 
výrokem ublížil kamarádovi, ani po letech si není jist, 
co přesně se stalo. Paní, která se dosud vnitřně ani 
formálně nevypořádala s ženou, jež na ni donášela. 
Při pohledu na jednotlivá, zdánlivě titěrná osobní 
témata působí enormní úsilí tvůrců jaksi nevyváženě. 
Jenže v tom tkví podstata celého uchopení této ne-
dávné historické éry, v níž marginalizace jakéhokoli 
činu tvořila bázi normalizačního úsilí vládnoucí strany, 
vlády a represivních složek moci.

„Zajímají nás možná osobní pochybení, kompro-
misy, kterých se mnoho lidí bylo nuceno z různých 
důvodů dopouštět, i to, za co se Vy osobně cítíte vinni 
nebo spoluzodpovědní,“ píše se v původní projektové 
výzvě. Brit konstatuje v jednom z dílů, že trvá po-
měrně dlouho, než se respondent dostane k vyprávění 
o sobě. Kroužení probíhá na ose: byla to těžká doba, 
fronty před obchody, obtíže s dětmi a jejich vzdělá-
váním, všudypřítomnost kontroly. Najít v pohledu za 
horizont uplynulých pětadvaceti let v šedi vzpomínek 
stěžejní okamžik, který stojí za vyprávění, muselo stát 
Brit Jensen mnoho trpělivosti a vytrvalého lpění na 
základní myšlence projektu. Samotné vyprávění totiž 
vlastně tak zajímavé není. Bývalý svazák popisuje, 
jak se stal svazákem, co ve svazu dělal, jak to bylo 
všechno formální a jak by se možná stal i komunistou, 
kdyby nepřišel listopad 1989. Jindy mistr slévárenské 
haly vypráví, jak se staral o lidi v několika provozech, 
jakou za ně cítil odpovědnost, jak vlastně tu práci 
dělat nechtěl a že nejhorší ze všeho bylo psát na ty 
lidi kádrové posudky. To, co z příběhů činí pozoru-
hodné miniatury, jsou především Britiny otázky, střih 
a postprodukční hudební zpracování. V tomto případě 
hudba s převahou dunivých spodních basových tónů 
navozuje atmosféru rozlehlých hal, v nichž v tmavém 
koutku za plentou nešťastný mistr sepisuje na bílý 
papír s nadpisem Posudek na spolupracovníka ubohá 
udání. Brit se na to jemně, ale vytrvale vyptává. Jak 
vypadalo ono pracovní místo, jak vypadal ten papír, 
který se zakládal do stroje, co přesně posudek obsa-
hoval, kdo to po mistrovi slévárenské výroby vlastně 
chtěl, jak věděl mistr o jednom každém svém pra-
covníkovi, zda chodí, nebo nechodí do kostela. Tento 
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respondent hovoří pomalu, chraplavým hlasem hledá 
slova, tvoří je s úsilím, zároveň však s fascinujícím 
uměním zkratky a detailu, jímž ozřejmuje, jak stresující, 
fyzicky a psychicky náročné prostředí ve vzpomín-
kách prochází. Tíživost mluveného projevu se pojí 
s temnou hudbou s ozvuky zvonů, houslí, basovým 
rejstříkem jakoby varhanní klaviatury a jemnými bicími, 
jež evokují odbíjení času ve chvíli, kdy respondent 
mluví o permanentním vnitřním napětí.

Spolupráce s muzikantem Filipem Jakšem v tomto 
případě znamenala zásadní autorské rozhodnutí, 
v rozhlasovém dokumentu velmi ojedinělé a je dno-
zna čně přínosné. Až z následně vedené debaty s tou-
to autorskou dvojicí vyplývá, že v hudební stopě 
nejde o žádné varhany nebo housle, ale o „industriální 
hračkářství“, pružiny, vlasce, natažené struny a loop 
efekty, které Jakš využívá k vyjádření atmosféry se-
stříhaného verbálního materiálu. Vybírá si klíčové 
okamžiky dokumentu („respondent se snaží najít 
svůj podíl viny“, „prvek naděje: vypráví o roce 1989“) 
a improvizací natáčí hudební smyčky, jež pak tvoří 
hudební narativ nonfikčního díla.

Nikdo se s tím chlubit nebude
Příběhů je zatím příliš málo na to, aby se dalo dojít 
k nějakému zobecnění. Dánka Brit Jensen ale roz-
hodně několik důležitých postřehů zveřejňuje. Jed-
nak je pro mne opravdu zajímavý způsob, jak se ptá. 
Vyrostla ve zcela jiném politickém kontextu, a proto 
ji zajímají i věci, na které by s nechutí, ale celkem 
přesně dokázal odpovědět každý, komu je čtyřicet 
a víc: Kdo vás do té strany pozval? Co přesně jste 
v té straně dělali? Jak jste se cítil vůči těm lidem, kteří 
nebyli členové strany? Jak se vystoupí ze strany? Ať 
už zkušenost s KSČ máme přímou, zprostředkova-
nou, nebo vzdálenou, kdo v komunismu vyrostl, toho 

nenapadne se právě takto ptát. Brit určitě pomáhá, 
že jako dobře česky mluvící a rozumějící cizince 
mohou mít lidé potřebu jí to vysvětlovat. Ona se 
však s těmito odpověďmi nespokojí a v dotazování 
pokračuje: Jaké to pro vás bylo být ve straně? Cítíte 
odpovědnost za to, jaké to bylo v Československu 
v sedmdesátých a osmdesátých letech? Setkáváte 
se s tím, že si někdo jiný myslí, že jste byl kariérista? 
Když se díváte na své členství zpětně, co si o tom 
myslíte dneska? Tajíte to, že jste byl ve straně?

Britina čeština je místy nepřesná, někdy zní naivně 
a dětsky, ale ve snaze zjistit, co daný člověk tají, o čem 
se stydí mluvit a proč, je jako dokumentaristka neú-
stupná. Stejně tak ale v žádném okamžiku necítíme 
hodnocení, pohoršení, překvapení nebo odsudek. 
I to vytváří pro respondenty dojem bezpečí a ochotu 
se o traumatický zážitek nebo dlouhodobý životní 
pocit podělit. A jsme znovu u toho. Sami respondenti 
skutečně pojmenovávají své příběhy jako trauma 
a zkušenost vyprávění jako terapeutický zážitek. Do-
kumentaristka ponechává drobnou reflexi vyprávění 
v každém ze zveřejněných příběhů. Její sociální herci 
svorně konstatují, že svěřit se s celoživotním pocitem 
viny bylo úlevné, „nebylo to tak hrozné, jak se báli“, 
pomohlo jim vyslovit, co je dlouhodobě trápilo. Jako 
by tím autorka vědomě v této první části práce na 
tématu povzbuzovala další, nás všechny, abychom ve 
společenské sebereflexi normalizačního období roz-
hodně pokračovali. „Češi mají v tomto ohledu mnoho 
co nabídnout, mají tak bohatou minulost a mohli by 
vydat velmi silné svědectví o tom, jak snadno pro-
padne velké množství lidí totalitnímu myšlení,“ říká 
Brit Jensen se silným přesvědčením, že neventilované 
trauma se zapouzdří do tabuizované bolesti, kterou 
přebere další generace bez šance pochopit kontext 
života svých rodičů a prarodičů.

Děti Charty 77 – dokumentární série na Plusu a na Dvojce

Padesátému výročí Charty 77 bylo v zimních měsících 
2017 věnováno množství pořadů Českého rozhlasu. 
Dokumentaristé Ivana Denčevová a Jan Sedmidubský 
připravili pro ČRo Plus sérii věnovanou těm, kteří 
v sedmdesátých letech 20. století Chartu většinou 
podepsat ještě nemohli, zato spolu se svými rodiči 
intenzivně pocítili represi komunistického režimu, 
který stejně jako nacisté zahrnul do své pomsty nejen 
aktéry konkrétního činu, ale i jejich rodiny. Dokumenty 
byly vysílány i na poslouchanější Dvojce, bohatě pro-
movány na všech stanicích a vznik seriálu je bohatě 
zdokumentován díky tomu, že na některé reportáže 
doprovázeli autory i fotograf a kameraman.

Děti chartistů z první vlny roku 1977 byly v době 
podpisů svých otců různě staré (portrétováni jsou Mi-
lena Jabůrková Grušová, Petr Placák, Martin Palouš, 

Simona Hradílková, Monika Arkai Dienstbierová, On-
dřej Němec a Marek Benda). Záslužně se podařilo 
zachytit nejen skupinu pražských chartistů, kteří 
byli v častém kontaktu a jejichž rodiny jsou často 
propojeny i příbuzenskými svazky ve druhé generaci. 
Zastoupeni jsou i signatáři z menších měst, kteří to 
v mnoha ohledech měli těžší a trpěli větší sociální 
izolací (v seriálu je zastupují Hradílkovi z Lipníka nad 
Bečvou). Zatímco Martin Palouš podepsal Chartu 
téměř zároveň se svým otcem, jiní si na svůj podpis 
počkali až do osmdesátých let, případně si pro sebe 
vyhradili jiný způsob protestu proti establishmentu.

Autoři seriálu Ivana Denčevová a Jan Sedmidubský 
vedou vcelku poučený dialog s lidmi, jimž Charta 77 
zásadním způsobem ovlivnila dětství a dospívání ve 
formování občanského a politického postoje. Zároveň 
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se daří v jednotlivých dílech zrekonstruovat myšlenky, 
ale i běžný občanský život signatářů Charty. Slyšíme 
úryvky z vězeňských dopisů, osobní poznámky, ci-
tace z knih, archivní záběry, někdy v autorské, jindy 
v herecké interpretaci. Posluchač získává poměrně 
plastický obraz doby, v níž stejně jako dnes lidi za-
městnávaly existenční starosti, rodinné a zdravotní 
komplikace. Politicky exponovaná skupina chartistů 
však přitom řešila především dopady režimní zvůle.

Časové souvislosti, proměny na postech mluv-
čí Charty, věznění a iniciativy jednotlivých období 
přidává do kontextu výpovědí dobře informovaná 
Denčevová, většina respondentů totiž pojímá dané 
údobí jako celek a jako uzavřenou kapitolu. Často se 
připomíná skutečnost, že podpis Charty byl v mnoha 
případech potvrzením statutu vyvrhele, že se k pod-
pisu uchylovali lidé zbavení již léta předtím možnosti 
aktivně pracovat ve svém oboru. Na to všechno se 
Ivana Denčevová ptá. Role Jana Sedmidubského byla 
spíše technicky ohlídat kvalitu záběrů, následně měl 
na starosti střih a režii pořadů.

Předností cyklu je rozhodnutí natáčet v auten-
tických prostorách, kde se v sedmdesátých letech 
chartisté scházeli, kde (třeba u Bendů) mohly děti 
tiše sedět a být účastny porad svých rodičů a jejich 
přátel. Snaha proniknout do soukromí jednotlivých 
sociálních herců nabízí zároveň možnost listovat 
přítomnými knihami, které jsou jakýmsi leitmotivem 
všech rozhovorů, nahlížet do rodinných fotoalb, za-
chytit topografii daného místa. Denčevová neváhá 
odvést řeč ke kvalitě čaje, komentuje pracovní ne-
pořádek na stole, diskutuje nad fotografiemi a stále 
znovu tak vzpomínky vrací do současnosti. Výhodou 
je její dobrá znalost lidí v dané komunitě, roztomilým 
detailem třeba přispěje v okamžiku, kdy při natáčení 
představí Monice Arkai (Dientsbierové) přítomného 
fotografa Tomáše Vodňanského, dalšího syna rodičů-
-chartistů. Obě „děti“ si poněkud rozpačitě vybavují 
okolnosti, za nichž se mohly v chartistických letech 
případně potkávat, jakkoli si to konkrétně nepamatují. 
Jindy mají však aktualizace a poukazy na součas-
nou práci a situaci sociálních herců významnější 
roli. V případě portrétu Petra Placáka nebo Ondřeje 
Němce vytváří permanentní pohyb v čase autentický 
doklad skutečnosti, že živá angažovanost ve věcech 
občanských svobod, politické bdělosti a jakéhosi 
společenského neklidu přetrvala u chartistických 
dětí dodnes. Je cenné, že se při střihu neztratily ani 
takové drobnosti jako narážky na tristní peroutkov-
skou kauzu současného českého prezidenta nebo 
Paloušovy postřehy k české politické kultuře.

Aktivity dětí prvních chartistů, jejich společenské 
a politické angažmá jednoznačně zrcadlí prostředí, 
v němž vyrostly, a vliv rodin, které vedly své děti k jas-
nému vymezení se vůči nesvobodě. Přestože nepadají 

triviální otázky typu, zda by konkrétní osobnosti svůj 
podpis dnes zopakovaly, je zřejmé, že za svůj teh-
dejší postoj ručí jednotliví respondenti dodnes tím, 
jak žijí, co dělají a jaké hodnoty navenek prezentují. 
Petr Placák ze svého mladistvého radikalismu nic 
neubral a i jeho vášnivou obhajobu myšlenek knihy 
Gottwaldovo Československo jako fašistický stát je 
třeba číst nejen jako polemiku nad kritikou knihy, ale 
také jako vyjádření celoživotního postoje a práce. 
Denčevová se Sedmidubským jsou ovšem vůči svým 
respondentům maximálně vstřícní a nekonfliktní, 
jakkoli třeba plzeňská kauza Marka Bendy rozhodně 
neslouží tomuto synovi čestného chartisty Václava 
Bendy ke cti slavného jména.

Autoři neustále lavírují mezi portrétním dokumen-
tem a nutnou edukací posluchače. Jako čtyřicátnice 
převážné většině dobových detailů rozumím, znám 
jména a souvislosti, jsem si však jistá, že už gene-
race mých studentů potřebuje detailnější vysvětlení 
charakteru doby, jednotlivých režimních opatření 
i různých technik a fíglů, které chartisté a lidé z di-
sentu využívali ve prospěch šíření informací, litera-
tury, pro vydavatelskou a jinou činnost. Denčevová 
se Sedmidubským zprostředkovali atmosféru doby 
sedmdesátých a osmdesátých let citacemi z au-
tentických estébáckých spisů. Petr Placák vypráví 
o tom, jak ho konkrétní lidé mlátili „na Barťáku“ a jak 
přesně tyto výslechy probíhaly, doloženo je špiclo-
vání Paloušových a hlášení o tom, jak chodil Palouš 
v čase 19.05 až 19.43 pro pivo. Tíživou atmosféru 
kádrujících soudruhů a neohlášených domovních 
prohlídek popisuje Simona Hradílková dodnes jako 
tísnivou a vyvažuje tak jisté bohémství a programo-
vou rebelii ve výpovědích pražských chartistických 
dětí. Sedmidubský cyklus podpořil dobovou hudbou, 
někdy prospěšně po smyslu výpovědi, jindy pouze 
interpunkčně.

Reflektovaný cyklus vnímá Chartu 77 především 
jako komunitu, pro konkrétní děti signatářů zajíma-
vou, vzrušující. Většina těchto sociálních herců se 
po letech shoduje v tom, že příslušnost jejich rodičů 
k této komunitě ve skutečnosti kladla na děti vyšší 
nároky – měly být ve škole lepší než ostatní, aby 
vůbec dostaly šanci pokračovat ve studiu, nebylo 
žádoucí zhoršovat si už tak poskvrněný politický profil. 
Zároveň je ale zřejmé, že tyto děti obvykle nejpozději 
v pubertě vzaly za svůj občanský postoj rodičů a na-
staly jim trable s komunistickým režimem, vedoucí 
k obstrukcím, výslechům, pronásledování i věznění. 
Samotné společenství Charty je tedy chápáno jako 
východisko debat o lidech uvnitř, její vnitřní rozpory 
dokumentární série neřeší.

Problematičtěji staví vznik i zánik Charty 77 autoři 
Apolena Rychlíková s Martinem Kohoutem, kteří se 
v březnové premiéře svého rozhlasového dokumentu 
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Mýtus Charty 77 pokusili popsat „zápasy o Chartu“, 
o její charakter, ambice, vyjednávací strategie i mezi-
národní renomé. Zatímco minisérie Českého rozhlasu 
Plus vytváří spíše memoárový obraz historie staré 
čtyřicet let, Rychlíková s Kohoutem se ve svém díle 
snaží porozumět mechanismu vzniku a fungování ne-
sourodého společenství lidí, které spojuje především 
silný protest proti stávajícímu režimu. Jak se mohli 
propojit bývalí komunisté z padesátých let, reformní 
komunisté, zapřísáhlí antikomunisté i mladí under-
groundoví umělci? Jak intenzivní musel být nesouhlas 
s komunistickou ignorancí vůči lidským právům, aby 
tolika lidem stálo za to postavit se svým podpisem 
na stranu poměrně krotkého apelu na dodržování 
mezinárodních úmluv, k němuž se i socialistické Čes-
koslovensko zavázalo? A co všechno se dělo uvnitř 
Charty, která díky svým mluvčím navenek působila 
jako kompaktní opoziční skupina?

Rychlíková s Kohoutem podnikli úspěšný, byť 
kompozičně zcela konvenční pokus tomuto mecha-
nismu porozumět. Vykonali velmi užitečnou práci. 

Nedávný proces s Kateřinou Krejčovou totiž ukázal, 
jak živý může být v těchto dnech a měsících odkaz 
skupiny lidí, která se postavila establishmentu čelem, 
jakkoli věděla, že tím na sebe přivolá nenávistné 
reakce a silnou represi. Krejčová ve své závěrečné 
řeči právě Chartu připomíná. S odvoláním na filozofa 
Jana Patočku hovoří o „solidaritě otřesených“, o em-
patii, kterou pocítila právě od signatářů Charty 77, 
znalců praktik totalitárního státu a jeho represivních 
složek. Na detailech svého případu poukazuje na 
podobnost aktuálního vykonstruovaného procesu 
s procesy ze sedmdesátých let. Dokumentární Děti 
Charty 77 vzpomínají na tuto dobu už spíše s úsmě-
vem, jakkoli nesentimentálně. Rychlíková s Kohou-
tem jsou mnohem pragmatičtější. Pravda je taková, 
že problémy zneužívání pravomoci úředních osob, 
nejrůznější podoby policejní zvůle a znovu nastolo-
vané umělé konstrukce trestných činů, stejně jako 
úřední kličky vedoucí k osvobozování prominentů 
z trestních vazeb, se opět staly realitou současné 
české politické scény.

Eva Schulzová

Modelová hra české postmoderní rozhlasové dramatiky: Xaver

In: SCHULZOVÁ, Eva. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. Brno: Janáčkova akademie múzických 
umění v Brně, 2014. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-064-7, s. 123–139.
Vedoucí dizertační práce: prof. PhDr. Antonín Přidal

17. 11. 2009, k dvacetiletému výročí sametové revoluce, měla v Klubu rozhlasové hry na ČRo Vltava pre-
miéru první část sedmidílného seriálu Xaver od dramatika a dramaturga Jana Vedrala. Dílo s podtitulem 
Český rozhlasový příběh 20. století a označením Zvukový román nastudoval režisér Petr Mančal s Tomášem 
Töpferem v titulní roli.

Jan Vedral (nar. 1955) patří ke zkušeným rozhlasovým dramatikům a autorům. V rozhlase debutoval v roce 
1985 původní rozhlasovou hrou Kurs střelby ve ztížených podmínkách a dosud bylo v ČsRo/ČRo uvedeno 
osm jeho původních rozhlasových her.1

V celém díle, nejvýrazněji v původních rozhlasových hrách Dabér (režie: Jiří Horčička, 1996) a Jackson 
aneb Showbusiness a umírání v písních a tancích národa českého (ač se jedná o původní rozhlasovou hru, 
měla premiéru nejdříve v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a až poté v rozhlase, obě v režii Ivana Ho-
lečka, 2005), a především v seriálu Xaver se Vedral zabývá vztahem umělecké tvorby a totalitní moci. Opus 
Xaver lze díky jeho komplexnosti a šíři záběru považovat nejen za vrchol Vedralovy dosavadní dramatické 
tvorby, ale za završení první etapy vývoje původní rozhlasové dramatické tvorby po roce 1989. Autor se 
v rozhlasovém prostředí pohybuje mnoho let, zná poměry v rozhlase i proměny dramaturgie po roce 1989 
a vše, co v rozhlasových zdech zažil, slyšel i sám vytvořil, vložil do svého Zvukového románu.

Jan Vedral v rozhovorech uvádí, že měl toto téma „ve skladišti své hlavy“ dlouho předtím, než ho zpra-
coval.2 Záměrně odkazuji na jeho hru z roku 1994, kde se na několika místech objevují narážky na Xavera 
(např. „Hovoří k vám Xaver“ [Vedral, 1994: 13]) a která končí koláží rozhlasových znělek různých dob, což 
je postup, který Vedral využívá v úvodu každého dílu seriálu Xaver (viz dále).

Ačkoli se Vedralův Xaver jeví jako dílo současné, vycházející z aktuálního společenského diskurzu a umě-
leckých trendů, je takové právě proto, že se v něm zrcadlí obsahové motivy i formální postupy dramatické 
tvorby posledních dvaceti let a zprostředkovaně i předchozích období, protože mnohé hry po roce 1989 
přímo navazují na tvorbu 60., 70. a 80. let, a některé dokonce 30. let. I tyto vlivy se projevily ve scénáři Xavera. 
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Janu Vedralovi poskytl životní příběh skutečného normalizačního redaktora Miroslava Mráze alias Xavera 
vhodné východisko, které mu umožnilo v dramatické zkratce postihnout společenské změny a proměny 
rozhlasové slovesné tvorby od počátků do současnosti. Základním aspektem díla je pestrost a různoro-
dost. Seriál má i didaktický rozměr a místy připomíná spíše vědeckou esej než dramatický text. Je bohatý 
na aluze, z nichž každá při bližším zkoumání odkazuje na rozhlasovou hru či hry, které dané téma či motiv 
(v seriálu okrajový, dílčí) zpracovávají jako hlavní. Každý z těchto aspektů by byl námětem na zvláštní studii. 
Budu se proto podrobněji věnovat aspoň některým.

Z hlediska obsahu
Námět vychází z rozhlasového prostředí: Miroslav Mráz (nar. 1925, rok jeho úmrtí není znám) se proslavil 
především několikaminutovými agitačními relacemi, které se v ČsRo vysílaly v letech 1969–1970 pod ná-
zvem Hovoří Xaver.

Život Miroslava Mráze zajímal rozhlasové tvůrce již dříve: v roce 2003 měl premiéru dokument Zdeňka 
Boučka nazvaný také Xaver, s podtitulem „Nahlédnutí do bizarního osudu muže, který se neblaze zapsal 
do dějin rozhlasu v létech normalizace“ [Bouček, 2003: 1].

Posluchači se z dokumentu mohli o Xaveru-Mrázovi dovědět základní informace, resp. několik málo 
ověřených faktů a množství historek, které o sobě s oblibou sám šířil: Miroslav Mráz byl amatérský he-
rec, rozhlasový redaktor, měl režijní i spisovatelské ambice, ale i přes několik uveřejněných děl3 zůstal 
pouhým grafomanem a nedoukem. Především to však byl kariérista, vyznavač komunistického režimu 
50. let, udavač StB, patologický lhář a nebezpečný, psychicky nemocný člověk. Po 2. světové válce se 
zdálo, že by se mohl uplatnit jako divadelní herec, poté to vypadalo na slibnou kariéru v rozhlase, odkud 
ovšem na konci 50. let musel odejít. V 60. letech byl nezaměstnaným invalidou v jihočeské vesnici, kde 
ho živil důchod a manželka z učitelského platu. Do Prahy se vrátil v srpnu 1968, aby podpořil sovětskou 
okupaci, a tehdejší ředitel ČRo Bohuslav Chňoupek ho pověřil „normalizací“ krajských studií ČsRo. Tehdy 
přichází „vrchol“ Mrázovy kariéry – dle Boučkova dokumentu odvysílal ČsRo v letech 1969–1970 na čtyři 
sta Mrázových ranních minutových prosovětských agitek, které se kvůli své hlouposti a křečovité snaze 
o působivost staly terčem posměchu veřejnosti. Vedení rozhlasu tedy tyto tzv. xaveriády později zrušilo 
a v archivu se nedochovala ani jediná, v textové ani zvukové podobě. Pro Mrázův život i působení je cha-
rakteristické, že doklady o jeho činnosti, nahrávky i texty jeho her byly většinou pečlivě smazány, odstra-
něny, zničeny (proč tomu tak je a kdo je za to zodpovědný, je též jedním z témat seriálu Xaver). Zdeňku 
Boučkovi se podařilo najít čtyři Xaverovy agitky, které se uchovaly na domácích nahrávkách posluchačů 
(ty zazní v seriálu Jana Vedrala).

Po odchodu z pražského rozhlasu Mráz postupně působil v několika regionálních kulturních institucích, 
které byly poté zrušeny (často jako důsledek jeho neblahé činnosti), až se na počátku 80. let odstěhoval 
i s manželkou a oběma dcerami do Izraele, prý proto, aby dcery vychovával v židovské víře (jeho údajný 
židovský původ se však nepodařilo prokázat). O jeho působení v Izraeli nejsou – až na jeden publikovaný 
rozhovor – další zprávy a neví se ani to, kdy zemřel.

V Boučkově dokumentu na Mráze vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci Josef Henke, Jiří Hubička, 
Rudolf Matys a herečka Ludmila Naarová, Mrázova láska z mládí. Je paradoxní, že právě syn této herečky 
se stal nakonec v 80. letech obětí režimu, jemuž bývalý milenec jeho matky tak oddaně sloužil: Boučkův 
dokument uzavírá vzpomínka Jiřího Hubičky na kauzu kolem hry a inscenace Klauni a vlastenci a drama-
turga Ivana Škapy, syna Naarové. V dokumentu zazní i úryvky z rozhovoru Xavera se spisovatelkou Rut 
Bondyovou, který byl uveřejněn v izraelských novinách 18. 2. 1981.

Jan Vedral v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že při práci na seriálu vycházel mj. z materiálů, které 
mu poskytl Zdeněk Bouček [Machalická, 2008].4 V dokumentární rovině (podrobný rozbor rovin Xavera viz 
dále) seriálu rozvádí a doplňuje, co zaznělo v Boučkově dokumentu. Postavy neoznačuje jmény, ale obecně 
jako Starý režisér, Stará celebrita, Dramaturgyně apod. Průměrně informovaný posluchač však může většinu 
postav snadno rozšifrovat, ještě lépe ten, který slyšel Boučkův dokument (několikrát autor svým postavám 
jako repliky předepisuje přímo výpovědi, které zazní v Boučkově dokumentu). Vedral informace převzaté 
z dokumentu o mnohé obohatí (např. o Xaverově mládí a kočovném životě s Naarovou, o výslechu u StB 
v Českých Budějovicích ad.) a o jednu výraznou informaci ochudí – nezazní v něm příběh Ivana Škapy, což 
je ovšem pochopitelné, protože ten s Xaverem přímo nesouvisí.

Již volbou námětu reaguje autor na tendenci jak ve sledovaném období, tak v rozhlasové hře obecně: 
na zájem tvůrců rozhlasových her zpracovávat dokumentární a životopisný materiál, tedy pronikání publi-
cistických postupů, prvků dokumentů a featuru do rozhlasové hry.
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Na tomto místě je třeba připomenout, že první československou rozhlasovou hrou, která dosáhla za-
hraničního úspěchu, byl Cristobal Colón od Františka Kožíka, jehož námětem byl životní příběh Kryštofa 
Kolumba. Souvisí to s tím, že rozhlasu byla původně připisována převážně vzdělávací funkce, životní osudy 
známých osobností byly od počátku považovány za náměty vhodné pro rozhlasové ztvárnění, ať už ve formě 
rozhlasového pásma, nebo hry (srov. podkapitolu 4.2 Z hlediska formy, podkapitolu 4.2.2 Ozvěny formálních 
postupů 70. a 80. let, v níž se zabývám životopisnými hrami).

Novinkou mezi životopisnými náměty je kritický pohled na osobnosti z období normalizace (viz výše 
zmíněné další hry Jana Vedrala či Koule Davida Drábka). Námět seriálu lze zobecnit jako životopis osobnosti 
z období normalizace, tedy z období českých dějin, o němž se autoři nemohli před rokem 1989 svobodně 
vyjadřovat. Pro náměty tohoto typu je charakteristické, že autoři rozhlasových her zpracovávají téma, 
o němž již předtím v rozhlase vznikly dokumenty (srov. výše podkapitolu 4.1. Z hlediska obsahu, 4.1.3 Nové 
náměty, část Odsunuté vzpomínky).

Kromě hlavní fabule lze ve hře pozorovat mnohé dílčí motivy, které odkazují na další nové náměty, jež se 
objevují v daném období: vliv normalizace na charaktery lidí (též Políček č. 111, Podivná zatáčka po sezoně, 
Objížďka), konfrontace mladé generace, jejíž příslušníci byli za normalizace dětmi, s příslušníky starší gene-
race, kteří byli buď oběťmi, nebo podporovateli režimu (Interview, Elektrický nůž, Slepecké cvičení, Klíč je na 
tvé straně, Dědictví Erika Mollarda), s tím související vztah mladé generace ke starší, zájem o její vzpomínky 
a zážitky, političtí vězni a jejich návrat do běžného života (Klíč je na tvé straně), hudba (viz výše podkapitoly 
4.1 Z hlediska obsahu a 4.2 Z hlediska formy, vždy část věnovanou hudbě) ad. (podrobnější rozbor viz dále).

Z hlediska formy
Příběh Miroslava Mráze je zpracován ve čtyřech rovinách (seřazeny od vnější po vnitřní):

- abstraktní rovina;
- reálná rovina – rozhlasové studio;
- dokumentární rovina;
- rovina thrilleru.

abstraktní rovina:
Vnější rámec dění tvoří personifikované části rozhlasového scénáře, tedy Remarka – Scénická poznámka, 
a z odborného textu, tj. Hvězdička – Poznámka pod čarou, a abstraktní Krásný hlas – Krásný ohlašovací 
rozhlasový hlas, zástupce všech hlasatelů a hlasatelek, kteří kdy v rozhlase pracovali. Tyto abstraktní 
postavy společně plní funkci vypravěče. Krásný hlas uvádí každý díl seriálu i změny v prostředí, Remarka 
slouží především pro lepší orientaci v textu a prostoru a Hvězdička je vysvětlivka, která pomáhá především 
příliš mladým a nepříliš vzdělaným posluchačům – vždy, když v pořadu zazní nějaké jméno, název apod., 
Hvězdička ho ihned snaživě vysvětlí.

Tyto postavy spolu diskutují, sdělují si své názory, vzpomínají, hodnotí autora. Říkají, že jsou v rozhlase 
odedávna – tvoří „ducha rozhlasu“, jsou v jeho zdech, tak jako vše, co v rozhlase kdy zaznělo, a všichni, kdo 
z něj kdy vysílali – včetně Xavera [srov. Vedral, 2008: 2]. Působí zároveň jako zcizovací efekty.

V této rovině zaznívá autorova reflexe média rozhlas, jeho zkoumání specifik rozhlasové tvorby, zamýšlení 
se nad jeho smyslem a významem jak pro ty, kdo v něm pracují, tak pro publikum, pro život „tam venku“.

reálná rovina – rozhlasové studio:
Příběh rozhlasových pracovníků tvoří hybnou dějovou linii seriálu. Odehrává se na poradách v zasedací 
místnosti a při práci ve studiu. Jeho protagonisty jsou Reportér, Editor a Elévka, kteří diskutují o správné 
náplni rozhlasového programu.

Reportér a Editor jsou oba vrstevníci autora. Reportér je původně akademik, který se snaží ve vysílání 
uplatňovat závažná témata, jimiž chce udržovat a obnovovat paměť národa. Proto navrhuje pořad o Xaverovi. 
Editor naopak prosazuje, aby se posluchači předkládalo jen to, co zná a co ho nezneklidní. Zdůrazňuje, 
že zpracovávané pořady musí vyhovovat především jeho nadřízeným. Elévka, dvacetiletá začátečnice 
(v pořadu přímo zazní, že se narodila v roce 1988), hlavně chce všechny pořady pořádně „naspídovat“, aby 
posluchačům „šly lehce do uší“ [srov. Vedral, 2008: 6] a aby byly „sexy“ [srov. Vedral, 2008: 58]. Shoduje se 
s Editorem v tom, že pořady musí být především zábavné. Editor s nápadem na pořad o Xaverovi nakonec 
souhlasí, ovšem s tím, že Reportérovi má sekundovat Elévka, aby bylo jisté, že vše bude srozumitelné i pro 
tak nevzdělané posluchače, jako je ona. Elévku téma postupně zaujme a pro pořad vymyslí formu thrilleru 
po vzoru románu Šifra mistra Leonarda od Dana Browna. Ta tvoří další rovinu seriálu.



32 Svět rozhlasu 37 / 2017

Reálná rovina úzce souvisí s rovinou předchozí, abstraktní. V původních českých rozhlasových hrách 
ve sledovaném období je médium rozhlas často tematizováno – buď tím, že jedna z postav vykonává roz-
hlasovou profesi, nebo že se děj/jeho část odehrává přímo v rozhlase, nebo je hra ozvláštněna využitím 
jiného rozhlasového žánru (interview, talk show, dokument/feature ad.).

V hrách z počátku 90. let, především v hrách faktu, doznívajících z 80. let, jsou tyto motivy často využívány 
pouze účelově, aby měla postava důvod vyprávět. Například ve hře Klub štresáků přichází do redakce novin 
matka, aby mluvila s novinářem o dopadu jeho článků – ale stejně tak by mohla přijít do rozhlasového studia 
a vyprávět redaktorovi o vlivu jeho rozhlasových pořadů. V tomto případě je forma interview s žurnalistou 
pomůckou, která autorce umožnila, aby postava mohla vést monolog o tématu, jež ji zajímalo.

Ve hře Interview z roku 2000, která se už názvem hlásí k rozhlasové žurnalistice, zase přichází mladá 
rozhlasová žurnalistka natočit rozhovor se starou herečkou a její sestrou. Zvolená forma dává velký prostor 
herečce, aby vyprávěla svůj životní příběh – podporována starou paní.

Obě zmíněné hry by mohly být formálně koncipovány zcela jinak a jejich výpověď by se nezměnila – 
Matka v Klubu štresáků i herečka v Interview by mohly mluvit s libovolným příslušníkem mladší generace, 
vůbec by se nemuselo jednat o zástupce médií.

V hrách nové generace souvisí tematizace média rozhlas s postmoderním zkoumáním formy, která se 
tak stává jedním z významových plánů. Tím, že se hry často odehrávají v rozhlasovém studiu nebo využívají 
žánrů rozhlasové publicistiky, se tvůrci vracejí k počátkům rozhlasu, do 30. let, kdy první světově proslulou 
rozhlasovou hrou byla mystifikační inscenace Válka světů. Prvky mystifikace se objevují např. v Kouli, která 
má formu rozhlasové talk show a jako zvukové předěly je v ní použita znělka stanice ČRo Vltava, nebo ve 
hře Bluesmeni, která je stylizována jako živé vysílání pořadu fiktivní americké stanice KQFC. Formu fiktivního 
rozhlasového pořadu využívá dále Antonín Přidal v rozhlasové hře Noční žokej, v níž rozehrává tragický 
příběh záměny hlasů lidí, kteří volají do nočního rozhlasového vysílání, Marek Horoščák v komediální hře 
Zlaté časy o stejnojmenné fiktivní rozhlasové talk show, Markéta Fiedlerová v apokryfu Zázrak a jeho re
portér o reality show, v níž se soutěží o Kristův zázrak, nebo Arnošt Goldflam ve fiktivním dokumentu Život 
a dílo Viktora Laudy.

V některých případech jsou forma s obsahem pevně spjaty: Noční žokej je zvláštním druhem telefonní 
hry, což je specificky rozhlasový žánr, spjatý výlučně s médiem rozhlas, jehož působivost propojení přímo 
s rozhlasovým pořadem ještě zvýšilo. Autor navíc rozehrává příběh záměny hlasů, které by v jiném médiu 
nebylo možné takto zpracovat. Ve hře Zlaté časy je médium rozhlas tematizováno (do studia dokonce přichází 
fiktivní starý rozhlasový režisér a fiktivní rozhlasová pornoherečka), hra Život a dílo Viktora Laudy – rozhlasová 
varianta Čapkova Života a díla skladatele Foltýna – navazuje na formu literárního pásma o spisovatelích.

Jinde však tento formální postup může působit samoúčelně: např. v další Horoščákově hře Muž, který 
ztratil humor, a žena, co neexistuje je scéna, kdy psycholog v rozhlasovém pořadu odpovídá na dotazy 
posluchačů. Je sice napsána vtipně a zcela v groteskně-hororovém stylu hry, na druhou stranu si lze před-
stavit, že by se psychologova komunikace s pacientem, která postupně získá charakter noční můry, mohla 
odehrávat v jiném prostoru, v jiné situaci, a její účinek by tím nebyl oslaben.

Zvolená forma je však málokdy tak opodstatněna a tak úzce spjata s obsahem jako právě v případě 
Xavera. Ryze rozhlasový námět (život rozhlasového pracovníka) si žádá rozhlasové zpracování. Autor však 
nejen že volí nejvhodnější formu – fiktivní dokument o tvorbě rozhlasového pořadu, ale také ji v rámci seri-
álu neustále podrobuje (několikanásobné) reflexi a zevrubnému zkoumání. Vzniká tak „rozhlas v rozhlase“ 
(obdoba divadla na divadle), tedy metarozhlasový útvar, známý od 60. let, např. z Vyskočilovy Cesty do Úbic.

Nejblíž k Vedralovu pojetí má hra Slepecké cvičení, která je také založena na tom, že mladá rozhlasová 
redaktorka v 90. letech pátrá po životě a smrti redaktora – redaktor ve hře Slepecké cvičení však na rozdíl 
od Xavera nebyl představitelem, ale obětí normalizace. I ve Slepeckém cvičení je tematizace rozhlasového 
média zcela opodstatněná a můžeme mluvit o metarozhlasové hře, v níž je otázka „kdo vypráví hru o kom 
a kdo ji poslouchá“ zproblematizována mnohonásobným „zacyklením“.

Jedná se o jeden z charakteristických znaků postmoderny, kdy je v rámci díla reflektován proces jeho 
vzniku a jeho forma včetně možných rovin vnímání díla. Prolínáním jednotlivých rovin oba autoři tematizují 
propojení minulosti s přítomností.

dokumentární rovina:
Další rovinou je dokumentární materiál o Mrázu-Xaverovi (a materiál s ním související), který natáčejí Repor-
tér s Elévkou a který je základem pro volné rozvíjení Xaverova příběhu v rámci roviny thrilleru, inspirované 
románem Šifra mistra Leonarda od Dana Browna. 
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Jedná se o tyto složky:
- fiktivní publicistická – fiktivní rozhovory s pamětníky (s Xaverovými bývalými spolupracovníky – režiséry, 

dramaturgy, herci, s milenkou z mládí) i současníky (s vydavatelem románu Jen hrobař zaplakal, s Re-
portérovým spolužákem označovaným v seriálu jako Esoterik), s Archivářkou ČRo; Elévka připravuje 
ankety s lidmi na ulici;

- skutečné archivní materiály: zvukové – posluchačské domácí nahrávky relací Hovoří Xaver, písemné – 
Xaverův dopis, životopis, ukázky ze spisu StB „Mirek“;

- literární – úryvky z Mrázových děl (ze hry Myši a hvězdy, z románu Jen hrobař zaplakal).
Tato složka seriálu nese znaky životopisného pásma, které vykazuje řadu průniků s featurem. Této formy 
autoři s oblibou využívají, ať již při tvorbě životopisných her o skutečných, tak fiktivních osobnostech. 
V podkapitole 4.2 Z hlediska formy, 4.2.2 Ozvěny formálních postupů 70. a 80. let jsem uvedla čtyři hlavní 
postupy, jak autoři zpracovávají životopisné motivy – hra na pomezí pásma a hry, životní epizoda jako 
východisko pro původní hru, fiktivní dokument, zdánlivě fiktivní rozhlasová hra, která vznikla na motivy ze 
života reálné osobnosti.

V dokumentární rovině Vedralova seriálu jsou obsaženy všechny tyto postupy: Ze skutečného a fiktivního 
dokumentárního materiálu o Mrázovi, který v seriálu zazní, by bylo možné vytvořit životopisnou hru i životo-
pisné pásmo, dokument i feature. Materiál většinou zaznívá v rámci rozhlasové porady (viz reálnou rovinu 
výše) – je tedy již sestříhán a upraven, rozhovory se prolínají s ukázkami z archivních materiálů i Mrázových 
děl. Autor často vkládá postavám do úst repliky, které jsou přímo přepisem dokumentárního materiálu či 
Boučkova dokumentu, jak jsem uvedla výše.

Z toho, jak Vedral ztvárnil rozhlasové prostředí i fiktivní dokumentární materiál v různých fázích zpracování, 
je zřejmé, že rozhlasovou práci perfektně zná z vlastní zkušenosti. Podobně zdařilé je zobrazení rozhlaso-
vého prostředí i v hrách dalších autorů, zběhlých v rozhlasové praxi – Marka Horoščáka, Antonína Přidala 
ad. V tomto srovnání vyniknou nedostatky her, jejichž autoři s rozhlasovou praxí nemají tolik zkušeností, 
např. fiktivní reportáže, rozhovory a reminiscence v Drábkově Kouli, které – přes patrnou míru nadsázky 
a záměrnou neumělost – můžou na posluchače působit rušivě.

- Autor si vybírá některé epizody z Xaverova života (např. situaci, kdy ho jeho rodiče počali, či výslech 
StB) a rozehrává je jako svébytnou dramatickou situaci, která by se mohla stát základem samostatné 
rozhlasové hry (Vedral explicitně uvádí v textu dvě „mikrohry“, které rozehrává kolem dvou výslechů StB);

- Xaver je sice reálná osoba a v dokumentu zaznívají fakta o jeho životě, ale v některých situacích je 
stylizován jako téměř mytická, ďábelská, neskutečná postava, ztělesnění normalizačního rozhlasového 
zla. Také struktura dokumentární roviny, založená na pátrání po tom, kdo vlastně Xaver byl, vyvolává 
dojem, že realitu již všichni zapomněli a ze svých nepřesných vzpomínek konstruují fiktivní obraz reality, 
který jim vyhovuje (viz dále témata – hledání pravdy);

- Xaverův příběh je komponován jako fiktivní dokument, a jak jsem doložila výše, Xaver se místy stává 
fiktivní postavou – stává se projekcí každého z dotázaných a v další rovině příběhu – rovině thrilleru – 
rozehrává autor kolem Mráze zcela fiktivní dobrodružný příběh.

rovina thrilleru:
Thriller je rozhlasový pořad, který Elévka vytváří na základě dokumentárních materiálů o Xaverovi ve snaze 
přetvořit – ze svého pohledu – nudnou historii v něco, co půjde posluchači „lehce do uší“, jak říká. Příběh 
vypráví po vzoru románu Šifra mistra Leonarda, jednoho z největších současných bestsellerů. Vytváří kon-
spirační teorii, podle níž lze všechny události dějin lidstva vyložit jako střet dvou hlavních sil – „tajného řádu 
nesmrtelných rytířů Sempervivánů“ [srov. Vedral, 2008: 28] na straně dobra a Stínů na straně zla. Vykládá 
dokonce několik světových událostí (např. teroristický útok na WTC v New Yorku) z pohledu boje mezi 
těmito dvěma stranami. Nyní dějiny dospěly ke svému vrcholu: Má být vzkříšen Xaver jako Ahasver, věčný 
Žid. K tomuto úkolu byl vyvolen Esoterik – starý hippie, alkoholik a bezdomovec, v reálné rovině Reportérův 
kamarád z mládí, na něhož Elévka náhodou narazí, když dělá anketu o Xaverovi, v rovině thrilleru sempervi-
vánský „Repasiáš“, tedy – jak toto označení vysvětluje sám Esoterik – „Obnovitel“ [srov. Vedral, 2008: 28].

V rovině thrilleru se objevují všechny postavy z reálné roviny a většina z roviny dokumentární, ovšem 
v jiných rolích, nebo aspoň jiných životních příbězích. Opilec-Esoterik se stává prorokem, Reportér prožívá 
románek s lékařkou Marií, Editor je představitelem Stínů, tedy zla, a snaží se Reportérovi jeho pátrání překazit.

V této rovině nechybí ani další prvky známé ze současných amerických napínavých příběhů: nevylé-
čitelná nemoc, na niž postavy okamžitě umírají – zde „mor zapomnění“, který se přenáší krví; záchrana 
v poslední sekundě – zde je to nalezení protilátky na mor; špion, který hraje na obě strany – Marie se tváří, 
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že spolupracuje se Stíny, ve skutečnosti je však na straně dobra; záměna osob a rolí; postavy z mytologie – 
bájná hora Blaník jako klášter Sempervivánů a nakonec apokalyptičtí jezdci.

Všechny roviny jsou rozehrávány od prvního dílu a komplikovaně se prolínají; v posledním díle se propojí 
v apokalyptickém finále.

Názvy kapitol jsou převzaty z materiálu o Xaverovi (z jeho životních epizod či z historek o něm), název 
se v díle vždy vysvětlí:

1)  Servíte, promiň – název kapitoly pochází z historky o tom, jak se místo nápisu „Servít je vůl“, který se 
objevoval na veřejných toaletách v 60. letech, začalo za normalizace v souvislosti s relacemi Hovoří 
Xaver psát „Servíte, promiň, vůl je Xaver“;

2) Tonutí v jezeru paměti – odkaz na antickou mytologii – podle jednoho z výkladů byly v podsvětí dvě 
řeky, Léthé – řeka zapomnění, a Mnémosyné – řeka paměti (jinak spíše známá jako bohyně paměti) 
[srov. Zamarovský, 2000: 282–283];

3)  Jen hrobař zaplakal – název Xaverova románu;
4)  A odteď budu větší svině než ostatní – jeden z Xaverových údajných výroků; 
5)  Tajný vládní zvěd – Xaverova spolupráce s StB;
6)  Myši a hvězdy a zase myši – parafráze názvu Xaverovy hry Myši a hvězdy;
7)  Dies irae – původně latinský hymnus z 13. století, který popisuje den posledního soudu, tedy apoka-

lypsu; stal se součástí zádušní mše – rekviem.

Části seriálu, resp. kapitoly Zvukového románu, jsou komponovány podobně: Začínají abstraktní rovinou, 
následuje střih a scéna z rozhlasové zasedací místnosti a dále se prolíná dokumentární rovina s thrillerem, 
přičemž v každé kapitole je vyprávěna uzavřená epizoda. V nejnapínavějším okamžiku je vždy příběh pře-
rušen jako cliffhanger, který posluchače naláká ke sledování další části.

Rychlé střihy a střídání kontrastních scén (rozdílných žánrů, rozdílného rytmu) jsou jedním z typických 
znaků rozhlasové tvorby obecně (již v Horčičkově nastudování adaptace Čapkovy Války s Mloky), v post-
moderních hrách a hrách nové generace jsou však velmi výrazné. Vedral v rychlých střizích přenáší děj 
z centra Prahy do útrob hory Blaník, do sempervivánského kláštera, do zahradní budky, v níž žije Esoterik… 
Právě tato tendence odlišuje hry nové generace např. od komorních psychologických dramat, která se 
odehrávají v jednom prostoru.

Žánr, forma
Xaver je rozhlasový dramatický seriál s podtitulem Zvukový román.

Autorovo rozhodnutí zpracovat téma do podoby seriálu jistě souvisí s tím, že je velmi rozsáhlé. Autor 
tak opět (stejně jako volbou námětu) své dílo včleňuje do kontextu historie rozhlasové slovesné tvorby 
od počátků (srov. podkapitolu 4.3 Z hlediska stopáže, část Seriál). Pro toto tvrzení lze najít oporu přímo 
v textu, kde odkazuje na počátky vysílání rozhlasu u nás – Elévka mluví o tom, že by chtěla připravit pořad 
o počátcích vysílání Československého rozhlasu ve Kbelích, zmiňuje rozhlasové „dinousaury“ Gela, Kožíka, 
Bezdíčka ad. [srov. Vedral, 2008: 6].

Text naplňuje všechny znaky postmoderního románu: několik rámců příběhu, experimentování s formou 
a s vypravěčem, polymorfnost, polytematičnost. Román připomíná i epická struktura (vypravěči), rozdělení 
na kapitoly, řada vedlejších dějových linií. Je proto možné text analyzovat terminologií literární postmoderny, 
kterou lze jinak nejlépe aplikovat na postmoderní román.

Struktura hry vynikne lépe, pokud si ji představíme jako prozaický text a analyzujeme ji podle naratolo-
gické terminologie Martineze a Scheffela. Pokud by byl Xaver napsán jako prozaický román, byl by sestaven 
z vyprávění, které by tvořilo několik diegetických rovin. Představíme-li si diegetické roviny jako kruhy, které 
se rozšiřují od jednoho centra, tvoří toto centrum Xaver a jeho výpovědi prezentované prostřednictvím 
textů, které se zachovaly (metadiegetická rovina). O Xaverovi referují Reportér a všichni pamětníci, s nimiž 
se setkává (intradiegetická rovina). A Reportérovo vyprávění poslouchají další rozhlasoví pracovníci (ex-
tradiegetická rovina) [srov. Martinez & Scheffel, 2002].

(Podobně s rovinami příběhu pracuje i Jiří Kratochvil. Ve hře Slepecké cvičení ani není možné diegetické 
roviny odlišit, protože se neustále prolínají a mění.)

Dramatický seriál je vystavěn jako fiktivní rozhlasový dokument o natáčení rozhlasového dokumentu 
o Xaverovi, přesněji rozhlasového dokumentárního seriálu („Editor: […] sotva si Xavera vybavím… Naprosto 
okrajovej zjev… Vhodnej tak na komentář, ale na dokumentární seriál?“ [srov. Vedral, 2009: 6]). V reálné 
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rovině není hlavní postavou Xaver, ale Reportér, který je taky průvodcem příběhu. Pořad o Xaverovi vzniká 
ve dvou podobách: jako rozhlasový dokument/feature/portrétní pásmo a jako thriller.

Ve stylu postmoderny se mísí „nízké“ a „vysoké“ umění (totéž téma zpracované ve dvou podobách 
v rámci jednoho seriálu), tedy pokus o seriózní pátrání po faktech z Mrázova života s thrillerem. Zážitek 
z četby/z poslechu má jak posluchač prvoplánový (navíc mu s porozuměním odkazům pomůže Hvězdička), 
tak ten, kterého baví odhalování intertextuálních vztahů.

Autoři nové generace často pracují s „nízkými“ žánry typu horor, groteska ad. Ne všichni jsou však schopni 
v jednom textu spojit „nízké“ s „vysokým“. Například Helena Eliášová ve hře Jako za živa zobrazuje nebe 
jako diskotéku a boha jako povrchního baviče, chybí však závažné téma, které by vytvořilo kontrast. Lépe 
se podařilo Barboře Vaculové ve hře Kočičí jazýčky propojit závažné téma poválečného odsunu s žánrem 
hororové grotesky. Nejvýraznější je Kratochvil, který ve hře Nahoru a dolů spojuje příběh o nanebevzetí 
s hororem. Sama postava Xavera má groteskně hororové prvky, jimiž navazuje i na poetiku 60. let (Výběrčí 
Milana Uhdeho či Zubařovo pokušení stejného autora, uvedené jako opožděná premiéra, byly horory.)

V rovině thrilleru se objevuje ještě jedna výrazná tendence – průniky s žánrem sci-fi a fantasy, především 
rozvíjení apokalyptických vizí.

Směřování k dokumentárnosti je jednou z výrazných tendencí současné rozhlasové dramatické tvorby 
(viz výše podkapitolu 4.2 Z hlediska formy, část Dokumentární prvky a postupy). Celý pořad má znaky 
dokumentárního či filozofického eseje: Jednou z nejvýraznějiších složek hry jsou rozhovory Reportéra 
s pamětníky a současníky Xaverovy činnosti, druhou diskuze Reportéra s Editorem, Elévkou a Esoterikem. 
V rozhovorech i diskuzích se postavy vyjadřují k minulosti i současnosti, prezentují a obhajují své názory 
a postoje. Esej je též žánrem, který nejlépe vyhovuje postmoderně, právě díky pluralitě témat a polymorfnosti.

V tomto „dokumentárním eseji o natáčení dokumentu“ je přímo tematizován žánr na pomezí dokumentární 
rozhlasové hry a featuru/dokumentu: Elévka již v první kapitole říká, že chce točit „dokudrama“. Hvězdička 
vysvětluje, že to je módní rozhlasový žánr a že za časů Xavera se mu říkalo „repodrama“. Xaver se ve hře 
označuje za vynálezce „repodramatu“. V terminologii, kterou používám v této práci a již jsem vysvětlila v úvodu 
k části Dokumentární prvky a postupy v podkapitole 4.2, se v případě Xaverových her jedná o hry faktu.

Základní situací seriálu Xaver není dramatický střet postav, ale střet principů a názorů. Postavy jsou 
obecné, Xaver je ztělesněné zlo, příběh má obecnou platnost a může se opakovat. To jsou prvky jak po-
dobenství, tak modelové hry.

Postavy
Ve hře vystupují postavy abstraktní (Krásný hlas, Remarka, Hvězdička), typizované (označené obecnými 
jmény – Reportér, Editor ad.) a pouze několik konkrétních – Xaver, Ludmila Naarová (v textu označená jako 
Lída), fiktivní postava lékařky Marie a několik epizodních postav. Ostatní postavy mají obecná jména (jsou 
tak v textu označovány, přestože z replik vyplynou křestní jména některých z nich – Reportér se jmenuje 
Petr, Elévka Blanka a Esoterik Ludva) a jsou zástupci tří generací a různých vyhraněných postojů.

Abstraktní postavy plní funkci vypravěče. Otázka vypravěče a jeho role/funkce v textu je typická pro 
postmoderní literární tvorbu, která narušuje hranice mezi autorem – vypravěčem – postavami, nechává 
autora vstupovat do příběhu, postavy z něj naopak vystupují, mohou spolu debatovat a zcela volně smě-
rovat příběh. Vypravěč je taky jednou ze zásadních otázek výstavby rozhlasové hry, protože dle teoretiků 
má rozhlas blíže k literatuře než divadlu, toto médium navíc vždy tíhlo k epičnosti a při přenosu divadelních 
her do rozhlasové podoby museli vypravěči komentovat, co se děje na jevišti, co tedy posluchač nemůže 
vidět. Vypravěč byl někdy považován za „berličku pro méně schopné autory“, což Vedral v jedné z diskuzí 
Remarky, Hvězdičky a Krásného hlasu taky tematizuje (srov. „Musíš být s naším autorem loajální […], kdyby 
to byl lepší autor, tak si vůbec nezahraješ, tak buď ráda.“).

Pro typy vyprávění je vhodné opět vycházet z literárněvědné terminologie – v tomto případě Gérarda 
Genetta (Die Erzählung, 1994):

a) rozdělení z hlediska fokusu:
 - nulová fokalizace (vypravěč ví víc, než vědí postavy);
 - vnitřní fokalizace (vypravěč ví přesně tolik, kolik vědí postavy – Slepecké cvičení, Profesor a slepice);
 - vnější fokalizace (vypravěč ví méně, než vědí postavy – Vykřičené domy, Xaver);
b) rozdělení z hlediska vztahu k vyprávění:
 - homodiegetické vyprávění (vypravěč je přítomen v příběhu, o němž vypravuje – typické pro post-
  modernu – Xaver, Slepecké cvičení);
 - heterodiegetické vyprávění (vypravěč není v příběhu přítomen – neúčastný hlas, např. Co se stalo,  
  nemůže se odestát, Téma číslo jedna, Vykřičené domy).
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I ve sledovaném období je možné najít nezúčastněné, neutrální heterodiegetické vypravěče, označované 
většinou jako „Vypravěč“ nebo „Hlas“ bez další charakteristiky. Takový hlas skutečně jen uvádí do situace 
a prostředí – plní tedy funkci, kterou má v Xaverovi Remarka. Použil ho např. Jaromír Ptáček ve hře Téma 
číslo jedna.

Autoři se často snaží postavu vypravěče ozvláštnit. Ačkoli hry Přemysla Ruta odpovídají spíš charakte-
ristikám pohádky a podobenství než postmoderní hry, ve hře Profesor a slepice označuje vypravěče Autor, 
což odpovídá postmoderním postupům, kdy autor sám vstupuje do hry (externí fokalizace, heterodiegetické 
vyprávění). Rutův Autor-vypravěč navazuje komunikaci s posluchačem (začíná „Pojďte, posaďte se.“ [Rut, 
2010: 163]) a provází poté hrou jako epický vypravěč v próze. Dokonce někdy navazuje na repliky ostatních 
postav jako v povídce vypravěč po přímé řeči („Sousedka: […] Promiňte. Autor: – vzpamatuje se sousedka 
a za trapného ticha odejde.“ [Rut, 2010: 167]).

Ještě víc zapojil vypravěče do hry Slepecké cvičení Jiří Kratochvil: Postava redaktora Vladimíra je totiž 
zároveň hlavní postavou, která vystupuje v příběhu, a zároveň je i vypravěčem (vnitřní fokalizace, homo-
diegetické vyprávění).

Ve hře Vykřičené domy Vypravěč v polovině hry prostě odejde a jeho role se ujímají různé předměty 
denní potřeby a posléze tělní orgány (vnější fokalizace, heterodiegetické vyprávění). Vypravěč je jed-
nou z postav hry. Je komentátorem, zdá se, jako by postavy odněkud pozoroval – předem však neví, jak 
příběh dopadne. Víc než příběh zpěvačky Andrey a jejího pečovatele ho zajímá jeho vlastní kariéra. Je 
to povrchní moderátor, který touží po slávě a penězích. Když se na konci hry vrátí, vůbec neví, co se 
mezitím odehrálo. Autor tak ironizuje klasické vypravěče, kteří o příběhu, který vyprávějí, vědí více než 
posluchač, mohou předjímat apod. Ve hře Vykřičené domy je Vypravěčovo zmatení v závěru ironickou 
tečkou, odlehčením po tklivé scéně Andreina umírání. Předměty, které vyprávějí příběh ve Vypravěčově 
nepřítomnosti, jsou sice vtipnou vypravěčskou variací, ale působí rušivě, že někdy vyprávějí věci, u nichž 
logicky nemohly být.

Vedralovy abstraktní postavy jsou variací na Drábkovy hovořící předměty. Taky jsou hašteřivé, taky se 
občas zapovídají o věcech, které s dějem nemají mnoho společného. Na rozdíl od Drábkovy hry, kde se 
jedná o samoúčelné formální ozvláštnění, však mají Vedralovy abstraktní postavy v textu význam. Každý 
ze tří vypravěčů totiž plní funkci, které jinak musí všechny obsáhnout jeden vypravěč: Remarka popisuje 
osoby a prostředí, Hvězdička přispívá k lepšímu pochopení děje (a je tak autorovou lehce ironickou odpo-
vědí na možné výtky, že řadě jeho historických a literárních odkazů „průměrný posluchač“ neporozumí) 
a Krásný hlas je lehce satirický odkaz na neměnný způsob projevu rozhlasových hlasatelů a na klišé, která 
jsou s tímto projevem spojována.

Pro abstraktní hlasy platí označení vnější fokalizace, heterodiegetické vyprávění – aspoň ze začátku. 
V předposlední části totiž začnou abstraktní postavy komunikovat s Elévkou a vstoupí do děje. V rovině 
thrilleru si funkci vypravěče předávají ostatní postavy (homodiegetický vypravěč střídá nulovou a vnitřní 
fokalizaci).

Abstraktní postavy v seriálu Xaver navazují na tradici hlasů zbavených své fyzické podstaty, které jsou 
typické pro rozhlasovou tvorbu od 60. let, jak jsem ukázala v podkapitole 4.2 Z hlediska formy, v části 
Odhmotněné hlasy.

Hlavními postavami seriálu jsou Reportér, Editor a Elévka. Reportér a Editor jsou vrstevníci autora, tj. 
narozeni cca v polovině 50. let 20. století, stejně staří jsou i Esoterik a Marie, spolužáci Reportéra. Jejich 
vrstevníkem je patrně i Vydavatel knihy Jen hrobař zaplakal. Reportér je autorovo alter ego a lze předpokládat, 
že prezentuje autorovy názory: před rokem 1989 vystupoval proti režimu, usiluje o kvalitní program, o pravdivé 
informování o minulosti i současnosti, bojuje proti mýtu „průměrného posluchače“, který je považován za 
hloupého a jemuž nekomplikovanému vnímání je přizpůsobována úroveň rozhlasových pořadů, velmi ostře 
vnímá konvence, které v rozhlase panují, jak už v programové náplni, tak např. vůči vulgarismům. Vzhledem 
k tomu, že Jan Vedral s rozhlasem spolupracuje dlouhodobě, byl v něm i zaměstnán jako dramaturg a je 
jedním z iniciátorů cyklu HDNG, lze předpokládat, že v této postavě a celkově v zobrazení rozhlasového 
prostředí vycházel z vlastních zkušeností.

Rozhlasoví pracovníci a jiní „lovci zvuků“ se v rozhlasových hrách objevují poměrně často (srov. ese-
jistickou inscenaci Alexandra Klimenta Vyznání lovce zvuku, postavu Vendelína ze hry Motýlí smrt, který 
sám sebe označuje jako „lovce zvuků“, nebo Lukáše ze hry Noční žokej, který posluchačům pouští různé 
zvuky, a vytváří tak prostředí a situace). Časté je taky ironické zobrazení rozhlasového moderátora jako 
povrchního, někdy až hloupého člověka, který o tématu či osobnosti, s níž vede rozhovor, mnoho neví 
a jde mu jen o vlastní prospěch, čímž připomíná Drábkova Vypravěče a Vedralův Krásný hlas (např. ve hře 
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Zázrak a jeho reportér hledá reportér Ježíše jen proto, aby měla jeho rozhlasová show větší sledovanost, ve 
hře Zlaté časy i Koule je moderátor netaktní a na své hosty naprosto nepřipraven apod.). Málokdy je však 
Reportér skutečnou postavou s psychologií a vývojem, jako v případě Xavera a hry Zázrak a jeho reportér.

Reportérovým nadřízeným a názorovým protivníkem je Editor, který, jak později vyplyne, byl Xaverovým 
žákem ve školicím středisku pro rozhlasové pracovníky v Liberci, jež Xaver na počátku 70. let krátkou dobu 
vedl. Soudil se proti nařčení ze spolupráce s StB, soud vyhrál, v jeho minulosti však jsou otazníky. Chce 
posluchačům předkládat pouze nenáročné apolitické pořady, v nichž vystupují hosté, probírají se stejná 
témata a hraje hudba stejného druhu jako za normalizace (pořad „Z maminčina kafáče“). Editor je typem 
člověka, který by byl úspěšný v každém režimu – je konformní, vždy se podřídí nadřízeným, nemá názor 
a nechce mít problémy.

Vydavatel Xaverovy knihy představuje třetí typ postoje: O Xaverovi nic neví, neměl potřebu si o něm 
cokoli zjišťovat, když se rozhodl vydat jeho knihu, a nechápe, proč by ho to mělo zajímat. Otázka, zda je 
jeho nevědomost předstíraná nebo skutečná, zůstane nezodpovězená. Když mu začne Reportér klást příliš 
nepříjemné otázky, donutí ho Vydavatel vypnout nahrávací zařízení.

Esoterik je představitelem undergroundu – minulého i současného. Byl nejlepší ze třídy, ale nikam to 
nedotáhl – v seriálu nepadne ani zmínka o nepřízni režimu, za neúspěchy může Esoterik sám. Je vzdělaný, 
má široký přehled, Xavera zná a jeho osobnost chápe ve všech souvislostech. Reportéra přivede na nový 
způsob přemýšlení o minulosti a o tom, co je pravda a zda ji lze najít.

Elévka je typizovaným zástupcem mladé generace, která se narodila v posledních letech totalitního 
režimu, nezná ho z vlastní zkušenosti ani o něm nic nečetla. Zpočátku se jeví jako nevzdělaná, povrchní 
dívka, postupně však projeví zájem vzdělávat se, pochopí závažnost a důležitost tématu a v reálné rovině 
zůstane nakonec jako jediná na Reportérově straně. Elévky se v rozhlasových hrách taky objevují poměrně 
často, většina z nich však hloupými, povrchními stvořeními zůstane, nebo se o změně, která se v nich 
možná udála po setkání s osobností, posluchač nedoví (např. ve hře Interview). Postava mladé rozhlasové 
redaktorky, která má zájem o závažná témata a přemýšlí, vytváří další paralelu ke hře Jiřího Kratochvila 
Slepecké cvičení a postavě Jany. (Nevzdělanost a nezájem mladé generace představuje v této hře její 
partner.)

Ostatní postavy jsou většinou příslušníky starší generace a liší se v každé kapitole (některé vystupují 
jen v jedné kapitole, jiné ve více). Jsou to například – Archivářka, Otec (Reportéra), Starý režisér, Stará 
celebrita, Vetchý posluchač, Politická vězenkyně. I tyto postavy jsou zástupci vyhraněných názorů a jsou 
konfrontováni s názorem Reportéra, Elévky nebo mezi sebou. V této hře jsou sice pouze načrtnuty jako 
typy, ale i tak představují spektrum postav charakteristických pro dané období.

V každé kapitole vystupuje chór postav, který je spjat s jednou konkrétní složkou té které kapitoly: na-
příklad v první a v poslední části je to Chór jako Lidé v anketě (natáčí ji Elévka – viz výše), dále Chór jako 
Pamětníci, Chór jako Xaverovy představy, Chór jako Erýnie, Chór jako postavy ze hry Myši a hvězdy (chór 
vystupuje v každé kapitole kromě čtvrté – prostřední).

Jazyk
Každá z postav je charakterizována jazykem: Reportér se vyjadřuje věcně a spisovně (na jednom místě 
ve hře na to postavy dokonce explicitně upozorňují5), Editor je žoviální, používá vulgarismy, prázdné fráze 
a bonmoty („náš život (se) ubírá od výročí k výročí a mezitím – nic“ [srov. Vedral, 2008: 5]), Elévka používá 
nespisovné koncovky a kombinaci slangu mladých lidí a rozhlasových pracovníků, typické jsou pro ni po-
češtěné anglicismy („refrešla bych to“, „naspídovala“, „zmákla“, „seroš“ apod.), Esoterika charakterizuje styl 
vyjadřování esoterické literatury, kterou čte, a Krásný hlas je vážný, patetický a mluví květnatě. Xaverova 
mluva vychází z jeho reálného vyjadřování, známého z jeho agitek a textů – vytváří expresivní obrazy, pa-
tetická přirovnání, je mnohomluvný, snaží se za každou cenu působit na emoce.

Díky tomu, že autor postavy precizně charakterizuje a odlišuje jazykovým stylem, může rozehrát hru 
záměn (rovina thrilleru – záměny postav a změna identity jsou častým námětem thrillerů a amerických 
akčních filmů), kterou lze v rozhlase provést jen tak, že v roli postavy vystupuje jiný herec (zde Reportér 
přijme Editorovu identitu), používá však stejné vyjadřovací prostředky (v Xaverovi přímo explicitně zazní, 
že takto lze v rozhlase provést záměnu).

Hra se záměnou identit je další paralelou s dílem Jiřího Kratochvila, v tomto případě s jeho hrou Učitelé 
jazyků, jejíž závěr tvoří monolog a autor v režijní poznámce uvádí, že nemá být ihned jasné, zda mluví Uči-
telka nebo Učitel (režisér Petr Dufek pro to nalezl v inscenaci originální řešení, viz dále kapitolu 5 Proměny 
režijních přístupů).
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Intertextualita
Jak je typické pro postmoderní román, seriál obsahuje řadu odkazů na jiná rozhlasová, literární a další 
umělecká díla, mýty (různých kultur – křesťanské, židovské, antické), přebírá z nich prvky a motivy. (Proto 
je důležitá funkce Hvězdičky neboli Vysvětlivky.)

Pro tuto práci jsou cenné především aluze na další rozhlasová díla, z jejichž prvků je Xaver sestaven. Text 
jako koláž ze známých rozhlasových postupů a odkazů předznamenává znělka, která je charakterizována 
takto: „Opulentní zvuková skrumáž, v níž posluchač musí identifikovat úryvky bývalých i dnešních rozhla
sových znělek, jež patří a patřily k tzv. zvukové grafice stanic, a to ještě dříve, než se vžilo toto označení. 
Pozná patrně Smetanovy tóny ze znělky Prahy, pochod Přes spáleniště stanice Hvězda, Hajaju, Haló, zákrutu, 
Mikrofórum – a asi i znělku českého vysílání BBC či Svobodné Evropy. Bude to jedna z mnoha příležitostí 
v tomto seriálu, kdy se ‚zvukoví designéři‘ budou moci osvědčit jako znalci akustické paměti rozhlasu“ [srov. 
Vedral, 2008: 1].

Opulentní skrumáž, v níž (poučenější) posluchač musí být schopen odhalit bývalé i dnešní rozhlasové 
postupy – tato parafráze Vedralovy režijní poznámky nejlépe vystihuje polymorfnost Zvukového románu. 
Odkazům na jiné rozhlasové inscenace se věnuji průběžně v celé analýze seriálu. Zde dále uvádím odkazy 
na díla z jiných druhů umění (literatura, divadlo, film, výtvarné umění ad.).

Seznam postav každé kapitoly, v němž je předepsán chór, je intertextuální odkaz na antická dramata. 
Zatímco v antických dramatech chór vystupuje skutečně jako sbor, jako „homogenizovaná skupina tanečníků, 
zpěváků a přednašečů (recitátorů), kteří se společně ujímají slova a komentují jednání“ [Pavis, 2003: 188], 
v Xaverovi mluví postavy chóru postupně, vyjadřují se ke stejnému tématu, reprezentují však různé názory.

Jan Vedral s oblibou užívá antické motivy – obě jeho hry z 80. let čerpají z antických námětů (Urmefisto, 
Delfy aneb Spotřební rozhlasový Oidipus). Taky první hra Přemysla Ruta Polygoné, uvedená v roce 1989, 
vychází z antické předlohy, s antickými mýty pracuje též Helena Albertová v Arachné z počátku 90. let, 
Oldřich Daněk v apokryfním příběhu o Sofoklovi Blbý had či hře Rozhovor v Delfách ad.

Seriál Xaver obsahuje i další antické motivy – odkazem je již sám název kapitoly Tonutí v jezeru paměti, 
které autor označuje jménem Mnémosyné podle antické bohyně paměti („jezero paměti, zarostlé orobincem 
zapomnění“). Ve stejné kapitole se mluví o tom, že u řeky Léthé pijí stíny, aby zapomněly. Vedle abstrakt-
ních hlasů bez těl (Krásný hlas, Remarka, Hvězdička) se opět objevují nehmotné postavy, tentokrát však 
vizuálního charakteru (stíny). Ve hře zazní odkaz i na Odyssea – pokud by člověk chtěl, aby se stínům vrátila 
paměť, musel by jim dát napít krve, jako se musel napít Odysseus.

Mráz si na konci příběhu začne vzpomínat na svou minulost, nápor emocí a děsu je však příliš velký 
a Mráz omdlí. V tu chvíli se objeví Erínye, řecká variace na výčitky svědomí, tři mytické mstitelky zločinů, 
mezi nimi i reálné postavy, kterým Xaver ublížil, a útočí na něj připomínkami jeho hříchů.

Antické motivy a mýty se v hrách 90. let objevovaly především ve formě apokryfů či pro formální ozvlášt-
nění textu (např. Arachné, kde citace z Ovidiových proměn nejen formálně ozvláštňují text, ale souvisejí 
s vysněným povoláním hlavní hrdinky hry).

Ve hrách nové generace jsou antické motivy využívány především proto, že asociují závažné, „vysoké“ 
umění, osudové tragédie, které postmoderní autoři často naplňují „nízkým“ obsahem. V Xaverovi je do 
kontrastu k antickým motivům postaven banální život Mráze, který svým činům přikládal sám osudovou 
důležitost. (Podobně postupoval Petr Kolečko v původně divadelní hře Soumrak bodů, která byla uvedena 
v rámci HDNG.) Zároveň příběh záměrně obsahuje patos velkých osudů – nejedná se totiž jen o příběh 
Xavera, ale i o příběh ČRo a české společnosti.

Kromě antických mýtů mají v seriálu významnou roli i mýty židovské a křesťanské, jako legenda 
o Ahasverovi – věčném Židovi, o zmrtvýchvstání Ježíše Krista a Posledním soudu.

Křesťanské motivy se v tvorbě po roce 1989 často objevují, jak jsem ukázala v podkapitolách 4.1 Z hlediska 
obsahu a 4.2 Z hlediska formy. Ovlivnily i strukturu Vedralova Xavera (sedm je číslo křesťanské mytologie, ale 
jako magická číslovka má význam i v esoterice), poslední kapitola (Dies irae) čerpá z knihy Zjevení sv. Jana 
a zádušní mše. Seriál uzavírá Reportérova modlitba – český text Dies irae, poslední slovo tedy zní „Amen“.

Z Xaverových současníků je několikrát zmiňován Pavel Kohout, jehož tvorbu z 50. let Xaver obdivoval 
a chtěl se mu vyrovnat, což se mu nikdy nepodařilo, dále agitační píseň s textem Bedřicha Bobka Kupředu 
levá, kupředu levá, k níž invalida Xaver doplňoval „pochcaná hůl“.

Z českých autorů je zmíněn Jakub Arbes, a to jako odpověď na anketní otázku Elévky, co lidé vědí o Xa-
verovi. Muž jménem Xaver skutečně vystupuje v Arbesově romanetu Svatý Xaverius z roku 1873. Nejen 
jméno hlavní postavy, ale i některé dílčí motivy připomínají Xavera, především konspirační teorie o tom, 
že obraz Smrti sv. Xaveria v pražském chrámu sv. Mikuláše obsahuje šifru, jejíž rozluštění vede k pokladu 
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(objevení šifry na obraze připomíná i námět románu Šifra mistra Leonarda, který se stal předobrazem pro 
rovinu thrilleru v seriálu Xaver), a situace, kdy sv. Xaverius vstává z mrtvých, připomíná první „zjevení“ Xavera 
(na chatě u Esoterika) ve Vedralově seriálu.

Román Šifra mistra Leonarda, který autora inspiroval pro rovinu thrilleru, některými aspekty navazuje na 
postmoderní romány Umberta Eca. Tvorba Dana Browna se neustále pohybuje na hraně mezi fikcí a sku-
tečností, a – jak přímo zazní v seriálu – „Čtenář většinou neví, ve které oblasti se právě nachází, a spisovatel 
onu hranici záměrně rozmazává.“ [Vedral, 2008: 16]. To platí i pro seriál.

Z prozaiků, o nichž v seriálu padne zmínka, je důležitý ještě George Orwell, jehož zmíní Esoterik v sou-
vislosti s tím, že současnou dobu označí jako „orweliádu“, a tím naznačí, že totalita dosud neskončila.

Řada odkazů se týká příslušníků americké beat generation, hnutí hippies a dalších symbolů 60. let 
(William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Janis Joplin, Jimi Hendrix, muzikál Hair), pop kultury (Andy Warhol) 
i masové kultury (muzikály Jesus Christ Superstar, Horečka sobotní noci). Autor tak vřazuje Xavera do kon-
textu zábavné masové kultury, tedy tzv. nízké, což tvoří kontrast k mýtům a legendám. Kromě zmíněného 
mýtu o věčném Židovi se jedná o křesťanskou legendu o Posledním soudu a příchodu Krista, české pověsti 
o Rabi Löwovi a Golemovi (Xaver jako Golem) a o rytířích v hoře Blaník, kteří čekají, až bude českému 
národu nejhůře – autor ukazuje, že už mu nejhůře je, že přichází apokalypsa a rytíři se probouzejí.

Vytváření apokalyptických vizí je další znak rozhlasových her nové generace. Souvisí to mj. i s proroctvím 
o konci světa v roce 2012 – dle Martina Velíška pojednávalo velké množství her, které v daném roce vznikly, 
o tomto tématu [srov. konzultaci s M. Velíškem, archiv autorky práce]. Příkladem je např. hra Magdaleny 
Frydrych Gregorové Sedm životů, která byla uvedena v roce 2012 a v níž se o prorokované apokalypse 
přímo mluví. Taky další hry nové generace jsou apokalypticky laděné a jejich děj spěje k neodvratitelné 
katastrofě – např. Kopule nebo Kočičí jazýčky. Je možné spekulovat, zda to vyjadřuje nálady ve společnosti, 
která cítí, že je třeba radikální změna a obnova, nebo zda je katastrofické vyznění pro autory nové generace 
prostě přitažlivé.

Jistě tato tendence souvisí s tím, že do rozhlasových her pronikají prvky žánru sci-fi, pro nějž jsou vize 
zániku světa stěžejním námětem (tak je tomu i v hrách analyzovaných v této práci – Superkočka, Myšlen
kový prostor).

Xaver je stylizován jako monstrum – Golem, mrtvola vstávající z hrobu, hrůzostrašný alkoholik obcházející 
po nocích, který sám sebe přirovnával k Werichovi a Hemingwayovi.6

Významným motivem – i v replikách, nejen v režijních poznámkách a inscenaci – je taky hudba, pojed-
nám ji zvlášť.

Hudba
Hudební složka je významnou součástí každé rozhlasové inscenace. Někteří autoři ji však přímo tematizují 
v textu, tak jako Jan Vedral, který poslední kapitolu románu nazval Dies irae podle části rekviem (dalšími 
autory jsou Ilja Hurník, Jelena Mašínová). Součástí této kapitoly jsou úryvky ze dvou rozhlasových pořadů: 
nejprve zaznívají normalizační písně (Karel Gott) v talk show „U maminčina kafáče“, poté začne pořad 
„Hudební abeceda“, v němž jsou srovnávána tři různá rekviem: od W. A. Mozarta, A. Dvořáka a Rockquiem 
od Daniela Landy. I v hudební rovině tedy autor proti sobě staví „vysokou“ a „nízkou“ kulturu.

Témata a možné interpretace
Některá dílčí témata a motivy jsem naznačila výše.

Hlavním tématem Zvukového románu je paměť. Je přímo zmíněna v mnoha replikách (např. „Xaver sku
tečně byl, ale nikdo ho už naštěstí nepamatuje.“ [Vedral, 2008: 6] nebo „Jde o stav naší paměti, o přibližnou 
neznalost.“ [srov. Vedral, 2008: 13]), v názvu kapitoly Tonutí v jezeru paměti. Xaver několikrát opakuje 
větu „lituji, nevzpomínám si“. Jako zaříkadlo se ve hře objevuje zájmeno „oni“. „Oni“ smazali nahrávky 
s Xaverovými pořady, byl u „nich“, můžou za to „oni“. Autor tak vyjadřuje alibismus starší generace – my 
neneseme odpovědnost za to, jak to tu před rokem 1989 vypadalo (a už vůbec ne za to, jak to vypadá 
dnes) – to „oni“.

Pro pochopení pojetí minulosti a jejího obrazu v naší paměti je zásadní následující Esoterikova replika: 
„No právě! Minulost lze změnit, už tomu začínáš rozumět? Tohle je jeden ze způsobů. Když vylhaný historky 
sdílíš s jinejma, za nějakej čásek jsou si všichni jistý, že to tak bylo. A když se o tom vzájemně ujišťujou, vy
tahujou se jeden na druhýho, jak skvělou mají paměť. /Škyt./ A takhle se všichni existenciálně zakotvujeme – 
dobrovolně sdílenou lží. Tak to s náma dělaj, rozumíš? Tohle je jeden způsob. Na svou paměť se nespolíhej, 
je manipulovaná!“ [Vedral, 2008: 18].
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Další témata:
- totalita: Autor ukazuje, že totalita neskončila, že trvá stále, nebo že možná znovu začala. Staví rok 2008 

vedle roků 1938 i 1968, nechává zaznít německé a ruské vojenské rušičky, jako by říkal, že nebezpečí 
totality a cenzury tu vždy bylo a bude; 

- nezávislost médií: Autor kritizuje současnou praxi ve veřejnoprávním rozhlasu, pro niž je charakteristická 
snaha předkládat posluchačům pouze to, co znají a co je nevyvede z míry, strach, aby něco nebylo 
nekorektní, antisemitské, vulgární…;

- nevzdělanost, resp. „přibližná neznalost“ (citace ze seriálu): Elévka se diví, nač by měli točit seriál 
o někom, koho nikdo nezná; Reportér jí odpovídá: „To, že o něčem nevíte, s dovolením, nevypovídá nic 
o tom, zda to bylo či nebylo, ani o tom, zda to bylo podstatné“ [srov. Vedral, 2008: 6]. Nevzdělanost byla 
jednou z Xaverových charakteristik: „Neznal historii! Neznal nic! A ze své nevzdělanosti udělal normu. 
Přibližná neznalost je přijatelná, znalost je na obtíž.“ [srov. Vedral, 2008: 8];

- pravda: nemožnost poznat pravdu a existence více pravd je téma charakteristické pro postmoderní 
tvorbu. Esoterik vysvětluje, že většinou za pravdu považujeme to, co jsme si vymysleli. A když si Reportér 
poslechne šílený příběh, který Elévka vytvořila z jeho reportážních záznamů, protestuje, že takhle to 
nelze zpracovat, že to není pravda. Elévka však poukazuje na to, že o Xaverovi stejně nikdo nic neví a že 
nelze zjistit, co je pravda, takže její verze může být pravdivá stejně jako ta Reportérova;

- identita: součástí seriálu je situace, kdy se postavy nacházejí v tzv. Místnosti falešných identit a pře-
strojují se za někoho jiného;

- prolínání minulosti, na niž bychom radši zapomněli, do současnosti.

Z této podkapitoly vyplývá, že Jan Vedral záměrně, téměř didakticky pojal do svého Českého rozhla
sového příběhu 20. století nejvýraznější tendence původní české rozhlasové hry, přetvořil je v nový celek 
a vytvořil dílo, které by bylo možné bez nadsázky označit jako vzorovou rozhlasovou hru nové generace.

V rozboru jsem se zaměřila na společensko-kritickou a dokumentárně-historickou linii seriálu a na 
postmoderní formální postupy. Zdá se tedy, že komorní psychologická dramata, v jejichž tvorbě byli čeští 
rozhlasoví autoři především v 60. letech úspěšní, se do seriálu o Xaverovi nehodila. Je pravda, že niternými 
psychologickými konflikty postav se Vedral nezabývá.

I to je typickým znakem rozhlasové hry nové generace: snaha soustředit se na aktuální společenská 
témata. Neboť – jak jsem ukázala v kapitole 3 Chronologický přehled – ve srovnání s trendy v zahraniční 
rozhlasové tvorbě mají čeští autoři v tomto směru stále dluh.

Xaver představuje vrchol současné původní české rozhlasové tvorby, stejně jako Bylo to na váš účet 
představuje vrchol původní české rozhlasové hry 60. let. Hry ze sledovaného období lze všechny umístit na 
spojnici mezi tyto dva póly – blíže k jednomu či druhému, podle toho, na která témata či formální postupy 
ze 60. či 80. let navazují, nebo zda se jedná o tvorbu nové generace.

Poznámky:
1) Jedna hra měla premiéru v SRo – Aneuryzma, 2008.

2) [Srov. Pekárek, Hynek: Hezký den vám přeje Xaver. O novém rozhlasovém seriálu s Janem Vedralem. In: Vltava. Čtvrtletník 

posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas 3 – Vltava, 3/09, s. 6. Dostupné online z: <http://media.rozhlas.cz/_bi-

nary/00994083.pdf>].

3) Hra Myši a hvězdy byla v 50. letech uvedena v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého – dnešní Švandovo divadlo na 

Smíchově – a v roce 1951 ji vydalo knižně nakladatelství Orbis, román Jen hrobař zaplakal vyšel poprvé 1974, a dokonce 

se dočkal nového vydání i v porevoluční době, a to v roce 2001 v píseckém nakladatelství Praam. Tato skutečnost, stejně 

jako úryvky z obou děl, jsou součástí scénáře Vedralova seriálu.

4) Machalická, Jana: Servíte promiň, vůl je Xaver. In: Lidové noviny, 20. 8. 2008 (rozhovor s Janem Vedralem).

5) „Hvězdička: Pokud byste se v tom nemohli vyznat, připomínám, že sempervivánské technologie změny identity umožňují 

změnit tvář i hlas, ale ne způsob vyjadřování. Editor: A já, reportér, se až úzkostlivě snažím mluvit spisovně“ [Vedral, 2008: 

97, označila E. S.].

6) Kromě toho je ve hře řada dalších odkazů, například ve scénách, kdy se mladý Xaver protlouká s Lídou jako kočovný 

herec, stylizuje se do Loupežníka z Čapkovy hry, do Romea atd., dále na komunistické básníky, kteří v 50. letech spáchali 

sebevraždu (Konstantin Biebl ad.), na sovětské divadlo (M. Gorkij), na herecké metody (Stanislavskij). Uvádím však jen 

ty odkazy, které jsou důležité pro další rozbor.
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Andrea Hanáčková

Eva Schulzová: Původní česká rozhlasová hra po roce 1989
Eva Schulzová. Původní česká rozhlasová hra po roce 1989. Brno: JAMU, 2014. 207 s.

Když se Eva Schulzová ve své diplomové práci ptala 
mladých autorů rozhlasových her, jak vnímají posta-
vení rozhlasu a dramatické tvorby pro toto médium, 
odpověděla Magdalena Frydrychová: „Je velice kom-
plikované. Má skoro neprůstřelnou konkurenci. Přesto 
mu věřím“ (SCHULZOVÁ 2013: 196).

Statistiky ani relevantní studie o percepci rozhla-
sových her neexistují a nemyslím, že by jejich posle-
chovost v dalších letech narůstala. Nikdo se ale už 
nemůže vymlouvat na to, že neví, co, kdy, kým a jak 
bylo natočeno. Dvě knížky Evy Schulzové popisují 
současnou původní rozhlasovou hru více než dosta-
tečně. Po vydané diplomové práci vychází nyní v br-
něnském vydavatelství JAMU práce disertační, pod-
statně rozšiřujicí záběr výzkumu především časově.

Hned na úvod je třeba říci, že jde o práci velmi 
záslužnou, k níž se budou čtenáři vracet stejně in-
tenzivně jako k předchozí sumarizaci původní české 
dramatické tvorby pro rozhlas, knize Aleny Štěrbové 
Rozhlasová inscenace: Teoreticky komentované ději
ny české rozhlasové produkce (ŠTĚRBOVÁ 1995), jež 
je zároveň jedním z mála relevantních pokusů o teo-
rii tohoto žánru. Jiné publikace mohly být inspirací 
v tom, jak rozhlasovou hru analyzovat (Jan Czech: 
O rozhlasové hře, Praha 1987); ucelenou typologii 
podal jen Rudolf Lesňák v roce 1980 (Umenie živé
ho slova, Bratislava), vycházeje přitom z německé 
typologie ještě o dvacet let starší.

Výchozí situace Evy Schulzové byla tedy poměrně 
náročná: tři stovky titulů, neukotvená terminologie, 
zastaralá typologie dramatických textů a zatím nikým 
nepopsaná dynamická proměna tradičního rozhlasu 
v digitální médium v kontaktu s mnoha novými médii. 
Úvodní kapitoly práce tedy slouží především k vy-
mezení teritoria a deskripci sledovaného materiálu. 
V chronologicky řazených kapitolách autorka vytváří 
řadu podkapitol a do nich ještě vložených subkapi-
tol. V rámci jednotlivých období se důsledně věnuje 
osobnosti dramaturga, autorům, námětům a tématům, 
žánrům a formě, režisérům, vlivu původní zahraniční 
rozhlasové tvorby a situaci v ostatních dramatických 
žánrech, tedy adaptacích divadelních a prozaických 
textů. Četba takto mechanicky vystavěných kapito-
lek je nesnadná, ale pokud přistoupíte na to, že jde 
o kolíkování terénu a začnete číst komparativně, za-
číná to být vlastně dobrodružné. Výtečný pandán 
k této vstupní kapitole (s. 19–52) totiž tvoří příloha: 
Seznam inscenací původních českých rozhlasových 
her 1989–2013 (s. 183–193). Přemýšlíte třeba o tom, 
proč jsou portréty dramaturgů tak disproporční.

Dvouleté působení jednoho z nejvýznamnějších 
rozhlasových dramaturgů 60. let Oldřicha Stuchla, 
který po roce 1989 vracel na vlny Československého 
rozhlasu zapomenutá a zakázaná jména dramatiků, 
trezorové tituly a obnovené premiéry, shrnula autor-
ka do devíti řadků. Informace o dramaturgyni Janě 
Paterové se vešly na pouhé tři řádky, naopak z ča-
sopiseckého rozhovoru vznikl nejrozsáhlejší portrét 
Martina Velíška. Zároveň ale výčet inscenací v pří-
lohovém přehledu ukáže, že Oldřich Knitl dokázal 
uvést za tři roky tolik inscenací původních her jako 
Jana Paterová za pět let, a také, že za její éry počet 
původních her klesal až na smutné tři tituly v roce 
2003. Důvod si ale přečtete až v závěru knihy – Pa-
terová kladla větší důraz na adaptace, které nejsou 
předmětem výzkumu. Za jejího působení také skon-
čilo premiérování rozhlasových her v Českém rozhla-
se 2, a počet původních her tak drasticky poklesl. Je 
také patrné, jak dlouho trvalo jejímu nástupci Martinu 
Velíškovi najít nový okruh autorů; až rok 2007 zname-
nal návrat k minimálně jedné premiéře měsíčně. Zá-
služné podkapitolky o uvádění zahraniční rozhlasové 
tvorby také ukazují, jak významně pomohlo, když ja-
zykově vybavení dramaturgové začali aktivně překlá-
dat a inscenovat úspěšné hry z evropských soutěží.

Potud tedy představení velkého množství mate-
riálu původních českých rozhlasových her, s nímž 
se Schulzová musela nějakým způsobem vyrovnat. 
V úvodu obratně obhajuje dva stěžejní pojmy: původní 
česká rozhlasová hra a inscenace původní české roz-
hlasové hry. Daří se jí tedy důsledně odlišit text hry, na 
který uplatňuje metody analýzy běžného dramatické-
ho textu s akcentem na popis fabule, prostoru, času 
a základní charakteristiku dramatických postav, a in-
scenaci hry. Samotné realizaci věnuje kapitolu s důra-
zem na tendence v režijním přístupu a jeho proměny.

Problematičtější je metodologický přístup ve vy-
tváření subkategorií uvnitř těchto dvou velkých skupin. 
Základním principem se stala naratologická termino-
logie (MARTINEZ a SCHEFFEL, 2002) rozlišující ob-
sah a formu („co“ a „jak“). Zároveň se autorka odkazu-
je k zastaralé terminologii Rudolfa Lesňáka (LESŇÁK 
1980). Někdy ho jen připomíná, jindy ho rozvíjí, místy 
se vůči němu vymezuje a průběžně vytváří vlastní ty-
pologii. Problém spočívá v tom, že „obsahové“ i „for-
mální“ kapitoly jsou děleny na tak velké množství pod-
kapitol, které jsou navíc mezi sebou často velmi úzce 
propojeny, že není snadné zorientovat se v tom, zda 
právě čteme o obsahové kategorii „na mrtvém bodě“ 
nebo o formální kategorii „komorní psychologické 
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drama“. Jinde je Lesňákova terminologie obohacena 
o podivné podkategorie. Jeho – z dnešního pohledu 
zcela pochybný – subžánr „hra hlasů případně zvu-
ků s obrazným smyslem“ rozděluje Schulzová podle 
„formálních“ postupů na skupinu her „odhmotněné 
hlasy“ a „ve skladištích myšlenek“ (s. 85–88). Meta-
foričnost a poetičnost jistě k žánru rozhlasové hry 
patří, méně už do pokusu o teoretické uchopení žán-
rových kategorií. Zdá se, že by možná lépe poslou-
žila jednodušší, autorkou zmiňovaná divadelně-věd-
ná terminologie Patrice Pavise, která namísto pojmu 
„forma“ pracuje s komplexnějším pojetím „narativní 
struktury příběhu“. Výhodu pevného ukotvení žánru 
pociťuje čtenář všude tam, kde se Schulzová opře 
o zavedené pojmy (např. modelové drama, dokumen-
tární drama), případně tam, kde jí znalost německé 
odborné literatury pomůže na základě cizojazyčného 
termínu najít český ekvivalent a relevantní příklady 
z původní tvorby pro rozhlas (kapitolka o hrách s re-
portážními nahrávkami „O-Ton-Hörspiel“, s. 99). Ve 
snaze co nejprecizněji kategorizovat jednotlivé typy 
rozhlasových her se Eva Schulzová soustavně vrací 
do let šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých. 
Při pohledu na množství her, které tematizují spole-
čenské změny a návrat řady autorů do rozhlasu po 
vynucené normalizační pauze, je takový postup po-
chopitelný, i když práci dále tříští do atomizovaných 
kategorií. Při opakovaných návratech do předchozích 
desetiletí čtenář pochopí, jak bylo vlastně těžké najít 
v průběhu devadesátých let model nové rozhlasové 
hry. Z příběhů normalizací odstavených autorů a jejich 
nových dramatických textů vysvítá i obyčejná lidská 
potřeba navázat tam, kde byla práce přerušena, jak-
koli jsou takové návraty z podstaty vlastně nemožné. 
V množství nejrůznějších kategorií a podkategorií je 
třeba ocenit například objevnou typologii her podle 
stopáže, která bývá v rozhlasovém schématu často 
klíčovým důvodem pro uvedení, nebo neuvedení kon-
krétního textu, případně pro jeho razantnější úpravy.

Vydavatelství JAMU dělá nesmírně záslužnou 
práci, když vydává publikace, jež často znamenají 
zásadní doplnění nezpracovaných témat v oborech 
s nedostatečnou teoretickou základnou; to se roz-
hodně týká v zahraničí lépe podchycených radio 
a TV studies. Ve výběrové řadě doktorských prací 
tak v oblasti rozhlasové tvorby vyšly za poslední léta 
zásadní práce Michala Jurmana (Zvukové umělecké 
experimenty v českém rozhlasovém vysílání, 2008) 
nebo Terezy Semotamové (Německé rozhlasové hry 
50. let, 2014). Záslužnost samotného počinu bohu-
žel není doprovázena redaktorskou pečlivostí ani 
elementární edukací autorů, kteří by sami měli mít 
zájem na tom, aby disertační práce s náležitostmi 
akademického textu získala pro vydání přece jen 
čtenářsky přívětivější podobu. V textu Evy Schulzové 

zůstala řada nedodělků (není zřejmé, proč kniha 
s vročením 2014 končí v přílohovém seznamu insce-
nacemi v měsíci srpnu 2013), nacházíme řadu chyb 
z nedbalé korektury. Zásadnější připomínka se ale 
týká plynulosti textu. Místy velmi mechanické dělení 
výkladu na řadu malých podkapitol jistě autorce po-
máhalo při sběru a rešerši materiálu a při orientaci 
v desítkách reflektovaných rozhlasových her. Graficky 
se v nadpisech mísí číslování, podtrhávání, grafické 
symboly, různé typy písma, v závorkách se neustále 
odkazuje na jiné kapitoly. Čtenář se tak ocitá v situaci, 
kdy vlastně stále čeká, kdy „už to bude“. Výjimkou 
není situace, kdy se pod zajímavým titulkem dočkáme 
jen ujištění, že toto téma bude nastíněno ve třech 
jiných kapitolách. Textu by slušel razantní editorský 
zásah, který by po vstupních faktografických kapi-
tolách umožnil čtenáři vstoupit do textu a nechat se 
vést plynulým výkladem o námětové a kompoziční 
bohatosti původních rozhlasových her. Tam, kde si 
Eva Schulzová vytvoří prostor, nadechne se a začne 
opravdu psát, je totiž radost číst.

V rozsáhlé analýze „modelové hry české postmo-
derní rozhlasové dramatiky“, sedmidílného seriálu 
Xaver dramatika Jana Vedrala (s. 123–140). Schulzová 
v něm uplatní snad všechny kategorie vlastní vytvo-
řené typologie, nabídne přehlídku všech pozitivních 
i negativních jevů rozhlasové tvorby za posledních 
padesát let a najednou dává celá dosavadní cesta 
dobrý smysl. Kapitola o Xaverovi tvoří zároveň pře-
chod od analýz dramatických textů k analýzám in-
scenačních tvarů (s. 140–167). A v nich Schulzová 
zúročí dosavadní autorskou i čtenářskou dřinu. Složitě 
strukturované kategorie jsou náhle zřetelnější, pro 
každou z nich si autorka vybírá pouze tři reprezenta-
tivní inscenace, přičemž se jí ve výběru zároveň daří 
postihnout velké množství režijních přístupů a osob-
ností. Analýzy inscenací jsou přesné, výstižné, akcen-
tují vždy nejvýraznější složku rozhlasové realizace 
a autorka v nich naplno rozvíjí svou schopnost hutně 
postihnout podstatu auditivního díla. V závěrečné 
kapitole (s. 167–173) nachází čtenář jakousi přehledo-
vou mapu uplynulých pětadvaceti let české původní 
rozhlasové hry. Co uvidí? Na jedné straně Aškena-
zyho hru Bylo to na váš účet (1963), k níž autorka 
opakovaně odkazuje jako ke stěžejnímu vzoru všeho 
rozhlasově krásného (bez ironie), na straně druhé 
Vedralova Xavera (2009) jako formálně a obsahově 
vytříbenou sumarizaci slávy i bídy, jíž prošel rozhlas 
i česká společnost za poslední desetiletí. Obraz téměř 
čtvrtstoletého úsilí několika generací rozhlasových 
autorů, kteří na sklonku, či v rozpuku svých tvůr-
čích sil věnovali pozornost rozhlasovému médiu. Eva 
Schulzová se s tímto obdobím vyrovnala způsobem, 
který ocení všichni učitelé předmětů s rozhlasovou 
tematikou, milovníci systematizace, lidé, kteří chtějí 
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mít dobrý přehled. Pomohou jim v tom i trojí rejstřík 
a přehledové přílohy. A ještě jeden intenzivní pocit 
tato kniha, především ve své druhé části, vyvolává – 
a to je na ní to nejlepší: všechny ty hry máte chuť si 
(znovu) poslechnout.
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Robert Candra

Podcast Zhasni! – pilotní projekt Českého rozhlasu  
v oblasti nových trendů v konzumaci audia

Fenomén podcastingu je (vedle online streamování) 
jedním z nejvýraznějších trendů, které se v posled-
ních letech pevně etablovaly ve světě audia. Velmi 
jednoduše řečeno, podcast je sériově produkovaný 
digitální audio obsah určený k automatickému odběru 
zejména prostřednictvím mobilních komunikačních 
zařízení a k poslechu on demand, tedy v situacích 
a časech zcela podle uvážení koncových konzumentů. 
Může jít o nízkonákladové, tzv. grassroots obsahy, 
které teoreticky s minimem vybavení zvládne vyrobit 
téměř kdokoli, i o ambiciózní, výpravné (a mnohdy 
výdělečné) žurnalistické či umělecké projekty, za ni-
miž stojí týmy profesionálů. Podcasty se poslouchají 
při cestách dopravními prostředky, před spaním, při 
mytí nádobí či uklízení, při procházkách se psem nebo 
s kočárkem, při běhání i jízdě na kole (to ovšem z bez-
pečnostních důvodů nedoporučujeme). V zahraničí, 
především na západ od našich hranic, je podcasting 
jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví trhu 
s audiem. Velmi populární je ve Spojených státech, 
kde mají ty nej úspěšnější podcasty desítky milionů 
posluchačů (byť se specifickou demografií), tamní me-
diální experti navíc hovoří o neustálém plynulém růstu 
tohoto segmentu. Podcasty jsou jednou z možností, jak 
oslovit publikum, které tradiční lineární rozhlasové vy-
sílání příliš nebo vůbec neposlouchá – mluvíme hlavně 
o mladých lidech, kteří si k běžnému poslechu rádia 
(jak na něj byla zvyklá ještě generace jejich rodičů) 
hledají cestu poněkud obtížně a jsou zvyklí využívat své 
chytré telefony nejen jako nástroj komunikace, ale i pro 
okamžitý přístup k internetu, hudbě a dalšímu online 
obsahu. Zároveň rozhodně nelze říci, že by potenciální 
mladé publikum ztrácelo zájem o audio – jen chce mít 
jeho poslech pod kontrolou, podobně jako už si nechce 
zatrhávat týden dopředu v televizním programu a své 
oblíbené filmy či seriály sleduje raději prostřednictvím 
internetových služeb právě tehdy, kdy na ně má chuť.

Zatímco někteří američtí odborníci přirovnávají 
současný úspěch podcastingu k někdejší vlně ma-
sové popularity blogů, či dokonce k momentu, kdy si 
všechna média bez výjimky zřídila webové platformy, 
v Evropě je situace ohledně podcastingu podstatně 
méně přehledná. V některých zemích se mu daří 
lépe, jinde hůř. Jako k podstatnému a aktuálnímu 
tématu, které se bezprostředně týká budoucnosti 
rádia samotného, k němu však přistupují snad všichni 
významní vysílatelé. (Doporučujeme v této souvislosti 
vaší pozornosti také naši zprávu z letošní konference 
Radiodays Europe v Amsterdamu otištěnou v tomto 
čísle Světa rozhlasu.)

Za myšlenkou prvního původního podcastu z pro-
dukce Českého rozhlasu, která se posléze materiali-
zovala v podobě série Zhasni!, vyrobené Kreativním 
HUBem pro Radio Wave, stála právě naše zvědavost 
otestovat potenciál podcastingu v našem prostředí. 
Spojení s Radiem Wave se pak nabízelo zcela přiro-
zeně – vždyť koho jiného by měl podcast zajímat víc 
než mladé ženy a muže, kteří už se smartphonem 
a sluchátky v kapse vyrůstali, v online světě se pohybují 
zcela intuitivně a jsou otevření jeho aktuálním trendům.

Proč výslovně zmiňujeme „první původní pod-
cast“, když Český rozhlas už přece dávno online 
pracuje s odvysílanými pořady a na jeho webu do-
konce najdete přímo sekci podcasty? Klíčem je zde 
slovo „odvysílaný“ – série Zhasni! je totiž průlomová 
v tom, že vůbec poprvé nejde o obsah, který by poslu-
chačky a posluchači mohli slyšet nejdřív ve vysílání 
a teprve poté ho zpětně vyhledat na webu a tam si 
ho poslechnout znovu či v lepším případě stáhnout 
k pozdějšímu použití. Každá z devíti epizod Zhasni! 
(které jsou zveřejňovány ve dvoutýdenním intervalu) 
putuje přímo do online prostředí.

Ani volba látky pro chystanou podcastovou sérii 
vlastně nebyla příliš složitá. Zvolili jsme téma sexu 
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a intimity, respektive to, jakými způsoby a v jakých 
podobách je prožívají mladí lidé. Toto téma je atrak-
tivní, široce univerzální (může se k němu vztáhnout 
prakticky každý) a zároveň velmi osobní a soukromé 
(každý má zcela jiné zkušenosti, preference, před-
stavy, touhy atd.). Linie určitě důvěrnosti, osobních 
autentických příběhů či zpovědí se tak přirozeně 
propojuje s intimním zážitkem, jakým je soustředěný 
poslech audia, a také se odráží v názvu série Zhasni!.

Po diskuzích Kreativního HUBu a Radia Wave 
jsme – vzhledem k tomu, že jde o testovací, pilotní 
projekt – zvolili model uzavřené, devítidílné série 
a stanovili přibližnou stopáž audií (cca 20 min). Naším 
záměrem bylo poskytnout publiku co možná nejzají-
mavější a nejrůznorodější posluchačské zážitky, proto 
jsme také vybrali několik výrazných tvůrců, kteří se 
o epizody podělili. Šlo vesměs o talentované mladé 
umělce – ať už z audiovizuálního prostředí (Roman 
Štětina), se zkušenostmi s dokumentem filmovým 
(Tereza Nvotová, Bohdan Bláhovec) či rozhlasovým 
(Daniel Moravec), případně lidi rozkročené mezi hned 
několika tvůrčími oblastmi (Johana Švarcová). Tito 
autoři a autorky pracovali vždy v tandemu se stejně 
osobitými sound designéry (Stanislav Abrahám, Do-
minik Gajarský, Martin Ožvold a studio Needles). 
Jako dramaturgyni série jsme oslovili dokumenta-
ristku Brit Jensen. Vypravěčkou, která posluchače 
provede celým cyklem prostřednictvím vstupů na 
začátku a na konci každé epizody, je editorka Radia 
Wave a moderátorka tematicky blízkého pořadu Kvér 
Bára Šichanová, v jedné epizodě dokonce figurující 
také jako protagonistka. Zadáním pro tvůrce byl tvar 
balancující na pomezí dokumentu a artu, sdělného 
příběhu a zvukového experimentu, a při jeho realizaci 
jsme jim jako producenti poskytli velký prostor pro 
svobodné kreativní vyjádření. Tato volba (cílovému 
publiku relativně známé a zajímavé tváře) s sebou 
přinesla také jisté výzvy, zejména tam, kde chyběla 
předchozí zkušenost s vypravěčstvím v audiu. Po-
dobně se také v prvních fázích realizace projektu 
ukázalo, že některá zamýšlená témata se nedaří 
uchopit zcela uspokojivě, takže docházelo k jistým 
průběžným modifikacím. Dramaturgická linka se ve 
finále ustálila na pokud možno rozmanité a celkově 
vyvážené paletě dílčích témat – jak těch řekněme 
exotičtějších nebo exkluzivnějších (např. společenská 
erotika, bondáž, asexualita), tak i těch běžnějších 
a obecněji přístupnějších (sex a těhotenství, online 
seznamky, svádění a alkohol atd.). Pečlivou pozornost 
jsme věnovali také vizuální stránce projektu – celá 
série má jednotný styl, který svou eklektickou kolá-
žovitou estetikou dobře ladí k obsahu, je atraktivní 
pro cílové publikum a odráží se komplexně v do-
provodné grafice, souvisejícím obsahu všeho druhu 
i propagačních materiálech.

Zvolené téma nás ovšem postavilo před úvahu, jak 
s ním adekvátně a citlivě naložit. Od počátku bylo 
jasné, že se chceme vyvarovat jakékoli bulvárnosti 
a laciné efektnosti, stejně jako normativního přístu-
pu k látce. V rámci série prezentujeme konkrétní 
autentické příběhy, nehodnotíme, co je „správné“ či 

„vhodné“ apod., naopak poskytujeme našim tvůrcům 
a protagonistům co možná nejvíc otevřený prostor, 
kde mohou bez obav mluvit o věcech, o kterých se 
často na veřejnosti příliš nehovoří. Pečlivou úvahu 
jsme věnovali i míře explicitnosti, kterou si můžeme 
dovolit, aniž bychom jako veřejnoprávní médium 
riskovali případnou kritiku za nevhodný obsah. Po 
konzultacích s právníky ČRo jsme zvolili varovné 
označení (ve smyslu informace, že tento obsah je 
určen pro publikum starší 18 let) v úvodu jednot-
livých epizod a v popiscích na webu, rovněž jsme 
ve spolupráci s Radiem Wave vytvořili jakýsi interní 
etický kodex, podle něhož jsme se například striktně 
vyhýbali zobrazení nahoty či explicitních sexuálních 
náznaků ve vizuálech. I přesto jsme v průběhu realiza-
ce narazili na to, že obecně přísnými filtry některých 
provozovatelů námi využívaných stránek (např. You-
Tube) neprošly navrhované podoby reklamy, zřejmě 
především kvůli odkazům na sexuální tematiku (byť 
ve skutečnosti podle našeho nejlepšího přesvědčení 
pojatou korektně a vkusně).

Podcastu jsme vytvořili vlastní webovou stránku 
www.zhasni.cz, doménu jsme za tímto účelem prona-
jali od soukromého vlastníka. Po konzultacích s exter-
ními odborníky jsme navrhli maximálně přehlednou 
podobu těchto stránek s důrazem na jednoduchý 
přístup k přehrání samotného audia, snadnému při-
hlášení k odběru podcastu přes příslušné aplikace 
(včetně návodného videa z vlastní produkce Radia 
Wave) a pohodlnému přechodu na další kanály spo-
jené s projektem: na SoundCloud playlist a YouTube 
playlist (pro něj jsme vytvořili speciální, „pomalou“ 
animaci vycházející z vizuálu každé epizody, která má 
posluchačům zpříjemnit poslech) v rámci existujících 
profilů Radia Wave a na web Radia Wave, kde jsou 
také všechny epizody přehledně k poslechu. Kromě 
těchto přístupů jsme využili také iTunes účet Českého 
rozhlasu. Vstup na poměrně neprobádané pole mo-
bilních aplikací pro podcasting také přinesl zjištění, 
že zatímco u smartphonů s operačním systémem iOS 
je aplikace přímo nainstalovaná, u jiných systémů je 
třeba si nejprve potřebnou aplikaci vybrat a nainsta-
lovat, což je nutné patřičně srozumitelně komunikovat.

Velkou pozornost jsme od počátku věnovali také 
doprovodným obsahům, které k jednotlivým tématům 
vznikají vedle samotných epizod. Za touto úvahou 
stála potřeba naplnit web kvalitním a zajímavým 
contentem, za nímž budou konzumenti rádi cho-
dit v období mezi zveřejněním epizod. Jde o audio 
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rozhovory s odborníky, video rozhovory s výraznými 
osobnostmi veřejného života spojenými s publikem 
Radia Wave, texty od známých českých spisovatelů, 
fotoblog, na kterém spolupracuje autor populárního 
projektu Humans of Prague, či esteticky stylizované 
video portréty tvůrčích týmů. Všechny tyto obsahy 
průběžně využíváme na sociálních sítích (Facebook 
Zhasni!, Radia Wave, pořadu Kvér a Českého roz-
hlasu) k propagaci. K šíření povědomí o projektu jsme 
také využili několika partnerů (výrobce kondomů 
Primeros, módní obchod Zoot, portály Čilichili či 
Elle), nicméně se ukázalo, že tato podpora má spíš 
význam pro image projektu než jako přímý nástroj pro 
zvýšení návštěvnosti stránek. Zmíněné facebookové 
účty také využíváme ke speciálním předpremiérovým 
live streamům epizod krátce před oficiálním zveřej-
něním – ty využívají notifikace, které při live streamu 
přijdou všem facebookovým fanouškům zmíněných 
profilů, a po skončení jsou smazány, abychom ne-
odváděli pozornost publika od primárních kanálů, 
především webu zhasni.cz.

Jako podporu pro Zhasni! jsme také ve spolu-
práci s Radiem Wave a Oddělením marketingu ČRo 

zorganizovali dva off-air eventy: přednášku trojice 
filmových kritiků Stuchlý, Schmarc a Fila o sexuálních 
scénách, které v jistém smyslu posouvají hranice 
kinematografie, konanou v oblíbeném pražském 
 artovém kině Světozor; těsně před závěrem série pak 
ještě filmovou projekci pod širým nebem na pražské 
Letné, která uvedla tematicky příbuzně laděný korej-
ský snímek Komorná.

Podcastová série Zhasni! je stále aktivní, zatím je 
tedy předčasné hodnotit její úspěšnost a formulovat 
další zjištění, která z její realizace plynou, nicméně 
podrobná evaluace ze strany producentů i dalších 
zúčastněných pochopitelně proběhne po skončení 
této fáze projektu. Bude také velmi zajímavé zjistit, 
jak si projekt povede ještě nějakou dobu poté – jsme 
přesvědčeni, že jde o nadčasový obsah, který může 
ještě v průběhu času přilákat další publikum. Na 
podzim plánujeme i regulérní odvysílání celé série 
na Radiu Wave, kterým se série ještě jednou připo-
mene. A závěrem snad ještě dovolte nadějeplnou 
poznámku, že se zvědavostí čekáme na výsledky 
několika mezinárodních soutěží, do kterých byl náš 
podcast nominován.

Zuzana Řezníčková

Rozhlasová detektivka Boží trest:  
strukturalisticko-naratologická analýza

V rámci svého doktorského výzkumu se věnuji dosud 
nepříliš zmapovanému tématu české rozhlasové de-
tektivky. V centru mého zájmu stojí vývoj její zvukové 
podoby od roku 1989 po současnost, kdy došlo nejen 
k navýšení produkce děl tohoto žánru v Českém 
rozhlase, ale rovněž k postupným proměnám in-
scenačních praktik i technických možností. Součástí 
práce je mimo jiné osm analýz inscenací vzniklých ve 
sledovaném období, kdy Chestertonova detektivka 
Boží trest je jednou z nich.

Vybrané detektivky jsem podrobila analýze zvu-
kových výrazových prostředků, jimiž jsou slovo, zvuk, 
hudba a ticho. Tato stěžejní kritéria analýzy se podílejí 
jak na vyprávění příběhu, tak na vykreslení postav, 
místa a času. Analytický model byl vytvořen na zá-
kladě poznatků českých i zahraničních teoretiků 
a kombinuje tak strukturalistický a naratologický 
přístup k rozhlasovému dílu. Hlavním inspiračním 
zdrojem jsou studie holandské teoretičky Elke Huwi-
ler, zástupkyně poměrně nového směru uvažování 
o možnostech a vztahu zvuku a vyprávění, tzv. au-
dionaratologie. Huwiler na praktických příkladech 
demonstruje narativní potenciál prostředků, jako je 
zvuk či hudba, čímž poukazuje na to, že vyprávění 

v rozhlasové inscenaci není zcela odkázáno pouze 
na slovo.

Lze konstatovat, že novější detektivky, jako je 
například seriál Nemesis režiséra Aleše Vrzáka, tyto 
možnosti využívají hojně a s úspěchem. Pomocí 
promyšlené práce se zvukem či hudbou lze elimi-
novat přílišnou doslovnost a popisnost v inscenaci 
a umožnit posluchači větší mentální zapojení. Většina 
detektivek z devadesátých let naproti tomu stavěla 
primárně na slově, jak ukáže i následující analýza. 
Tento výrazový prostředek disponuje v rozhlasové 
inscenaci dvěma funkcemi: narativní a deskriptivní. 
Narativní funkce slova, již označuji jako řeč, před-
stavuje samotný obsah a podobu verbálního pro-
jevu (monologickou/dialogickou). Slovo v deskriptivní 
funkci zase buduje charakter postavy a její emocio-
nální proměny. Je spojeno s hereckou interpretací, 
a proto pro něj užívám termín hlas.

Využití hlasu představuje méně popisný způsob 
vyprávění, jenž počítá s větším zapojením posluchače. 
Řada informací, která je touto cestou podávána, je 
totiž založena na samostatném výkladu hereckého 
projevu. Způsob interpretace postav, jenž zahrnuje 
hlasové dispozice herců, práci s hlasitostí, tempem, 
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melodií a intonací hlasu, významnou měrou ovlivňují 
rovněž vyprávění a celkové vyznění a ideu příběhu.1

Cílem analýzy detektivky Gilberta Keith Chester-
tona Boží trest je tedy především popsat prostředky, 
jimiž dochází k budování charakterů postav. To je 
velmi úzce spjato s jejich jednáním, přestože „zna
kový systém hlasu není zcela rovnocenný se znako
vým systémem řeči, jsou oba velmi úzce propojeny“2. 
Proto nelze úvahy o deskriptivní funkci slova zcela 
odtrhnout od analýzy jeho narativní funkce. Dále na 
konkrétních příkladech demonstruji, jakým způso-
bem se v kompozici této inscenace ke slovu vždy 
vztahují ostatní zvukové prostředky a v prvé řadě 
doplňují či akcentují jeho významy. Na rozdíl od slova 
zde téměř výlučně mají ilustrativní charakter.

Detektivní dílo amerického spisovatele, kritika, 
a filozofa Gilberta Keith Chestertona představuje 
specifickou kapitolu detektivního žánru. Protože sám 
poukazoval na neustále se opakující, často banální 
a příliš komplikované postupy a klišé tohoto žánru,3 
snažil se ve své tvorbě postupovat jinak.

V jedné z řady esejí, v nichž detektivní žánr obha-
juje, Chesterton zdůrazňuje, že „základem detektivní 
fikce není komplikovanost, nýbrž jednoduchost. Zá
hada se může jevit jako spletitá, ale ve skutečnosti 
musí být prostá. (…) Autorovým úkolem je záhadu 
objasnit; ale nemělo by být zapotřebí vysvětlovat 
samotné objasnění“4. Doménu Chestertonových de-
tektivek proto nepředstavují propracované zápletky, 
ale spíše samotné postavy, kolem nichž je děj vysta-
věn, jejich motivace a vzájemné interakce. Jedním ze 
stěžejních rysů jeho detektivek je rovněž předestírání 
filozofických či společensko-kritických otázek, které 
Chesterton na pozadí záhady a zločinu tematizuje. 
V případě této detektivky představují stěžejní motiv 
otázky morálky a etiky, neboť Chesterton vtělil do 
vyšetřování kriminálního činu polemiku o vině, trestu 
a oprávněnosti člověka o nich rozhodovat.

Důležitý je v tomto ohledu autorův vztah ke křes-
ťanství a ke křesťanským hodnotám jako milosr-
denství a pochopení: „Chesterton spojuje hledání 
zločince s křesťanskou pokorou, která si uvědomuje, 
že všechny duše jsou nakloněny k hříchu stejně – různí 
se jen síla jejich dobré vůle a zdraví jejich rozumu.“5 
Kriminální příběh představuje spíše prostředek pole-
miky o lidské morálce a povaze. V Chestertonových 
detektivkách jsou tedy „zločin a jeho odhalení před
pokladem úvahy o slabosti člověka“6.

Vyšetřování případů zpravidla dominuje postava 
detektiva-amatéra, katolického kněze otce Browna. 
Tu charakterizuje především enormní zájem o lidi, 
jejich osudy, myšlení a jednání, a zároveň hluboké 
pochopení pro jejich poklesky.7 Důležitá je Brownova 
přátelská a společenská povaha, díky níž bezděčně 
a nenápadně získává řadu informací, jež později 

zužitkuje při řešení případu. Už z literární předlohy 
tedy pochází funkční propojení deskriptivní a nara-
tivní roviny díla: knězovy vlastnosti, jako jsou všeteč-
nost a upovídanost, představují jak charakteristiku 
této postavy, tak prostředek vyprávění a sdělování 
informací o příběhu, postavách a místě dění. V roz-
hlasové adaptaci toto propojení ještě obohacuje hlas 
hereckého představitele, který je sám o sobě složi-
tým znakovým systémem generujícím řadu dalších 
informací i významů.8

Tyto motivy rozvíjí prakticky všechny inscenace 
Chestertonových povídek, které v Českém rozhlase 
vznikly. Důraz na informace přenášené posluchači 
verbální cestou tak řadí rozhlasové adaptace Brow-
nových případů mezi detektivky, které staví primárně 
na zvukovém prostředku slova a tedy i na hereckém 
obsazení. 

Nejznámějším představitelem otce Browna ve sle-
dovaném období zůstává Vlastimil Brodský. Ztvárnil 
jej v inscenacích detektivek Tajemná kniha a Boží 
trest z roku 1993 a Modrý kříž z roku 1994, vše v režii 
Jana Bergera, a dále v detektivce Poctivost Israele 
Gowa z roku 1996 v režii Josefa Červinky.9 Většina 
adaptací Chestertonových detektivek vznikla v de-
vadesátých letech,10 což také do jisté míry předurčilo 
jejich zvukovou podobu.

Rozhlasová inscenace Boží trest byla natočena 
podle dramatizace Chestertonovy povídky Kladivo 
boží. Autorem dramatizace je Josef Bouček11 a dra-
maturgem Josef Hlavnička, který se v devadesátých 
letech dramaturgicky i režijně zasadil o vznik řady 
rozhlasových detektivek.

Zápletku detektivky Boží trest, situované do pro-
středí malé anglické vesničky, představuje záhadná 
smrt záletného Plukovníka. Ten je nalezen nedaleko 
domu místního kováře, kam chodil svádět jeho ženu. 
Příčinou smrti se stal úder do hlavy kladivem, které 
vesničané naleznou opodál. Plukovník mezi místními 
platil za zhýralého a zlého člověka, žádného z oby-
vatel tedy jeho smrt nepřekvapuje ani nermoutí. Do-
konce i místní Páter, Plukovníkův vlastní bratr – a co 
se týče povahy i jeho zdánlivě pravý opak – nemilo-
srdně označuje tuto vraždu za zasloužený boží trest. 
Otec Brown, který je této události náhodou přítomen, 
nesmlouvavě trvá na tom, že úder vedla lidská ruka 
a je tedy nutno vypátrat, komu patřila. To se mu také 
nakonec podaří a v závěru vyšetřování se k vraždě 
přiznává právě Páter, jenž ze vzteku shodil kladivo 
z věže kostela na hlavu svého bratra.

Ve vyprávění nefiguruje postava vypravěče, na-
rativ se nedrží hlediska žádné z postav a nevyužívá 
vnitřních monologů. Vyprávění se tedy realizuje for-
mou dialogů jednotlivých protagonistů, kdy každý 
přispívá částí informací. Tento způsob užití slova napl-
ňuje definici narativního modelu využívající převážně 



47Svět rozhlasu 37 / 2017

tzv. divadelní řeč (theatrical speech), již Tom Crook 
definuje jako „výměnu informací v dialogu nebo jed
nání některé z postav“12. Dále zde slovo funguje jako 
nástroj polemiky a zamyšlení se nad tématem viny, 
trestu a milosrdenství.

Deskriptivní rovina slova, tedy herecké podání 
postav, je méně doslovná a poskytuje tak prostor 
i dalším významům v díle, například aspektům do-
tvářejícím charaktery postav. Na základě intonace, 
melodie či práce s hlasitostí, tempem a dechem 
získáváme více informací o jednotlivých postavách, 
jejich motivacích a způsobech jednání, které dopl-
ňují jejich verbální projev: „Značná variabilita těchto 
prostředků umožňuje vyjádřit mluvou daleko přesněji 
konkrétní smysl slov či pasáží, dokonce i zásadně 
měnit jejich význam (kupř. ironickým zabarvením).“13 
V rozhlasové detektivce jsou právě položení důrazu 
na určitá slova, změna intonace či hlasitosti hlavními 
indikátory dějových zvratů a jejich opodstatnění.

Příkladem může být hned první scéna, v níž se 
postava Plukovníka (Miroslav Moravec) snaží svést 
postavu Kovářky (Jiřina Pachlová). Moravcův témbr, 
jeho přirozená hloubka i nádech zastřenosti a nalé-
havosti, už předurčuje vystupování postavy. Po vět-
šinu času je Plukovník v hercově podání expresivně 
prudký, poživačný a zdánlivě bezstarostný. Jeho výraz 
osciluje od zlověstného šeptání k hlasitým výbuchům, 
chlad se v jeho hlase střídá s výsměchem.

Sebevědomý projev Plukovníka ostře kontras-
tuje s ustrašeným hlasem představitelky Kovářky. 
Její strach, stud, ale také jistá rezignace zaznívají 
v hereččině přerývavém dechu, temporytmu mluvy 
i intonačním kolísání promluv. Její odpor však postu-
pem času slábne, o čemž svědčí klesající melodie 
jejího hlasu, která v závěrečné kapitulaci přechází až 
k monotónnosti. Herecké projevy obou představitelů 
mají v této scéně především pomoci charakterizovat 
postavu Plukovníka coby bezohledné osoby, jež je 
zvyklá dosahovat svých cílů bez ohledu na ostatní 
a které se málokdo odváží přímo postavit. V tomto 
ohledu deskriptivní rovina slova převyšuje, co se 
týče získaných informací, rovinu narativní, která se 
omezuje na vymáhání večerní schůzky s Kovářkou.

Rovněž následující scéna, v níž se Plukovník se-
tkává v kostele s místním bláznem Joem, je postavená 
na kontrastu hereckých projevů. Hlavní charakteris-
tika postavy Joea – mentální retardace – je explicitně 
vyjádřena již samotným pojmenováním, kdy sám 
Plukovník, ale následně také další postavy obyvatel 
vesnice dodržují oslovení „Blázen Joe“. Herecké 
ztvárnění Jiřího Kvasničky představuje pouze ilustraci 
tohoto definujícího označení využívající typických 
postupů a klišé symbolicky spjatých s představou du-
ševní slabosti: koktání, zajíkání, zadrhávání, kolísající 
melodie hlasu, protahování některých slabik či užití 

hezitačních zvuků na znamení nesouhlasu a podobně.
Pro své pobavení začíná Plukovník s Joem hrát 

hru: hází bláznovi mince a ten je má chytat do úst, 
přičemž každou takto chycenou minci si může po-
nechat. Ty, které padnou na zem, chce Plukovník 
věnovat kostelu:

Plukovník: „Ty [šilinky], které spadnou na zem, přijdou 
do kasičky. (povzdech) To bude taková daň za mé 
hříchy.“14

Toto jednání se jeví jako potvrzení Plukovníkova hru-
bého a výsměšného chování. Hlasový projev před-
stavitele však naznačuje, že v tomto aktu lze nalézt 
také určitou formu pokání a snahy alespoň minimálně 
vyvážit své činy. Moravcův sebevědomě hlasitý a vý-
směšný tón hlasu najednou klesá v melodii, tempu 
i hlasitosti do umírněnější hlasové roviny vypovídající 
o skrytém smutku a možná také lítosti nad sebou 
samým. Až nyní zjišťujeme, že postava není tak jed-
noznačně záporná a že stranou, pro sebe, je schopen 
reflektovat negativní dopady svých činů. Touto cestou 
je nám na krátkou chvíli zprostředkováno hledisko 
postavy Plukovníka. Nejde tedy pouze o vykreslení 
jednoho z rysů postavy, ale rovněž o součást vyprá-
vění, kdy „hlas slouží nejen jako prostředek charak
terizace jednající postavy na úrovni příběhu, ale také 
jako nástroj fokalizace v rámci diskursu“15.

Právě tuto scénu pokládám z hlediska zápletky 
i tématu detektivky za klíčovou, neboť podává řadu 
informací o postavě Plukovníka, a to prostřednictvím 
narativní i deskriptivní funkce slova. Motivaci pro jisté 
pochopení Plukovníkova chování nabízí i postava 
Hostinského. Ten zmiňuje nelehký Plukovníkův ži-
vot poznamenaný mimo jiné smrtí manželky. Právě 
nejednoznačnost charakteru postavy zavražděného 
je důležitým faktorem pro rozvíjení filozofické roviny 
příběhu, v níž se Chesterton táže: Zaslouží si každé 
provinění trest? Kdo dokáže posoudit velikost viny 
a přiřadit jí adekvátní potrestání? Jak velkou roli má 
hrát milosrdenství a odpuštění? 

Těsně před svým zavražděním se Plukovník se-
tkává v hostinci s otcem Brownem (Vlastimil Brodský). 
Ten je uveden příznačně své povaze – přisedne si 
k Plukovníkovi a zapřede s ním rozhovor. Jeho klidný 
a přátelský hlas, stejně jako zdvořilé, chvílemi až 
komické vystupování, mu zajišťuje důvěryhodnost. 
O jeho zvídavosti napovídá nejvíce jemný intonační 
důraz spíše než otazník na konci vět, čímž vybízí 
další postavy k zodpovězení jeho nenápadně klade-
ných otázek. Brodský svým nízko položeným hlasem, 
pomalým tempem mluvy a specifickým způsobem 
intonace zdařile zosobňuje postavu kněze tak, jak ji 
popisuje sám Chesterton: „U otce Browna šlo o to, 
aby jeho hlavním rysem byl nedostatek typických 
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rysů. Jeho význam spočíval v bezvýznamnosti a dalo 
by se říci, že jeho jedinou viditelnou vlastností bylo 
to, že byl neviditelný. Jeho obyčejný zevnějšek měl 
kontrastovat s nečekanou bystrostí a inteligencí, proto 
jsem jej učinil ošumělým a beztvarým, obličej kulatým 
a bez výrazu, chování neohrabaným, a tak dále.“16

Brodského hlasový projev zůstává konstantní, co 
se týče melodie i tempa promluv, i ve scénách vyšet-
řování. Mnohem více se zde však uplatňuje hlasový 
detail zahrnující práci s dechem. Formou slyšitelných 
nádechů spojených s pauzami mezi slovy je akcen-
tována Brownova zasmušilost a lítost vztahující se 
k vykonanému zločinu. Dynamiku do procesu vyšet-
řování vnáší až jeho dialog s postavou Pátera, který 
umožňuje na ploše rozhovoru obou kněží rozvinout 
pro detektivku typickou „hru na kočku a na myš“ mezi 
detektivem a pachatelem.

Páter v podání Radovana Lukavského je zachmu-
řenou postavou, jejíž přesná dikce a úsporný způsob 
vyjadřování ukazuje na velmi přísný a nesmiřitelný 
charakter. Právě to, že ani nad mrtvolou svého bratra 
nevyjadřuje navzdory svému kněžskému stavu lítost 
či odpuštění, vzbudí pozornost otce Browna. Páter 
označuje Plukovníkovu smrt za „boží trest“ a do jisté 
míry odmítá připustit lidskou zodpovědnost.

Je příznačné, že se diskuse o zaslouženém trestu 
rozvíjí doslova nad mrtvolou zavražděného a před 
zraky všech vesničanů, kteří se kolem mrtvého sejdou. 
Každý tak má příležitost se vyjádřit k oprávněnosti 
tohoto zločinu a k osobě pachatele. Dav přihlížejících 
představuje nepřímé svědky události a okolností, 
které jí předcházely. Jejich funkce v narativu od-
povídá postavě detektivova pomocníka – watsona, 
jenž přichází s řadou otázek i možných vysvětlení, 
poukazuje na některé stopy, ale nedokáže správně 
určit jejich význam a zkrátka je „ztracen v bludišti 
stop a jednotlivých výpovědí“17.

Tento chaos vytváří z hlediska stavby příběhu 
ideální prostor pro to, aby detektiv převzal iniciativu 
a postupným odhalováním jednotlivých závěrů doká-
zal, že to, co se dosud jevilo jako chaotické a matoucí, 
je náhle jasné a logické.18 Adekvátně tomu působí 
vystupování otce Browna v podání Brodského, který 
se, aniž by změnil hlasitost či tempo svého hlasu, dů-
sledně vyptává na všechny podrobnosti a okolnosti 
související s vraždou.

Závěrečné rozuzlení a přímé označení pachatele 
se odehrává v předposlední scéně situované na věž 
kostela, kam se oba kněží odeberou. Oproti grandi-
ózním veřejným odhalením zločince ve stylu příběhů 
Agathy Christie, respektuje narativ detektivky Boží 
trest mírnou a skromnou povahu svého detektiva 
a nechává jej s pachatelem o samotě. Brown v soukro-
mém rozhovoru na věži kostela rekonstruuje průběh 
zločinu a přiměje Pátera k doznání. Právě postupné 

odhalování detektivových logických závěrů je jeden 
ze způsobů, kterým tvůrci činí rozuzlení více drama-
tické a překvapivé.19

Z podrobné analýzy funkce zvukového prostředku 
slova a jeho významu ve zvukové kompozici insce-
nace Boží trest vyplývá, že jde o stěžejní prostředek 
sdělení, a to jak v narativní, tak v deskriptivní funkci. 
Ustálené vyprávěcí postupy detektivky, jež podle 
Caweltiho představují úvodní expozici postav, proces 
vyšetřování i závěrečné rozuzlení, jsou především 
záležitostí hereckého podání. Rovněž zbylé tři vý-
razové prostředky však mají ve zvukové kompozici 
detektivky své zastoupení.

Využití zvukových efektů, tedy zvuku v narativní 
funkci, se v této inscenaci objevuje velmi sporadicky. 
Jako příklad lze uvést zvuk zařinčení řetězu, který 
v úleku upustí Kovářka po příchodu Plukovníka do 
kovárny:

Plukovník: „Dobré ráno, Mary!“
Kovářka: (zařinčení řetězu) „Ach! Proboha, co tu dě
láte?“20

V auditivním prostředí jde o znak, jenž má hned tři 
významové roviny. Jako znak – index odkazuje tento 
zvuk v prvé řadě přímo k objektu.21 V tomto případě 
jde o původce zvuku: řetěz. Je tedy zřejmé, že je 
tento předmět ve scéně přítomen a dle uspořádání 
dialogu usuzujeme, že byl upuštěn Kovářkou.

Jako znak – symbol pak můžeme řetěz významově 
spojovat s kovárnou. Kovový zvuk řetězu evokuje 
toto prostředí, v němž se kov zpracovává, spíše na 
základě určité konvence než díky kauzální spojitosti 
nebo podobnosti s tímto objektem.22 V popisné rovině 
díla lze tedy tento zvukový efekt interpretovat jako 
ilustraci místa děje. V poslední rovině lze zvuk zařin-
čení řetězu interpretovat jako metaforické znázornění 
spontánní Kovářčiny reakce, jejího prvotního úleku 
a následného zděšení a zoufalství. Tímto způsobem 
se ve zvukové kompozici inscenace funkčně propo-
juje zvuk s hereckým pojetím dané postavy.

Zvuk v deskriptivní funkci se v této inscenaci uplat-
ňuje především prostřednictvím zvuků označujících 
perspektivu, tedy zvuků pojednávajících prostorové 
kvality.23 Podobně jako u řady dalších detektivek 
z počátku devadesátých let se i zde setkáváme se 
stereofonickým zachycením rozmístění jednotlivých 
osob, které naznačuje i jejich, byť velmi minimální, 
pohyb.

Primárně zde však tyto zvuky slouží k vykreslení 
prostředí děje a vyjádření prostorových vztahů mezi 
jednotlivými postavami. Pomáhají „objasnit, jakým 
způsobem na sebe postavy vzájemně působí v pro
storu“24. S příkladem tohoto využití se setkáváme 
v rámci konfrontace Plukovníka s Kovářkou. Jejich 
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dialog, během něhož se Plukovník ženě vemlouvá 
a přesvědčuje ji ke schůzce a ona jej naopak odmítá 
a snaží se vzdálit z jeho dosahu, je provázen střída-
vým přibližováním a vzdalováním se od mikrofonu 
obou hereckých představitelů.

Se složitější prací s perspektivou a především se 
zvukovým prvkem ozvěny pracují tvůrci při vykreslení 
prostředí kostela. Specifická akustika chrámového 
prostoru se v rozhlasovém pojetí často pojí s využi-
tím výrazné ozvěny doprovázející hlasy herců. Užití 
ozvěny v takovém rozsahu evokuje v auditivním díle 
poměrně jednoznačně kostelní prostor a lze ji tedy 
pokládat za zvuk s rozšířenou znakovostí (extended 
signification), jak jej pojímá Andrew Crisell.25 Iko-
nická povaha tohoto znaku, jež odkazuje na kauzální 
spojitost mezi zvukem a objektem, který charakte-
rizuje, bývá v rozhlase často doplněna symbolicky, 
tzn. slovem.26 V případě scény v kostele dostáváme 
verbální potvrzení informace o zvukové povaze pro-
středí od Plukovníka, který se zde náhodou setkává 
s Bláznem Joem: 

Plukovník: „A to se podívejme, kdopak to chodí do 
kostela – Blázen Joe!“27

Zvuky označující akustiku definují zase prostor hos-
tince. Plastičnost obrazu modeluje přítomnost dvou 
diferencovaných zvukových kompozic ve vzájemné 
hierarchii, pro jejichž označení můžeme použít filmo-
logický termín zvukový plán28. Hierarchie se vytváří 
zvýšením hlasitosti i blízkosti k mikrofonu u těch 
zvukových prvků, jež jsou z hlediska narativu nejpod-
statnější.29 V popředí, tedy ve větší hlasitosti a nejblíže 
k mikrofonu, se odehrává dialog Plukovníka s otcem 
Brownem. Do pozadí jsou umístěny zvuky cinkání 
skleniček a mumraje hlasů evokující prostředí plného 
hostince. Hlasitost těchto zvuků se ještě snižuje 
v okamžiku, kdy započne dialog. Tím je v hierarchii 
zvukových plánů jasně akcentována verbální část 
dění oproti zvukové. Ta má opět pouze ilustrovat již 
dříve vyslovenou informaci určující prostředí:

Plukovník: (k Páterovi) „Kdybys mě hledal, budu v hos
tinci U Létajícího draka. Když mluvím s tebou, vždycky 
mi vyprahne!“30

Podobný princip práce se zvukovými plány nachá-
zíme i ve scéně odhalení pachatele na kostelní věži, 
kdy v popředí probíhá rozhovor Browna a Pátera. 
Prostředí scény je pak naznačeno zvukem vanoucího 
větru v pozadí. Tento akustický prvek evokuje velký 
volný prostor, ale také mu dodává dojem jisté po-
chmurnosti. Deskriptivní funkce zvuku k této scéně se 
tedy podílí i na vytváření atmosféry jakéhosi prostoru 
„mezi nebem a zemí“, což koresponduje s filozofickou 

polemikou, jež se zde rozvíjí ve verbální rovině. Pro-
pojení zvuku a ticha vytváří určitou pocitovou atmo-
sféru31 odpovídající vzrůstajícímu napětí spojenému 
se závěrečným rozuzlením a odhalením pachatele.

Zvukové prostředky zvuk a ticho jsou využity pře-
devším v deskriptivní rovině zvukové kompozice této 
detektivky. Ze všech aspektů žánru nejvíce dominují 
při vykreslení místa a atmosféry příběhu, jak si toho 
můžeme všimnout především u scén odehrávajících 
se v kostele či na kostelní věži. Ve vztahu k recipi-
entovi také fungují jako prostředky budování napětí.

V inscenaci je využito několik krátkých hudebních 
předělů sloužících jako interpunkce mezi jednotlivými 
scénami, jejich funkce je tedy narativní. Předěly tvoří 
mix smyčcových a bicích nástrojů, jejichž rytmická 
i melodická povaha je navzájem v kontrapunktu. 
Kromě toho hudební předěly místy obsahují elek-
tronicky vytvořené zvuky připomínající odbíjení zvonu. 
Metaforicky je tak prostřednictvím hudby odkazo-
váno k jednomu z důležitých dějových i prostorových 
motivů detektivky – kostelní věži. V jiných okamžicích 
hudba nekoresponduje s měnícími se prostředími 
děje ani nijak nedotváří jeho zvraty a spíše se podílí 
na postupné gradaci napjaté atmosféry.

Dále pozorujeme jistou změnu v působení jednotli-
vých zvukových předělů v rámci časových parametrů 
zvukové kompozice32 danou rytmizací smyčcových 
tónů a užíváním hlasitých úderů bicích nástrojů na 
konci každého předělu. Tím je naznačeno mírně se 
stupňující napětí spojené s očekávaným vyřešením 
záhady. Z hlediska stanoveného teoretického rámce 
je tedy zjevné, že také zvukový prostředek hudby se 
v inscenaci přímo váže na prostředek slova a v cel-
kové zvukové kompozici funguje zcela v závislosti 
na něm.

Můžeme tedy uzavřít zjištěním, že na zvukové 
kompozici detektivky Boží trest se podílí všechny 
čtyři zvukové prostředky, avšak jejich využití není 
stejnoměrné. Podobně jako další české rozhlasové 
detektivky z počátku devadesátých let se i tato za-
měřuje primárně na verbální ztvárnění příběhu – jeho 
zápletku, peripetie a rozuzlení. To je v souladu s in-
scenační koncepcí stavící na pečlivém přenesení 
literárního tvaru do auditivní podoby a na dokona-
lou srozumitelnost každé scény. Tato metoda práce 
zajišťuje, že posluchač interpretuje slyšené tak, jak 
tvůrce zamýšlí.33 Zároveň je to však způsob, jenž do 
velké míry upozaďuje využívání dalších prostředků 
auditivního média.

Významnou složku tvoří především hlas, tedy slovo 
v deskriptivní funkci, pomocí něhož jsou charakteri-
zovány postavy příběhu, ale také rozvíjen filozofický 
přesah Chestertonovy detektivky. Ostatní zvukové 
prostředky především slouží k segmentaci děje nebo 
napomáhají blíže definovat prostředí či pohyb postav 
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v něm, přičemž využity jsou především zvuky ozna-
čující perspektivu a stereofonický způsob natáčení.

V narativní rovině díla zcela dominuje slovo v dialo-
gické podobě. Veškeré změny prostředí, děje i pohyb 
postav jsou předznamenávány verbálně a až poté 
naznačeny také zvukem. To rovněž souvisí s poměrně 
statickým pojetím scén. Pohyb postav je minimální, 
a to jak v rámci záběru, tak mimo něj (tedy co se týče 

příchodů a odchodů postav). Vyšší míra doslovnosti 
a z velké části verbalizovaný narativ jsou průvodní 
jevy přílišné akcentace příběhu a jeho textového 
vzoru, jak se s nimi setkáváme především u detekti-
vek v devadesátých letech. U novějších děl, jako jsou 
detektivní série Nemesis a Otčina, je již tento postup 
upozaděn ve prospěch bohatšího a plastičtějšího 
zvukového časoprostoru i mnohovrstevnatého děje.
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Josef Maršík

Okénko rozhlasových pojmů 8

Etika rozhlasové práce

V našem seriálu, věnovaném základním rozhlasovým 
pojmům, který je určen především pro nové a začí-
nající spolupracovníky, tentokrát vstoupíme do světa 
nejobecnějších kategorií. Chceme se v něm totiž 
věnovat pojmu, jenž sice patří k nejvýznamnějším 
pro činnost rozhlasu veřejné služby, avšak jeho ob-
sah je často vnímán spíše intuitivně než na základě 
přesného a pregnantního vymezení. Jde o etiku roz-
hlasové práce.

Etikou (z řeckého éthos = mrav, obyčej, charakter) 
budeme v souladu s běžnými slovníky cizích slov ro-
zumět nauku o morálce, filozofickou disciplínu, která 
se zabývá zejména zkoumáním obecných principů, 
pravidel a hodnot mravního chování a jednání. Má dvě 
roviny – objektivní, která je založena na racionálním 
přístupu k morálce (obvykle vyjádřeném soustavou 
norem, příkazů a zákazů), a subjektivní, která spíše 
vyjadřuje emocionální vztah člověka k tomu, co 

chápeme pod pojmy dobro a zlo. Konkrétní naplnění 
etiky v praktickém životě označujeme jako morálku 
(z latinského moralis, moralitas od mos = mrav, zvyk 
nebo obyčej), která vyjadřuje, jaké jednání jedince 
i sociálních skupin je v daném kulturním a vzdělanost-
ním systému společnosti eticky vhodné, dobré, a jaké 
jednání je považováno za nevhodné, nebo dokonce 
eticky nepřípustné. Jde o souhrn zvyků, ideálů, ná-
zorů a zásad, kterými se lidé ve svém chování řídí, a to 
zejména ve vztahu k druhým lidem, ale také například 
k sobě samému nebo k přírodě. Každý člověk si je 
individuálně osvojuje zvláště výchovou a vzděláním 
v procesu své socializace, a také s výrazným vlivem 
sociálních skupin, do nichž je v průběhu svého života 
začleněn. Tato pravidla na jedné straně jeho jednání 
a chování omezují, jedinec se jim musí podřídit, na 
straně druhé ho však chrání před možnými negativ-
ními (nemorálními) vlivy jeho okolí.
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Etika prošla ve vývoji společnosti složitými pro-
měnami. Její elementární obsah byl formulován 
již antickými mysliteli, v dalším vývoji se vytvořila 
řada obecných etických teorií, které nezřídka re-
flektovaly náboženský přístup k člověku a světu 
(např. Desatero). Postupně se také zformovaly etické 
profesní systémy, které explicitně určují hranice 
a meze mravního jednání při vykonávání konkrétní 
pracovní činnosti. Zpravidla jsou pro profesní pra-
covníky závazné a nezřídka obsahují i systém sankcí 
uplatňovaných při jejich porušení. V dané profesi 
jsou výrazem etické samoregulace, která profesní 
pracovníky zavazuje k určitému chování a jednání 
tak, aby se nedostali do konfliktu s příslušným 
právním systémem a udrželi si také vysoký kredit 
ve veřejnosti. Obvykle jsou konkretizovány v tzv. 
etických kodexech. Tak vznikly například lékařský 
etický kodex, advokátní etický kodex, etický kodex 
pedagogických pracovníků, etický kodex daňových 
poradců atd.

Také novinářská profese má své etické kodexy, 
které jednak vymezují odpovědnost novinářů za vý-
kon své profese, a to na základě obecně sdílených 
etických norem a hodnot, jednak sledují, aby nedo-
cházelo k rozporům mezi právy a svobodami občanů 
a právy a svobodami novinářů.

Například Syndikát novinářů České republiky při-
jal v roce 1998 (a aktualizoval v roce 1999) Etický 
kodex novináře, k jehož respektování zavázal své 
členy a doporučil jeho dobrovolné dodržování také 
všem ostatním českým a moravským novinářům. 
Dokument má tři části. První z nich, nazvaná Právo 
občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené infor-
mace, vychází z článku 17 Listiny práv a svobod, jež 
je součástí Ústavy České republiky, který zaručuje 
občanům České republiky právo na informace. Tyto 
informace by měly splňovat z hlediska žurnalistické 
práce zejména následující požadavky:

- respektovat pravdu, bez ohledu na důsledky, 
které by z uplatnění této zásady vyplynuly pro 
novináře

- hájit svobodu tisku i svobodu jiných médií
- dbát na rozlišování faktů od osobních názorů 

(Tento požadavek se týká v rozhlasové práci ze-
jména zpravodajské tvorby, kde je vyžadováno 
striktní odlišení informace od subjektivního sta-
noviska, hodnocení, názoru, a to na rozdíl od žur-
nalistiky před rokem 1989, kde tzv. komentovaná 
zpráva, považovaná za nejdůležitější zpravodajský 
žánr, spojovala ve zprávě informaci o události 
s komentářem a jejím hodnocením.)

- neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři 
z důvodu zaujatosti (Tato zásada se v rozhlasové 
tvorbě netýká jen komentáře, ale veškeré analy-
tické i dokumentárně zobrazovací publicistiky, 

reportáže, pásma, featuru i dokumentu. Přestože 
autor v těchto žánrech vyjadřuje svůj subjektivní 
názor a hodnocení, měl by vždy respektovat fakta, 
pravdu a být nestranný a nezaujatý.)

- odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé 
nebo jen částečně pravdivé informace a jaké-
koli zásahy státních orgánů, jež by mohly ovlivnit 
pravdivost sdělení

- nepoužívat nepoctivé prostředky k získání in-
formace, využívat k tomu dobré víry kohokoliv 
(Ne vždy jsou v souvislosti s tímto požadavkem 
jasná pravidla použití tzv. skrytého mikrofonu při 
tvorbě žurnalistického pořadu. Platí zásada – viz 
Kodex Českého rozhlasu, že rozhlasový novinář 
může v tomto případě použít skrytý mikrofon 
pouze tehdy, jde-li o závažné téma dotýkající 
se veřejného zájmu a materiál ke zpracování 
tohoto tématu nelze získat jiným legálním způ-
sobem. Při použití skrytého mikrofonu však ne-
smí být porušeny oprávněné zájmy osoby, jejíž 
výpověď je natáčena, o jeho použití rozhoduje 
šéfredaktor příslušné stanice a posluchač musí 
být upozorněn, že při přípravě pořadu byl použit 
skrytý mikrofon. Také při záznamu telefonického 
rozhovoru nemusí být podle stanoviska etické 
komise Syndikátu novinářů respondent upozor-
něn na to, že rozhovor s ním je natáčen, a taková 
metoda přípravy zpravodajského nebo publicis-
tického materiálu není považována za používání 
nepoctivých prostředků. Je však třeba bedlivě 
zvažovat, jak bude natočený telefonát použit 
ve vysílání. V žádném případě by nemělo dojít 
k jakékoli osobní újmě natočené osoby, jejímu 
zesměšňování a dehonestaci.)

Druhá část Etického kodexu novináře nazvaná Po-
žadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice 
zejména zdůrazňuje osobní odpovědnost novináře 
za všechny své uveřejněné materiály, upozorňuje na 
nepřípustnost přijímání úplatků nebo různých výhod, 
požaduje, aby novinář vyloučil při výkonu své profese 
všechny činnosti, které by jej mohly kompromitovat 
nebo vést ke konfliktu zájmů, a konstatuje, že novi-
nář nesmí využívat výsady plynoucí z jeho povolání 
k prezentování svých osobních postojů.

Ve třetí části pojmenované Důvěryhodnost, sluš-
nost a serióznost zvyšují autoritu médií se kodex 
zaměřuje na zdůraznění požadavku přesnosti posky-
tovaných informací a nezbytnosti okamžité opravy 
v případě zjištění nepřesnosti údajů, nezbytnosti 
utajení zdroje informací (pokud zdroj si přeje být 
utajen), a to i v případě, kdy by novináři hrozily za 
neprozrazení zdroje sankce, a respektování sou-
kromí osob, zejména dětí a těch respondentů, kteří 
nejsou schopni pochopit důsledky svých informací. 
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K dalším požadavkům zdůrazněným v kodexu patří 
respektování zásady presumpce neviny, zákaz plagi-
átorství a zákaz vytváření takového námětu, který by 
podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, nábožen-
ství, pohlaví nebo sexuální orientace. Slušnost také 
vyžaduje citlivý přístup novináře k obětem trestných 
činů nebo neštěstí, k pozůstalým těchto obětí, ale 
také k obviněným, a zvláště k dětem a mladistvým.

Velmi podrobně se etikou rozhlasové práce za-
bývá Kodex Českého rozhlasu, který schválila Rada 
Českého rozhlasu 28. ledna 2004 a předala Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu České republiky. V před-
kládací zprávě se konstatuje, že se „porušení Kode-
xu kvalifikuje jako porušení pracovní kázně podle 
zvláštního právního předpisu, zákoníku práce“. Tím se 
princip samoregulace rozhlasové práce stává pracov-
něprávní normou. Kodex vedle preambule, výkladu 
pojmů a závěrečných ustanovení obsahuje tři části, 
hlavy. Hlava I. pojednává o aktérech služby veřejnosti 
v oblasti rozhlasového vysílání, Hlava II. se věnuje 
etickým normám ve vztahu k jednotlivým formátům 
rozhlasových pořadů (zpravodajské a publicistické 
pořady, diskusní pořady, umělecké pořady, vzdělávací 
a osvětové pořady, zábavní pořady, sportovní vysílání, 
vysílání do zahraničí), péčí o archivní fond, komerční 
částí programu a charitativní a dobročinnou činností 
Českého rozhlasu. Hlava III. se zabývá profesními 
a etickými otázkami rozhlasové tvorby a některými 
postupy při jejich řešení.

Vzhledem k závažnosti tohoto dokumentu přiná-
šíme jeho text jako přílohu našeho Okénka rozhla-
sových pojmů.

V závěru tohoto pojednání o etice rozhlasové 
práce chceme nové spolupracovníky informovat, 
že Český rozhlas zřídil k 1. květnu 2017 Etickou ko-
misi, která působí jako poradní orgán generálního 
ředitele. Tvoří ji významní odborníci a osobnosti, již 
jsou do komise jmenováni generálním ředitelem na 
jedno funkční období. Komise má za úkol zkoumat 
na svých neveřejných zasedáních podněty vztahující 
se zejména k profesní etice rozhlasové tvorby a uplat-
ňování principů Etického kodexu Českého rozhlasu.
     
Příloha:

Článek 21, Hlava III., Kodex Českého rozhlasu

Čl. 21

Pravidla při nahrávání

Obecná pravidla

21.1 Pracovníci Českého rozhlasu vystupují při pořizování 

zvukových materiálů (nahrávání) tak, aby bylo patrné, 

že přísluší k Českému rozhlasu. Redaktoři neskrývají 

své jméno a příjmení, profesní totožnost ani příslušnost 

k Českému rozhlasu a pracovní zařazení, ledaže by byl 

odůvodněn postup dle čl. 21.13 až 21.16.

21.2 Český rozhlas dbá, aby při nahrávání nedošlo k ne-

oprávněnému zásahu do práv jiných osob, případně 

k narušení veřejného pořádku. Před nahráváním, které 

je podmíněno předchozím povolením nebo smlouvou, je 

povinen dodržet předepsaný postup nebo předem uzavřít 

patřičnou smlouvu.

Celý text Kodexu najdete na  

http://www.rozhlas.cz/informace/legislativa/_zprava/ 

kodex-ceskeho-rozhlasu--794563.
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ROZHLASOVÁ HISTORIE

Stať Vratislava Beránka přetiskujeme jako mimořádně zajímavý a cenný dokument, který mapuje téměř 
tři desetiletí práce jedné z rozhlasových redakcí, tzv. malé hudební. Vzpomíná nejen na členy redakce, 
na řadu spolupracovníků, ale i na umělce, které přivedli před rozhlasový mikrofon a na koncertní pódium. 
Sedmý oddíl je věnován Concertinu Praga, jehož 50. výročí jsme si připomněli ve Světě rozhlasu 35/2016.

Vratislav Beránek

Malá hudební

Rok 1993 je pro rozhlas jubilejní, je sedmdesátým 
rokem svého působení, sedmdesátým rokem služby 
posluchačům.

Autor následujícího textu Vratislav Beránek byl na-
ším mnohaletým pracovníkem, jeho více než třicetile-
tá rozhlasová zkušenost přináší své plody i dnes. Malá 
hudební je nejen vzpomínkovou reflexí, ale i stručnou 
rekapitulací života a tvorby jedné rozhlasové redakce. 
Je i příspěvkem Rozhlasové práce k letošnímu jubileu.

Už je to hezkých pár let, co jste mohli v budově na 
Vinohradech potkávat každý den v poledne skupinku 
rozhlasáků ze čtvrtého patra, jak se s talíři a mísami 
přesunují z jídelny do své čtyřistatřináctky. Na stolech 
se pak uklidily pásky a psací stroje a zasedlo se ke 
společnému obědu. A tu se zpravidla rozproudila 
debata o nejrůznějších otázkách, tříbily se názory, 
sdělovaly se zážitky a zkušenosti, vymýšlely se pro-
gramové záměry, mluvilo se o potížích rodícího se 
pořadu i o jeho výsledném tvaru, mluvilo se o filozofii, 
politice i etice a samozřejmě o umění. Znali jsme na-
vzájem svou práci, mohli jsme se kdykoliv zastupovat. 
Společně jsme poslouchali všechny vyrobené pořady, 
asistovali jsme si v natáčecích frekvencích. Chodili 
jsme do divadel a na koncerty, navštěvovali jsme se, 
slavili jsme svátky, narozeniny a jmeniny.

Sešli jsme se ráno v osm, a když bylo půl páté, 
řekla vedoucí: „Kluci, jde se domů!“ Zamkli jsme 
a odpochodovali k vrátnici.

Byli jsme parta, ve které se dobře žilo, rádo vy-
mýšlelo, měli jsme rádi rozhlas a svou práci, bavilo 
nás věnovat se dětem, malým i těm větším.

Rád na ty doby vzpomínám. Pokusím se zazna-
menat něco z toho, co se v uplynulých desetiletích 
dělo v redakci i kolem ní.

1/
Ještě než přistoupím k jádru tohoto pojednání, musím 
uvést několik údajů z nejdávnější rozhlasové histo-
rie. Počátky vysílání pro děti zjišťujeme už v časech 
„kbelských“, pokusy o školský rozhlas se děly ve druhé 
polovině dvacátých let. Jako instituce však vznikl 

školský rozhlas až koncem roku 1930 a 6. února 
následujícího roku zahájil pravidelné vysílání. Zprvu 
byl pro děti i učitele spíš technickou atrakcí, postupně 
však získával významné místo ve vyučovacím pro-
gramu. Od začátku zde platila a dosud platí zásada, 
že rozhlas nemá nahradit učitele, že má být jeho 
pomocníkem, obohatit jeho práci o nový rozměr, 
přinést škole hudební a zvukové informace, jaké si 
nemůže opatřit sama. Vysílání směřovalo k dětem od 
6 do 14 let a bylo rozděleno na dva věkové stupně. 
Pořady trvaly 30−45 min.

Samostatné hudební pořady byly od počátku 
součástí školského rozhlasu. V létech 1930−36 se 
o hudební vysílání staral skladatel a dirigent prof. Voj-
těch Bořivoj Aim (1886−1972). Seriály hudebně vý-
chovných pořadů vytvářeli pedagogičtí odborníci, ale 
prof. Aim zval k mikrofonu i významné umělce, aby 
dětem zahráli nebo hovořili o svém životě a práci. Ve 
školském rozhlase účinkoval např. legendární Jan 
Kubelík, hovořil skladatel Josef Bohuslav Foerster, 
je zachován projev skladatele Josefa Suka k dětem 
z roku 1932. Prof. Aim zorganizoval složitou reportáž 
ze zkoušky v Národním divadle, samozřejmě v živém 
vysílání, jako reportér se osvědčil i při památném 
přenosu z pěveckého festivalu v roce 1934, kdy 
v pražském Průmyslovém paláci zpívalo společně 
10 000 dětí.

V roce 1936 převzal vedení hudební složky škol-
ského rozhlasu skladatel Karel Hába (1898−1972), do 
té doby člen Rozhlasového symfonického orchestru. 
A o rok později, když bylo zaváděno vysílání pro střed-
ní školy a učitelské ústavy, ujal se nového úkolu jako 
externí referent prof. dr. Josef Plavec (1905−1979), 
významný historik, pedagog, skladatel a sbormistr.

V době ohrožení republiky i po celou dobu ně-
mecké okupace plnil školský rozhlas důležitou vla-
steneckou funkci, upozorňoval na hodnoty národní 
kultury v dobách mimořádně zlých. Oba referenti se 
museli proplétat mezi úskalími nacistické cenzury, 
denně riskovat postih ze strany Němců, jimiž byli 
hlídáni na každém kroku. Přesto se jim podařilo vy-
konat kus odvážné práce. Seznamovali posluchače 
s českou hudbou, rozezpívali děti v pořadech lidových 



55Svět rozhlasu 37 / 2017

písní. Na školách se s rozhlasem zpívalo i soutěžilo. 
Například pěveckých závodů, organizovaných roz-
hlasem, se v roce 1940 zúčastnilo na 80 školních 
sborů, děti jako laická porota zaslaly na deset tisíc 
soutěžních odpovědí.

2/
Období Karla Háby a Josefa Plavce se uzavřelo v roce 
1952, kdy byla při celkové reorganizaci rozhlasu vytvo-
řena Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež a v ní 
specializovaná hudební redakce, která se brzy roz-
šířila na několikačlenný tým. V jejím čele stála až do 
roku 1975 redaktorka Helena Karásková (1923−1980).

Už dříve, v roce 1947, byl dosavadní program roz-
šířen o vysílání pro mateřské školy. Bylo však zrušeno 
vysílání pro střední školy (1952) a později i pro vyšší 
stupeň ZDŠ (1954). Dopolední organizovaný poslech 
byl nahrazen odpoledními pořady pro starší děti.

Redakce, která si na rozdíl od HRHV vysloužila 
titul „malá hudební“, se stala jakýmsi rozhlasem v roz-
hlase, s vlastní dramaturgií i výrobou, která se stará 
o tvorbu i odbavení pořadů. Vyhraňuje se tu zvláštní 
redaktorská profese zaměřená na hudební výchovu, 
hudbu pro děti a popularizaci hudby. Redakce zve 
ke spolupráci skladatele, interprety a publicisty, kteří 
mají vztah k dětem a mladým posluchačům.

Celkové ideové zaměření bylo dáno už v předchá-
zejícím období a v podstatě na něm není co měnit. 
Rozhlas tím, že se vyjadřuje „jen“ akustickou složkou, 
má možnost poskytnout posluchači bohatší estetický 
zážitek z hudby, probouzí fantazii, neodvádí pozor-
nost vizuálními vjemy. Na rozdíl od televize umožňuje 
hlubší ponor do zvukového sdělení. Z tohoto prostého 
faktu vycházejí všechny koncepční úvahy.

Od počátku si redakce klade v podstatě dva zá-
kladní úkoly: učit poslouchat hudbu a popularizovat 
v širokém spektru nesporné hodnoty kompoziční 
a interpretační.

O prvním úkolu bude ještě řeč, ke druhému za-
tím jen tolik: Hudební výchova na školách po celá 
desetiletí pokulhává za jinými estetickovýchovnými 
předměty, především za literární výchovou. Je zcela 
samozřejmé, že se mladý člověk ve škole dovídá 
o Goethovi, Čapkovi, Nerudovi, že mladí lidé čtou 
jejich díla, že poznávají světovou dramatickou tvorbu. 
Naproti tomu Wagner nebo Prokofjev jsou dnes pro 
většinu maturantů neznámými pojmy. Kde nestačí 
škola, snaží se pomáhat rozhlas. O zjevech této roviny 
je třeba mluvit, hrát je, přibližovat, popularizovat. Není 
třeba popularizovat populární hudbu, ta se prodává 
sama a vnucuje se nám na každém kroku stále agre-
sivnější zvukovou intenzitou, vnucuje posluchačům 
informace o tvůrcích a interpretech, mnohdy zcela 
efemérního významu. Proto se redakce touto ob-
lastí zabývá jen příležitostně, jde-li o zjevy s trvalejší 

platností, nebo tam, kde lze poukázat na souvislosti 
tzv. vážné a populární hudby (například vlivy jazzu 
na moderní evropskou hudbu).

Redakce plní své základní úkoly ve třech oblas-
tech − vzdělávací, umělecké a publicistické.

3/
Vzdělávací program byl vždy − a měl by být i dnes − 
základním programem této redakce. Má-li stát zájem 
vychovávat vzdělané a kultivované lidi, pak nelze vý-
chovu v Českém rozhlase pominout. Žádný komerční 
rozhlas se o tuto složku starat nebude.

Cesta k tomuto „umění poslouchat hudbu“, jak 
před více než dvaceti lety nazval Ilja Hurník svou 
skvělou učebnici, rozloženou do osmideskového 
kompletu, je alfou i omegou rozhlasového vysílání pro 
školy. Ze současného zvukového chaosu, z akustic-
kého smogu, který nás obklopuje a otupuje citlivost 
k hudebnímu zvuku, chceme jakoby vydělit prostor 
ticha, prostor nepopsaného listu, který začínáme 
naplňovat jednoduchými hudebními prvky, postupně 
skládanými do větších celků.

Dítě má poznávat základní stavební kameny, tedy 
hudební výrazové prostředky, tak jako poznává hlásky, 
slabiky, slova, věty. Emocionální zabarvení a spád řeči 
je obdobou emocionálního náboje probíhající hudby. 
Je tu napětí stoupající melodie, napětí táhlého zesilo-
vání či zeslabování, účinek kontrastu, účinek proměn 
zvukové barvy, je tu význam hudební formy. Tyto jevy 
dítě poznává na elementárních příkladech, zpravidla 
odvozených z lidové písně, tedy na známém jevu, aby 
postupně dospívalo k „porozumění“ − tedy prožití − 
obsahu kratičké a později i rozměrnější hudební formy. 
Pořady hudební výchovy také provokují elementární 
tvořivost při zpěvu nebo hře na jednoduché nástroje. 
Dítě si vlastní aktivitou „ohmatává“ hudební materiál, 
který bude pak při poslechu vnímat s hlubším zaujetím.

Hájíme zásadu, že hudba nesmí být jen kulisou, 
ale je svébytným sdělením. Je velkým omylem pod-
kreslovat hudbou jakýkoli text − jen aby nebylo ticho. 
Televizní režiséři jsou mistry v takovémto zneužívání 
hudby. Se scénickou hudbou, zejména v melodra-
matických pasážích, se snažíme zacházet velmi 
obezřetně. Vysíláme-li např. pro prvňáčky pohádku 
s hudbou, pak je to spíš hudba s pohádkou, nebo jsou 
to přinejmenším dvě rovnocenné složky, kde hudba 
dopoví to, co slovo naznačilo. Cílem je estetický zá-
žitek, zprvu navozený poetickým textem, aby později, 
až dítě získá posluchačské zkušenosti, dovedlo se už 
bez pomoci slova vcítit do hudebního proudu.

Vysílání pro nižší ročníky základní školy bylo ještě 
před několika léty doplňováno sérií pořadů pro školní 
fonotéky, obsahujících znějící ukázky pro hudební 
výchovu ve vyšších ročnících ZŠ, nebo na lidové 
škole umění.
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Kolem školních vysílání se vytvořil kolektiv au-
torů, z nichž zde musím připomenout alespoň dva. 
Docent dr. Jaroslav Herden, CSc., má významný 
podíl zejména tím, že pomohl zavést účelný systém 
navazujících pořadů pro školy, i tím, že se jako vyso-
koškolský pedagog věnuje problematice poslechu 
hudby a využití rozhlasu ve škole. Posilou v autorském 
kolektivu je jeden z našich nejlepších učitelů Pavel 
Jurkovič, který oživil pořady svým bezprostředním 
projevem, opřeným o dlouholetou pedagogickou 
zkušenost a vlastní uměleckou praxi. Z jeho práce 
vyzařuje kantorské nadšení a láska k dětem.

4/
Vysílání pro školy není však naší jedinou vzdělávací 
aktivitou, i když zde kdysi hudební redakce získávala 
své první zkušenosti. Od padesátých let jsou trvalou 
součástí redakční produkce také pořady směrované 
na starší děti, na studenty i na dospělé hudební laiky.

Je-li dopolední vysílání pro školy ovlivněno os-
novami a učebnicemi, pak v odpoledních pořadech 
pro starší děti a mládež je dramaturgovi dána volnost 
výběru. Je třeba stanovit míru náročnosti témat i ná-
ročnosti skladeb předkládaných k poslechu, je také 
třeba obezřetně formulovat průvodní slovo, vyhýbat 
se odborným výrazům, omezovat faktografii.

Seznamujeme posluchače se základním fondem 
české a světové klasiky, s hlavními zjevy hudebních 
dějin i současnosti, přinášíme stručné informace 
o životě umělců a o zařazení jejich tvorby do spole-
čenského a historického kontextu. S tím nerozlučně 
souvisí i orientace ve stylových obdobích hudebního 
vývoje.

Formy těchto pořadů jsou nejrůznější, od jed-
noduchého monologu s hudebními ukázkami až po 
literárně-hudební pásma, dramatizace literárních 
předloh s hudební tematikou nebo skutečné či fiktivní 
reportáže. Pořadům této oblasti byly v průběhu let 
vyhrazeny různé časové rozměry, zpravidla to byly 
dva až tři pořady týdně v rozsahu 30 až 50 minut.

Často se tyto pořady spojovaly do dlouhých cyklů, 
někdy i celoročních. Byl to např. v roce 1964 cyklus 
Dům, v němž žil…, pro který jsme získali reportážní 
záběry i autentické nahrávky na historické nástroje, 
např. z Mozartova domu v Salcburku, Lisztova domu 
ve Výmaru, z domu Čajkovského, Griega a dalších. 
Připravovali jsme např. cykly Obrázky z dějin české, 
slovenské a světové hudby, vzdělávací cykly Od pís-
ničky k opeře a Od písničky k symfonii.

Jiné cykly byly věnovány výlučně české hudbě 
a české hudební topografii. Cyklus Prázdniny s tran-
zistorem v roce 1963 zavedl posluchače do míst 
spjatých s významnými osobnostmi. Celoroční cyk-
lus Ze Smetanovy síně v roce 1978 přibližoval v do-
kumentech, reportážích a svědectvích pamětníků 

nejvýznamnější události za 60 let trvání Českosloven-
ska, od památné premiéry Sukova Zrání v říjnu 1918, 
zachycoval významné festivaly, připomněl předsta-
vení Smetanovy Libuše v září 1938, sledoval válečná 
léta, kdy české múzy nemlčely, popsal rok 1945, 
kdy se znovu otevřely hudební kontakty se světem. 
Cyklus měl celkem 33 pořadů, třiatřicet zastavení 
s českou hudbou. Hlavním informátorem zde byl 
nezapomenutelný dr. Václav Holzknecht.

V roce 1983 jsme sledovali vznik a vývoj českého 
hudebního divadla, v roce 1984 se vysílal cyklus Zně-
jící domy, v němž jsme navštívili významné pražské 
budovy spjaté s hudební minulostí i současností. 
V roce 1985 jsme mapovali měsíc za měsícem hu-
dební události roku 1945. A ještě o rok později jsme 
věnovali celoroční cyklus 40. výročí vzniku Akademie 
múzických umění. V cyklu o pětačtyřicátém roce jsme 
se opírali o písemné i zvukové dokumenty a o svědec-
tví pamětníků, kteří prožili s hudbou poslední měsíc 
války i první měsíce obnoveného státu. Dokonalý 
přehled o rozsáhlé látce, péči o historickou přesnost 
i smysl pro sdělnou formu osvědčila v těchto cyklech 
doc. dr. Hana Jemelíková.

A ještě musím připomenout cesty za významnými 
umělci nebo svědky jejich života. V těchto pořadech 
kolem roku 1961 byl zprvu hlavním spolupracovníkem 
prof. Vladimír Kovářík. V dokumentárním fondu je 
uložena jeho reportáž z letního sídla Antonína Dvo-
řáka ve Vysoké u Příbrami a rozhovor s nejmladším 
synem skladatele, Otakarem Dvořákem (1885−1961), 
jeho svědectví o skladatelově pobytu v Americe, 
o jeho pracovním režimu i lidských vlastnostech, 
tedy svědectví nejcennější, protože od člověka z nej-
bližšího umělcova okolí. Redakce uchovává také roz-
hovory se skladateli Jaroslavem Křičkou, Václavem 
Trojanem, s pěvci Zdeňkem Otavou a Martou Kráso-
vou, vzpomínky malíře Jana Zrzavého na Bohuslava 
Martinů a řadu dalších dokumentů.

Nejúčinnější formou však byly bezesporu cykly 
soutěžní, při nichž jsme si ověřovali poslechovost 
a navazovali vztahy s konkrétními mladými posluchači. 
Od roku 1967 do 1971 jsme každoročně vysílali cyklus 
Hádejte desetkrát, v němž se posluchači pokaždé 
seznámili s deseti českými nebo světovými skladateli, 
psali odpovědi na kontrolní otázky. Finalisty jsme 
pozvali do studia v Praze a v krajských stanicích, 
kde řešili poslechové úkoly, a ti nejlepší pak museli 
před mikrofonem pohovořit o jednom z těch deseti 
autorů, kterého si vylosovali.

Z účastníků soutěží jsme vytvořili Rozhlasový 
klub hudební mládeže (v roce 1967 měl kolem 500 
členů), který se stal jedním ze základů pozdější České 
hudební mládeže. Vydávali jsme bulletin, do kterého 
členové sami přispívali, otiskovali jsme jejich adresář, 
aby si mohli navzájem dopisovat. V roce 1968 jelo 
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patnáct vítězů na týdenní cestu po Čechách a Moravě 
za hudebními památkami. Dodnes někteří udržují 
kontakty s redakcí i mezi sebou. Po několika létech 
vzniklo z té soutěže i jedno šťastné manželství. Po-
řady i soutěž připravoval tým spolupracovníků v čele 
s Ivanem Medkem a Jiřím Pilkou.

Na podobném principu jsme v roce 1974 uspo-
řádali soutěž k Roku české hudby, v roce 1984 pak 
soutěž dvou týmů mezi Prahou a Brnem. V roce 1989 
připravila Ludmila Vrkočová prázdninový hudebně- 
-zeměpisný cyklus Domovem hudby.

V roce 1977 nás neminula povinnost udělat akci 
k výročí Říjnové revoluce. A tak jsme vypsali soutěž 
Poznáváme hudbu přátel, v níž se hrál např. Čajkovskij, 
Borodin, Prokofjev, Stravinskij, Šostakovič − tedy 
společnost Mistrů, za které jsme se určitě nemuseli 
stydět.

Ve všech těchto typech se vzdělávací záměr pro-
líná s hudební publicistikou. Ale o této oblasti až 
později.

5/
Druhým rozsáhlým okruhem činnosti je program 
umělecký, tedy vlastní výroba a vysílání hudebních 
snímků. Zde se redakce z počátku zaměřovala pře-
devším na tvorbu pro dětské sbory.

A tu je třeba zmínit se o dětských pěveckých 
sborech, které byly přímo svázány se školským roz-
hlasem a později s HRDM. Na počátku třicátých let 
založil Jan Kühn − zpěvák, sbormistr a rozhlasový 
režisér − pro potřeby školského rozhlasu svůj pro-
slulý dětský sbor. Byl to první dětský sbor spjatý 
s profesionální kulturní institucí. Dosáhl mimořádné 
úrovně a vyvolal početnou tvorbu pro dětské hlasy. 
Pro Kühnův dětský sbor psali Jaroslav Křička, Otakar 
Jeremiáš, Václav Trojan, později Jan Hanuš a další.

Po odchodu Jana Kühna z rozhlasu v roce 1945 
vytvořil nový sbor Bohumil Kulínský, který jej vedl až 
do roku 1973, kdy jej proměnil v úspěšné Bambini 
di Praga. Na vysoké úrovni tohoto sboru měl vedle 
sbormistra nespornou zásluhu také hudební režisér 
Viktor Kalabis. Za jejich společného úsilí se jim po-
dařilo realizovat řadu vynikajících snímků, uvádět 
premiéry skladeb českých autorů i československé 
premiéry zahraničních tvůrců (např. pozoruhodný 
snímek Brittenovy Ceremony of Carols z roku 1964).

V roce 1973 se sbormistrem rozhlasových dětí stal 
Čestmír Stašek, který 17 let obětavě plnil potřeby roz-
hlasového programu a při mezinárodních soutěžích 
přivedl sbor několikrát na stupně vítězů. Protože vedl 
současně svůj Pražský dětský sbor (zal. roku 1949), 
vyvolala tato „personální unie“ dvou uměleckých 
těles také dvojsborové kompozice Zdeňka Lukáše, 
Jana Hanuše, Jiřího Temla a Martina Šmolky, které se 
premiérovaly na společných koncertech obou sborů.

Bezpochyby působil rozhlasový sbor inspirativně 
na učitele a sbormistry dětských sborů, školních 
i poloprofesionálních, jejichž úroveň dnes v mnoha 
případech vyniká nad průměr i v mezinárodním mě-
řítku. Dnešní skladatelé si mohou dovolit psát dětem 
náročné party. Rádi pro ně píší skladby pro koncertní 
pódium i písničky pro všední den.

Příbuznou oblastí je instrumentální tvorba pro 
dětské posluchače, event. pro dětské interprety. To-
muto oboru se v minulosti příležitostně věnovali i velcí 
mistři, někdy však šlo spíše o skladatelovy reflexe 
vlastního dětství nebo o inspirace světem dětí. Do 
této kategorie patří např. Schumannovy Dětské scény 
nebo Janáčkův sextet Mládí. Na rozhraní oborů − 
tvorby o dětech či pro děti jako posluchače nebo 
interprety − je Debussyho cyklus Dětský koutek.

U nás vzniká nová instrumentální tvorba zacílená 
zřetelně na nejmladší posluchače vlastně teprve na 
objednávku rozhlasu. K základním dílkům tohoto 
oboru patří Dětská suita pro noneto od Jiřího Jarocha 
nebo rozsáhlý cyklus Ilji Hurníka Čtvero ročních dob. 
Zpočátku, kdy se „malá hudební redakce“ věnovala 
především dětskému sboru, natáčela tyto skladby 
HRHV, později se dramaturgie i realizace ujímá naše 
redakce. Za léta se tu nashromáždil rozsáhlý fond, 
do kterého přispěli snad všichni čeští skladatelé, 
ať už instrumentálními cykly, nebo pohádkami, či 
rozsáhlejšími formami hudebně-literárními nebo 
hudebně-dramatickými.

Mimořádně se v tomto oboru osvědčil Ilja Hurník, 
mimo jiné mistr slova a výtečný popularizátor, který 
věnoval rozhlasu např. své Příběhy jedné kapely pro 
vypravěče a instrumentální soubor. Na snímku z roku 
1968, dodnes reprízovaném, je v režii Josefa Svátka 
neodolatelným způsobem vypráví Karel Höger.

6/
Zvláštní kapitolu tvoří mladí interpreti před mikrofo-
nem. Už od padesátých let bylo snahou redakce zvát 
do studia děti, žáky hudebních škol − pozdějších 
lidových škol umění, dnešních základních umělec-
kých škol, studenty konzervatoří i vysokoškoláky. 
Redakce pravidelně sledovala dětské soutěže (např. 
Kociánova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí, klavírní 
soutěž Virtuosi v Ústí nad Labem, soutěže lidových 
škol umění), sledovala práci škol osobními kontakty, 
stykem s učiteli. Několik let jsme vysílali pořad Za-
dáno pro LŠU, v němž jsme sledovali činnost škol ze 
širšího pohledu, jak přispívají ke kulturnímu životu 
svého města. Vyžádali jsme si také informativní 
amatérské nahrávky, některé bylo možno uvést 
alespoň zkratkou ve vysílání, všechny zpravidla 
signalizovaly úroveň školy. Uvedení v rozhlase zna-
mená pro mladé posluchače vždycky lákavý přiklad 
k následování.
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Také konzervatoristé dostávají svůj čas ve vysílání. 
S Pražskou konzervatoří jsme uzavřeli dohodu o spo-
lupráci a zveme studenty do pravidelných frekvencí. 
Natáčení je pro ně odměnou a zpravidla první zku-
šeností mladých umělců před mikrofonem. Zatímco 
snímky z hudebních škol mají spíš průběžný charakter 
a jen některé se uchovávají jako dokument, snímky 
konzervatoristů tvoří trvalý fond, z něhož lze řadu let 
reprízovat. Křestní listy obsahují věk interpreta v době 
nahrávky, ročník školy, jméno pedagoga. Tyto údaje 
považujeme za důležité pro pozdější reprízy, kdy už 
interpret není žákem školy a uplatňuje se jako vyspělý 
umělec v koncertním provozu. U výrazných talentů, 
které se trvale prosadí, mají studentské nahrávky 
významnou dokumentární hodnotu. Fond těchto 
nahrávek dnes obsahuje 660 živých signatur, mimo 
snímky převedené na dokument.

7/
Snahy redakce obohatit program výkony nejmladších 
hudebníků vyvrcholily v roce 1966 v mezinárodní 
soutěži Concertino Praga. Její předchůdkyní byla 
v roce 1965 celostátní soutěž o nejlepší interpretaci 
soudobé české a slovenské hudby, které se zúčast-
nilo 1080 mladých muzikantů do 17 let. Porota posu-
zovala nahrávky 105 finalistů, vítězové pak vystoupili 
na veřejném koncertu v Praze.

O rok později se konala už první mezinárodní sou-
těž, která až v roce 1967 dostala název Concertino 
Praga. Rychle získala popularitu doma i ve světě, 
přední pedagogové a umělci o ní hovoří s nejvyšším 
uznáním. Nebudu se zde podrobněji zabývat touto 
soutěží, bylo by to téma na rozsáhlou stať, která by 
přesáhla rozsah této studie. Její průběh je pravidelně 
dokumentován v každoročně vydávaných brožu-
rách u příležitosti koncertu vítězů a Jihočeského 
festivalu CP. Bude jí určitě věnována obsáhlejší po-
zornost při nadcházejícím 30. ročníku v roce 1995. 
Jen stručně zaznamenávám, že se Concertina do 
27. ročníku 1992 v mezinárodním kole zúčastnilo 
1672 kandidátů z desítek zemí čtyř kontinentů (zatím 
bez Afriky). Při Concertinu byly navázány osobní 
kontakty s pedagogy, umělci a rozhlasovými redak-
tory z dalekých zemí. Každoročně zcela vyprodaný 
koncert vítězů v Rudolfinu i upřímný zájem jihočes-
kého obecenstva při čtrnáctidenním festivalu svědčí 
o zájmu obecenstva. Ohlasy ze světa i svědectví 
zahraničních návštěvníků potvrzují význam této akce. 
Kolem dvaceti zahraničních stanic si každým rokem 
objednává záznam z koncertu vítězů. V době, kdy 
jsme o vstupu do Evropy mohli jen vzdáleně snít, 
navazovalo Concertino nitky se světem přes hranice 
zemí a politických bariér.

Mnozí z těch, kdo ve svých čtrnácti či patnácti le-
tech získali vavříny v Concertinu, patří dnes ke špičce 

světového interpretačního umění. Po létech se s nimi 
setkáváme na velkých interpretačních soutěžích i na 
koncertech Pražského jara. Sólisté jako Sitkowecki, 
Hudeček, Stadler, Ishikawa, Pavlík, Šedivý, Veis mají 
na počátku svého uměleckého životopisu vepsáno 
Concertino Praga, které jim umožnilo první vstup 
na mezinárodní pódium a povzbudilo je na začátku 
jejich profesionální kariéry.

Ve fondu Concertina zůstávají snímky, jejichž 
dokumentární hodnota se lety zvyšuje, ať je to čtr-
náctiletý Hudeček, dvanáctiletý Sitkowecki, o málo 
starší Ishikawa nebo Stadler nebo desetiletý Čeněk 
Pavlík (ještě z národní soutěže 1965). Každoročně 
vydávaná deska, v poslední době kazeta, zachovává 
soutěžní výkony vítězů i pro diskofily.

Ještě jednu skutečnost bych chtěl připomenout. 
Ti, kdo prošli Concertinem, nemizí zcela z našeho do-
hledu, jako je tomu v jiných soutěžích. Vedeme je stále 
v evidenci, podle možností shromažďujeme doklady 
o jejich umělecké činnosti, s mnohými udržujeme 
osobní kontakty, jak s našimi, tak i se zahraničními. 
Při náhodných setkáních vždycky rádi vzpomínají na 
Concertino a na společný pobyt v jižních Čechách. 
Občas je zveme ke koncertním vystoupením, zejména 
na Jihočeském festivalu Concertina.

Vítězové k nám přijíždějí za odměnu a také z po-
vinnosti prokázat živým výkonem autentičnost své 
nahrávky. Naši neměli dlouho možnost vyjet za že-
leznou oponu. Teprve v posledních letech dostávají 
příležitost, jinde ve světě běžnou, zúčastňovat se 
zahraničních soutěží, festivalů nebo mistrovských 
kursů. Hodně tomu napomáhá členství Concertina 
v Evropské unii hudebních soutěží pro mládež, které 
se mohlo uskutečnit až v roce 1988.

Úspěšný průběh Concertina je ctižádostí celého 
redakčního kolektivu, který se na něm podílí s plným 
nasazením, nicméně organizační provoz má v rukou 
tajemnice soutěže. Až do roku 1975 vykonávala tuto 
funkci Stanislava Lukařová, která vytvořila přesný 
systém vztahů a harmonogram činnosti, po ní celý 
ten komplex problémů virtuózně s přehledem zvládá 
Jana Hlinková.

Na závěr této kapitoly je třeba poznamenat, že 
má Concertino Praga od roku 1992 mladší sestru 
v podobě soutěže Concerto Bohemia. Je určena 
komorním orchestrům a je zatím omezena na Čes-
kou republiku. Zda se prosadí stejně úspěšně jako 
Concertino, ukáže budoucnost.

8/
Vše, co bylo řečeno o vzdělávacím a uměleckém 
programu redakce i o podílu mladých interpretů, 
spadá větší či menší měrou i do oblasti rozhlasové 
publicistiky, která v poslední době začíná převažovat 
nad ostatními formami sdělení.
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Byla-li dříve v našem vysílání převaha psaných 
textů, interpretovaných hercem nebo hlasatelem, 
postupně se dostává stále většího prostoru impro-
vizovaným projevům, rozhovorům a reportážním zá-
běrům. Mladí muzikanti i renomovaní umělci hovoří 
o své práci, o svém vztahu k umění a k hudbě, od-
borníci se vyjadřují k otázkám, které mohou zajímat 
mladé i starší posluchače. Redakce se snaží vést 
posluchače do světa hudby prostřednictvím osob-
ního vyznání těch, kdo jí zasvětili život. Snímky dětí 
nebo studentů jsou komentovány sdělením o jejich 
dosavadním růstu, plánech a tužbách, o jejich uplat-
nění v soutěžích, o cestách světem. Redakce přináší 
pohledy do práce zajímavých škol a pedagogů. Při-
pomíná výročí, upozorňuje na nové nahrávky, knihy, 
desky, na zajímavé koncertní a divadelní akce.

Tyto úkoly sledovala redakce vždycky, také sou-
časný padesátiminutový magazín Slovo o hudbě dává 
příležitost k uvádění aktuální tematiky.

9/
Nelze vynechat některé zvláštní akce, které „malá 
hudební redakce“ zaznamenávala nebo sama orga-
nizovala.

V letech 1974 až 1981 jsme ve spolupráci s lido-
vými školami umění uspořádali čtyři ročníky Soutěže 
skladatelských talentů. Děti nejprve zaslaly své skla-
debné pokusy podle zadaných podmínek (píseň na 
daný text, malá instrumentální forma), autoři nejlep-
ších skladbiček se pak zúčastnili finále, kdy museli 
v klausuře vypracovat několik kompozičních úkolů. 
Vítězné skladby byly provedeny na koncertě a sa-
mozřejmě se natáčely a vysílaly. Mezi desítkami dětí, 
které se této soutěže zúčastnily, se objevilo několik 
pozoruhodných talentů, které se pak dále rozvíjely 
profesionálním studiem na konzervatoři a na vysoké 
škole. Jsou mezi nimi úspěšná jména jako Hanuš 
Bartoň, Markéta Procházková, Jiří Hanousek, Igor 
Ardašev a další.

Redakce zaznamenává nebo vysílá v přímých pře-
nosech pražské koncerty Světového orchestru Jeune-
sses Musicales nebo Studentského orchestru Gustava 
Mahlera, i koncerty Pražského jara věnované dětem, 
získává zahraniční snímky mladých souborů, vokálních 
i instrumentálních.

V roce 1978 se za vedení „malé hudební redakce“ 
konalo v Praze mezinárodní setkání sedmi dětských 
rozhlasových sborů s deseti koncerty v českých 
městech, s besedami a odbornými semináři.

10/
„Malá hudební redakce“ získala víceméně stálý okruh 
herců a moderátorů, kteří čtou naše texty. Jsou to mi-
stři slova a přitom umělci s vřelým vztahem k hudbě. 
Jmenuji alespoň některé − Olga Čuříková, Drahomíra 

Fialková, Magdalena Rychlíková, Dagmar Sedláč-
ková, Alena Špačková, pánové Otakar Brousek starší 
i mladší, Josef Velda a především Rudolf Pellar. Jeho 
široké vzdělání, znalost cizích řečí stejně jako jeho 
hudební erudice jsou právě v hudebních pořadech 
cennou hodnotou. Marek Eben je jeho důstojným 
nástupcem.

Současné Slovo o hudbě přivedlo ke spolupráci 
jako autory a pohotové moderátory Jiřího Hlaváče, 
Táňu Fischerovou, Alfreda Strejčka, Jiřího Vejvodu 
a Jaroslava Přikryla.

Vzpomínám též na režiséry, kteří realizovali a re-
alizují naše pořady, ať už to byl Miloslav Disman, 
Josef Svátek, Jan Berger, či Karel Weinlich, všichni 
s citlivým přístupem k dětským posluchačům i k nej-
menším interpretům. V poslední době se nám se 
zájmem věnuje Jan Uhrin.

Musím samozřejmě připomenout kolegy, kteří 
obývali naše redakční místnosti. Každý přinesl roz-
hlasu kus života a možná zde nechal i kus svého zdraví.

V prvé řadě vzpomínám na Helenu Karáskovou, 
dlouholetou vedoucí, která dovedla podpořit kaž-
dý rozumný nápad, taktně mírnila vášně a rovnala 
konflikty. Za jejího moudrého vedení vznikla řada 
užitečných projektů. Concertino Praga je z nich nej-
významnější. Na její paměť se každoročně uděluje 
absolutnímu vítězovi zvláštní cena, nesoucí její jméno.

Nemohu pominout redaktora Miroslava Turka, 
pohotového organizátora, rozhlasáka tělem a duší, 
který svým − někdy svérázným − způsobem dovedl 
prosadit věci, které by jinak nespatřily světlo světa.

Mým předchůdcem byl až do roku 1961 redaktor 
Emil Strašek. Současně s Viktorem Kalabisem zde 
působil jako režisér hudební skladatel František Ko-
váříček, po něm klavírista dr. Ferdinand Pohl reich, 
později své umělecké kvality uplatnili režiséři a dra-
maturgové Jan Valta, Libor Mathauser a Otomar 
Kvěch, v poslední době tuto funkci zastávají Lukáš 
Matoušek a Tomáš Stavěl.

Důležitou postavou v každé redakci je sekretářka. 
Udržuje administrativní chod podniku, zachraňuje 
kiksy, které způsobí redaktoři, a má-li potřebné lidské 
vlastnosti, působí jako stabilizující prvek v kolektivu 
různorodých povah. Eva Schwarzová plnila tento ne-
lehký úkol obětavě a spolehlivě téměř čtyři desetiletí.

Přibližně do roku 1987 byl v „malé hudební“ po-
měrně ustálený tým, od té doby dochází k častým 
změnám. A tak dnešní vedoucí dr. Eva Ocisková 
i její zástupkyně dr. Stanislava Střelcová, na nichž 
leží zodpovědnost za většinu programových úkolů, 
musí vedle náročné realizace programu řešit i časté 
otázky personální a ekonomické. Klidu k práci to 
nepřidá. Úsilí o kvalitní program vyvíjejí redaktorka 
Tamara Kroupová a na část úvazku pracující důchodci 
− dr. Jiřina Jirásková a autor této stati. Také práce 
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redakčních sekretářek se zkomplikovala složitým 
a stále se měnícím způsobem odbavování pořadů. 
Ivanka Hálková to u počítače zvládá s obdivuhod-
ným klidem.

Nechtěl bych, aby tyto stránky budily zdání, že „malá 
hudební redakce“ zaznamenávala jen úspěchy. Samo-
zřejmě se i mnohé nepovedlo, řada akcí skončila ve 
stadiu experimentu, byly i pořady nepodařené, které 
jsme rychle mazali. V dobách totality se pochopitelně 
kličkovalo před bdělým okem strany a jejích rozhla-
sových praporečníků, muselo se mnohdy postupo-
vat metodou „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

Zvláštní kapitolu tvoří maléry (v redakci jsme říkali 
„průsešvihy“). To když některé dítě v mateřské škole 
řeklo paní učitelka místo soudružka, když jsme dost 
neohlídali Ježíška, kostely a svaté, nebo když jsme 
jednou v listopadu zařadili jako doplněk na pořad 
socialistické občanské výchovy pásmo Jana Hanuše 
s koledami a kostelním vyzváněním. Nebo když nám 
sovětské děti vyprávěly, že si u nás nakoupily české 
sklo a také žvýkačky, protože ty v Moskvě nejsou. Den 
před vysíláním jsme ty žvýkačky museli k obveselení 
mnoha rozhlasáků z pořadu vypárat, aby neutrpěla 
prestiž světové velmoci. Na Mozartův jubilejní rok 
jsme připravovali Herdenův dvanáctidílný seriál podle 
knihy Zdeňka Mahlera Sbohem, můj krásný plameni. 
A protože spisovatel a scenárista Zd. Mahler byl tehdy 
v nemilosti jako spolupracovník Miloše Formana, 
musel se oznámený seriál pár dní před vysíláním prv-
ního pořadu zrušit a redakci hrozilo, že se jí náklady 
předepíší k náhradě. Velkou mezinárodní ostudu si 
socialistický rozhlas vysloužil v souvislosti se soutěží 
dětských sborů ve Francii v roce 1986, kde Staškův 
sbor získal první cenu a titul absolutního vítěze a za 
odměnu týdenní cestu lodí po Středozemním moři. 
Ale poněvadž v programu cesty byla také zastávka 
v Tel Avivu, nesměla se odměna přijmout. Vysvětlujte 
to francouzským pořadatelům a sponzorům…

Současná doba není právě nejpříznivější pro sou-
středěnou práci. Časté změny schématu znemožňují 
dlouhodobé projektování, nejasná budoucnost budí 
obavy o existenci programu i lidí. Škoda. Udělalo se 
tu dost práce, která by měla pokračovat. V poslední 

době byl takřka zrušen vzdělávací program, zbylo jen 
na polovinu zredukované vysílání pro školy, zmizel 
oblíbený sobotní Magazín hudební mládeže i pořad 
s mladými perspektivními interprety Astra iuventutis. 
Současné dominantní pořady Pusa na dobrou noc 
a Slovo o hudbě nemohou nahradit dřívější rozsah 
vzdělávacích, uměleckých a publicistických aktivit.

Jako perspektivní se dnes jeví pravidelný cyklus 
Koncerty ze Studia I, které se vysílají živě za účasti 
obecenstva a kde redakce dává mladým umělcům 
příležitost k získávání koncertních zkušeností v ná-
ročných podmínkách přímého přenosu.

Je těžké popsat stručně činnost rozhlasu na spe-
cializovaném úseku hudebního vysílání pro mladé 
posluchače a zachytit i širší oblast hudebního života, 
která s touto činností souvisí. Bylo by to téma na roz-
sáhlou práci. Snad se jí jednou ujme historik a popíše 
podrobněji to, co zde mohlo být jen naznačeno. Se-
dmdesát let rozhlasového vysílání pro děti a mládež 
by si to zasloužilo. Odehrála se tu nezanedbatelná 
kapitola naší kulturní historie.

V závěru této práce musím znovu vděčně opako-
vat jméno redaktorky Heleny Karáskové, která vedla 
„malou hudební redakci“ téměř tři desetiletí. Zemřela 
na jaře roku 1980. Narodila se v témže roce jako 
rozhlas. Letos v srpnu by jí bylo sedmdesát.

březen 1993

Přetisk z Rozhlasové práce, ročník XVII, 2/93 
(s. 15−38). Vydává Studijní a výzkumné oddělení 
Českého rozhlasu.
     
Prameny:

Archiv hudební redakce pro děti a mládež
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OSOBNOSTI − VÝROČÍ

Jana Bartošová

Helena Němcová, roz. Matějů
17. 1. 1922 Sevluš, Podkarpatská Rus (tehdy ČSR, dnes Ukrajina) – 11. 3. 2006

novinářka, redaktorka

Helena Němcová se narodila ve městě Sevluš na teh-
dejší Podkarpatské Rusi jako Helena Matějů. Město 
se nyní (od roku 1946) jmenuje Vinohradiv a náleží 
Ukrajině. Díky místu narození a tomu, že zde vždy 
žila početná maďarská menšina, ovládala Helena už 
od dětství ruštinu a maďarštinu. Absolvovala sedm 
tříd reálného gymnázia, středoškolské vzdělání ale 
zřejmě vzhledem k politické situaci před začátkem 
2. světové války nedokončila a je pravděpodobné, 
že právě v té době se její rodina, jako čeští občané, 
přesunula do Čech. Ve dvaceti letech se provdala 
za Oldřicha Němce, který působil po válce v Čes-
koslovenské lidové armádě v důstojnické hodnosti. 
Brzy po svatbě se manželům Němcovým narodil syn 
Oldřich a později ještě dcera Miloslava.

Do prvního zaměstnání nastoupila Helena Něm-
cová 1. září 1950, a to jako úřednice do Podniku 
zahraničního obchodu Kovo. Zde setrvala pouze tři 
měsíce a následně přešla jako vedoucí statistického 
oddělení do Charity Praha a posléze jako překlada-
telka na Posádkovou správu Praha 1 Ministerstva 
národní obrany (květen 1952 – prosinec 1956). Sou-
časně se svou překladatelskou činností působila jako 
redaktorka časopisu letectva a protivzdušné obrany 
Vítězná křídla. Po rozvázání pracovního poměru na 
ministerstvu obrany se úspěšně ucházela o místo 
v Československém rozhlase – 4. března 1957 na-
stoupila do Hlavní redakce politického vysílání na 
pozici redaktorky. Zanedlouho, zřejmě i díky své 
jazykové vybavenosti (v té době ovládala kromě již 
zmíněné ruštiny a maďarštiny také bulharštinu), se 
stala redaktorkou zahraniční rubriky v redakci me-
zinárodního života (tenkrát mezinárodního života 
a kontrapropagandy). Náplní její práce bylo kromě 
obecných požadavků jako „systematicky organizovat 
aktiv kvalifikovaných spolupracovníků“ a „vychovávat 
mladé redaktory a vykonávat masově-politickou práci“ 
zejména toto: měsíčně vytvořit 1 úvahu nad meziná-
rodními problémy, 1 souhrnný komentář, 1 jednodu-
chý komentář, redigovat 4 jednoduché komentáře 
a obhospodařovat 2 korespondenty. Od září 1959 
studovala dálkově Střední osvětovou školu – obor no-
vinářství, v červnu 1962 studium úspěšně dokončila.

Helena Němcová působila v Československém 
rozhlase necelých šest let. Pracovně jistě úspěšná 

byla, protože po dobu více než roku (1960–1961) za-
stupovala vedoucího redakce. Koncem roku 1962 se 
ale rozhodla přejít do časopisu Svět sovětů, jehož ve-
dení o ni projevilo eminentní zájem. V osobním spisu 
Heleny Němcové se zachovaly dva dopisy čelných 
zástupců časopisu, adresované vedoucímu Hlavní 
redakce zpravodajství Jiřímu Kmochovi, v nichž žádají 
o co nejrychlejší uvolnění Němcové. Pro ilustraci, jaký 
byl v tehdejší době nedostatek kvalitních redaktorů 
a jak se o ně redakce přetahovaly, citujeme obsáhlejší 
z nich: „Vážení soudruzi, na základě předběžného 
jednání s redaktorkou Helenou Němcovou žádáme 
o její uvolnění pro práci v redakci týdeníku Svět sovětů. 
Soudružka Němcová má u nás pracovat v důležité 
a velmi odpovědné funkci jako zahraniční redaktorka 
se specializací na SSSR a socialistické země. Byli 
bychom rádi, kdybyste s. Němcovou uvolnili okamžitě 
anebo co nejdříve. S nečekaným odchodem zástupce 
šéfredaktora s. V. Kubíka, kterého jsme uvolnili pro 
stejně odpovědné místo v redakci časopisu Kulturní 
tvorba[,] jsme se dostali do svízelné situace. Tato 
redakce však musela být, jak nám zdůraznili zástupci 
tiskového oddělení ÚV KSČ[,] vybavena osvědčenými 
kádry, proto jsme nemohli odmítnout pomoc. Věříme, 
že najdeme u Vás stejné pochopení v případě s. Něm
cové[,] jako je nalezli u nás soudruzi z redakce Kulturní 
tvorby, a že naší žádosti podle vašich nejlepších 
možností vyhovíte.

Se soudružským pozdravem [podpis nečitelný]“1

Vedení rozhlasu H. Němcovou skutečně v krátké 
době uvolnilo, pracovní poměr zde jí skončil 15. ledna 
1963. V redakci časopisu Svět sovětů působila až do 
poloviny října 1968 a k 1. listopadu 1968 nastoupila 
do Československé televize na pozici zástupkyně 
šéfredaktora Hlavní redakce programu. O necelé dva 
roky později byla přeřazena do funkce redaktorky 
oddělení skladby a měla na starosti péči o externí 
hodnotitele televizních programů. Ve služebním po-
sudku uloženém v Archivu České televize se uvádí, 
že Helena Němcová „se netajila svými pochybnostmi 
o správnosti praktických opatření v politice strany, 
směřujících ke konsolidačnímu procesu[,] a výhra
dami k politickému kursu nastoupenému po dubno
vém plénu 1969. Při výměně stranických legitimací 
v r. 1970 byla vyloučena ze strany. Při státní politické 
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prověrce bylo rozhodnuto o jejím odchodu z Čs. te
levize“. Pracovní poměr s Čs. televizí byl ukončen 
vzájemnou dohodou k 31. lednu 1971.2

V době rozběhnuté normalizace nebylo pro He-
lenu Němcovou možné získat zaměstnání v oboru, 
zkoušela to tedy i mimo něj (např. Restaurace a jí-
delny, Stavební bytové družstvo), ovšem s malým 
úspěchem. V 70. a 80. letech byla aktivní v disentu – 
podepsala Chartu 77, byla členkou HOS (Hnutí za 
občanskou svobodu) a redaktorkou Zpravodaje HOS. 
Spolupracovala také se samizdatovými Lidovými 
novinami.

Když se zhroutil režim, proti kterému se angažo-
vala, krátce zasedala (v období únor – červen 1990) 
jako poslankyně České národní rady za Občanské 
fórum.
     
Poznámky:

1)  Dopis z redakce Světa sovětů z 9. 1. 1963; osobní spis 

H. Němcové, Archiv ČRo.

2)  Informace poskytnuty z Archivu a programových fondů ČT.

Prameny:

Archiv ČRo, fond osobních spisů

Archiv a programové fondy České televize

Jiří Hubička

Vladimír Vipler
18. 1. 1927 Krompachy, okr. Spišská Nová Ves (Slovensko) – nezjištěno

novinář, šéf rozhlasového zahraničního vysílání, generální ředitel 
Tiskové agentury Orbis, vysokoškolský pedagog

Když se v létě roku 1976 v rozhlase slavilo 40. výročí 
založení Zahraničního vysílání ČsRo, odvysílala sta-
nice Praha další vydání tradičního pořadu A léta běží… 
s podtitulem Z Prahy až na konec světa (vysíláno 
31. 8. 1976). Hostem pořadu byl Vladimír Vipler, který 
Zahraniční vysílání ČsRo (Radio Praha) vedl od roku 
1965. Nejprve jako hlavní redaktor, od 10. července 
1969 jako ředitel a od 1. července 1976 ve funkci 
náměstka ústředního ředitele Československého 
rozhlasu pro zahraniční vysílání. V pořadu A léta běží… 
uvedl některé okolnosti svého života.

Na otázku, jaké bylo vaše první setkání s rozhla-
sem, odpověděl: „Pokud nebereme v úvahu setkání 
toho druhu, jak ho pamatují lidé mé generace, to zna
mená den, kdy mi dospělí poprvé nasadili sluchátka 
na uši, abych se seznámil s tím velikým technickým 
zázrakem, za který byl považován na počátku 30. let 
nejspíš muzeálně vypadající rozhlasový přijímač, pak 
to bylo v roce 1949. Tehdy přišli na naši fakultu zá
stupci rozhlasu a projevili zájem o studenty, kteří mají 
předpoklady pracovat v rozhlase. Vzhledem k tomu, 
že jsem už předtím, a třeba říci velmi minimálně, spo
lupracoval s Mladou frontou, padla volba i na mne.“

K tomuto Viplerovu vzpomínání je třeba doplnit: 
v roce 1949 byl (poté, kdy dokončil střední obchodní 
akademii) studentem Vysoké školy politických a hos-
podářských v Praze – absolvoval v roce 1952, do 
Čs. rozhlasu nastoupil v roce 1951 jako redaktor 
zpravodajství bez novinářských zkušeností, což v roz-
hovoru s úsměvem přiznává: „Jako většina novinářů 
jsem i já v rozhlase začínal ve zpravodajství. Stejně 
jako všichni začínající jsem měl mnoho nadšení, ale 
pokud jde o zkušenosti v novinářské práci, ty nebyly 

skoro žádné. Proto také v prvních měsících bylo 
více kritiky než čehokoli jiného. A jen zkušenost 
starších vedla k tomu, že se k uším posluchačů, na
štěstí, nedostaly některé naše výplody, které měly 
nesporný nárok na redakční koš. Toto první období 
pochopitelně netrvalo u novináře dlouho, a tak se 
stalo, že po reformě mě přeřadili do vzdělávacího 
odboru, kde už vznikly relace, které – při trochu 
menší kritičnosti – se už daly vysílat. Myslím si, že 
na tomto prvním období není pro posluchače nic 
mimořádně zajímavého. Snad s výjimkou faktu, že 
za přispění jedné kolegyně, ostatně stejně zkušené, 
a také díky nepozornosti směnaře jsme jednoho 
večera sestřelili ve zprávách celé čínské letectvo, 
za což nás pochopitelně vděčný šéfredaktor hned 
druhý den náležitě odměnil.“

Zmíněnou reformou míní Vipler onu – z pohledu 
rozhlasové historie – nechvalně známou restruktu-
ralizaci, která v roce 1952 proběhla v Českosloven-
ském rozhlase pod vlivem sovětského vzoru a za 
přímého řízení sovětskými mediálními experty. Vipler 
byl ovšem přeřazen nikoli do vzdělávacího odboru, 
ale do politického vysílání, kde působil jako samo-
statný redaktor v redakci propagandy. (Redigoval 
propagandistické přednášky a besedy Na pomoc 
posluchačům Roku stranického školení, zpracovával 
materiály k mezinárodním otázkám dělnického hnutí, 
samostatně natáčel rozhovory a reportáže k pro-
pagandistickým otázkám – citace z popisu práce.)

Dne 1. září 1952 byl přijat za řádného člena Svazu 
s. novinářů. Vše se jevilo jako start k závratné kari-
éře rozhlasového redaktora a propagandisty. To se 
však překvapivě nestalo. Vipler k 31. červenci 1953 
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z Čs. rozhlasu odchází na základě dohody a vydává 
se na akademickou dráhu.

Rok působil jako odborný asistent na ČVUT Praha, 
poté – v letech 1954 až 1964 – jako docent na Vysoké 
škole technické v Košicích. Ne snad, že by se zde 
věnoval technickým oborům, v obou případech byl 
pedagogem na katedrách marxismu-leninismu. „To 
ovšem neznamenalo, že bych se vzdal publicistiky. 
Spolupracoval jsem s rozhlasem a televizí, roky jsem 
řídil rubriku propagandy a života strany ve východo
slovenských novinách, vydal jsem několik knih a vě
deckých studií z oboru dějin strany a mezinárodních 
vztahů.“

Na tomto místě označila redaktorka pořadu vý-
čet zásluh, které Vipler vypočítal, za příliš skromný, 
a projevila potřebu výčet rozšířit. Dodává, že „…se 
ředitel Vipler aktivně zúčastnil únorových událostí 
roku 1948, že publikace, o kterých hovořil, se zabývají 
historickým obdobím boje proti maďarskému fašismu 
na území Slovenska, slovenského odboje a českoslo
venského odboje vůbec, že je nositelem vyznamenání 
Za vynikající práci a že mu nejvyšší Sovět udělil medaili 
ke stému výročí narození V. I. Lenina“.

Na počátku 60. let obhájil Vipler na univerzitě v Ko-
šicích kandidátskou práci a od té doby byl tedy „celým 
jménem“ uváděn jako Doc. Dr. Vladimír Vipler, CSc.

Jenomže rozhlas má svou magii a jakousi zvláštní 
přitažlivost. Prohlašovali to mnozí „věrní“ rozhlasáci 
v minulosti, někteří to říkají dodnes. Stejně tak to 
v roce 1976 prohlásil i Vladimír Vipler: „Říká se, že 
se do rozhlasu lidé vracejí. Tak jsem se vrátil i já. Od 
roku 1965 pracuji v oblasti rozhlasové propagandy do 
zahraničí. Nepozorovaně, od mých prvních novinář
ských zkušeností, uběhlo víc než čtvrt století.“ Takže 
můžete bilancovat, vyzývá ho redaktorka. A Vipler 
říká, že nerad bilancuje. „Daleko zajímavější je dívat 
se dopředu, rozpracovávat úkoly, které vyplývají z naší 
práce, dosahovat nových cílů, snažit se o dosažení 
těchto cílů…“

K okolnostem Viplerova životopisu, které sám 
nezmiňuje, je třeba dodat ještě toto: v květnu roku 
1969 se stal jedním ze signatářů článku „Slovo do 
vlastních řad“ (Rudé právo 17. 5. 1969), výzvy, která 
odstartovala mohutné kádrové čistky, jež dopadly na 
všechny společenské vrstvy, na pracovníky médií pak 
zejména. Stal se nemilosrdným obhájcem tvrdého 
postupu proti všem, kteří byli v době normalizace 
označováni za podporovatele protisocialistických 
tendencí a sil. Ostatně – zde jsou jeho autentická 
slova, jimiž hodnotil rozhlas v letech po roce 1968 
(opět z pořadu A léta běží…): „Byl to doslova strašný 

pocit vidět lidi, o nichž jste přesvědčeni, že jsou od
dáni socialismu, jak se lámou, propadají beznaději 
a mlčí nebo se snaží zavděčit zjevným nepřátelům. 
Byla to doba těžká, vedle ideologického boje v me
zinárodním měřítku musel být veden boj uvnitř orga
nismu rozhlasu, bylo nutno snášet i dočasné porážky 
a nezlomit se. Šlo o to odstranit všelijaké nánosy 
kontrarevoluce ve všech oblastech, v programu, ve 
výběru lidí, v ideové práci… Byla to léta, kdy odcházeli 
ti, kteří zklamali.“

Za podpis výzvy Slovo do vlastních řad a za posto-
je, které prosazoval, se mu dostalo povýšení. V čer-
venci 1969 se stal ředitelem Zahraničního vysílání. 
„Spolu s Karlem Hrabalem a Josefem Skálou tvořili 
trojici vedoucích ZV, jednoznačně probrežněvovsky 
orientovanou, a vytvářeli v tomto směru ostrý tlak 
na ostatní pracovníky ZV. Tato skupina se pak také 
v letech 1969–1970 dosadila na všechna politicky 
významná místa vysílání“ (R. Běhal: Kdo je kdo v se-
dmdesátileté historii Českého rozhlasu, 1992).

Závěrečná poznámka na okraj Viplerova vystou-
pení v pořadu A léta běží…

V době vysílání tohoto pořadu (31. 8. 1976) měl 
Vipler před sebou necelý rok působení ve své vysoké 
rozhlasové funkci. Pracovní poměr ukončil k 30. červ-
nu 1977 dohodou. A není pochyb, že v tomto případě 
nešlo o dohodu vynucenou, jak tomu bylo v případě 
mnoha jeho dřívějších kolegů na počátku 70. let. Na-
stoupil totiž vzápětí do ještě vyšší pozice – stal se 
generálním ředitelem nově zřízené Tiskové agentury 
Orbis.1 Vedle této funkce působil nadále pedagogic-
ky – byl po několik let externím docentem pro obor 
dějin KSČ na Fakultě žurnalistiky UK v Praze.
     
Poznámka:

1) Bezprostřední vliv na založení této agentury měl silný me-

zi národní ohlas Charty 77. Předsednictvo ÚV KSČ se 

v dubnu 1977 usneslo proměnit nakladatelství Orbis v tis-

kovou agenturu, jejímž úkolem bude ideologická propa-

ganda československého komunistického režimu. Tisková 

agentura Orbis (TAO) vznikla k 1. 7. 1977, oficiálně jako sa-

mostatná příspěvková organizace nevládního charakteru 

s nakladatelskými a vydavatelskými právy. Jejím právním 

zřizovatelem a nadřízeným orgánem byla Československá 

společnost pro mezinárodní styky (ČSMS), jejímž byla 

TAO hospodářským zařízením. Orbis byl tedy vyčleněn 

z působnosti MK ČSR a veškerá jeho činnost převedena 

na nově vzniklou TAO, která měla pod vedením nového 

generálního ředitele Vladimíra Viplera provést likvidaci 

původního nakladatelství. Vipler vedl Tiskovou agenturu 

Orbis až do roku 1989.
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Bohuslava Kolářová

Zdeněk Jonák
25. 2. 1917 Praha – 31. 8. 1995 Praha

hudební režisér, autor komorních a jiných skladeb, estrádní a taneční hudby, upravovatel lidových tanců 
a písní (dětské sbory)

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze začal Zdeněk 
Jonák v roce 1936 studovat Státní konzervatoř hudby 
Praha, na kompozičním oddělění ve třídě prof. Řídkého, 
kterou ukončil pátým ročníkem roku 1941. (Ucházel se 
o místo hudebního režiséra v rozhlase.) Do uzavření 
vysokých škol v r. 1939 také absolvoval tři semestry na 
Filozofické fakultě, obor hudební věda. Po osvobození 
v letech 1945–1948 si ještě doplnil vzdělání studiem na 
Mistrovské škole pražské Státní konzervatoře (před-
chůdce Hudební akademie múzických umění) jako 
žák J. Křičky a J. Řídkého. Po roce 1990 byl pozván na 
FF UK, kde on i další, kteří nedokončili studium z dů-
vodů zavření vysokých škol za protektorátu, převzali 
doktorský titul.

Jak jsme již poznamenali, v květnu 1941 se přihlásil 
do konkurzu, který rozhlas vypsal na místa hudebních 
režisérů pro Prahu. Zúčastnilo se ho 47 vesměs vý-
borně kvalifikovaných uchazečů, kteří byli podrobeni 
velmi přísné zkoušce – hlavně sluchové (u prof. Do-
ležila). Za měsíc bylo Z. Jonákovi sděleno, že na zá-
kladě výsledku zkoušky je rozhlas ochoten jej přijmout 
s okamžitou platností zatím jako externího pracovníka. 
Mezi ním a Českým rozhlasem, spol. s r. o., v Praze byla 
uzavřena smlouva (5. června). „Bude zaměstnán jako 
hudební režisér, jeho činnost je podmíněna válečnými 
úkoly rozhlasu a proto je přijat na přechodnou dobu. 
Smlouva končí bez další výpovědi 31. 3. 1943.“

Z návrhu na definitivu: „Podle výsledku zkoušek 
ze všech hudebních disciplín, zejména však znalostí 
a schopností nutných k vykonávání funkce hudebních 
režisérů, vyšli vítězně pp. Gabriel Vágner a Zdeněk 
Jonák. Byli ihned prozatímně zaměstnáni a vykonávají 
službu v rozhlase téměř celý rok. Za tuto dobu se osvěd
čili jako mimořádně schopní, spolehliví a přesní spo
lupracovníci, kteří bezvadně fungují na všech místech 
služebně jim určených, a to při hudební režii, při kon
trole nahrávaných snímků i při posudcích o výkonech 
sólistů, externích i rozhlasových souborů. Osvědčili se 
i v regionech – p. Jonák v Moravské  Ostravě, kterému 
bylo nabídnuto místo za onemocnělého zvukového 
režiséra Černockého v Moravské Ostravě.“

Tam byl Z. Jonák pověřen správou orchestru, sprá-
vou notového a gramofonového archivu, v případě 
potřeby výkonem funkce zvukového režiséra. Oficiálně 
měl nastoupit službu v Ostravě 1. srpna 1942. Ale 
28. července hlásil z místa dovolené, že onemocněl 
zánětem pohrudnice. Další potvrzení posunulo ná-
stup na 25. srpna. Úřední lékař nepotvrdil Jonákovu 

pracovní neschopnost, doporučil pouze dovolenou ve 
výši 2–3 týdnů. Z. J. byl vyzván, aby se tedy podrobil 
prohlídce rozhlasového kontrolního lékaře. Soukromé 
sdělení, podle něhož hodlal v dalším týdnu nastoupit 
službu, „nemohlo být vedením považováno jako splnění 
výzvy“. Všechny tyto peripetie jsou popisovány na prů-
klepových papírech, na levé straně je text v němčině, 
na pravé v češtině. Místo razítka uvedeno:

Rundfunk Böhmen – Mähren
Sender Prag
Rozhlas Čechy – Morava
Vysílač Praha

Takže „trocha“ komplikací hned zpočátku; za války to 
nebylo možno brát na lehkou váhu. Od dubna 1944 po-
depsal na rok Z. Jonák pokračování pracovní smlouvy 
s obdobným obsahem.

Ke změně dochází až v květnu 1945, kdy byl pře-
ložen k výkonu služby do Prahy. (V roce 1948 se žení 
se sl. Dagmar Šafářovou.)

Protože se mu práce dařila, byl od května 1953 
zařazen jako vedoucí hudební režisér. Vykonává nadále 
všechny funkce hudebního režiséra u zvlášť náročných 
pořadů a má na starosti umělecké a organizační vedení 
skupiny režisérů, zároveň je „zástupcem vedoucího 
výroby s. Kabeláče ve věcech uměleckých“.

Po odchodu V. A. Viplera v roce 1964 byl Jonák 
zkušebně jmenován vedoucím hudebních režisérů 
a uměleckým vedoucím hudební výroby (do 30. září 
1965), čímž se současně stal i členem vedení hudební 
redakce. Po zhodnocení jeho práce na tomto místě 
mělo být rozhodnuto o definitivním jmenování, což 
se také stalo.

Z této funkce byl přímým nadřízeným skupiny hu-
debních režisérů s celostátní působností, oddělení 
hudební výroby, orchestrální kanceláře v oblasti re-
alizace výrobních požadavků. Po umělecké stránce 
zodpovídal za realizaci výroby rozhlasových těles 
i externích účinkujících. Musel sledovat plnění plánů, 
hodnotit dlouhodobě umělecké výsledky ve výrobě 
a předkládat o nich zprávy vedení Hlavní redakce hu-
debního vysílání. Také sledoval výkony rozhlasových 
uměleckých těles pravidelnými přehrávkami jejich 
snímků v poslechové komisi. S jejími závěry sezna-
moval uměleckou radu. Měl za povinnost svolávat 
oba tyto orgány a zároveň jim předsedat. Z. Jonák byl 
uměleckým představitelem HRHV ve styku s technikou 
v zásadních otázkách. Kromě řízení skupiny hudebních 
režisérů, aby toho nebylo málo, byl členem různých 
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skupin a komisí, členství vyplývalo z jeho funkce, jako 
např. komise pro výstavbu rozhlasu apod.

Z. Jonák řídil uměleckou realizaci hudební výroby 
v celé české oblasti, kromě toho přímo řídil SOČR, 
TOČR, PS a Vlachovo kvarteto, celé hudební výroby 
a hudebních režisérů v Praze. Návrh na zvýšení osob-
ního platu v roce 1969 je plně zdůvodněn vynikajícími 
výsledky jeho práce a ohodnocením vysoké odpo-
vědnosti za nejkomplikovanější úsek HV. Mimo to 
splňoval požadované vzdělání a vysoko překračoval 
požadovanou praxi.

V dubnu 1972 však podepisuje Z. Jonák své pře-
řazení, zdůvodněné realizovanou reorganizací HRHV, 
zpět do funkce hudebního režiséra IV. kvalifikačního 
stupně a tím i podstatné snížení platu. Podepsán 
je Antonín Dvořák, šéfredaktor hudebního vysílání, 
a dr. René Finger. (Nemáme doklady o tom, proč k této 
změně došlo, můžeme se jen domýšlet, že to souvi-
selo s činností konce 60. let a následnými politickými 
prověrkami v rozhlase. Z. J. měl zřejmě štěstí, že byl 
po celý život bezpartijní.)

Jonák dostal souhlas pracovat ve své redakci ve 
vedlejší pracovní činnosti na základě „dohody o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr“ pro dramaturgii 
velkých hudebních žánrů – lektorování (mimo pracovní 
dobu).

V červnu 1978 absolvoval s vyznamenáním cyklic-
kou průpravu vedoucích pracovníků středního článku 
řízení IV. okruhu, což se hodnotí jako kvalifikační po-
žadavek pro výkon řídící funkce v Čs. rozhlase, téma 
práce samozřejmě bylo poplatné době: „Poslání 
a úkoly umělecké tvorby v socialistické společnosti 
s aplikací na současnou situaci hudebního vysílání 
Čs. rozhlasu“.

V roce 1979 dostává souhlas s uzavřením vedlejšího 
pracovního poměru s Československým svazem tě-
lesné výchovy pro výkon funkce dramaturga Čs. spar-
takiády 1980. Práce v rozhlase a „pro spartakiádu“ mu 
zabrala veškerý čas, takže se nemohl věnovat své 
zálibě v zahrádkaření a chalupaření.

V roce 1975 mu bylo uděleno státní vyznamenání 
„Za vynikající práci“, v roce 1980 obdržel vyznamenání 
Za rozvoj tělesné výchovy. Byl členem Svazu českých 
skladatelů a koncertních umělců, dramaturgem sparta-
kiád, člen poradního sboru Zájmové umělecké činnosti 

pro velké dechové orchestry. Zdeněk Jonák byl také 
jmenován Zasloužilým pracovníkem Čs. rozhlasu, byl 
držitelem Čestného uznání ministerstva kultury za 
celoživotní kulturně-politickou činnost.

Ze závěrečného hodnocení Z. Jonáka vyjímáme: 
„Ovládá svůj obor na vysoké úrovni. Má dobrý vztah ke 
svým spolupracovníkům. Vede režisérský sbor spoleh
livě a jistě. Je náročný a kritický. V jeho vedoucí práci 
převažují bohaté životní zkušenosti, rozvaha a znalost 
rozhlasové problematiky. Je klidný a k řešení problémů 
přistupuje odpovědně a s přehledem. Má dobré orga
nizační schopnosti. I po svém odchodu do důchodu 
bude pokračovat v dosavadní činnosti jako pracující 
důchodce – ve funkci hudebního režiséra.“

I při všech těchto povinnostech se ještě věnoval 
skladatelské činnosti. Jako autor byl pozoruhodně 
všestranný. Připomeňme např. skladby symfonické 
(Předehra, Passacaglia), komorní (smyčcové kvartety, 
violoncellová sonáta), vokální (Mírová kantáta pro smí-
šený sbor, dechové a bicí nástroje, cyklus mužských 
sborů), pro velké dechové orchestry napsal závažná 
díla symfonického charakteru (Komorní symfonie, 
Variace na vlastní téma, Koncert pro velký dechový 
orchestr).

Svůj tvůrčí zájem zaměřil i na žánry vyššího po-
puláru a malých hudebních forem. Skládal hudbu i ke 
spartakiádním cvičením (1980, 1985).

V roce 1980 vydal Panton LP s názvem Zdeněk 
Jonák – portrét skladatele, na němž jsou převzaté 
skladby natočené v ČsRo: Nástup – estrádní pochod 
(SOČR), Předehra (Ústřední hudba Federálního minis-
terstva vnitra), Melodie pro hoboj a orchestr (Orchestr 
studio Brno), Mám ji rád – Píseň o Praze (Ústřední 
hudba Čs. lidové armády), Dupák (Ústřední hudba 
FMV), Opona vzhůru (Orchestr studio Brno), Na bratr
ství (Ústřední hudba FMV), Canzonetta in es pro trubku 
a orchestr (Symfonický orchestr hlavního města Prahy 
FOK), Pochod dobré nálady (Posádková hudba Praha). 
To jsou jen ukázky z jeho tvorby.

Jeho skladby měly ohlas i v zahraničí, zejména ve 
Švýcarsku. Z. Jonák býval pravidelným členem soutěž-
ních a festivalových porot. Sám získal ceny v různých, 
především rozhlasových soutěžích.

Po odchodu do důchodu pracoval v ČsRo do konce 
roku 1982.

Tomáš Bělohlávek

Vlasta Čtvrtková-Váňová
27. 2. 1917 Vídeň – 21. 11. 1968

redaktorka a spisovatelka

Vlasta Váňová, roz. Reichlová, se narodila v někdej-
ším císařském městě Vídni. Světlo světa spatřila 

dne 27. února 1917. Ještě v témže roce se její rodina 
přestěhovala do Plzně. Její otec Bohumír Reichl byl 
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původním povoláním mechanik, později pracoval jako 
zřízenec dopravních podniků. Matka Klára Reichlová 
byla zaměstnána jako úřednice. Malá Vlasta vyrůs-
tala v Plzni, kde také v letech 1923–1928 chodila do 
obecné školy. V západočeské metropoli navštěvovala 
v letech 1928–1936 osmileté reálné gymnázium. Po 
maturitě studovala na Dvouleté pedagogické akade-
mii v Praze, kde se připravovala na své budoucí uči-
telské povolání. Studium zakončila čtyřmi semestry 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Vlasta se chtěla po studiích věnovat práci lite-
rární učitelky, ale místo nesehnala. Vyučovala tedy 
několik měsíců československé náboženství. Poté, 
co se v dubnu roku 1939 vdala za učitele Karla Váňu, 
se zaměstnání vzdala. Během okupace se jí narodila 
první dcera Eva. V roce 1947 přišla na svět ještě 
dcera Markéta. Dodejme, že se Vlasta Váňová se 
svým prvním manželem v roce 1958 rozvedla. O dva 
roky později se provdala za známého spisovatele 
a rozhlasového redaktora Václava Čtvrtka.

Vraťme se ale do období krátce po konci 2. světové 
války. Tehdy začala pracovat jako učitelka. V letech 
1945–1951 postupně vyučovala na základních ško-
lách v Lysolajích, Šárce, Vokovicích a Holešovicích. 
V oblasti vzdělávání a práce s dětmi dosáhla zají-
mavých úspěchů. Například na celostátní učitelské 
konferenci v roce 1951 byla zařazena mezi nejlepší 
učitele, přesto se ale rozhodla školství opustit. Nadále 
se chtěla věnovat profesionální redaktorské práci 
a tvůrčí činnosti v oblasti dětské literatury. V září 
roku 1951 nastoupila do služeb Československého 
rozhlasu. Její spolupráce s rádiem však začala mno-
hem dříve. Již v roce 1942 psala své první práce pro 
vysílání školského rozhlasu.

Působení Vlasty Váňové v Československém roz-
hlase je spojeno s dětským vysíláním. Pro profesi 
redaktorky v Hlavní redakci pro děti a mládež (HRDM) 
byla velmi dobře vybavena předchozí pedagogic-
kou praxí na základních školách. Dětský program 
se nebála obohatit novátorskými metodami, novými 
formami i experimentováním. Snad právě proto bývá 
v rozhlasové tvorbě oceňována jako průkopnice tzv. 
nového školství. Především se snažila o zpětnou vazbu 
s posluchači díky nejrůznějším soutěžím a akcím, 
které připravovala. Rozhlasové vysílání náležitě propa-
govala mezi žáky i učiteli. Pravidelně navštěvovala zá-
kladní i mateřské školy, kde hledala inspiraci pro svoji 
tvůrčí činnost. Do vysílání uvedla v roce 1951 nový typ 
relace, který nazvala Okénko do našich škol. Cílem 
tohoto pořadu bylo informovat rodiče o současných 
úkolech a práci školy při výchově a vzdělávání žáků.

V redakci pro děti a mládež postupně prošla škol-
skou, literární i vědeckotechnickou rubrikou. Mezi její 
spolupracovníky patřili významní rozhlasoví tvůrci. 
Uveďme alespoň Josefa Koláře, Josefa Kleibla, Olgu 
Hejnou, Václava Čtvrtka a další. Vlasta Váňová při-
pravovala v průběhu 50. a 60. let umělecké, vzdělá-
vací a publicistické pořady pro nejmenší i odrostlé 
posluchače. Nejprve měla na starosti relace pro 
vzdělávání a kolektivní poslech ve školách a druži-
nách. Věnovala se též průzkumům poslechovosti 
rozhlasových relací pro národní školy. Později při-
pravovala pestré pořady pro mateřské školy s titulem 
Nasedat, jedem. V letech 1955–1956 se podílela na 
tvorbě rozhlasového týdeníku pro děti s názvem Ko
houtek, který býval sestavován jako pásmo pohádek, 
říkanek, veršů a soutěží. Od roku 1961 jí bylo svěřeno 
redigování náročné programové řady Dobrou noc, 
děti, která je posluchačům rádia známá spíše pod 
jménem legendárního skřítka Hajaji. U jeho zrodu 
stáli Josef Kleibl, Olga Hejná, Helena Philippová, 
Václav Čtvrtek a Vlasta Váňová, která vysílání tohoto 
pořadu zajišťovala až do své smrti v roce 1968. Na 
její mimořádně úspěšnou práci při tvorbě pohádek 
na dobrou noc navázal spisovatel František Nepil.

Spektrum rozhlasové tvorby Vlasty Váňové bylo 
poměrně široké. Psala scénky, původní rozhlasové 
pohádky a didaktické hry pro děti. Dále pásma 
a vyprávění pro nejmenší. Natáčela také rozhovory, 
besedy, drobná vyprávění a poznámky k nedělním 
pohádkám. Věnovala se též dramatizacím pohádek 
od Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Dětské 
vysílání obohacovala o díla klasiků světové literatury. 
Zmiňme alespoň Rudyarda Kiplinga, Hanse Chris-
tiana Andersena či Alexandra Sergejeviče Puškina, 
jejichž knižní tituly upravovala pro rozhlasové vlny. 
Část její vlastní literární tvorby byla odvysílána na 
vlnách rozhlasu jako četba na pokračování pro nej-
menší čtenáře (např. Ivana na prodej nebo Kde ob
chází Jonáš).

Vlasta Váňová se věnovala kromě tvorby pro roz-
hlas také televizním hrám a dětské literatuře. Již od 
školních let publikovala své práce v různých časopi-
sech. Psala převážně beletrii pro děti a mládež, ale 
zabývala se i poezií. Ostatně již v roce 1941 vydala 
sbírku veršů s názvem Břízy. Své knížky vydávala 
ve Státním nakladatelství dětské knihy (SNDK), kde 
se stala jednou z kmenových autorek. Mezi jejími 
knižními tituly nalézáme pohádky, novely a dívčí ro-
mány. Za všechny si uveďme alespoň knihy Chyťte 
ji!, Jarmilka a Klovanýsek, Pohádka, která roztaje či 
Tanec pro dva motýly.
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Jiří Hubička

Růžena Drozdová, roz. Tomsová
13. 3. 1922 Veltrusy nad Vltavou – 13. 1. 1994

novinářka, redaktorka Hlavní redakce politického vysílání, později německé sekce 
Zahraničního vysílání (publikovala také pod jménem Marie Tomanová)

Příběh rozhlasové redaktorky Drozdové je v mnohém 
podobný osudům velké řady jejích generačních sou-
putníků, tedy těch, kteří se narodili v první polovině 
20. let. Většina z nich do rozhlasu nastoupila počát-
kem 50. let, všichni nejprve svorně prosazovali ve 
svých pořadech předepsanou ideologickou linii (jinak 
to ani nešlo), do jejich života však fatálně zasáhly 
události konce 60. let. Zatímco jedni byli z rozhlasu 
vyhoštěni (mj. František Hon, nar. 1922, Rostislav 
Běhal – 1922, Jiřina Hrábková – 1925, Karel Lánský – 
1924, Dita Skálová – 1920, Igor Kratochvíl – 1924, 
Miloslava Semrádová – 1923, Čestmír Suchý – 1921, 
Ivo Fischer – 1924…), jiní ze stejné generace v témže 
období nastartovali svou budoucí normalizační ka-
riéru (Karel Hrabal – 1921, Svatopluk Dolejš – 1922, 
Vladimír Brunát – 1921, Květoslav Faix – 1924… a také 
o něco mladší Vladimír Vipler – 1927). Zatímco se 
však všichni jmenovaní prosadili v rozhlasovém kon-
textu do obecnějšího povědomí (bez ohledu na to, 
zda pozitivně, či negativně), Růžena Drozdová zůstala 
v pozadí, do rozhlasové historie se nijak výrazně ne-
prosadila. Přesto (a to opět mluvíme o normalizační 
době) se ocitla na nechvalně známé „černé listině“, 
tedy v „jednotné centrální evidenci bývalých rozhlaso
vých pracovníků, představitelů, exponentů a nositelů 
pravicového oportunismu, organizátorů protistranic
kých, protisocialistických a protisovětských kampaní 
a akcí, vypracované v letech 1971–1973 ÚV KSČ“.

Jaké byly konkrétní okolnosti života R. Drozdové?
Po absolvování měšťanky (1933–1938) vystudovala 
roční jazykovou školu. Ta jí dala základ k dokonalé 
znalosti němčiny, jíž se mohla vykázat v okamžiku, 
kdy se (o mnoho let později) přihlásila k práci v Čes-
koslovenském rozhlase. Mezitím ovšem (za okupace) 
prošla dvouletou obchodní školou (1940–1942) a vzá-
pětí přijala místo úřednice na Úřadu práce v Hradci 
Králové. V následujícím roce se vdala, narodil se jí 
syn, a tak další dva roky (do konce války) strávila péčí 
o dítě. V roce 1945 nastoupila na post tajemnice ve 
Svazu české mládeže. V letech 1946–1948 byla tis-
kovou referentkou ve Východočeských bavlnářských 
závodech v Náchodě. A tato pracovní zkušenost ji 
evidentně nasměrovala k novinářské práci a k roz-
hlasu. Do krajského studia v Hradci Králové nastoupila 
17. prosince 1951 (po další téměř dvouleté mateřské 
dovolené – dcera se jí narodila počátkem roku 1950). 

A nastoupila hned na místo redaktorky politického 
zpravodajství.

Hradecké studio Čs. rozhlasu
Praxe tiskové referentky v bavlnářských závodech se 
šéfům hradeckého rozhlasu nezdála dost přesvěd-
čivou, proto její přijetí provázela žádost o pardon 
adresovaná do pražského centra: „Vzhledem k její 
tiskové praxi věříme, že jí bude prominuta novinářská 
čekací doba. Brzký nástup odůvodňujeme tím, že 
s. Drozdová je kádrově spolehlivá a že potřebujeme 
ještě do konce roku posílit redakci.“ Politická spo-
lehlivost byla nepochybně dána i skutečností, že 
se Drozdová ještě před Únorem 1948 stala členkou 
KSČ. Důvěru vůči jejím žurnalistickým schopnostem 
projevil i Svaz čs. novinářů, který ji pár dní před jejím 
nástupem do rozhlasu (k 15. prosinci 1951) přijal za 
svou členku. (Svou roli tu ovšem nepochybně sehrál 
i fakt, že její manžel, Miroslav Drozd, zastával v té 
době – kromě role redaktora Rudého práva – také 
funkci člena předsednictva tohoto svazu.)

Na Vinohradské 12
Dlužno ovšem dodat, že Drozdová svou nepříliš 
kvalitní teoretickou průpravu v následujících letech 
doháněla. V průběhu let 1953–1958 vystudovala 
novinářství na střední osvětové škole. To už ovšem 
byla v Praze. Rok 1953 byl rokem jejího nástupu do 
redakce mezinárodního života Hlavní redakce poli-
tického vysílání v pražském rozhlase.

Na tomto místě je užitečné připomenout, jak 
rozsáhlý organismus tato hlavní redakce (HRPV) 
v tehdejší struktuře rozhlasu představovala. Členila 
se na redakci zpravodajství (která se dále skládala 
ze zpravodajské směny, rubriky vnitřních informací, 
dále z oddělení krajských korespondentů a repor-
tážního oddělení) a na redakce publicistické (zde 
byla stěžejním útvarem redakce propagandy marxi-
smu-leninismu, dále sem patřila redakce průmyslová, 
zemědělská, mezinárodního života, redakce vědy 
a techniky, vysílání pro ženy, sportovní redakce a na-
konec – od roku 1957 – sem spadalo i Zrcadlo kultury).

Růžena Drozdová působila v redakci politického 
zpravodajství, která byla nejpočetnějším útvarem 
celé HRPV. V této redakci pracovalo třicet redaktorů, 
při pozdějším propojení této redakce se sítí kore-
spondentů zde působilo více než padesát redaktorů, 
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zpravodajů a reportérů.
Ze samé podstaty zpravodajské práce je pocho-

pitelné, že v archivu moc stop po konkrétních pří-
spěvcích jednotlivých redaktorů nezůstalo. V případě 
Růženy Drozdové se nedochoval žádný záznam je-
jího hlasového projevu, v textové podobě pak jediný 
příspěvek – to ještě ten, který připravila pro jinou 
redakci. Jde o naučné pásmo s názvem „Východní 
Čechy“, jež v rámci cyklu Kroužek mladých země-
pisců odvysílala v únoru 1953 Hlavní redakce pro 
děti a dorost. Příznačné je, že Drozdová autorsky 
zpracovala místopis kraje, ve kterém svou profesní 
dráhu začínala, tedy Královéhradecka.

V roce 1956 se v životě Růženy Drozdové ode-
hrálo cosi, co není v žádném dokumentu z jejího 
osobního spisu vysvětleno. Zmínka o této události 
padla až v posudku, který na ni psal (v roce 1972, 
tedy dva roky poté, kdy byla z rozhlasu vyhozena) 
tehdejší zástupce šéfa Zahraničního vysílání Vladimír 
Landovský: „Podle dostupných kádrových materiálů 
byla (Drozdová) v r. 1956 vyloučena z KSČ, ale poz
ději (nelze zjistit přesné datum) byla do KSČ znovu 
přijata.“ V roce 1956 mohlo jít o nesouhlasný postoj 
k tzv. maďarským událostem, který měl pro celou 
řadu lidí za důsledek vyloučení ze strany. Takto „po-
mýleným“ bylo později členství opět nabídnuto. – Je 
to však jen spekulace.

Zahraniční vysílání
V roce 1960 zúročila Drozdová naplno svoji znalost 
němčiny. Přestoupila do německé sekce Zahranič-
ního vysílání. To vedl jako celek do roku 1962 Bohumil 
Švec. Po reorganizaci HRPV v roce 1962 šéfoval 
Zahraničnímu vysílání Karel Hrabal. V německé sekci 
Drozdová pracovala až do stranických prověrek, jež 
vypukly po roce 1969. Tehdy byla ze strany vyloučena 
„…pro obhajobu demokratizačního procesu v Česko
slovensku 1968“. Propuštěna byla k 31. srpnu 1970.

V říjnu roku 1972 se ucházela o místo adminis-
trativní pracovnice v Kovoslužbě, podniku hlavního 
města Prahy. Kovoslužba si vyžádala od rozhlasu 
posudek. Zástupce šéfredaktora Zahraničního vy-
sílání Vladimír Landovský vypracoval toto pracovně 
politické hodnocení (výňatek): „…její práce po od
borné stránce byla vždy hodnocena kladně. V krizo
vých letech 1968–1969 se angažovala ve prospěch 
pravicového oportunismu ve své novinářské práci 
i v práci stranické. Při stranických pohovorech byla 
vyloučena z řad KSČ. Pracovní poměr s ČSZV byl 
rozvázán v srpnu roku 1970. Nemám námitek, aby 
zastávala řadovou funkci mimo sdělovací prostředky.“

Přes ono blahosklonné stanovisko V. Landov-
ského je zřejmé, že Kovoslužba (její šéfové) se zalekla 
a onu „řadovou funkci“ Růženě Drozdové neposkytla. 
Vyplývá to ze skutečnosti, že bývalá redaktorka o mě-
síc později (v listopadu 1972) nastoupila na místo 
administrativní pracovnice v České katolické charitě. 
Zde jí práci poskytli dokonce ještě předtím, nežli 
získali od rozhlasu posudek. („Vzhledem k tomu, že 
jmenovaná u nás již nastoupila, žádáme vás rovněž 
o zaslání kádrových materiálů.“ Podepsán kanovník 
Jan Mára, ústřední ředitel ČK Charity.)

Další osudy Růženy Drozdové už dokumentovány 
nejsou. Skutečnost, že v roce 1977 podepsala Chartu 
77, nepochybně do běhu jejího života zasáhla. O tom 
však, zda si práci v Katolické charitě udržela, či zda 
byla nucena hledat jinou, dostupné doklady neinfor-
mují. Nárok na důchod jí vyvstal na začátku 80. let.

V roce 1991 si v Československém rozhlase zažá-
dala o mimosoudní rehabilitaci. Osvědčení dle par. 22 
zákona 87/91 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, 
bylo (dle stručného záznamu rehabilitační komise) 
předáno do jejího osobního spisu. Dnes tam však 
tento dokument není. Rehabilitace se dočkala, návrat 
do rozhlasu to pro ni však už neznamenalo. Bylo jí 
v té době bezmála 70 let. Zemřela v lednu roku 1994.

Jiří Hubička

Drahomíra Hůrková
provd. Srkalová (1938), později Venclová (1951)

17. 4. 1917 Praha – 12. 6. 1990 Třebotov, okr. Praha-východ

herečka, členka hereckého souboru Československého rozhlasu

Když byl v roce 1948 založen stálý herecký soubor 
Čs. rozhlasu, stala se jeho členkou také Drahomíra 
Hůrková. Do značné míry tím rezignovala na done-
dávna slibně se rozvíjející kariéru divadelní a filmové 
herečky. Bylo to však způsobeno tím, že po roce 
1945 jí hereckých příležitostí ubývalo. Neměla stálé 
divadelní angažmá (od roku 1940 byla stálým sice, 

ale přece jen hostem v Městském divadle na Krá-
lovských Vinohradech), také film, do něhož byla na 
konci 30. a počátkem 40. let obsazována, ji začal po 
válce opomíjet.

Tento snížený zájem divadla a filmu o herectví 
D. Hůrkové byl dán tím, že herecký typ, který před-
stavovala, poněkud vycházel z módy. Jak fyzicky 
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(křehkou konstitucí), tak projevem (včetně hlasového) 
byla disponována pro role naivek (těch tempera-
mentních, ale hlavně lyricky něžných). Do nich byla 
obsazována jak na divadle (přehled jejích angažmá 
vzápětí zrekapitulujeme), tak ve filmu.

Hůrková měla umělecké sklony od útlého dětství, 
kdy „chodila“ do baletu. A v pouhých sedmi letech 
už vystupovala ve zpěvohrách ve Vinohradském, ale 
i v Národním divadle. V době dospívání baletu zane-
chala a vydala se na dráhu činoherní i pěveckou. Na 
pražské Státní konzervatoři (vystudovala ji v letech 
1932–1936) byli jejími kantory slavní herci Anna Su-
chánková, Rudolf Deyl, Anna Iblová, zpěv se učila 
u Gabriely Horváthové, uznávané mezzosopranistky 
chorvatského původu.

Divadlo a film
Těsně po absolvování konzervatoře si Hůrková za-
hrála v jedné hře Osvobozeného divadla (Balada 
z hadrů – 1936), poté nastoupila do holešovické 
Uranie (1937–1938). V Městském divadle v Plzni hrála 
v letech 1938–1939. Pak se poprvé vdala a začalo 
její herecké hostování – nejprve v Moderním diva-
dle, později ve Vinohradském. Její role nebyly nikdy 
z těch hlavních; zmiňováno je její působení v insce-
nacích Moderního divadla – v dramatizaci Jiráskova 
F. L. Věka či v melodramatické hře Milostné dopisy; 
ve Vinohradském pak hrála (mimo jiné) ve hrách První 
dáma republiky, Sestřenice Běta, Kokosový ořech, 
Černá věž, Vzbouření v ústavu šlechtičen…

Filmoví režiséři si talentu Hůrkové všimli už krátce 
po jejím absolutoriu na konzervatoři. Prvním z nich 
byl Karel Špelina, který ji obsadil do role kloboučnice 
ve filmu Krb bez ohně (1937). Vladimír Slavínský jí 
dal roli služky ve snímku Svatební cesta (1938), dále 
hrála nemocniční sestru v dramatu Stříbrná oblaka 
(1938), septimánku v Ideálu septimy (1938), postavu 
chovanky kláštera Hlaváčkové v Bínovcově melo-
dramatu Lízino štěstí (1939), dívky Jiřinky v dalším 
melodramatu Dvojí život (rež. Václav Kubásek, 1939) 
a ošetřovatelky z Žíznivého mládí režiséra Krňan-
ského z roku 1943. Po válce už přišly pouze dvě 
role – a to přítelkyně hlavní hrdinky v Krškově filmu 
Řeka čaruje (1945) a postavy úřednice v komedii 
Vladimíra Slavínského Dnes neordinuji z roku 1948.

Československý rozhlas
Hůrková byla v Československém rozhlase zaměst-
nána už od 1. října 1944. Dostala rozhlasové herecké 
angažmá, kterému předcházelo pravidelné hostování 
v rozhlasových pořadech a inscenacích. Už v roce 
1933 (ještě jako 16letou konzervatoristku) ji režisér 
Hurt obsadil do postavy „zjevení“ v inscenaci Mac
betha. V následujících letech, včetně let protektorát-
ních, hrála často v pohádkách a v pořadech školského 

rozhlasu. V roce 1938 dostala jednu z největších 
rozhlasových hereckých příležitostí – režisér Sommer 
jí svěřil roli Ofélie v Hamletovi.

Její hlasový projev je v Archivu ČRo uchován v ně-
kolika poválečných inscenacích, kde vesměs šlo 
o velmi malé role, v několika případech pak v partech 
recitačních. Nejstarší nahrávka pochází z května 
1944, kdy Hůrková natočila dvě básně Vítězslava 
Hálka ze sbírky V přírodě. Odhlédneme-li od exalto-
vaně patetického projevu, který se sám o sobě příliš 
neliší od deklamativního způsobu recitace, jenž byl 
v oné době stále ještě běžný, pak nás upoutá přede-
vším křehký a tenounký sopránový hlas interpretky. 
Je to hlas přímo předurčený pro role naivních dívek, 
éterických bytostí a pohádkových princezen.

Tento projev si Hůrková zachovala i po válečných 
letech. Bylo jí v té době necelých 30 let a naivky 
mohla hrát ještě poměrně dlouho, jenomže repertoár, 
který by podobné úlohy nabízel, z divadel i z filmů 
postupně mizel. Po roce 1948 pak namísto naivek 
nastala poptávka spíše po představitelkách rázných 
údernic a statných žen z lidu. A to vskutku nebyl obor 
Drahomíry Hůrkové.

Herecký soubor Československého rozhlasu
Stálý herecký sbor ČsRo byl ustaven v roce 1948. 
Nároky na „výrobu“ rozhlasových pořadů, zejmé-
na pak náročnějších činoher (ano, už tehdy se pro 
tuto uměleckou sféru používal také termín „výroba“), 
narůstaly. A ještě jeden shodný rys měly tehdejší 
„výrobní“ poměry s dneškem – už tehdy bylo externí 
působení pro herce v rozhlase méně lukrativní nežli 
práce pro film i divadlo (televize ještě neexistovala). 
Sehnat kvalitní herecké obsazení pro narůstající 
počet připravovaných inscenací bylo stále obtíž-
nější. Snaha získat herecký potenciál, který by byl 
v rozhlase stále k dispozici, vedla tehdejší rozhlasové 
vedení k rozhodnutí zajistit si určitou skupinu herců 
zaměstnaneckým poměrem.

Herecký soubor byl v době svého vzniku sestaven 
z těchto herců: Lída Otáhalová, Jaroslava Drmlová, 
Ludvík Řezníček, Ludmila Stamboljeva, Jindra Hol-
manová, Drahomíra Hůrková, Eduard Kašpar, Antonín 
Zíb, Artuš Kalous, Václav Piskáček, Bedřich Bobek, 
Josef Červinka a Bohumil Semerád.

Je zřejmé, že se jednalo (až na výjimky) o her-
ce, kteří nepatřili v rámci československé herecké 
obce do kategorie špičkových osobností. Ke zmíně-
ným výjimkám určitě patřila Lída Otáhalová, která 
byla kdysi výraznou osobností Burianova Déčka; po 
válce už se však ocitla za zenitem své práce; Jaro-
slava Drmlová se prosadila – v rozhlasovém reperto-
áru – do řady velkých rolí, Antonín Zíb byl v té době 
už „ikonickým“ rozhlasovým hlasem, hrál titulní role 
v adaptacích klasického repertoáru, Josef Červinka 
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byl pouze příležitostným hercem, jeho profesí, jíž 
se později věnoval důsledně, byla práce režiséra. 
Působení jmenovaných herců, které můžeme řadit 
mezi nejvýraznější v celé sestavě hereckého rozhla-
sového sboru, však nepřesáhl v následujících letech 
rozhlasový horizont.

Z pracovní smlouvy, kterou Drahomíra Hůrková 
podepsala v prosinci 1948, lze vyčíst zajímavé in-
formace o tom, jak byly povinnosti členů souboru 
vymezeny: „Jste povinna prováděti všechny přidě
lené jednotlivé úkoly (sem patří také účinkování jako 
konferenciérka a hlasatelka, jakož i účinkování při 
čtení přednášek). Vaší povinností je účinkovati v roz
hlasových pořadech bez ohledu na počet relací až 
do výše vašeho ročního bruttoplatu s připočtením 
všech náležitostí, které podnik na vás vynakládá, tj. 
až do výše 54 739 Kč. Překročíteli výše uvedenou 
částku zaznamenanou výší honoráře, bude vám každé 
další účinkování honorováno příslušným honorářem 
pro externího účinkujícího o 10 % sníženým, který 
vám bude vyplácen měsíčně pozadu. – 7. 12. 1948.“

Je třeba konstatovat, že v takto složeném roz-
hlasovém hereckém ansámblu nepatřila Drahomíra 
Hůrková ani k nejlepším, ani k široce využitelným. 
Doložit to můžeme výňatkem ze seznamu rolí, které 
jí byly svěřeny (ve všech případech jde o inscenace, 
jež jsou v archivu uchovány).

Jen ojediněle šlo o větší role, často to byly po-
stavy, které neměly ani jméno a byly označeny jako 
„venkovská děvečka“, „služka“, „selské děvče“… Ta-
kové byly její úlohy ve velkých inscenacích typu Jana 
Husa (1952), Jana Roháče z Dubé (1953), Krvavých 
křtin čili Drahomíry a jejích synů (1954) či Panny 
Orleánské (1956). Postav obdařených jménem se jí 
dostalo v Jiříkově vidění (Verunka, 1953), v Othellovi 
z roku 1950 hrála dokonce Biancu, milenku Cassiovu, 
v Radúzovi a Mahuleně (1954) Živu, dceru královny 
Runy, ve Snu noci svatojanské (rež. Bezdíček, 1950) 
měla úlohu Heleny. Hlavní roli zaznamenáme pouze 
jedinou – spadá ještě do období před vznikem he-
reckého rozhlasového souboru. V roce 1945 jí režisér 
Vasmut svěřil v Nerudově hře Prodaná láska postavu 
Marie, v níž byla hereckou partnerkou Karlu Högerovi.

Odchod z rozhlasu
Omezený rozsah rolí, daný nevelkým rozsahem hlaso-
vých charakteristik, jichž byla schopna, vedl postupně 
k tomu, že byla stále méně obsazována. Přestala tak 
plnit úvazek, který byl stanoven smlouvou. V roce 
1955 dostala – k 30. červnu – z rozhlasu výpověď.

Ve zdůvodnění, které vedení ČsRo muselo po-
dat Odboru pracovních sil Rady ONV Praha 1, se 

říká: „S. Hůrková nemůže být dostatečně využita 
pro potřeby Československého rozhlasu jako stálý 
zaměstnanec, protože její herecký projev se hodí 
pouze pro určitý omezený okruh možností. Z toho 
důvodu byla zaměstnána v roce 1954 celkem 574 
hodin, což činí měsíčně průměrně 47 hodin. Svůj 
pracovní úvazek, který činí 125 hodin měsíčně, neplní 
tedy ani zdaleka na polovinu… Bylo uvažováno také 
o možnosti pracovního uplatnění s. Hůrkové v Čs. roz
hlase jednak jako externí spolupracovnice v hereckém 
souboru, jednak na jiném pracovišti Čs. rozhlasu 
v jiném oboru (práce administrativní, provozní nebo 
technické). Možnost jiného než hereckého uplatnění 
s. Hůrková sama vylučuje. Pokud jde o externí herecké 
účinkování, nemohl by jí Čs. rozhlas písemně zaručit 
stálé pravidelné účinkování v neměnném rozsahu…“

Hůrková se proti tomuto rozhodnutí u zmíněného 
odboru odvolala. „Zmíněné důvody neuznávám za 
dostačující… neboť nikde mi není zaručena stálá 
práce. Bylo mi řečeno, že dáli zaměstnavatel herci 
výpověď, má se postarat o nové stálé zaměstnání 
odpovídající jeho kvalifikaci… Prohlášení zástupců 
ČsRo, že budu externě zaměstnána, není pro mne 
zaručením… Co se týče toho, že jsem provdána 
a existenčně zajištěna, zamítám. Neodpovídá to 
skutečnosti a morálnímu právu na práci. Proto se 
odvolávám na Odbor pracovních sil Rady ONV, aby 
zvážil moje důvody.“

Odbor pracovních sil zvážil – a výpověď potvrdil. 
Svou roli v tom sehrál jistě i „doplněk k vyjádření“, 
který tomuto odboru rozhlas poslal: „S. Hůrková byla 
přijata do Čs. rozhlasu 1. 10. 1944, v době, kdy celková 
struktura programu tehdejšího rozhlasu jí dávala po
měrně dostatečnou možnost, aby se v něm uplatnila 
jako herečka pro mladistvé úlohy, hlavně v pořadech 
lehčího typu, v konverzačních hrách a v dětských 
pořadech. Od té doby se však složení pořadů změ
nilo (hlavně po roce 1945) a s ním se změnily i úkoly 
pro výkonné umělce, takže dnes je těžiště pro jejich 
práci v rozhlase převážně v sólových uměleckých 
přednesech a komentátorských úkolech. Pro tento 
speciální obor nemá však s. Hůrková, jejíž umělecký 
profil je typicky herecký, tolik předpokladů, aby mohla 
být dostatečně využita. Mimo to se ani její základní 
herecký typ nerozvinul do té míry, aby jí mohly být 
v širším rozsahu svěřovány herecké úkoly, pokud 
jejímu hlasovému typu přímo neodpovídají.“

Poté, co odešla z rozhlasu, našla Hůrková herecké 
uplatnění v pražském Ústředním loutkovém divadle. 
Zde byla v angažmá až do roku 1977, kdy odešla do 
důchodu. Zemřela 12. června 1990 ve třiasedmde-
sáti letech.
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Jana Bartošová

PhDr. Stanislav Vokál
8. 5. 1927 Krakovany, okr. Nový Bydžov (od r. 1960 Kolín) – nezjištěno (zřejmě 2015)

rozhlasový hlasatel

„…máli být hlasatel a redaktor skutečným rozhlaso
vým mluvčím, živým prostředníkem a opravdovým 
spolutvůrcem rozhlasového zpravodajství, propa
gandy a publicistiky, musí k tomu být vybaven (v har
monickém souladu) odborně uměleckým talentem 
a dikční připraveností, politickou fundovaností a uvě
domělým vztahem k rozhlasové žurnalistice, jíž denně 
pomáhá ve finálním tvůrčím procesu vtiskovat ko
nečný tvar. Hlasatel, spíkr či redaktor si musí na kaž
dém kroku být vědom toho, že je tvůrcem ‚rozhlasové 
sazby‘, která by měla být vždy totožná s představami 
autora. To znamená, že není pouhým sazečem, ale 
tvůrčím programovým spolupracovníkem.“1

Tato slova můžeme číst ve skriptech Mluvené slovo 
v rozhlasové žurnalistice (Základy hlasové výchovy), 
která vydal odbor výchovy a vzdělávání Českoslo-
venského rozhlasu a která s využitím svých bohatých 
praktických zkušeností napsal dlouholetý rozhlasový 
hlasatel Stanislav Vokál.

Pocházel z malé obce ve středních Čechách. Po 
ukončení měšťanské školy v roce 1942 manuálně 
pracoval jeden školní rok v mlékárně Radovesnice. 
Na podzim 1943 nastoupil na učitelský ústav v Kutné 
Hoře a absolvoval jej v roce 1947. Poté pracoval až 
do roku 1950 jako učitel v Sokolově. Od října 1950 
do začátku roku 1956 zakotvil v Československé 
lidové armádě, když jako důstojník-lektor působil 
na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda 
v Praze. V té době se oženil a narodila se mu dcera 
Jitka (1954). S ukončením pracovního poměru na 
VPA KG se zřejmě kryje i odchod z armády. Několik 
měsíců roku 1956 se živil jako pomocný dělník Po-
zemních staveb Praha a v druhé polovině toho roku 
nastoupil na místo inspektora pro kulturu na Okresní 
národní výbor v Mariánských Lázních. Na konci roku 
se přihlásil do konkurzu na hlasatele Čs. rozhlasu, 
uspěl a 29. prosince 1956 nastoupil. Zde ještě malá 
odbočka k rodinnému životu S. Vokála – do rozhlasu 
nastupoval již jako rozvedený a v roce 1957 uzavřel 
nový sňatek se Štěpánkou Řachovou, matkou dvojčat 
Antonína a Miroslavy (*1951).

S. Vokál se rychle vypracoval ve spolehlivého 
profesionála. Vždy kladl důraz na práci s hlasem 
i jazykem. Své profesi opravdu nezůstal nic dlužen. 
Rozšířil si vzdělání – v roce 1965 absolvoval Fakultu 
osvěty a novinářství Univerzity Karlovy diplomovou 
prací s názvem Novinářské aspekty v práci rozhlaso-
vého hlasatele. V postgraduálním studiu pokračoval 

na VŠ ÚV KSČ. Protože byl spolehlivý jak pracovně, 
tak politicky, byly mu svěřovány nejzodpovědnější 
úkoly – např. v dubnu 1961 byl první, kdo v čs. éteru 
oznámil zprávu o prvním člověku ve vesmíru. Úloha 
hlasatele nebyla jediná, kterou zastával, jeho hluboký 
klidný hlas a kultivovaný projev byl využíván pro prů-
vodní slovo publicistických pořadů a velice dobře se 
hodil také do pořadů s tematikou vážné hudby. Řadu 
let působil též jako odborný lektor a školil nastupující 
hlasatele a rozhlasové redaktory, podobnou peda-
gogickou činnost vykonával i na Fakultě žurnalistiky 
Univerzity Karlovy. Talent neomylně rozeznal, vystihl 
i chyby a zlozvyky v mluvě a jako odborník dokázal 
předpovědět adeptův profesní vývoj. V roce 1982 jako 
host pořadu Nad dopisy posluchačů přiblížil práci 
hlasatele těmito slovy: „Hlasatel zprostředkovává 
informace, které vybírají a zpracovávají redaktoři, 
celý tým redaktorů. Jsou tu výňatky z projevů státníků, 
jsou tu informace z řady světových agentur, a hla
satel potom musí přijít, dát oné relaci jednotný styl 
rozhlasového mluvčího. A přitom je třeba se zamyslit 
nad tím nejdůležitějším, a to je právě řeč. Hlasatel 
nečte, ale hovoří. Řeč hlasatele by měla být vždy 
přirozená, sugestivní, poutavá, ale i kulturní, krásná 
a také příkladná.“2

Dne 9. ledna 1967 nastoupil S. Vokál v moskev-
ském rozhlase jako hlasatel pro české vysílání. Podle 
údajů v osobním spise jeho pracovní poměr v SSSR 
21. srpna 1968 náhle skončil a on byl v září 1968 se 
zpětnou platností přijat narychlo do Čs. rozhlasu 
na volné místo slovenského hlasatele. K 14. dubnu 
1969 přešel zkušený hlasatel Jaroslav Čmehil do 
Středočeského krajského vysílání a S. Vokál zaujal 
jeho pozici. A už 1. prosince 1969 byl povýšen do 
funkce vedoucího hlasatelů. K povýšení sice mohla 
přispět jeho vysoká odbornost, mnohem důležitější 
ale v dané době byla jeho politická spolehlivost, 
která díky působení v Moskvě neprošla zatěžkávací 
zkouškou v roce 1968. A Stanislav Vokál vykonával 
funkci k naprosté spokojenosti svých nadřízených. 
V odůvodnění zvýšení platu v roce 1976 můžeme 
číst: „S. Vokál vede oddělení hlasatelů a program. 
inspektorů již po dobu 7 let. Vykazuje velmi dobré 
a soustavné pracovní výsledky při konsolidaci sboru 
hlasatelů a při výchově nových perspektivních kádrů.“3 
A jak konsolidace poměrů vypadala v praxi? Své 
o tom mohli vyprávět mezi jinými hlasatelé Alena Páv-
ková a Ivan Jandl. Čtyřstránkový návrh na výpověď 
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A. Pávkové, manželky Jeronýma Janíčka, začíná vě-
tou: „Již celou řadu let působí hlasatelka Alena Páv
ková rozkladně na pracovní kolektiv hlasatelů, a to jak 
morálně, politicky i pracovně.“ Vokál jí klade za vinu, 
že u ní stojí hlasatelská odbornost výše než politický 
profil hlasatele a že promyšlenou agitací „popouzela 
i nestraníky proti závažným stranickým usnesením“. 
Dále zdůrazňuje její protisovětismus a ilustruje jej 
výňatky z jejích vystoupení v srpnovém rozhlasovém 
vysílání v roce 1968. Hlasatelský projev A. Pávkové je 
podle něj sice „technicky vyhovující, ale ona zřejmá 
a pokračující ‚pasivní resistence‘ trvá u ní nadále v její 
neosobní interpretaci a promyšlených podtextech“4. 
Výpověď samozřejmě záhy přišla a přinesla s sebou 
i nepříjemnou soudní dohru. Také v posudku na Ivana 
Jandla, který předcházel výpovědi, se S. Vokál proje-
vil jako kovaný normalizátor. Vytýká v něm Jandlovi 
jeho členství v KANu v roce 1968 a stěžuje si na jeho 
nedostatečnou „politickou a třídní vyspělost“. A dále 
můžeme číst: „Jako hlasatel se po stránce odborné 
osvědčil v celé řadě žánrů. Má osobitý interpretační 
výraz, dobrou techniku mluvního projevu i přednesové 
předpoklady. Velmi dobré výkony podává zejména 
za režijního vedení. V roce 1971 se dopustil řady 
kázeňských přestupků. V poslední době svou pra
covní disciplinu zlepšil. Mnohokrát prokázal obětavost 
a ochotu na pracovišti. Je houževnatý a cílevědomý. 
(…) Závěr: Přes klady odborného rázu nelze doporučit, 
aby s. Jandl dále pracoval v Čs. rozhlase.“5 Zda byly 
důvody těchto výpovědí čistě ideologického rázu, 
či v nich bylo i jakési vyrovnávání účtů s kolegy, se 
můžeme jen domýšlet. Z existujících dokumentů ale 
vystupuje vlastní iniciativa, s níž S. Vokál z pozice své 
funkce podřízené postihoval. Jako například návrh 
odměn za 25 let pracovní činnosti Evě Mastné (tehdy 
Delevové), v němž neschválil celou výši odměny podle 
kolektivní smlouvy (2 000 Kčs), a to z důvodu, že si 
při výměně stranických legitimací v roce 1970 ne-
zažádala o novou a byla z KSČ vyškrtnuta. Přitom 

veškeré jeho posudky na pracovní činnost E. Mastné 
jsou vysloveně pozitivní.6

V listopadu 1989 už S. Vokál nějakou dobu přeslu-
hoval. Termín jeho odchodu do starobního důchodu 
byl již od roku 1986 naplánovaný na konec května 
1990. Po změně politické situace se ale stala jeho 
pozice neudržitelná. K 31. prosinci 1989 ve vedoucí 
funkci skončil a vrátil se na pozici řadového hlasatele. 
Československý rozhlas definitivně opustil 15. února 
1990.

Co napsat závěrem… Co se týče profesních kva-
lit Stanislava Vokála, byly nesporné. Tým hlasatelů 
Československého rozhlasu se vyznačoval vysokou 
profesionální úrovní a své zásluhy na tom měl roz-
hodně i on. Ale po stránce lidské se jednalo o člověka, 
na něhož bývalí kolegové nevzpomínají právě dobře. 
Za své podřízené se nepostavil, ani je nebyl ocho-
ten podpořit v různých životních situacích, naopak 
některé jeho kroky směrem k nim se dají označit za 
šikanu. Jako hlasatel byl téměř dokonalý – jako člověk 
takových kvalit zdaleka nedosahoval.
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6) Zdůvodnění návrhu na odměnu za 25 let pracovní činnosti 

z 18. 8. 1971, osobní spis E. Mastné, Archiv ČRo.

Prameny:

Archiv ČRo – Fond osobních spisů, Fond zvukových doku-

mentů AF

Sláva Volný – Milan Rykl

Karel Mastný
12. 5. 1932 Praha

novinář, rozhlasový a nakladatelský redaktor

Cesta Karla Mastného do rozhlasu vedla přes učitel-
ství. Na pedagogickém gymnáziu maturoval v roce 
1951. „Maminka chtěla, abych byl knězem, ale já to 
kvůli krásným dívkám odmítal. Tak jsem se dal na uči
telskou dráhu. Svým způsobem je to trochu podobné. 
Učitel musí také dobře ovládat jazyk, upoutat svým vý
kladem, strhnout posluchače projevem a nadchnout 

pro daný předmět.“ Při studiu si vždy našel něco 
zajímavého a poznatky ukládal pečlivě do paměti. 
„Člověk nikdy neví, kdy se mu to může hodit.“ Pokud 
to šlo, snažil si výuku zpestřit něčím originálním. 
„Jednou jsem byl profesorem přistižen, jak jsem žábě 
v pitevní misce namaloval barevné plavečky. Moje 
výtvarná invence se nesetkala s příznivou odezvou. 
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Jenže bez humoru je život jak uschlý strom.“ Peda-
gogické činnosti se ale věnoval jen krátce (v Oseku 
u Duchcova a v Praze 1951–1953).

Následovala redaktorská práce ve Státním peda-
gogickém nakladatelství až do r. 1961 (s dvouletou 
pauzou pro výkon základní vojenské služby; zajímavé 
je, K. M. uvádí, že na vojně byl jako hudebník).

Jak se „učitel“ dostane do rozhlasu? Podle Karla 
Mastného jednoduše. „Kromě toho, že jsem byl učite
lem, byl jsem i šaškem. S ochotnickým divadlem jsme 
dělali různé estrády a především ochotnické divadlo. 
Zahrál jsem si i v takovém kusu, jako je Rusalka. V na
šem ansámblu nebyla nikdy o legraci nouze, byli jsme 
výborná parta. Jak se říká, táhli jsme za jeden provaz.“ 
Ale divadlo mu dalo více než zábavu. Poskytlo mu 
základy výborného hlasového projevu, které později 
zúročil před rozhlasovým mikrofonem. Díky své diva-
delně-estrádní činnosti se seznámil s Olgou Spalovou. 
Líbil se jí jeho humor a to, že se nebál neustále zkou-
šet nové, neotřelé věci. Přemluvila Karla k pořádání 
večírků pro zaměstnance různých podniků. Dobře se 
osvědčil, takže když přešla do rozhlasu, vzpomněla 
si takřka okamžitě na Karla Mastného. Zúčastnil se 
právě vyhlášeného konkurzu a uspěl. A tak v roce 
1962 nastupuje Karel Mastný do rozhlasu, do Hlavní 
redakce pro děti a mládež. K tomuto rozhodnutí říká: 
„Myslel jsem si, že všechno umím, ale dítě je nepo
psaná tabulka. Kdo chce do rádia, měl by nejdříve 
pracovat s dětmi.“

Naskočil do rozjetého vlaku očistných změn ve 
vysílání, ale nevezl se jen. Už po pár týdnech zřetelně 
projevil své schopnosti a nadání v pořadech „Pionýr-
ské jitřenky“. V týmu, vedeném noblesní Olgou Spa-
lovou, našel nejen spřízněné duše, nýbrž především 
prostor a motivaci k „rádiu verité“, což bylo krédo 
všech, kteří si zapověděli dětským posluchačům lhát, 
přikrášlovat skutečnost či kazit vkus a mravy. Karla 
bylo záhy všude plno: v reportážích, pásmech, ve-
řejných nahrávkách. A také na redakčních poradách 
a posleších, kdy nakažlivě fungoval jeho humor a oči-
vidný zápal pro každou nadějnou novinu. To se s ním 
kamarádilo a spolupracovalo, když nikdy neodepřel 
pomoc radou a také zručností třeba při úpravě pásů 
nůžkami na redakčním „žentouru“. A když se kolegům 
něco zvláště povedlo, uměl se radovat s nimi. Jeho 
upřímný a srdečný podiv, obhrouble vyjadřovaný 
oslovením „týý vole…!“ nebo „dědku“ (všem jim bylo 
tehdy kolem třiceti!) – to bylo uznání z úst profíka…!

Karlovi Mastnému byl „rozhlas hrou“. Tou nejkrás-
nější, ale nijak samoúčelnou. Věděl, jak vtáhnout 
dětské (později i odrostlejší) posluchače do situací 
zábavnou, odlehčenou formou. Leč – vždycky za to 
také něco chtěl! Hravost se slovíčky a jazykem – ta-
kové Mastného „povídábile“ – bylo prošpikováno ak-
tivizujícími a soutěživými prvky: U rubriky „Ber – dej!“ 

každý věděl, že je vždycky „něco za něco“. A vybídka 
zapnout přijímač byla obsažena už jen v samotném 
názvu pořadu: „Turádio“.

Na co sáhl, to byla záruka požitku i prožitku. 
Schopnost improvizace mu byla vlastní. A také dávka 
zdravé drzosti a bezuzdné odvahy. Od roku 1965 
už působil jako redaktor a průvodce v odpoledním 
magazínu pro mladé – v „Mikrofóru“. „Strana a vláda 
tehdy chtěla odvést posluchače od poslechu tzv. 
západní nemravné hudby na cizích stanicích. Dostali 
jsme za úkol jej vymyslet a já mám dodnes schovaný 
papírek, na kterém jsou různé návrhy, jak se má pořad 
jmenovat. Nakonec jsme se dohodli: mikro, jako malý, 
a fórum, jako rozhovor. Posluchačům se velmi líbila 
znělka a psali si o to, abychom ji zahráli celou.“

To bylo jiné „kafe“, když změnil zaběhanou šab-
lonu stáčených pořadů v živé vysílání! Když k tomu 
přibyly autentické telefonní ohlasy, exkluzivní hosté 
ve studiu a četné živé přenosy z terénu – to vše 
prokomponované funkčními písničkami a hudbou 
(vybírali Ivan Štědrý a Jaroslav Jakoubek), zdálo 
se, že pořad konkuruje dokonce i zahraničním vysí-
lačkám. Třeba Radiu Luxembourg, oblíbené stanici 
naší tehdejší mládeže.

Karlova schopnost vždy si poradit a iniciovat akti-
vitu natěšených mladých, prahnoucích po všestran-
ných informacích a zejména snímcích ze Západu, byla 
úžasná. Jednou prostě ohlásil, že má do Mikrofóra 
podezřele málo nové hudby. A vyzval obětavce, ať 
přinesou svá elpíčka. Za malou chvíli byl před vrátnicí 
rozhlasu zástup mladých posluchačů s deskami různě 
dovezenými ze zahraničí… Šikovně tak propašoval 
do vysílání nové a tolik žádané nahrávky, které roz-
hlas neměl.

Vpravdě husarský kousek se mu povedl, když 
v horečnatém roce 1968 spoluorganizoval s Pavlem 
Tumlířem, Otou Nutzem a Josefem Křížem expedici 
k 50. výročí Československa – napříč Evropou, po 
50. rovnoběžce – z francouzského města Dieppe 
přes Belgii, Spolkovou republiku Německo, Česko-
slovensko, Polsko, Ukrajinu až do Sofie, kde se za-
čátkem července konalo setkání světové demokra-
tické mládeže, 9. festival SFDM. Zprostředkoval na 
rozhlasových vlnách názory, zájmy a tužby vrstevníků 
z ciziny, které tak báječně korespondovaly s „praž-
skojarním“ míněním našich mladých lidí. Kdekomu 
došlo, že tehdy, prvně v poválečné historii Česko-
slovenského rozhlasu, Mikrofórum vysílalo přímým 
přenosem z budovy kultovního Radia Luxembourg. 
Cíle expedice byly vznešené. Prosadit myšlenku vzá-
jemného poznávání a přátelství mladých lidí ze států 
nejen východní, ale i západní Evropy. Ale dnes již 
s úsměvem hlavní aktéři a organizátoři přiznávají, že 
si všechno vymysleli především proto, aby se dostali 
alespoň na několik dnů na Západ, a cíl zavítat na 
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Světový festival mládeže a studentstva byl vhodnou 
záminkou.

K. Mastný využil v roce 1969 možnosti přihlásit se 
na dálkový kurz slovesné specializace na DAMU, který 
ukončil v září 1972. Obdržel „vysvědčení na odchod-
nou“, které ale nenahrazovalo vysokoškolský diplom. 
Karlovou doménou coby schopného improvizátora 
a precizního organizátora bylo „mluvené slovo“. Na 
připravený písemný text moc nedbal. Snad i proto se 
mu zadařilo i v éře normalizace prosadit zlidšťující tón 
v pořadech ranního bloku „Dobré jitro“ (1970–1976). 
Moderní a módní trendy, zdařile odposlouchané ze 
zahraničních „Autofahrer unterwegs“, vtělil do nového 
pořadu „Zelená vlna“, který připravoval redakčně 
a zároveň jej moderoval až do r. 1980. Následující 
dvě „pětiletky“ až do revoluce strávil opět v redakci 
Dobrého jitra a pak jako šéf rubriky Kaleidoskopu. Byl 
vždycky vítaným glosátorem, autorem a redaktorem 
pořadů „Rozhlasový orchestrion“ či „Kaleidoskop“.

V roce 1990 byl opět povolán samostatně tvo-
řit a moderovat vysílání Dobrého jitra z Prahy. Za 
svou třicetiletou éru v  rozhlase prošel různými 

funkcemi – od samostatného po vedoucího redak-
tora, zástupce šéfredaktora i šéfredaktora, našel si 
tu i svoji druhou manželku (Evu Delevovou); vždy to 
byl ale Karel, milý kolega, sršící nespočtem nápadů… 
Některým jeho pořadům se dostalo ocenění na roz-
hlasových soutěžích. Největším oceněním však byl 
veliký zájem o jeho pořady, které měly mimořádnou 
„poslechovost“.

Na začátku roku 1993 Karel Mastný z rozhlasu 
odchází na zasloužený odpočinek, ale ne od rozhla-
sového přijímače. Stále sleduje své milované pořady 
pozorným poslechem a drží jim palce při nových 
výzvách. Snad už dozrál čas na bilancování. Měl 
by se o ně pokusit sám Karel. Po vzoru některých 
čipernějších kolegů sepsat alespoň část toho, co 
vytvářelo – i jeho přičiněním – z rozhlasu přístupného, 
přitažlivého, zábavného, moudrého společníka a co 
formovalo jeho osobnost za tolik plodných let, která 
v rozhlase prožil. Jsou lidé, kterým se rozhlas stal 
osudem. Patří mezi ně dlouholetý redaktor Karel 
Mastný. Rozhlasem prosáklý až do morku kostí. Jak 
sám říká: „Možná i dál.“

Sláva Volný

Ivan Binar
25. 6. 1942 Boskovice

spisovatel, překladatel, novinář a redaktor Svobodné Evropy

Před rozhlasový mikrofon se Ivan Binar postavil po-
prvé v roce 1965, v ostravském studiu, konkrétně 
v mládežnické redakci. V té samé redakci, kde Karel 
Kryl natočil svoji první desku. Vzpomíná, jaká tam 
tehdy byla výborná parta lidí, kteří se nebáli experi-
mentovat a otevřít studio novým nápadům. V té době 
pracoval v ostravském Domě pionýrů a mládeže jako 
pedagogický pracovník. Pravidelně „zásoboval“ roz-
hlas dětskými pořady, neboť rozhlas sežere hrozně 
moc materiálu, jak vtipně v rozhovoru poznamenal. 
K práci s dětmi měl blízko.

S jistými potížemi (kvůli otci měl po maturitě zákaz 
studia) vystudoval Pedagogický institut v Ostravě, kde 
absolvoval v roce 1963 v oborech český jazyk, dějepis 
a výtvarná výchova. Sice to nebyla škola, kterou by 
si zvolil, ale vystudoval aspoň obor, který ho zajímal. 
V mladistvém zápalu si vysnil, že bude malířem. Život 
Ivanovi ukázal – respektive komunisté – zač je toho 
loket. Byl z rodiny, která s ideologií, kde všichni jsou 
si rovni, ale někteří přece jenom rovnější, hrubě ne-
souhlasila a nijak se tím netajila. Režim jim to vracel 
plnými hrstmi i pořádným úderem, když Ivana v roce 
1971 na dvanáct měsíců zavřel za pobuřování a nepřá-
telství k socialistickému společenskému zřízení. Jen 

namátkou výčet povolání, kterými se Ivan Binar živil. 
Po maturitě krátce pracoval jako pomocník na pitevně 
veterinárního výzkumného ústavu, po vysoké učil ně-
kolik měsíců na základní škole, byl rovněž korektorem 
v tiskárně, hrál divadlo, šéfoval časopisu Tramp, po 
propuštění z kriminálu si zkusil, jaké to je pracovat na 
tři směny jako strojník v tepelné elektrárně Vítězný 
únor nebo dělat závozníka v n. p. Bytostav.

„Dělat“ umění má Ivan v krvi. Je to člověk mno-
hostranný, s velkým přesahem do řady žánrů. V roce 
1965 pocítil on a jeho vrstevníci první politické uvol-
nění. Už jako studenti založili malé divadélko v Os-
travě Pod okapem, kde se v pravém smyslu vyřádili. 
Tedy, abychom to uvedli na pravou míru, co komunisté 
ještě skousli.

Po návratu z vojny založil se svými přáteli nové 
divadlo s případným názvem Waterloo – Porážka 
nebo vítězství. Z kraje roku 1968 hlavní jádro divadla 
tvořili čtyři buřiči (Tomáš Sláma, Josef Frais a Petr 
Podhrázký s Ivanem Binarem), kteří si dali za cíl, aby 
se slovo, výtvarné hledisko, hudba a scéna prolnuly 
v jedno. To se jim podařilo vynikajícím způsobem ve 
hře Syn pluku. Původní námět si vzali z knihy pro 
děti od Valentina Katajeva (povinná četba). Udělali 
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z toho frašku, kabaret i muzikál. Hra měla obrovský 
úspěch. Za své výkony byli už i placeni a ředitelem 
divadla se stal Luděk Nekuda. Tlačil je dopředu silou 
buldozeru a urputností buldoka. Slibný rozjezd trval 
jen pár měsíců. Pak přišel tvrdý náraz do mantinelů 
normalizace. Co prošlo ještě v dubnu 1969, setkalo 
se na jaře 1970 s ostrou kritikou komunistických 
cenzorů.

Na polozbořeném statku za Ostravou, který patřil 
Petrovi Podhrázkému, uspořádali třídenní víkendovou 
radu obohacenou o kulturní vložku Syn pluku, předě-
lanou na operetu s pěkně peprnými písničkami. Pilo 
se pivo, rum, opékala živáňská a všech zúčastněných 
šedesát lidí se výborně bavilo. Komunisté samo-
zřejmě vše pečlivě monitorovali. Vystřízlivění přišlo 
poměrně pozdě, ale o to bylo důraznější. 25. února 
1971, na Den vítězství čs. pracujícího lidu, Ivana Binara 
a Petra Podhrázkého sebrali. Na pět měsíců sfárali 
do vazby. Pro Petra Ullmanna, který to režíroval, si 
posléze přišli také. Komunistická justice si dala zá-
ležet a udělala z toho monstrproces jaksepatří. Po 
odsouzení celostátní deníky vítězně psaly, že Ostrava 
je už konečně čistá od protisovětských živlů.

Tresty nebyly naštěstí nijak vysoké. Normalizace 
teprve nabírala rychlost a ještě se mohli pyšnit čis-
tým trestním rejstříkem. Ale i tak je dvanáct měsíců 
pekelně dlouhá doba pro člověka, jehož tvorba je 
ovlivněna Beat generation. Ovlivněna do té míry, 
že ve svém díle rozvádí jejich myšlenku o nutnosti 
chránit si vnitřní svobodu, pouze ji staví do odlišného 
světla. Tento jiný pohled mu umožňuje především 
přímá zkušenost s komunistickou diktaturou. Trest 
Ivana Binara utvrdil, že s komunistickou mocí se nedá 
vyjednávat, ale bojovat všemi zákonnými prostředky. 
Neváhá ani vteřinu připojit svůj podpis pod Chartu 77. 
To už je Ivan ve stálém hledáčku represivních orgánů 
státní moci. Tlak od StB, aby opustil republiku, stále 
vzrůstá. Uvědomuje si, že má pouze tři možnosti. Buď 
další kriminál, fízlovat, nebo se vystěhovat. Takže ještě 
v roce 1977 i s rodinou přesídlí do Vídně (na pozvání 
ministerského předsedy Bruna Kreiskyho), kde se tři 
roky živí jako restaurátor porcelánu a tlumočník. Tak-
řka okamžitě přichází i nabídka ze Svobodné Evropy 
na spolupráci. Ivan si od samého počátku velmi přál 

pracovat ve Svobodné Evropě. Měl velkou podporu 
i v Pavlu Tigridovi, ale místo se uvolnilo až v roce 1983, 
kdy se stěhuje do Mnichova a pracuje po nějakou 
dobu v monitoringu. Naplní práce je odposlouchávání 
Čs. rozhlasu a televize a psaní zpráv. Po čase dostal 
nabídku podílet se na pořadu Hlasy a ohlasy, který 
se zabýval děním v Československu. Tento pořad 
vznikl v době, kdy už se lidé nebáli posílat do Rádia 
Svobodná Evropa své příspěvky z domova. Spolu 
s RSE přešel v roce 1994 do Prahy, kde celý tento 
pořad přebírá a zároveň podle vlastních slov přivádí 
do hořkého konce. Svobodná Evropa jako taková své 
vysílání v českém jazyce končí v roce 2002.

V současné době se věnuje literární tvorbě a s roz-
hlasem občas „spolupracuje“ prostřednictvím svých 
povídek. Jejich umělecké realizace se ujímá stanice 
Vltava nebo ostravská redakce.

Pro Ivana Binara byla a je nejdůležitější svoboda, 
moci vyslovit a hájit bez obav svůj názor. „Píši knihy 
a tím dávám najevo svoje myšlenky, pocity, stanoviska. 
Učím se celý život, a ten proces neskončí, pokud 
budu živ. Ale vzory nemám. Každý člověk je jiný, je 
svým způsobem osobnost. Každý z nás v životě někdy 
chyboval a musel se ze svých chyb poučit. Hanba 
není dělat chyby, hanba je chyby opakovat! A psaní? 
Psaní je dar od Pána Boha. To se nedá naučit. To není 
moje zásluha. A když jsem ten dar už dostal, snažím 
se ho využít, jak nejlépe umím,“ řekl na závěr našeho 
rozhovoru Ivan Binar.
     
Dílo:

První publikovanou prózou byla mikropovídka Sny v  lahvi 

v Mladém světě (1962), Kdo, co je pan Gabriel? (samizdat 

1974, v zahraničí – česky 1978, německy 1985), román Re-

konstrukce (samizdat 1977, německy 1979, 2002), Rozprava 

v krabici, v zahraničí – česky 1985), Kytovna umění (samizdat 

1985, v zahraničí – česky 1988, v Čechách 1991), Jeníkova 

práce (1996), Ohrada (1997), Sedm kapitol ze života Václava 

Netušila aneb S kolem kolem světa (2000), Egonek na útěku 

a M-mirek v pasti (2004), Jen šmouha po nebi (2013), Peckova 

jáma (2016); pro děti: Knížka o tom, jak pan Bouda s cirkusem 

se světem loudá (1969), S kouzelníkem do světa (1997), Kilo 

jablek pro krále (2003), Bibiana píská na prsty (2009), Králík 

Fiala (2012), Bořivoj a blecha Fló (2014).
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Další jubilea 1. pololetí 2017

Níže připomínáme významná životní jubilea rozhlasových tvůrců.

U jejich jmen uvádíme číslo Světa rozhlasu nebo publikace vydané Českým rozhlasem, v nichž lze najít 
medailonky uvedených osobností:

Svět rozhlasu č. 15, 17, 27 a 33 − SR 15, 17, 27 a 33
Kniha „99 významných uměleckých osobností rozhlasu“ − K 1
Kniha „99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů“ – K 2

Karel Kyncl SR 17, K 2
6. 1. 1927 Žebrák, okr. Beroun – 1. 4. 1997 Praha
novinář

Marie Fleissigová-Homolková, roz. Bušáková SR 33
23. 1. 1937 – 17. 3. 2015 Praha
novinářka, rozhlasová redaktorka

Jiří Kmoch SR 17
27. 2. 1927 Onomyšl, okr. Kutná Hora – 28. 11. 1993 Praha
novinář

Miroslav Stuchl SR 17, K 1
5. 3. 1927 Pačejov, okr. Horažďovice – 30. 1. 2016 Praha
rozhlasový redaktor a dramaturg literárních pořadů

Jiří Horčička SR 17, K 1
27. 3. 1927 Karlovy Vary – 27. 3. 2007 Praha
rozhlasový režisér

Jindřich Pokorný SR 17, K 1
12. 4. 1927 – 23. 8. 2014 Praha
překladatel

Jiří Dienstbier SR 27
20. 4. 1937 Kladno – 8. 1. 2011 Praha
novinář, politik a diplomat

Karel Pech, pův. jm. Antonín Pech SR 15, 17, K 1
18. 5. 1917 Praha – 14. 2. 2006 Praha Pozor vysíláme!
herec, režisér, publicista

Richard Kovalčík SR 27
22. 5. 1937 Orlová – 12. 3. 1975
člen orchestru, vedoucí skupiny dechů

Hana Mašková SR 17
22. 5. 1937 Kroměříž – 21. 1. 2006 Praha
rozhlasová hlasatelka

Otta Bednářová, dř. Beránková, roz. Šmirousová SR 17, K 2
18. 6. 1927 Praha Pozor vysíláme!
rozhlasová a televizní novinářka
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Věnceslava (Slávka) Scherlová, roz. Dolanská SR 17, K 2
19. 6. 1927 Plzeň
publicistka

Helena Šleisová, roz. Lukešová, provd. Vávrová SR 17
26. 6. 1927 Praha – únor 1998
publicistka

Vladimír Merhaut SR 17
28. 6. 1927 Praha – 8. 6. 2001
redaktor a překladatel
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ROZHLASOVÉ NEBE

Jan Vedral

Michal Pavlata

„Nejsem herec známý, ale povědomý.“ Michal Pavlata 
(15. 7. 1945 – 21. 1. 2017) se nikdy nechoval jako 
herecký narcis a v posledních letech projevoval stále 
větší míru nadhledu. „Být neviditelný hned za Luďkem 
Munzarem je lepší než být první viditelný před Pepou 
Vonáskem,“ komentoval své druhé místo v 18. ročníku 
posluchačské ankety Neviditelný herec.

„Hlas mám krásnej. Ano. Tak krásnej, že je to 
někdy až na blití,“ snižoval to, že byl díky svému 
„voxappealu“ poptávaný rozhlasem. V archivu na-
jdeme Pavlatovo jméno u 1825 (!) pořadů, nejčastěji 
je uveden jako „interpret slova“, ale také jako „autor 
publicistického příspěvku“ a „moderátor“. („Je právě 
tolik hodin, kolik právě je. Máte-li na svých hodin-
kách více, či méně, není to naše chyba, protože 
my začínáme vždycky včas!“ zahajoval v 60. letech 
pořad Junior 30.)

Nešlo ovšem pouze o ten „voxappeal“ – Pavlata 
nikdy nepatřil k těm krásným, ale prázdným ozvučni-
cím, které dokážou rozeznít jakýkoli obsah obecnou 
emocí. Jistěže najdeme v soupisu jeho divadelních, 
filmových i rozhlasových rolí služebné a autorsky 
prázdné figury – nežil na Marsu, ale víc než polovinu 
produktivního života v normalizované společnosti. 
Tam, kde ale narazil na předlohu s hlubším obsahem, 
dokázal jej z ní „vytáhnout“ a interpretovat s osobním 
zaujetím a schopností výrazně autorské tematizace. 
Vím to jako autor, od něj jsem se o postavách, které 
jsem napsal, dozvěděl vždy víc, než jsem o nich sám 
věděl.

Michal začal stonat po smrti své životní družky, 
rozhlasové redaktorky Evy Svobodové. Mizel na čas 
do nemocnice a považoval za netaktní, když se o tom 
mluvilo, a nezdvořilé, když mu tam někdo volal jen 
proto, aby ho povzbudil. Důvodem, kterým takový te-
lefonát omluvil, mohla být jen práce. „Michale, napsal 
jsem rozhlasovou hru a měl bych tam pro tebe roli.“ 

„Kdy se to má točit?“ „Až v květnu…“ „Radši ne. Dejte 
to někomu jinýmu. Kdoví, jestli ještě budu naživu.“

Ještě začátkem ledna byl Michal na DAMU účas-
ten na klauzurách „svého“ hereckého ročníku. Učil 
zde od roku 2005, jako svého nástupce ho přivedl 
B. Rösner. Michal se širákem na hlavě a v námořnic-
kém tričku komentoval odchod R. Hladíka: „Odcházejí 
naši soupitníci. Užili jsme si.“

Víc než deset let svého pedagogizování se žákům 
věnoval s láskou staršího sourozence, jako učitel 
se (podobně jako herec) podceňoval, ačkoliv byl 

(podobně jako herec) naprosto jedinečný. „Vy jste 
profesoři, já jsem tu jenom na záskok.“ Ale mnohokrát 
se usvědčil z toho, že studuje odbornou literaturu 
bedlivěji než jeho studenti. Do historie fakulty se 
nesmazatelně zapsal svým zápasem o to, aby jeho 
žák Tomáš Klus v době propuknuvší mediální slávy 
dopsal diplomku a obhájil ji. A byl skvělý, když při 
přijímačkách na režii dělal uchazečům „figuranta“, 
kterého měli jevištně vést. Zkušený herec (a tím Mi-
chal byl) dokáže znemožnit i zralého režiséra tím, 
jak otrocky plní jeho instrukce. Michal těm kandrda-
sům ale vždy naznačoval, že to, co po něm chtěli, je 
v zásadě správně, jen to mohli říci ještě lépe… třeba 
takhle, ne? Tak, jako své herecké postavy, které za to 
stály, Michal osobnostně dotoval, tak, jako správný 
učitel, vycházel svým studentům vstříc vždy, když 
cítil záblesk talentu a lásky k divadlu.

Michal Pavlata a jeho herecký úděl mohou mode-
lově posloužit jako případ toho, jak tato společnost 
nedokázala využít talentů a lidských možností, které 
měla k dispozici. Slibný rozběh mladého herce mimo 
jiné vzácně muzikálově disponovaného překazila 
a rozmělnila normalizace. Skutečná herecká kariéra 
Pavlatu čekala až v devadesátých a nultých letech, 
kdy mohl svou kreativitu rozvíjet svobodně a neslu-
žebně. Všechny ty, kteří svobodu ujařmovali a svě-
domí korumpovali jako služebníci cizích mocností 
a zájmů, vytrvale a od dětství nenáviděl. Vzpomínal, 
jak jeho otec po měnové reformě v 53. roce na za-
hradě pálil znehodnocené cenné papíry. Vyprávěl, jak 
se pracovně potkal se stárnoucím Oldřichem Novým 
(dokázal jedinečně imitovat herce, herečky i režiséry), 
který mu měl sdělit, že „veškeré moje, tudíž i vaše 
divadelní naděje, mládenče, zhatil jednou provždy 
Vítězný únor.“ Po roce 89 se stal vášnivým politickým 
komentátorem pravicového vyznání, když pravice 
ideály nahradila kmotrovským pragmatismem, ko-
mentoval to se stejným rozhořčením. Potkal jsem ho 
při demonstraci před Úřadem vlády poté, co tehdejší 
premiér Paroubek nechal policejně rozmlátit Czech-
Tek. Na všechny projevy svobodu omezující politické 
duté arogance byl hypersenzitivní.

Absolvent DAMU Pavlata (žák K. Högera) v 60. le-
tech hrál hlavní roli ve filmu Bylo čtvrt a bude půl. 
V Hudebním divadle v Nuslích hrál v českém muzikálu 
Petr a Lucie Petra. Lucii hrála budoucí rozhlasová 
režisérka H. Kofránková. Odtud ho znám, režíroval 
to můj táta.
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Pavlata: „Požehnáním pro české divadlo byla še-
desátá léta, to jsem ještě studoval na divadelní fakultě. 
Tehdy tam vzali například i V. Havla nebo nynějšího 
biskupa J. Paďoura, syna kulaka. A já si bláhově myslel, 
že to tak bude pořád. V době normalizace jsem už 
byl v divadle nešťastného plukovníka E. F. Buriana. 
Tehdejší dramaturgie se samozřejmě zaměřovala na 
to, co soudruzi nařídili, takže na českých jevištích 
bylo možná víc partyzánů než v celém Slovenském 
národním povstání. Mně v roce 1970 emigroval otec 
do Švýcarska, Jiřímu Ornestovi pak zase tátu zavřeli 
v souvislosti s Chartou. A tehdejší ředitel Větrovec 
nám sdělil, že jsou na něj velké tlaky, aby nás vyhodil. 
,Neudělám to, ale nebudete tady nic hrát.‘ Abych 
pravdu řekl, jestli budu hrát partyzána nebo ne, mi 
bylo dost jedno.“

Jinde Pavlata vzpomínal, že celé angažmá v „Jo-
sefově Dole“ (na počest J. Větrovce) v pasáži vedle 
automatu U Rozvařilů strávil s větší či lehčí špičkou 
(„Jinak se to ani přežít nedalo!“) a vystřízlivěl až po 
roce 89, kdy zde zahrál svou životní roli Shapiry ve 
stejnojmenné hře K. Sidona v režii L. Pistoria. Pře-
háněl. Pravda ovšem je, že jeho herecký majstrštyk 
v popřevratových dobách neměl ten ohlas, který by 
si zasloužil. A propos Shapira – někdy kolem roku 
2010 mě Michal požádal o „dramaturgickou“ konzul-
taci. V rozhlase se tehdy kolegové zabývali úvahou 
udělat tento pozoruhodný Sidonův text v rozhlasové 
úpravě. S Michalem v jeho královské roli. Michal 
měl pochybnost, zda to jde, zda se tím celý princip 
dramatu – ona evokace minulosti v přítomnosti – 
nepokazí. Měl pravdu, nezbylo než mu ji potvrdit 
a argumentačně vyztužit odmítnutí této skvělé pří-
ležitosti. Tento drobný příklad herecké odpovědnosti 
o Pavlatovi říká mnoho.

Angažoval jsem ho na začátku 90. let do Divadla 
ABC, kde s nádherným lyrickým smutkem člověka, 
pro kterého slovy líčený svět působí lépe, než vypadá 
(včetně jej samého), zahrál snílka Starbucka v Ob-
chodníkovi s deštěm. Roku 1994 odešel do Činoher-
ního klubu, kde exceloval v roli groteskně surového 
starého Mahona v Hrdinovi západu či vychytralého 
Teache v Americkém bizonu, za kterého získal Cenu 
Sazky a Divadelních novin za rok 2006.

„Ještě chvíli budu chodit do rozhlasu na ty schůze 
rady a začnu mít jako kdekdo v rádiu pocit, že všemu 
rozumím a ke všemu se musím vyjadřovat,“ komento-
val své členství v Rozhlasové radě na počátku nového 
milénia. Byla to jedna z nejlepších, které rozhlas kdy 
měl; za předsednictví M. Prokopa učinila základní 
kroky k digitálnímu vysílání a rozvoji regionálních 
studií. Byla to rada, jejímž zájmem byl rozhlas, ne 
politické pletichy, jak se to více či méně přihodilo jejím 
nástupcům. Nedokážu si představit, jak by integro-
vané osobnosti jako Uhde, Prokop či Pavlata hlasovaly 

pro rozhlas poškozující usnesení podle pokynů par-
tajního sekretariátu, který je do rady prosadil – toho 
jsem byl svědkem až v pozdějších obdobích.

„Tak jsem to napsal lehkým perem a myslel si, že 
je to hotový – ale Ludvík Vaculík vzal tužku a říkal – 
zbytečný, zbytečný, musíš škrtat delší dobu, než 
píšeš.“ To řekl na okraj originálních fejetonů, kterými 
v 90. letech přispíval do Lidových novin. Jeho feje-
tony vyšly v útlém, ale znamenitém knižním výběru 
s příznačným názvem Zápisky plebejce. Na obálce 
Michal – jak jinak – s kloboukem na hlavě.

Michal patřil ke králům rozhlasového mikrofonu. 
Jako moderátor, jistou dobu jako „jaktovidič“, byl 
osobitý a nepřeslechnutelný. Jeho královským obo-
rem byla četba. Od drobných útvarů – esejů až po 
rozsáhlé texty. Viděl jsem ho, jak se před natáčením 
připravoval. Za lehkostí a frajerskou skoro improvi-
zaci připomínající naznačeností interpretce (která 
ve skutečnosti byla rozhlasově mluvná a obsahově 
výmluvnější než deklamačně patetické „betonování“ 
každičkého významu) stála důkladná příprava. Užili 
jsme si s Michalem veselé dobrodružství, když hrál 
v seriálu Život je pes psa Montyho. Četl mi ohlasy 
posluchačů, kynologů, kteří mu vytýkali, jak jeho 
retrívr Monty vrčí a štěká. „Tak já prý štěkám jako 
jezevčík!“ Když ho v jakémsi rozhlasovém kabaretu 
začala režírovat jedna režisérka, která se seriálem 
neměla nic společného, odkázal ji do příslušných 
mezí: „Madam, ten pes je mé dílo, vy o něm nic ne-
víte, a když nedáte pokoj, tak vás pokoušu.“ Škoda, 
že tehdejší vedení stanice Praha nedokázalo využít 
potenciálu, který Pavlatův lidské světabytí z „pod-
hledu“ glosující pes nabízel.

Byl jsem šťastný, když „mi“ (spolu s exkolegy z ne-
šťastného Divadla E. F. Buriana, J. Ornestem a T. Töp-
ferem) skvěle zahrál v seriálu Xaver. Esoterik Ludva, 
nestřízlivá oběť normalizace, která ve velkém přepětí 
šikanovaného bigbíťaka pohaní normalizační pop-
kulturu – to byla role, kterou jsem Pavlatovi napsal 
na tělo – a on to věděl a přesně zahrál. A jak úžasně 
vyložil Vrátného v Chrzově inscenaci Smočkova Blu-
diště – poslechněte si tu studii omezeně bodrého 
záštiplného malého českého člověka, má opravdu 
co říci k dnešku.

Michal Pavlata pro rozhlasové posluchače nebyl 
jen povědomý, ale známý a pro české rozhlasové 
umění nepostradatelný herec. „Měl jsem se na světě 
tak, jak jsem si to sám zařídil. Protože ne všechno, 
co jsem udělal, bylo dobře. Nejsem žádnej charak-
terovej klenot. Ale myslím, že v mezních situacích 
jsem se choval vždycky slušně.“ Bylo mi ctí a darem 
smět s Michalem Pavlatou spolupracovat v divadle, 
v rozhlase i ve škole.

Text je rozšířenou verzí článku pu-
blikovaného v Týdeníku Rozhlas.
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Prof. PhDr. Antonín Přidal

V úterý 7. února 2017 ve věku 81 let zemřel čestný 
člen Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, spisovatel 
a dramatik, překladatel a publicista, pedagog a jed-
na z nejvýraznějších nejen rozhlasových osobností 
profesor Antonín Přidal.

Zemřel mi profesor. Míval vážnou tvář, lehký úsměv 
na ní. I přes vroucí srdce uvnitř působil důstojně 
odtažitě. Pochopit jeho vnitřní ustrojení vyžadovalo 
čas. Mluvil mnoha jazyky, procestoval svět, přečetl 
spoustu knih, svým životem násobně předčil prů-
měrné románové osudy. 

Pocházel z Hané, kraje monotónní roviny, tu a tam 
remízku a bíle ohozených božích muk s Panenkou Ma-
rií pod stříškou, s cestami prudce se stáčejícími úvozy 
ke hřbitovům. Z tohoto mikrokosmu vyvstala jeho 
tvrdohlavá odhodlanost, s níž odmítal sklopit hřbet, 
když se na něj tlačilo. Zažil to několikrát, nejsurověji 
po srpnu 1968. Tlačili, aby podepsal, že vpád vojsk 
vítá. Nesmlouvavě vykázal pány k šípku. Oni ho na 
oplátku na dvacet let vymazali z kulturní mapy. Trápil 
se, soužil, ťukal na stroji texty a odkládal je rovnou do 
šuplíku. Ve své finální sbírce Zpovědi a odposlechy, 
kterou jsme spolu převedli do rozhlasové podoby, 
o tom napsal:

Ráno se mi ruce rozbíhají po stole,
do města chodím málo, krátí se mi dech,
bojím se, že mě sledují, jak spěchám ulicemi 

podivně neznámého Brna,
teď už ne do práce, ale bez cíle.
Mohli by mě i vystěhovat, kdyby chtěli?
Co vlastně děláte? ptá se nový soused
a diví se, že koktám. Jenom naše dítě
si zvyklo, že jsem pořád doma,
jak bývají staří a beznadějně nemocní.
Když mu čtu nahlas, přeskakuji všechny 
pohádky o smrti.

Když za ním roku 1990 přišli, aby se vrátil zpátky, že 
na něj mikrofon netrpělivě čeká, slíbil, že za mikro-
fonem přijde rád, ale za nimi ne. Prý vlastními silami 
musejí napravit, co spískali. On jim v tom nápomocen 
nebude…

O ničem z toho jsem, když jsem ho před 22 lety 
prvně potkal, neměl ani potuchy. Stáli jsme proti sobě 
v úzké nudli fakultní posluchárny na JAMU – on vážený 
pedagog, já adept studia rozhlasové a televizní spe-
cializace, které založil. Byl jsem tehdy přijat, a i díky 
tomu jsem dnes režisérem. Zemřel mi profesor. Cítím 
se podivně sám. Ale jdu dál.

MgA. Michal Bureš
režisér

Přetištěno se souhlasem autora ze Sborníku z tvůr-
čích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu za rok 
2016. Vydáno v březnu 2017.

Sláva Volný – Jiří Hraše

Bedřich Utitz, novinář, překladatel
20. 11. 1920 Vídeň – 13. 2. 2017 Praha

Ve věku 96 let zemřel válečný veterán a novinář Be-
dřich Utitz. Účastnil se bojů u Tobruku a poté u Dun-
kerque. Po válce pracoval mimo jiné v Československé 
tiskové kanceláři nebo v Československém rozhlase. 

Narodil se 20. listopadu 1920 ve Vídni v česko-ně-
mecké židovské rodině. V jeho dvanácti letech rodina 
zamířila zpět do Prahy, odkud pocházel Utitzův otec. 
V Praze studoval německé reálné gymnázium ve 
Štěpánské ulici, maturoval v září 1938. Zklamán poli-
tickým vývojem, který vyústil do druhé světové války, 
vstoupil do KSČ. K tomuto rozhodnutí poznamenal: 
„Program byl velice atraktivní – žádné války, rovnost 
lidí bez rozdílu národnosti, náboženství nebo rasy. 
Proč by mladý člověk nevstoupil do takové strany?“ 
Během mobilizace se marně snažil přihlásit do čs. ar-
mády, po okupaci se mu i s celou rodinou (kromě otce, 
který zemřel v polovině 30. let) podařilo emigrovat do 

Palestiny. V roce 1940 se konečně dostal do armády. 
Sloužil v československé jednotce v Tobruku, později 
jej přijali do důstojnické školy v Haifě a v roce 1943 
se přesunul do Británie. V řadách Československé 
samostatné obrněné brigády se na podzim 1944 
zapojil do obléhání přístavu Dunkerque. V lednu 1945 
byl zajat, po dvou měsících se ale k jednotce vrátil 
při výměně zajatců.

Po návratu do vlasti jej i díky znalostem jazyků 
přijali na podzim 1945 do ČTK. Jako její redaktor 
působil například v Berlíně. Později pracoval jako kni-
hovník v Ústavu pro experimentální chirurgii v pražské 
Krči. Do médií se vrátil v roce 1954, kdy nastoupil 
do rozhlasu. Začínal v německojazyčném vysílání 
a vypracoval se až na vedoucího ústřední redakce 
zahraničního vysílání. V letech 1963 až 1965 pobýval 
na Kubě, nejprve pracoval v kubánském vysílání pro 
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Ameriku, později se stal zpravodajem Čs. rozhlasu. 
Po návratu z Kuby vedl Bedřich Utitz až do okupace 
v roce 1968 německou sekci Zahraničního vysílání 
rozhlasu. Úkol zněl: především propagovat komunis-
mus v západním Německu. Utitz naopak propagoval 
především politické uvolnění a společenské posuny 
v Československu mezi posluchači v NDR. Získal 
velký ohlas a záznam na černou listinu u státních 
orgánů DDR.

V srpnových dnech roku 1968 se Utitz podílel 
na protiokupačním vysílání. Zhoršující se politická 
situace ho donutila, že ještě téhož roku zamířil do 
SRN. Nejprve na roční neplacenou dovolenou. Po 
jejím skončení zůstal v roce 1969 v emigraci, kde 
sehnal práci na tiskovém oddělení německého minis-
terstva zahraničí. V roce 1971 jako svobodný novinář 
založil s politologem Adolfem Müllerem v Kolíně nad 
Rýnem samizdatové nakladatelství Index, které do 
konce 80. let vydalo na 200 titulů v Československu 
zakázaných autorů. Nakladatelství inspirovalo vznik 
vzpomínek bývalého šéfa nakladatelství Borový Julia 

Firta a Masarykova lékaře dr. Karla Steibacha. Vy-
dalo Hostovského. Důležité byly výpovědi bývalých 
agentů Bittmana a Frolíka i obraz disentu v Kohoutově 
knize Kde je zakopán pes a Vaculíkově Českém snáři 
a Utitzovy překlady Mlynářovy knihy Mráz přichází 
z Kremlu i autobiografie Goldstückerova a knihy Jiřího 
Hájka a Pavla Tigrida.

Bedřich Utitz vzpomínal: „Co se nám nejvíc po
dařilo? Seifertova vzpomínková kniha ‚Všecky krásy 
světa‘, kterou jsme připravili v roce 1981 k jeho osm
desátinám. Byla nejkrásnější, kterou jsme kdy vydali. 
Jedinkrát společně se Škvoreckými, my vázané vydání, 
oni brožované.“ 

Po listopadu 1989 Bedřich Utitz spolupracoval 
s Československým/Českým rozhlasem, Lidovými 
novinami, Svobodným slovem, Týdnem a Novou pří-
tomností. V roce 1998 převzal za výjimečné výsledky 
v oboru novinářské práce Cenu Karla Havlíčka Borov-
ského a byl mu udělen Řád Tomáše Garrigua Masa-
ryka. V roce 2005 se vrátil natrvalo do republiky. Před 
třemi lety se stal laureátem Ceny Arnošta Lustiga.

Milan Bátor

Eduard Dřízga alias Eda Driga
15. 3. 1944 Bartovice u Ostravy – 3. 6. 2017 Ostrava

Zemřel skladatel Eduard Dřízga, nezkrotný 
živel, jehož skladby vyvolávají nadšení 
v Americe

Ve věku 73 let zemřel v noci na sobotu 3. června 
2017 skladatel, klavírista a pedagog Eduard Dřízga. 
Jeho život byl umělecky svázán s Ostravou, kam se 
po studiích v Praze vrátil a kde strávil svůj profesní 
umělecký život. Zde také v nemocnici na Fifejdách 
podlehl vážnému onemocnění. Deník Ostravan.cz 
přináší osobní vzpomínku Milana Bátora, který 
s Dřízgou během posledních tří let trávil mnoho 
času a napsal o tomto skladateli ucelenou mono-
grafii v rámci své disertační práce.

Vzpomínám si zřetelně na chvíli napětí, kdy jsem 
poprvé vytočil v telefonu číslo Edy a po trojím zazvo-
nění se ozval v telefonu drsný, nevlídný bas: „Prosím, 
Dřízga!“ Napoprvé to nevyšlo, byl nemocný. Napo-
druhé taky ne, jel za dcerou, potřetí mu zase nebylo 
dobře. Nakonec se to však povedlo a vydal jsem se na 
cestu do Vratimova, kde na adrese U Jeslí žil celý život.

Uvítal mne nerudný skladatel. Strhaný obličej 
s velkou boulí nad čelem, šíleně velké oči připo-
mínající pohled Antonína Dvořáka a na poměrně 
malou postavu souměrné, dlouhé paže s velkými 
dlaněmi. Vstoupil jsem do jeho hájemství: bytu, který 

byl zaprášený pavučinami, všude se povalovaly haldy 
not, na nočním stolku pravidelně rozečtené dvě tři 
knihy najednou, na stole dopisy a skladby, kterými 
se mistr právě zabýval. A malý konferenční stolek 
se stále stejnou sklenicí, která byla tak zažloutlá od 
piva, že jí nebylo vidět skrz. Dvě židle, kde jsme seděli 
každou neděli tři roky v kuse. Face to face.

Zajímá vás, kdo byl Eduard Dřízga?
Eda Dřízga se narodil 15. března 1944 v Barto-

vicích u Ostravy. Jeho maminka Marie byla velmi 
zdatná zpěvačka, otec Eduard amatérsky muzicíroval. 
Když byly Edovi tři roky, rodina se přestěhovala do 
Vratimova, kde tatínek pracoval jako plánovač v místní 
papírně. Eda začal hrát na klavír ve čtyřech letech 
a téměř současně začal skládat vlastní skladbičky, 
které maminka zapisovala do not. Jevil od nejútlejšího 
věku vzácné příznaky geniálního hudebního nadání, 
čemuž odpovídá také absolutní sluch a absolutní hu-
dební paměť, kterou mi dokazoval při každém setkání 
novými a novými přesahy a nečekanými souvislostmi.

Kam jinam mohl takový talent směřovat než na 
hudební školu. Po lidových školách umění nastoupil 
na Vyšší hudebně-pedagogickou školu v Ostravě, 
která se po roce změnila na konzervatoř. Studoval 
hru na klavír ve třídě legendárního profesora Josefa 
Kysely (mimo jiné učitele Rudolfa Bernatíka), po 
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čtyřech letech se rozhodl jít rovnou na Akademii 
múzických umění v Praze. Přijímací zkoušky Eda 
úspěšně složil v oborech skladba, hra na klavír i di-
rigování a překvapená komise, v níž seděly legendy 
jako Pavel Bořkovec či K. P. Sádlo, mu sdělila, že si 
může vybrat jen jeden studijní obor. Eda se nakonec 
rozhodl pro studium skladby u skladatele Václava 
Dobiáše.

Za komunismu prominentní český skladatel s řa-
dou kontaktů se světovou elitou (přátelil se s Dmitri-
jem Šostakovičem) považoval Dřízgu (a Tomáše Svo-
bodu) za své nejlepší žáky. Jednou z prvních skladeb, 
které musel Eda na HAMU vytvořit, byla Passacaglia 
pro klavír (1962). Zvukově progresivní dílo prozradilo, 
že osmnáctiletý skladatel má vynikající tektonické 
hudební myšlení a podrobnou znalost hudebních 
forem, navíc jeho hudba tryská zcela mimořádnou 
melodickou invencí. Mezi další skladby, které v Praze 
první poloviny šedesátých let vyvolaly značnou po-
zornost odborné i laické veřejnosti, patřily Edova 
Symfonie č. 1 (Sinfonia Piccola), Šest dvouhlasých 
kánonických invencí pro klavír nebo cembalo (inspi-
rovány stejnojmennou skladbou Viktora Kalabise), 
Dva české tance pro klavír (půdorys pro pozdější 
Edova Česká ronda!) a zejména zvukově ohromující 
kantáta Mala mulier. Jednou z nejprogresivnějších 
skladeb, v níž využil práci se sérií tónů (řadou), byly 
ceněné Variazioni per archi z roku 1966–1967. Ab-
solventskou prací Edy byla jeho II. symfonie (Vokální) 
z roku 1968, v níž je možno slyšet ponurou reakci na 
vpád sovětských vojsk.

Eda po úspěšném absolvování skladby studoval 
dále obor dirigování, které dotáhnul až do třetího 
ročníku. Mezi jeho spolužáky v dirigentské třídě byli 
Petr Vronský a nedávno zesnulý Jiří Bělohlávek, kteří 
o jeho talentu, inteligenci a hlavně osobitém humoru 
mluvili s velkým uznáním a obdivem. Bohužel ve třetím 
ročníku Eda prodělal těžkou infekci, k níž se přidalo 
onemocnění jater, a několik měsíců musel strávit 
v karanténě. K dokončení studia se z neznámých 
důvodů nevrátil.

Přesunul se zpět do Ostravy, kde ihned vplynul do 
hudebního života. Jako pedagog ostravské konzer-
vatoře vyučoval řadu předmětů – hru z listu, dirigo-
vání, čtení partitur apod. Jako klavírista byl celý život 
ceněn pro vynikající technické a zejména výrazové 
schopnosti. Jeden čas dokonce hrál v klavírním duu 
s Rudolfem Bernatíkem. Jeho specializací však byly 
doprovody písňového repertoáru, zejména pak vlast-
ních skladeb, jejichž vrcholem je kolosální sbírka na 
lidové texty Láska a smrt. Jako režisér a interpret 
nahrál v ostravském rozhlase řadu cenných snímků, 
kde je zdokumentována jeho klavírní interpretace. 
Jako režisér natočil také řadu jiných umělců. Per-
ličkou byla Edova vzpomínka, jak vyrazil mladého 

Jaromíra Nohavicu, který dorazil na natáčení s ním 
v podroušeném stavu.

Eda byl kromě instrumentálních skladeb ceněn 
jako autor děl vokálních. Jeho Sonety na texty ital
ských renesančních básníků, známé jako Milostné 
sonety, byly hrány dvakrát na Pražském jaru, takové 
pocty se dostalo málokterému skladateli. Jeho sbory 
Těšínská jablíčka či Třesky plesky jsou projevem do-
konalého porozumění poezii a vzácného sepětí hudby 
a slova. Vrcholnou životní prací je Edova sbírka písní 
Láska a smrt. Podařilo se mu ji dokončit až těsně před 
svou smrtí, přitom první píseň Blaze tomu, kdo nic 
nemá, napsal již ve svých dvanácti letech!

Eda byl největší humorista, kterého jsem měl tu 
čest poznat. Dělal si srandu ze všeho a ze všech. 
Byla to sranda hodná největších mistrů českého 
humoru, nejblíž měl asi k satirickému šlehu britského 
typu, kanadské žertíky také patřily k jeho oblíbeným. 
Eda znal všechno a všechny. Překvapil mě tím, kolik 
umělců za svůj život stačil poznat. Nejen z hudební 
branže. Znal se s Emilem Zátopkem, znal se s reži-
sérem Radokem, jako dvacetiletý hrával v legendární 
pražské Viole básníkům Františku Hrubínovi a Vilému 
Závadovi k šedesátinám.

Eda Dřízga byl největší démon, kterého jsem kdy 
potkal. Mé setkání s ním předcházely dosti tragické 
a děsivé historky o zničujícím životním stylu, v němž 
figuroval jako hlavní společník alkohol. Ten mu také 
dosti urychlil odchod a pomohl také rozpadu jeho 
dvou manželství a odchodu tří žen z jeho života. 
První ženou byla Jana Arazimová, výtečná cemba-
listka, druhá žena Jana působila v hudební kritice 
a byla skvělou překladatelkou, poslední ženou byla 
sopranistka Eva Dřízgová, které skladatel věnoval 
svůj vrcholný cyklus Láska a smrt. Osobně však mu-
sím říct, že v době mých setkávání se skladatelem, 
již mistr byl za zenitem svých „hříchů“. Byl naprosto 
koncentrovaný, střízlivý a v pohodě.

Eda Dřízga byl přes hrubou slupku rázovité, zpup-
né i hrdé povahy velmi milý člověk, který dokázal 
potěšit, ve zkratce vystihnout pravou podstatu věcí. 
Nepotkal jsem ve svém životě tak nadaného skla-
datele, to když mi přehrával nebo zpíval úryvky ze 
svých i jiných děl a jen tak mimoděk vysvětloval, 
proč Prokofjev psal vše v C klíči. Byl to génius z rodu 
Smetanů, Dvořáků a Martinů. Jeho hudební řeč se 
k nim může směle počítat.

Už jenom proto, že přestože se o svůj skladatelský 
odkaz nikdy nestaral, sám si našel cestu k interpre-
tům a posluchačům. Jeho flétnové a hobojové partity 
se nyní s oblibou hrají v Americe včetně slavné Carne-
gie Hall. Jeho první symfonii s úspěchem nastudovala 
Moravskoslezská Sinfonietta v této sezoně. V příštím 
roce v Ostravě zazní jeho Partita per due violini, viola 
e violoncello v podání Bendova kvarteta. Jeho písně 
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z Lásky a smrti pravidelně zaznívají a věřím, že se 
brzy objeví reprezentativní nahrávka.

Eda byl hudební syntetik vzácného zrna: skvěle 
ovládl kontrapunkt, miloval Johanna Sebastiana Ba-
cha a Igora Stravinského. Miloval hudbu a miloval 
život. Jeho lásky byly ryze světské, živočišné, ty du-
chovní sice řešil také, ale choval k nim jakousi mys-
tickou úctu a ostych. Všechny ty stovky rozhovorů, 
které jsem s tímto zapomenutým géniem uskutečnil, 
dosud čekají na přepis. Pak možná vznikne monogra-
fie, která vysvětlí, proč o tak talentovaném skladateli 

existuje tak málo informací. Zatím se však ponořuji 
do studny plné smutku. Eda odešel. A neexistuje 
návratu. Láska a smrt je dokončena. Eda určitě ne-
umíral nespokojen.

Budeš nám všem v Ostravě, v Praze i Jakubčovi-
cích moc chybět, můj milý příteli. Vím stoprocentně, 
že tvoje hudba se bude hrát i za sto let a bude patřit 
k tomu nejlepšímu, co čeští skladatelé vytvořili.

(převzato se souhlasem šéfredaktora Aleše 
Honuse z internetového deníku Ostravan.cz)
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ROZHLASOVÁ TECHNIKA

Jaromír Nikl

Nové vozy pro rozhlasové přenosy s moderní technologií

Představujeme nové přenosové vozy Českého roz-
hlasu vybavené technologií, která opět posouvá mož-
nosti využití pro rozhlasové přenosy.

Nové vozy pro zpravodajství se na první pohled od 
stávajících příliš neodlišují. Jsou rovněž vybaveny 
tradiční analogovou FM vysílací technologií, která 
je však omezena dosahem cca 20 km. Ten ale nově 
rozšiřujeme pomocí IP kodeků využívajících rychlý 
bezdrátový internet. Digitální zpracování signálu způ-
sobuje na obou stranách přibližně vteřinové zpoždění, 
které se pak v přímém přenosu projeví jen jako mírné 
zaváhání.

Vozy jsou rovněž vybaveny novými digitálními 
mixážními pulty, které zpracují až šestnáct vstupů 
přímo ve vozech nebo prostřednictvím datového 
kabelu na místě až 120 metrů vzdáleném. Mixpulty 
jsou digitálně propojeny s počítačem. Pro jednodušší 
představu – fungují jako zvuková karta, přes kterou se 
zvuk nahrává i reprodukuje. Bezdrátový LTE internet 
je pomocí routeru rozveden do všech přístrojů ve 
voze a v okolí je sdílen pomocí WiFi. Největší novin-
kou je však řešení napájení vozů, které lze přirovnat 
k velké UPS (Uninterruptible Power Supply).

Zdroj nepřerušovaného napájení zajišťuje sou-
vislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, 
které nesmějí být neočekávaně vypnuty. Zdroj je 
obvykle zapojen mezi primární zdroj elektřiny a vstup 
napájení chráněného zařízení. Mezi nejčastěji chrá-
něné systémy patří obvykle telekomunikační zaří-
zení, počítačové systémy, systémy zajišťující chod 
letišť, nemocniční přístroje a další. Zdroj funguje na 
principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny 
z primárního zdroje přerušena, je baterie udržována 
v nabitém stavu. Zároveň slouží jako ochrana proti 
dalším problémům rozvodné sítě. V okamžiku přeru-
šení dodávky elektřiny zajišťuje napájení zařízení až 
do obnovení napětí, případně do svého vybití.

Jako nezávislý zdroj elektrické energie byl zvolen 
Save box s velkokapacitními inteligentními lithiovými 
LiFePO4 bateriemi. Ten je možné nabít a následně jím 
napájet i běžné elektrické spotřebiče. Výhodou je také 
váha lithiových baterií, která je při zajištění stejného 
výkonu pouhých 10 % váhy klasických olověných aku-
mulátorů. V porovnání s olověnými bateriemi je výkon 
nezávislý na výstupním proudu. Životnost baterií je 
přibližně 4000 nabíjecích cyklů. Při jednom nabití 
denně to tedy dělá více než 10 let! Vozy při plném 
nabití mají kapacitu 9 kWh. Pro představu spotřeby – 
je to rychlovarná konvice ohřívající vodu nepřetržitě 
devět hodin nebo tři dny svítící 100wattová žárovka.

Celé zařízení se vyvíjí, testuje a vyrábí ve Valaš-
ském Meziříčí, zaměstnanci firmy montují a kom-
pletují výrobky, také je tam testují. Komponenty si 
společnost nechává vyrábět v Česku.

Baterie jsou připojené k internetu, tudíž lze kon-
trolovat parametry z provozu kdykoliv online. Box 
je vybaven i technologií NFC, takže komunikuje i se 
stejně vybavenými telefony.

Tato technologie (Near field communication) 
umožňuje bezdrátovou komunikaci na základě přiblí-
žení dvou elektronických zařízení. Nepoužívá rádiové 
vlny, ale elektromagnetickou indukci, kontakt funguje 
v rozmezí dotyku až do vzdálenosti v řádu centimetrů 
(běžně 4 cm). Jedná se o stejnou technologii, které 
se využívá např. i u bezkontaktních platebních karet.

Standardní záruku na baterie udává výrobce na 
pět let, ale lze ji prodloužit na celou dobu životnosti 
akumulátorů. Na SaveBOX-HOME lze v případě spl-
nění podmínek získat dotaci z programu Nová zelená 
úsporám.

Cena SaveBOX-HOME 4,5 se pohybuje kolem 
149.000 Kč bez DPH (15 %). Cena neobsahuje fo-
tovoltaiku na střechu. Cena SaveBOX-HOME 7,5 
je kolem 194.000 Kč bez DPH (15 %). Cena rovněž 
nezahrnuje fotovoltaiku na střechu.
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ROZHLASOVÝ DOKUMENT

Charta 77

K letošnímu výročí přinášíme přepis několika pořadů, které se vztahují k některým osobnostem pode-
psaným pod tímto prohlášením (V. Havel, P. Kohout, F. Kriegel). Vzhledem ke špatné kvalitě výchozích 
předloh jsme zvolili přepis původních textů, ovšem bez některých škrtů a vpisovaných poznámek. Před-
pokládáme, že i tak to bude mimořádně zajímavé čtení. (Text byl ponechán v původní podobě, tj. bez 
veškerých korektorských zásahů.)

Horizont 1977
18. 1. 1977

Praha

Kdo jsou signatáři pamfletu „Charta 1977“

Poznámka Dr. Z. Strejce

Naše hromadné sdělovací prostředky, tisk, rozhlas i televize, už několik dní informují o postojích české 
i slovenské veřejnosti k pamfletu „Charta 77“. Vyjadřují se k ní všichni pracující bez rozdílu, ať už jsou 
z dílen, zemědělských družstev či z kanceláří, škol, uměleckých a kulturních škol. „Charta 77“ nenechala 
nikoho chladným a nezaujatým. A všechen náš lid hovoří zcela jednomyslně a jednoznačně, jeho slova 
jsou pevná a nesmlouvavá: „Naši socialistickou vlast si od nikoho rozvracet nedáme.“ „Socialismus je naše 
pevnost.“ Ředitel České filharmonie, zasloužilý umělec profesor Jiří Pauer výstižně prohlásil: „Narodil jsem 
se a pracuji v této zemi. Socialismus přinesl jedincům i celé společnosti nebývalé možnosti a perspektivy. 
Kdo to nevidí, nebo kdo dokonce vědomě narušuje usilování celku, nejen se vylučuje z dějinného procesu, 
ale stává se sám sobě soudcem i odsouzencem.“ Šéf činohry Státního divadla v Brně, zasloužilý umělec 
docent Oldřich Vykypěl napsal: „Nová pomlouvačná kampaň se setkává s rozhořčením ve všech vrstvách 
obyvatelstva a my, divadelní pracovníci, odpovídáme na ni zintenzívněním práce, která přispěje k posílení 
principů socialistické kultury.“

Oba tyto výroky našich předních kulturních činitelů hovoří nám z duše, jsou vyslovovány naším společ-
ným jazykem, řečí budovatelů socialistického a komunistického světa. Tím naléhavěji si však můžeme – ba 
i musíme – klást otázku, jak vůbec pamflet „Charta 77“ mohl vzniknout a kdo pod něj vepsal své jméno.

Jedním ze signatářů je třeba takový Pavel Kohout. Už Slovník českých spisovatelů, vydaný v roce 1964, 
tedy ještě před krizovými léty, o tomto „básníkovi, spisovateli, recitátorovi a zpěvákovi“ mimo jiné napsal: „Do 
literatury vstoupil politickými a milostnými verši, které si tehdy získaly velkou oblibu. Brzy se však ukázalo, 
že jsou ve své politické pohotovosti i v zájmu o citový život mládeže „často povrchní, myšlenkově chudé 
a místy až banální.“ K tomuto hodnocení dodejme: jsou tedy takové jako jejich autor.

V téže době byl Pavel Kohout od svých vlastních druhů označován za „dogmatika a přepjatého exhibicio-
nistu, který se musí permanentně předvádět“. Předvedl se také na IV. sjezdu československých spisovatelů 
v červnu 1967. Nejenže se naplno přihlásil k samozvané elitě, ale učinil všechno pro to, aby si své členství 
v ní zasloužil. Ve svém vystoupení zaútočil proti zahraniční politice socialistických zemí a bojovně, plně 
v duchu zájmů a potřeb imperialismu, v duchu agresivního sionismu se postavil za izraelskou vládu a její 
ozbrojenou expanzivní agresi proti arabskému národně osvobozeneckému hnutí.

Na velkého umělce si hrál i dnes čtyřicetiletý Václav Havel. Jeho hra „Zahradní slavnost“ byla nastudo-
vána nejen našimi, ale i západoevropskými divadelními soubory. Václav Havel v Divadelních novinách, svěřil 
naší kulturní veřejnosti malé tajemství. Napsal: „Zahradní slavnost byla prvně za hranicemi uvedena v roce 
1964, tedy rok po pražské premiéře. Ale zájem o ni byl už dřív, ještě před premiérou v Divadle Na zábradlí. 
Vzniklo to všechno z náhody. Někdo o hře slyšel, řekl to v divadle atd. …“

Z jakési náhody – jak se snažil Václav Havel čtenářům namluvit – byla prvotina neznámého autora přelo-
žena do němčiny. Z jakési náhody proslulé hamburské nakladatelství vydalo hru ještě dříve, než se její autor 
stačil proslavit na českých jevištích. Hlavní a rozhodující náhodu však Václav Havel – „zřejmě jen ze své 
skromnosti“ – zapomněl svým čtenářům sdělit. Totiž že v téže době v NSR žil – a to až do své smrti v roce 
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1968 – Havlův strýc a bývalý majitel Barrandovských ateliérů. Ten v roce 1951 emigroval z Československa 
a v Mnichově vlastnil restauraci, vyhlášenou jako středisko československých emigrantů.

Na rozdíl od Pavla Kohouta i Václava Havla byl Ludvík Vaculík přece jen skromnější. V roce 1969 sám 
o sobě napsal: „Jak je známo, jsem členem Svazu – rozuměj: Svazu československých spisovatelů – teprve 
dva roky, a i to bylo tenkrát dost překvapivé – za vlastně jednu knížku. Ale tenkrát jsem nemohl nic říkat, cítil 
jsem se posouván kamsi logikou svého vlastního jednání, po A bylo třeba říkat B, důvody byly politické…“

Toto Vaculíkovo přiznání je velmi zajímavé. Dokazuje, jak byl umělecký tvůrčí svaz zneužíván k duchovní 
a politické přípravě kontrarevoluce. Ukazuje však zároveň – a naše zkušenosti to jen potvrzují, že čím 
méně byl Ludvík Vaculík činný v oblasti literatury krásné, tím aktivnější byl v oblasti literatury jiné, v psaní 
pamfletů. A vůbec mu už nevadilo, o jaké písmeno jde. Proto také jméno Ludvíka Vaculíka zůstane v naší 
paměti snad navždy spjato především s autorstvím programu kontrarevolučních sil, nazvaného „Dva tisíce 
slov“. V něm je otevřeně pomlouván socialismus a útočeno na Komunistickou stranu Československa, v něm 
nescházejí ani takové myšlenky, jako: „Chybná linie vedení změnila stranu z politické strany a ideového 
svazku v mocenskou organizaci“, „Parlament se odnaučil rokovat, vláda vládnout a ředitelé řídit“, či „Ko-
munistické straně nepatří žádný dík“. V dokumentu „Dva tisíce slov“ je v podstatě vychvalováno buržoazní 
Československo a se sympatiemi pohlíženo na kapitalistický řád. Autoři prohlášeni, i ti, kdo stáli za nimi, 
pokoušeli se aktivizovat všechny protisocialistické síly. Vyzývali je „k použití všech prostředků, takových 
jako demonstrace, stávky, bojkot dveří funkcionářů“, vedli je „k ustanovování vlastních občanských výborů 
a komisí“, které by se v obcích prakticky chopily moci, doporučovali jim, „se zbraní v ruce stát za vládou, 
pokud bude dělat to, k čemu jí dáme mandát“.

Jestliže se tedy nyní smutně proslulý Ludvík Vaculík podepsal pod pamflet „Charta 77“, prokázal tím 
nejlépe, kam už tehdy v prohlášení „Dva tisíce slov“ směřoval. Svému vývoji zůstal věren a „logikou svého 
vlastního jednání“ – jak před lety napsal – se jen posunul k dalšímu písmenu.

Takoví jsou tedy tři signatáři pamfletu „Charta 77“. A obdobně bychom mohli hovořit i o ostatních. Je 
pochopitelné, že se od sebe odlišují, ale hlavní a rozhodující znaky mají společné. Především: nenávist 
k socialismu. Ne nadarmo staré známé přísloví říká:„Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.“ V daném 
případě uvedené přísloví platí víc než kdykoliv jindy.
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HRP / soc. pol.          vys.: 24. 1. 1977
Ved. red. dr. M. Houšková        16.30 P
Autor: Jan Valsa

HORIZONT 1977

Kdo je Václav Havel?

Dokumentární pásmo

O / –  kulisa velkoměsta – stahovat a nechat pod textem
H 1:  Frankfurt nad Mohanem – jedno z významných obchodních a průmyslových center Německé spol-

kové republiky
O / –  vyjet kulisu, kratičce nechat a pod textem stáhnout do ztracena
H 1:  Z prospektů cestovních kanceláří se dozvíme, že od roku 1949 tu vychází list Frankfurter Algemeine 

Zeitung, že ve středověkém jádru města je Goethův rodný dům, že v tomto městě nad Mohanem se 
od roku 1562 konaly korunovace německých císařů a celou řadu dalších zajímavostí. Nic se tu však 
neříká o provokačních srazech neofašistů a je rovněž naprosto zbytečné hledat v propagačních 
materiálech sebemenší informaci o shromáždění, které proběhlo ve Frankfurtu nad Mohanem ve 
dnech 7. až 9. listopadu roku 1975.

O / –  předěl
O / –  kulisa menšího naplněného sálu před začátkem jednání, pokud možno se zvukem usedání do křesel 

– stahovat a nechat pod textem
H 1:  Všichni, kdo byli pozváni, jsou už v sále.
O / –  kratičce vyjet kulisu –do toho foukání do mikrofonu., kulisu pod textem stáhnout do ztracena
H 1:  Mikrofony jsou přezkoušeny, prezenční listiny vyplněny a dveře pečlivě zavřeny. Valné shromáždění 

takzvaného Poradního sboru Čechů a Slováků v západní Evropě může být zahájeno.
O / –  zvuk, který bude provázet charakteristiku nám nepřátelsky orientovaných osob a organizací
H 2:  Základní informace o takzvaném Poradním sboru Čechů a Slováků v západní Evropě: sbor byl zalo-

žen skupinou československých emigrantů, soustředěných kolem štvavé antikomunistické vysílačky 
Svobodná Evropa. Americká zpravodajská služba a Svobodná Evropa využívá Poradního sboru 
k organizování různých kampaní proti Československu. Vedoucími funkcionáři jsou Edmund Řehák 
a Jožka Pejskař.

O / –  předešlý zvuk
H 1:  Na už zmíněném shromáždění vystoupil mimo jiné také doktor Jaroslav Pecháček – poúnorový 

emigrant a bývalý ředitel československého oddělení Svobodné Evropy. Poslechněme si z magne-
tofonového záznamu, který máme k dispozici, krátkou pasáž z jeho projevu:

REPO 1: „A myslím, že jedno, na jedno bychom neměli zapomenout. Nebylo by možné, aby se na stránkách 
tisku, na konferencích atakdále objevovalo jméno Československa, problém Československo, kdyby 
nebylo lidí doma – říká se jim disidenti., Že se objevují dokumenty, že se objevují rozhovory, interview 
s bývalými činiteli ať z roku 68, ať s dřívějšími. Takový dopis spisovatele Havla, které se posílají ven.“

H 1:  Kdo je Václav Havel, kterého si tak chválí pak doktor Pecháček? Stručně řečeno: zavilý nepřítel so-
cialismu. Konečně o tom svědčí i jeho podpis pod lživým reakčním pamfletem Charta 77. V našem 
pořadu se na osobu spisovatele, Václava Havla – jednoho z těch, kdo se vydávali za takzvané svědomí 
národa – podíváme poněkud podrobněji.

O / –  předěl
O / –  kulisa nočního podniku – do ní taneční hudba typická pro noční podniky 30. let – nechat pod textem
H 3:  „Je libo šampaňské, pane rado? Á, ta dáma, co právě vystupuje? Vynikající tanečnice, opravdu 

vynikající. Dcera ruské kněžny. Ano, telefonní číslo dostanete. Samozřejmě diskrétně, můžete se 
spolehnout.“

O / –  vyjet kulisu s hudbou – kratičce nechat – stáhnout pod textem do ztracena
H 1:  Lucerna bar – exkluzivní pražský noční podnik, kde velkoryse utrácela smetánka předmnichovské 

republiky. Tento bar spolu s celým komplexem Lucerny patřil rodině Havlů. Tato milionářská rodina 
vlastnila ještě velkostatky a byla spolumajiteli akcií barrandovských ateliérů. V pozemkových knihách 
najdeme celou řadu údajů o majetku této milionářské rodiny. V r. 1927 např. Václav Havel starší skoupil 
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skoro celé Hlubočepy. A jedna perlička: v témže roce Václav Havel koupil dokonce i barrandovskou 
skálu. Zopakujme si ještě další fakta, která o této rodině uvedla před několika dny Čs. televize:

REPO: Paní Mezerová, vy jste pracovala už před 2. světovou válkou v pražské Lucerně. Ano. Tenkrát tam 
byl majitelem Václav Havel. Prosím vás, znáte tu rodinu? No znám je. Byli to ti majitelé po rodičích 
zděděným majetkem, patřila jim Lucerna, pak ten Barrandov jim patřil, nadto byli ještě akcionáři 
v barrandovských ateliérech, když se zakládaly. Tak milionáři to byli a velmi zámožní lidé. A jakej ten 
pan Havel byl zaměstnavatel? No tak on se s lidma nestýkal, pan Havel. Osobně. Von měl svoje řidi-
telové a těm dal příkazy, ti ty příkazy museli důsledně plnit. Měl dva synové. Měl toho Ivánka a toho 
Václava. No a ty děti tady chodily do školy a měly vychovatelky zahraniční. Buďto francouzskou 
vychovatelku nebo anglickou. To vím. Oni byli majetkově dost dobře situovaní, protože paní Havlová, 
maminka jejich, byla dcera ministra Vavřečky. A peněz bylo tam dost a byla to dáma velmi náročná, 
která ve Švýcarech studovala. A taky podle toho systému ty svoje děti vychovávala.

H 1:  K rodinnému majetku patřila i myslivna Havlov, která leží několik kilometrů od obce Žďárec na 
Českomoravské vysočině. K této myslivně patřilo i 1.400 hektarů lesů, které si pan Havel každý rok 
pronajímal. Spolu s Havlovými sem jezdili jejich přátelé – jen pro zajímavost: už zmíněný ministr 
Vavřečka, doktor Karel Kramář, uhlobaron Stejskal, továrník Kopřiva a další. Potomek této milionářské 
rodiny – Václav Havel – podepsal bez jakýchkoliv skrupulí Chartu 77.

O / –  předěl
H 1:  Hovoří předseda Jednotného zemědělského družstva Československo-sovětského přátelství v Tucho-

razi soudruh Klusáček:
REPO: Vcelku jsem si uvědomil, že zas někteří Židé by rádi v naší společnosti a v našem socialistickém 

státě udělali nějaké zmatky. My samozřejmě – zemědělci – takovéto lidi neuznáváme a odmítáme 
všechno, co oni chtěli prosazovat. My chceme v klidu a míru pracovat, v žádném případě ani já, ani 
družstevníci JZD Československo-sovětského přátelství nechtějí s těmito lidmi mít nic společného. 
Říkáme, že je potřeba proti těmto lidem důrazně zakročit. My jsme v loňském roce na výroční člen-
ské schůzi položili našim družstevníkům otázku: zvedněte ruku někdo, kdo se v této společnosti 
máte špatně! Nezvedl ruku nikdo a ba naopak zazněl bouřlivý potlesk, podpora, že se mají dobře 
lidé v našem družstvu, že dobře žijí a i diskuse vyzněla v tom směru, že chtějí dál budovat JZD, že 
chtějí dál podporovat politiku naší Komunistické strany Československa, že chtějí vyrábět, i když je to 
stále velmi náročnější, ale podívejte se – náš zemědělský závod se s těmi úkoly vyrovnává a já jsem 
přesvědčen, že právě dík těmto lidem a jejich iniciativě splníme všechny úkoly, které jsme dostali. 
Já si myslím, že tihleti signatáři, kdyby přišli mezi naše lidi, mezi družstevníky a mezi lidi na vesnici, 
ti lidé by je vyhnali z té vesnice, ti lidé by s nimi nechtěli vůbec hovořit. Ti nemají zájem na tom, aby 
se vraceli do nějakejch let života kapitalismu, chaosu, stávek a zmatku.

O / –  předěl
H 1:  Václav Havel se na veřejnosti s tím, že pochází z milionářské rodiny, nikdy nechlubil. Je proto zcela 

pochopitelné, že tuto „maličkost“ vynechal i ve svém autoportrétu, který v r. 1964 otiskly Divadelní 
noviny:

H 3:  „Narodil jsem se roku 1936 v Praze, vychodil jsem obecnou školu, pak střední školu a v r. 1951, kdy 
jsem chtěl ve svých průměrně načatých studiích pokračovat na gymnasiu, jsem byl poslán do učení 
jako laborant.“

H 1:  O Havlově původu nenajdeme zmínku ani v časopise My 64, který rovněž uveřejnil jeho životopis:
H 2:  „Pracoval jako laborant v Ústavu paliv a vody, kde získal i výuční list, současně dokončil večerní stu-

dium na střední škole. Poté vstoupil na ekonomicko-inženýrskou fakultu Českého vysokého učení 
technického. Byl to mylný krok: před 4. semestrem školu opustil. Už od studentských let psal poezii 
a přispíval do časopisů. Během vojenské základní služby napsal svou první hru. Po návratu pracoval 
jako kulisák v divadle ABC. V r. 1960 přešel na stejnou práci do divadla Na zábradlí a po dvou letech 
tu konečně dostal funkci lektora a pomocného dramaturga. V roce 1961 byl přijat k dálkovému studiu 
dramaturgie na Divadelní fakultě AMU. Dosavadním vrcholem jeho tvorby je Zahradní slavnost.“

H 1:  Potud časopis My 64. Václav Havel kdysi o této hře prohlásil:
H 3:  „Zahradní slavnost byla prvně za hranicemi uvedena v r. 1964, tedy rok po pražské premiéře. Ale 

zájem o ni byl už dřív, ještě před premiérou v divadle Na zábradlí. Vzniklo to všechno z náhody: někdo 
o hře slyšel, řekl to v divadle a-takdále.

H 1:  Těmito slovy zdůvodňuje Havel zájem o Zahradní slavnost ze strany buržoazních kulturních kruhů Ně-
mecké spolkové republiky. Na první pohled je to až fantastické: prvotina neznámého autora je přeložena 
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do němčiny a hamburské nakladatelství ji vydává ještě dřív, než se dotyčný autor stačí proslavit na 
českých jevištích. Skutečnost je však docela jiná a Václav Havel o ní – stejně jako o svém původu – ni-
kdy veřejně nehovořil. Lví podíl na vydání Zahradní slavnosti v Německé spolkové republice měl jeho 
strýc – bývalý majitel barrandovských ateliérů. V r. 1951 z Československa emigroval a do své smrti v r. 
1968 žil v Mnichově, kde mu patřila restaurace, vyhlášená jako středisko československých emigrantů. 
To je tedy jeden důvod popularity Václava Havla v Německé spolkové republice. A druhý? Nahlédněme 
do zprávy přednesené 2. října 1972 na ustavujícím sjezdu Svazu českých dramatických umělců:

H 2.:  „Havlova Zahradní slavnost je hra, která k otevřenému útoku na naši společnost spojuje využití mno-
hovýznamové poetiky absurdního divadla dokonce s použitím konkrétních socialistických reálií. Přes 
zdánlivou nesrozumitelnost a předstíranou intelektuální hlubokomyslnost je tato hra srozumitelná. 
Divák už ani nemusí umět ‚číst mezi řádky‘, aby pochopil, oč autorovi jde.“

H 1:  Nelze se divit, že Václav Havel – autor protisocialisticky zaměřené Zahradní slavnosti – se podepsal 
pod Chartu 77.

O / –  předěl
H 1:  Hovoří prorektor Vysoké školy politické Ústředního výboru Komunistické strany Československa 

docent doktor Miloslav Špaček:
REPO: Mám-li odpovědět na otázku, jak se dívám na Chartu 77, řekl bych, že v podstatě mě nepřekvapilo 

z této Charty nic. Jedná se opět o antikomunistickou platformu. Snad to nové, pokud je možno 
postihnout něco nového, lze říci, že tato platforma ideologická, programová platforma je vlastně 
převzetím programových tezí západoněmecké GSU. Tedy velmi reakční antikomunistické strany. 
Zejména přebírají jejich uměle vytvořený protiklad mezi svobodou a socialismem. V tomto dokumentu 
se opět používá abstraktní pojetí svobody, odmítá se socialismus jako společenská forma svobody 
pracujících lidí, pracujícího člověka, dělnické třídy. A v tom spočívá její antikomunismus. Je to prostě 
prohlášení, programový dokument, který směřuje proti socialismu, proti vedoucí úloze strany, proti 
vedoucí úloze dělnické třídy. Prostě v nových podmínkách, to je v r. 1977, se na jiné úrovni opakuje 
to, co známe z 2000 slov, co známe z různých programových prohlášení KANu, K-231 a jiných 
antisocialistických skupin z roku 1968. Smysl a cíl je jasný. Pomocí ideologie, pomocí organizace 
ovládnout nebo alespoň získat část politické nadstavby socialistické společnosti a pomocí těchto 
forem uplatnit zájmy antisocialistických sil. V rámci celé naší společnosti.

O / –  předěl
H 1:  V dubnu roku 1967 vysílal Čs. rozhlas pořad nazvaný „33 otázek pro spisovatele Václava Havla“. Na 

otázku: vaši hrdinové ze skutečného života?, Havel odpověděl:
REPO: „Nemám své hrdiny, já si jistých lidí vážím, ale nebudu je z různých důvodů jmenovat.“ Skutečně 

ještě nebyl čas k tomu, aby Václav Havel tyto lidi jmenoval. Byl přece teprve duben r. 1967 a k prv-
nímu otevřenému protisocialistickému útoku Havla a lidí, „kterých si vážil“, došlo až v červnu. Ano, 
máme na mysli IV. sjezd československých spisovatelů, který dokument „Poučení z krizového vývoje 
ve straně a společnosti po XIII. sjezdu Komunistické strany Československa“ hodnotí těmito slovy:

H 2:  „Výrazným otevřeným pokusem k nastolení revizionistické protistranické a protisocialistické platformy 
byla vystoupení zorganizovaná pravicovou skupinou spisovatelů kolem A. J. Liehma, Pavla Kohouta, 
Milana Kudery, Karla Kosíka, Ludvíka Vaculíka, Jana Procházky na IV. sjezdu spisovatelů a cílem 
získat pro ni podporu veřejnosti.“ To jsou tedy někteří z těch, kterých si Havel vážil. Plně se s touto 
pravicovou skupinou ztotožnil a potvrdil to i ve svém sjezdovém vystoupení.

O / –  kulisa naplněného sálu v průběhu jednání – nechat pod textem
H 3:  „Dámy a pánové! Musím říci, že po včerejším jednání jsem byl upřímně okouzlen statečnou otevře-

ností některých vystoupení, kulturou formulací, které z této tribuny zazněly, zápalem a opravdovostí, 
kterými se vyznačovala snaha postihnout jisté základní jistoty a základní pochybnosti, jimiž je naše 
práce dnes provázena.“

H 1:  Svůj projev uzavřel výzvou k útoku na socialismus, komunistickou stranu a dělnickou třídu.
O / –  předešlá kulisa, nechat pod textem
H 3:  „Nikdy není vyhráno? S touhle devízou by měl počítat i Svaz spisovatelů. Vždyť má-li mít například 

tento sjezd nějaký smysl, může ho mít jedině tehdy, když jím práce neskončí, ale teprve začne!“
H 1:  Jak to řekl Václav Havel v dubnu 1967? Připomeňme si jeho slova ještě jednou.
REPO: „Nemám své hrdiny, já si jistých lidí vážím, ale nebudu je z různých důvodů jmenovat.“
H1:  Se jmény několika lidí, kterých si tolik vážil, jsme vás už seznámili. Podívejme se teď na dvě osoby, 

které patřily k Havlovým přátelům nejvěrnějším: jde o reakčního profesora Václava Černého a špiona 
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Jana Beneše. O politických postojích pana profesora jsme vás v našich pořadech informovali. A kdo 
je Jan Beneš?

O / –  zvuk, který bude provázet charakteristiku nám nepřátelských organizací a osob
H 2:  Základní informace o spisovateli Janu Benešovi. Jan Beneš se narodil 26. března roku 1936. Do 

povědomí čtenářů se zapsal svou první knihou nazvanou „Do vrabců jako když střelí“. V r. 1966 byl 
odhalen jako autor článků, uveřejňovaných v Tigridově emigrantském plátku Svědectví pod značkou 
Syrius. Rozsudkem městského soudu v Praze ze dne 15. července 1967 byl uznán vinným pro trestný 
čin rozvracení republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu pěti let. V r. 1968 Jan Beneš 
dostal milost a zanedlouho z Československa emigroval.

O / –  předešlý zvuk
H 1:  Václav Havel znal Jana Beneše stejně dobře jako spolupracovníka americké rozvědky, poúnorového 

emigranta Pavla Tigrida. Jana Beneše znal i profesor Černý a není nezajímavé, že ho s ním seznámil 
právě Václav Havel.

O / –  předěl
H 1:  V rozhlasovém pořadu, o němž už byla řeč, odpovídal Václav Havel i na otázku, které ctnosti si váží 

nejvíc.
REPO: „Pokory a lásky k lidem.“
H 1:  Ano, slyšeli jste dobře: pokory a lásky k lidem. Fakta však usvědčují Václava Havla z něčeho jiného. 

Citujeme z přepisu magnetofonového pásku, na kterém je zachycen Havlův rozhovor s profesorem 
Černým. Hovoří Václav Havel.

H 3:  „My jsme byli na založení jednoho takového klubu s Vaculíkem, Klimentem, a myslím, že bychom 
té věci posloužili, kdyby se udělal nějaký minimální program a že by se na to podepsala elita české 
kultury, sto nebo dvě stě podpisů, aby lidi věděli, co je to ten klub, ten angažovaný nestraník. Myslíte, 
že je to správné?“

H 1:  A profesor Černý odpovídá:
 „Bodejť by to nebylo správné! Kdyby situace na to byla zralá a začalo to, tak bude strašný výbuch 

v inteligenci. Všude, znáte to, co takových inteligentů na venkově je, kteří se toho chopí. Ti jsou jako 
Sokolové a ochotníci. Chopí se toho, budou to žrát a budou dělat jen to, a z toho jde vždycky něco 
vytlouct.“

H 1:  Potěšený Václav Havel – jeden ze zakladatelů protisocialistické organizace Klub angažovaných ne-
straníků – už jen souhlasně přitakával. Oč tomuto Klubu šlo? Nahlédněme do jeho programu, který 
hovoří jasně:

H 3:  „Žádáme odbory, národní výbory bez komunistů. Právě tak parlament a vládu.“
H 1:  Citujeme z dokumentu „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu Komunis-

tické strany Československa“:
H 2:  „Protisocialistické síly v naší zemi, jednající v souladu se záměry soudobého imperialismu, se ori-

entovaly především na použití metod politické, ideologické a mocenské destrukce a na postupné 
uskutečňování kontrarevolučních cílů v delším období, než tomu bylo v Maďarsku. Avšak i u nás 
počítaly tyto síly s tím, že ve vhodnou chvíli, narazí-li jejich plány na odpor, rozpoutají i fyzický teror 
proti marxisticko-leninským kádrům i proti občanům oddaným věci socialismu.“

H 1:  K tomu měli ti všelijací Havlové svou údernou sílu: K-231. Tento Klub 231 sdružoval samé lepší lidi: 
kriminální živly, bývalé nacistické konfidenty, henleinovce, esesáky i americké agenty. Ano, právě 
tihle lidé měli podle představ Václavů Havlů uskutečnit v Československu demokratický socialismus. 
Jakým způsobem? Pan Brodský, generální tajemník K-231, ho velmi racionálně prozradil ve dvou 
větách:

H 3:  „Nejlepší komunista je mrtvý komunista. A když je živý, je mu třeba vytrhat nohy!“
H 1:  Ve vesnici Stráni v Jihomoravském kraji členové K-231 požadovali, aby voliči nehlasovali pro komunisty. 

Argument? Nezaslouží si nic jiného než upálení… Václav Havel, stoupenec humanismu a demokracie, 
člověk, který si vysoce váží pokory a lásky k lidem, mlčel. Konečně, patřil přece k duchovním otcům 
morálního teroru a psychického nátlaku, který protisocialistické síly v roce 1968 rozpoutaly.

O / –  kulisa – dav – nechat pod textem
H 1:  Košice, rok 1968.
H 3:  „Vysvlečte ji! Strhněte z ní šaty!“
H 1:  Mladá žena zůstala nahá, nahá uprostřed města. Natřeli ji rudou barvou – ale stále ještě nebyli 

spokojeni.
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H 3:  „Na náměstí s ní! Tam ji ukřižujte! K pomníku… Patří k nim!“
O/ –  kulisu stáhnout pod textem do ztracena
H 1:  Čím se mladá žena provinila? Pouze tím, že její manžel byl členem Komunistické strany Českosloven-

ska. Doháněli lidi k sebevraždám. Genrálporučík Janko, Kříž, Minařík, Počepický, ředitel Kdynských 
strojíren Holub – přes 40 sebevražd, přes 40 nevinných obětí. Současně s tím se objevovaly první 
požadavky o navrácení továren. 14. dubna 1968 se např. v Třebíči konala mimořádná valná hromada 
firmy Schwangmeyer se sídlem v Třebíči. Na programu byla mimo jiné volba členů správní rady pro rok 
1968. Účastníci současně žádali navrácení majetkové podstaty této akciové společnosti. Podobných 
případů bylo mnohem víc.

O/ –  předěl
H 1:  Hovoří zasloužilá umělkyně Světla Amortová, členka Vinohradského divadla.
REPO: „Zase jednou zrádci a bývalí kolaboranti ukázali svou tvář. Ukázali, kdo jsou vlastně jejich chlebodárci 

a komu vždy sloužili a slouží i nadále dnes. Náš národ už po 68. roce jim dal morální lekci. I ve své 
většině svou prací dokázal odstranit škody jimi napáchané. My starší, nikdo jsme ještě nezapomněli 
na roky okupace, na vězení, na naše mrtvé, kteří položili životy za tento stát, za tento národ. Chtějí 
snad tvrdit, že jsme nesvobodní? Že nemáme právo si vybrat, jak chceme žít? My jsme si vybrali. 
Jednou a provždy, nechceme hlad, bídu a nezaměstnanost. Chceme v klidu žít a tvořit, protože jsme 
umělci. A zajistit i klidný život našim dětem a tvůrčí svobodu na naší cestě k socialismu.“

O/ –  předěl
H 1:  Pokus o antiúnor – tak můžeme nazvat marné snahy Havlů a jejich přívrženců. Připomeňme si jen 

článek Václava Havla, který 4. dubna 1968 otiskly Literární listy:
H 3:  „Problém poúnorové československé emigrace. Všichni tito lidé jsou dodnes chápáni převážně jako 

sbírka nepřátel země a lidu, přestože většina z nich se nedopustila opět ničeho horšího, než že už 
před dvaceti lety byla přesvědčena, že socialistickému systému by neměla být obětována demokracie.“

H 1:  Agenti-chodci, sabotáže, vraždy komunistických funkcionářů i bezpartijních, z nichž Babice jsou nej-
známější – a kolik takových Babic bylo, desítky mrtvých lidí, uštvaných vyznavači svobody typu pana 
Havla v r. 1968 k smrti – to je tedy demokracie, kterou nám vnucuje. Nabízel ji v roce 1968 a dnes 
znovu. Máme své zkušenosti, pane Havle. Proto s vámi a s vašimi spojenci nechceme a nebudeme 
nikdy mít nic společného!
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HORIZONT 1977

Kdo je Pavel Kohout, jeden ze signatářů pamfletu „Charta 77“

M 1:  Celá naše socialistická vlast pozvedla v těchto dnech svůj hlas proti pamfletu „Charta 77“, kterým 
chtělo několik jednotlivců narušit náš klidný život a práci pro mír. Proti takzvané „Chartě“ vystoupily 
ne jednotlivé hlasy, ale celé kolektivy ze závodů, ústavů, zemědělských družstev, ze škol, kulturních 
a uměleckých institucí i společenských organizací.

Ž 1:  Univerzitní profesor Dr. Vojtěch Trapl, spisovatel a dramatik, prohlásil:
REPO: „Charta 77“. Člověk se už v určitém odstupu času musí zamýšlet proč vlastně, kdo to byl, kdo tuto 

akci podnítil! Buď to byli ješitní lidé, kteří se cítí vyřazení, mají pocit méněcennosti, prostě proto, že 
nevytvářejí hodnoty. Nebo jsou to velikáši, namyšlení lidé, kteří se přecenili, nikdo je nevolil, nikdo 
nepověřil a vydávají se za mluvčí celého národa. Anebo ještě něco horšího – ten, kdo ztratil vztah 
k své zemi, vyřadil se z ní, pak hledá svou poslední naději mezi nepřáteli vlastní země. Anebo vůbec 
to nejhorší – kdo si už jinak nedovede vydělávat na obživu než tím, že se zaprodává!

M 1:  Tak hovoří profesor doktor Vojtěch Trapl, takového mínění je celý náš lid. Signatáři pamfletu Charta 77 
jsou ztroskotanci a samozvanci. Pohrdají pracujícím lidem, jeho zájmy, jím volenými zastupitelskými 
orgány, osobují si právo rozhodovat o budoucnosti našeho státu i socialistického zřízení. Žádají dialog 
s politickou a státní mocí. Chtěli by hrát úlohu jakéhosi prostředníka v případných konfliktních situacích…

M 2:  Zapomínají však při tom na to hlavní; náš lid dobře ví, jakou úlohu chtěli a chtějí plnit. A proto jim 
nikdy nedal svůj hlas, svou důvěru. Byli, jsou a zůstanou zrádci pracujícího lidu.

Ž 1:  Mezi signatáři pamfletu se ve vzácné shodě sešli představitelé poúnorové reakce i exponenti pra-
vicového revizionismu, farizejští proklamátoři socialismu s lidskou tváří, anarchistická i trockistická 
individua, organizátoři smutně proslulého K 231 a KAN.

M 1:  Je pochopitelné, že v tomto ansamblu nemohl chybět ani Pavel Kohout, básník, a spisovatel divadelních 
her, divadelní režisér, herec, konferenciér, zpěvák, textař, filmový tvůrce – a kdo ví, co ještě. Především 
však věrný agent imperialismu, který čeká na potlesk a příslušnou odměnu. Je velmi přizpůsobivý: 
podle výše odměny odhazuje a přijímá názory tu postoje i nasazuje odpovídající masku. S malým 
úspěchem se snaží vystupovat jako psycholog, literární a umělecký kritik, jako tribun mládeže, tribun 
lidu a politik. Velmi přiléhavě sám nazval jednu svoji hru slovy: „August, August, August“. Jakoby tím 
naznačil, co si o sobě myslí.

M 2:  Ranná léta Pavla Kohouta probíhala tak jako u tisíců jeho vrstevníků. Narodil se 20. 7. 1928 v Praze. 
Po vychození obecné školy byl přijat na reálné gymnasium v Praze 6. V roce 1943 se stal členem 
recitačního souboru v Československém rozhlase. V roce 1945 vstoupil do ČSM a o několik měsíců 
později – ještě v době středoškolského studia do KSČ.

Ž 1:  Je vůbec možné, že je to úryvek ze životopisu Pavla Kohouta? A jestli ano, co si pak tenkrát myslel? 
Kterou ze svých masek si nasazoval? A vůbec jaký životní cíl Pavel Kohout sledoval, co vlastně chtěl 
v životě dosáhnout?

M 1:  V letech 1947 až 1951 studuje Kohout na filosofické fakultě University Karlovy estetiku a divadelní 
vědu. V té době je však už jedním z vedoucích Dismanova souboru /DRDS/, s nímž zajíždí do ciziny. 
Střídá další zaměstnání. Výstižně na otázku: Jaké máš osobní záliby? odpovídá: „Tak široké, že se 
vypsat nedá.“

M 2:  Pavel Kohout se však touží proslavit i jako básník a spisovatel. Chce dělat kariéru, chce, aby jeho 
jméno získalo širokou publicitu. Píše pro děti, mládež, dospělé, jak se co právě hodí.

M 1:  Snaží se získat důvěru. V modré svazácké košili plamenně hřímá:
M 3:  „…Doba, ve které žijeme, je dobou kalení oceli. Bouřlivě nastupující nový svět střetává se v ní s úporně 

se bránícím umírajícím světem starým a tento konflikt se odehrává v každém člověku. Starý svět číhá 



93Svět rozhlasu 37 / 2017

jako dobře maskovaný nepřítel na každém kroku. Ví dobře, že mladí lidé naší země, na které spoléhá 
a čeká nová vlast jako na své budoucí hospodáře, byli ještě vychováváni kapitalistickou společností, 
která zanechala jejich charakteru zárodky svých vlastností: předsudky, sobectví, povrchnost, slabost.“

M 1:  Tak tedy hřímal Pavel Kohout. Můžeme si dnes položit otázku: Tryskala jeho slova z duše nebo to 
byla součást role v divadelní hře?

Ž 1:  Dáváme slovo soudruhovi Antonínu Dvořákovi, šéfredaktorovi Hlavní redakce hudebního vysílání 
Československého rozhlasu v Praze:

REPO: „Já bych chtěl říct, že na něho platí latinské přísloví, které zní takto: Není trpaslík veliký, i kdyby se na 
horu postavil. On sám vždycky chtěl stát nahoře a tak jak se zachoval k naší společnosti, jak se zachoval 
k Sovětskému svazu, k celému mezinárodnímu komunistickému a dělnickému hnutí se ukázalo, že 
ta jeho touha stát stále nahoře se obrací proti němu a stojí v podstatě ne už ani dole, ale v podzemí. 
Jeho cynismus byl znám. Když hovořil k lidem, tak bokem a hrdopyšně – vždycky prohlašoval: Tak 
jsem zase sypal perly sviním. Takový byl asi jeho vztah k lidem, ke kterým on se obracel nebo s nimi 
hovořil, když to samozřejmě nebyly kruhy, se kterými se spojil na stejné platformě k popisu Dvou 
tisíc slov i k Chartě 77.

Tyto vlastnosti se u něho projevovaly již v období, kdy dělal vedoucího souboru Julia Fučíka. Možno 
říci, že to také umožnilo prostředí, ve kterém žil a které bylo dosti nekritické a Pavel Kohout sám byl 
persona non grata, která měla obrovské konexe. Proto také neměli podmínky pro to, aby byly jeho 
nedobré osobní vlastnosti dost důrazně potlačovány právě kolektivem, jehož byl vedoucím. Přede-
vším byl Pavel Kohout chorobně zamilovaný sám do sebe. To také dával najevo v každém okamžiku, 
při každé akci, kterou soubor Julia Fučíka absolvoval… Měl mimořádný sklon k extrémům a dělalo 
mu velice dobře, když se lidé na něho dívali jako na mladého, velice striktního komisaře. Pózy, které 
si promyšleně nacvičoval a které používal, často oklamaly spoustu poctivých a dobrých lidí, kteří 
zpočátku než prohlédli ty jeho skutečné charakterové a morálně politické vlastnosti, mu poměrně 
velmi věřili. On sám tyto vlastnosti promítl nejen v roce 1967, ale již dávno před tím také do svých 
společenských a veřejně politických postojů.

M 1:  V roce 1948 vydává Pavel Kohout svou novou sbírku veršů „Čas lásky a boje“. A kupodivu – kromě obvyk-
lého potlesku se ozval i hlas značně odlišný. Kritický článek: „O nových verších Pavla Kohouta – polemicky“.

M 2:  V článku mimo jiné čteme:
Ž 1:  „Pavel Kohout vidí skutečnost jakoby z podia, na němž vystupoval se souborem, vidí skutečnost 

s tribun slavností, s jevišť oslav, z oken jedoucího vlaku či letícího letadla. Spousta slov, o nichž víme, 
proč právě ona jsou, kde jsou, slov, která nejsou zvážena, jakoby vycházela z úst improvisujícího 
rozhlasového reportéra, slov, která nejsou prozářena básnickým pohledem. Fakt je, že vedle neprav-
divosti vystupuje tu další nepříjemná vlastnost: vroucnost citu zde básník nahrazuje vemlouvavostí. 
Je-li nějaká láska, která „zvučí frázemi“, pak je to právě láska v Kohoutových verších. Pavel Kohout 
mluví nadšeně o mistrech české řeči, ale sám se z nich velmi málo poučil, zejména z toho, co pro 
naše klasiky je tak charakteristické: preciznost, serióznost myšlení, úsilí o nový pohled na problémy, 
úzkostlivá jemnost v zacházení se slovem a konečně, ale ne v poslední řadě, podrobná, láskyplná 
znalost a kresba české krajiny, české země. Jestliže básník neprocítil, nepochopil krajinu, nepochopí 
a nevykreslí člověka. Pavel Kohout je básníkem bez domova…“

M 2:  Článek končí slovy:
Ž 1:  „Pavel Kohout si asi nerozumí. Dělá všechno možné, od veršování až po zpěv. Ale skutečná poezie 

je solidní, neefektní, vytrvalá práce… a znalost… a moudrost… a skromnost.“
M 1:  Kritikova slova už tehdy vystihla některé příznačné rysy Kohoutovy tvorby. V tomto smyslu hovořily 

některé hlasy ankety, kterou kritický článek vyvolal.
M 2:  Tak například Bohumil Bezvoda, tehdejší tajemník ČSM na Jáchymovských dolech, OV ČSM Trutnov, 

tehdy napsal:
Ž 1:  „Tvrdím o Kohoutových verších, že nejsou dobré, že kazí vkus mládeže… Na mne působí mnohé 

Kohoutovy básničky, jako by byly vzaty ne přímo ze života, ale nějakou oklikou…“
M 2:  A jak reagoval na kritiku Pavel Kohout? Při jedné příležitosti napsal: 
M 3:  „Mnoho lidí urazilo mne, mnoho lidí jsem urazil já. Kritiku nemám rád, ale přijímám ji, jsem paličatý 

od přirozenosti a ne z nafoukanosti.“
M 2:  A o několik let později nafoukaně prohlašuje:
M 3:  „Beru každou kritiku jako něco, co patří prostě k povolání. Je zajímavé, že ji píší lidé, kterým pánbůh 

nedopřál strasti a slasti tvorby.“
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M 1:  Pan Kohout – alespoň podle svého mínění – je však básník. Proto strasti a zejména slasti tvorby 
dobře zná. A tak co by se trápil s nějakou kritikou – ať už literární, nebo jakoukoliv jinou.

M 2:  A tak jediným výsledkem kritiky byl další Kohoutův výplod, ještě podařenější než ty dosavadní. Ale 
Pavel Kohout si uvědomuje, že jej píše v době, kdy samolibé předvádění vlastní osoby nestačí a je 
třeba zaútočit, napadat, urážet a někteří lidé budou tleskat. A tak herec zvyklý na úspěch píše hru 
„Zářijové noci“. To bylo v roce 1955.

Ž 1:  V této hře v duchu tehdejší vlny kriticismu nachází v dělnické třídě vedle několika kladných typů 
hlavně typy odpudivé, ba i s těžkými chybami.

M 1:  Novými postavami jeho her se stávají například major Fialka, voják starého typu a major Cibulka, 
který kdysi býval dobrým dělníkem, ale když ho strana pověřila funkcí v armádě, stal se z Kohoutovy 
vůle špatným velitelem.

M 2:  V této hře se poprvé objevuje pravicové heslo, lahodící maloměšťákům: „Odstraňte politruky a život 
půjde kupředu plnou parou.“

M 1:  Hra měla u nespokojenců úspěch. Zfilmovaná verze také. Kohoutova popularita u těchto lidí roste. 
Kohout ještě více mluví, vystupuje, píše, pronáší kritiky, vede polemiky, útočí a sklízí potlesk. Jde prý 
mu jen o nápravu nedostatků. Schopní na svá místa, zkompromitovaní ať odejdou. Zase stojí v póze 
bojovníka. Rychle se zříká hříchů svého mládí.

Ž 1:  A přece kritika má i nadále k jeho dílu výhrady. Tak například uvedení Kohoutovy hry Říkali mi 
soudruhu v pražském Divadle československé armády v roce 1961 je v tisku komentována články 
nazvanými „Bludný kruh“, „Lichý hrdina“, „Nepravda na jevišti“, „Proč taková prohra“, „Od morality 
k banalitě“.

M 2:  Zkrátka Kohoutovy divadelní hry už nemají u nás valného úspěchu – jsou to jen krátkodobé hříčky. 
A proto proniká Kohout do západního Německa. Lidé i zde se chtějí po letech studené války něco 
dozvědět o sousední zemi. Kohout tedy nastupuje. Je jeden z Východu, jeden z těch, „se kterými se 
dá mluvit“. Předvádí se tedy západoněmeckým měšťákům. Vždyť je to herec s čichem pro publikum. 
Umí upoutat pozornost, vlichotit se v přízeň. Ví – nebo alespoň tuší, jak si má počínat, jak se chovat.

Ž 1:  Současně však již přestává zatajovat svůj nepřátelský vztah k Sovětskému svazu a k sovětskému 
umění. V roce 1966 už například veřejně prohlašuje:

M 3:  „V sovětském umění se mi líbí málo.“
Ž 1:  Současně v témže roce říká, že jezdí velmi často a rád do zahraničí a nejraději do Anglie.
M 1:  V době, kdy v Československu dozrává krize let šedesátých, začíná se Pavel Kohout častěji objevo-

vat doma, začíná stále častěji vystupovat před publikem. Potřebuje na Západě reklamu, že je doma 
aktivním tvůrčím politikem. Vstupuje záměrně do diskuse se studenty. Uvádí na obrazovku další 
duševně spřízněné osoby, zejména profesora Goldstückera, spisovatele Jana Procházku, Jiřího 
Hanzelku a podobně. Nastoluje „palčivé“ otázky, bouří na schůzích Svazu československých spiso-
vatelů. Každou kritiku na svou osobu, kterou nazývá „nepřízní vrchnosti“, dovede okamžitě využít 
jako politický kapitál ke zvýšení své popularity mezi nespokojenci.

Ž 1:  Stačí maličkost, aby ji hned využil pro získání další popularity. Například zásah celníků na hranicích, 
kde se dopustil přestupků proti nařízení celních úřadů, ihned v řadách svých známých komentuje jako 
pokus o politickou diskreditaci. I to mu okamžitě znovu získává u některých skupin lidí popularitu.

M 2:  Nadchází červen roku 1967 a s ním i smutně proslulý IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. 
Maloměšťáčtí intelektuálové se domnívají, že: tak toužebně očekávaný čas nadešel. Malá skupinka 
lidí se snaží společnosti namluvit, že oni jsou ti vyvolení, že jen oni jsou tou elitou, která jediná je 
schopna vést a stát v čele. A k proklamování takových názorů slouží plně i IV. sjezd spisovatelů. Zde 
už ani v nejmenším nejde o problémy literatury, ale o formování široce koncipovaného veřejného 
útoku proti socialismu.

M 1:  Období vlády dělnické třídy v Československu je na sjezdu prohlášeno za dobu temna. Jedinou 
opravdu schopnou složkou je prý inteligence. Znovu se objevuje koncepce návratu do rádoby „kul-
turní“ západní kapitalistické Evropy!

Ž 1:  Pavel Kohout nemůže zůstat stranou. Opakuje si slova klasika: „Kdo chvíli stál, už stojí opodál.“ Na 
sjezdu spisovatelů vystupuje proto krajně agresivně a dokonce i přes odpor svých druhů, kteří ještě 
lavírují, čte v Československu nezveřejněný dopis Solženicyna a vyzývá k jeho podpoře. V diskusi pak 
vystoupí velmi ostře proti zahraniční politice našeho státu v otázkách arabsko-izraelského konfliktu. 
Neuvěřitelné – agresivní Izrael srovnává s Československem v době Mnichova a vidí jen jeden rozdíl, 
totiž že Izrael je statečnější.
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M 2:  I když vystoupení Pavla Kohouta je vypočítáno na efekt, přítomné spisovatele nijak zvlášť nenadchne. 
Ti ho už příliš dobře znají. Proto také v tajných volbách na členství v ÚV Svazu československých 
spisovatelů získává pouze 33 z 249 platných hlasů. Nicméně během několika dalších dnů si spolu 
se svými druhy získává obrovskou publicitu na Západě. Jeho jméno se objevuje v desítkách zahra-
ničních časopisů. Je to velká reklama a přitom zdarma. A tu je třeba udržet. Proto je nutno přicházet 
se stále více šokujícími nápady, s výpady a narážkami. Kohout dobře ví, že úspěch spočívá v tom jít 
dál a stále ostřeji.

M 1:  Proto také, když měl být za své vystoupení na sjezdu spisovatelů stranicky postižen, píše v říjnu 
v otevřeném dopisu ústřednímu výboru KSČ:

M 3:  „Beru-li v úvahu všechny okolnosti, nemohu považovat důtku s výstrahou, která mi byla udělena, za 
vlídnou velkomyslnost, ale za to, čím jedině je, za hrozbu, pokus o zastrašení a urážku.“

M 1:  Tak začal Kohout a jeho skupina s kampaněmi za přehodnocení sjezdu spisovatelů, za přiznání práva 
porušovat stanovy, vytvářet různé frakce a protisocialistické skupiny.

Ž 1:  Začátek roku 1968 nebyl pro Pavla Kohouta právě veselý. Hra „August, August, August“, autobiogra-
fický příběh cirkusového klauna, nepříliš úspěšný odvar tvorby západních autorů, nevzbudila větší 
zájem diváků i kritiků. A proto se náhradou pro Kohouta měly stát tribuny, mítinky, debatní vystoupení 
v televizi, schůze a konference.

M 1:  20. února 1968 je zvolen nový výbor organizace KSČ při Svazu československých spisovatelů. A do 
jeho čela se díky tlaku zvenčí dostává Pavel Kohout. Důsledky jsou vzápětí znát.

M 2: Už výroční schůze připravila rezoluci, rozdělenou na dvě části. Ta první část obsahuje požadavky 
pro vlastní činnost organizace, druhá část je určena ČV KSČ a v ní jde o požadavek za požadavkem. 
Žádá zrušení stranických trestů pro vyloučené spisovatele a nádavkem požaduje okamžité obnovení 
vydávání časopisu „Literární noviny“. Požaduje okamžitou novelizaci tiskového zákona a okamžitou 
svobodu tisku pro reakční skupiny a organizace. V rezoluci se již objevují první otevřeně protidemo-
kratické požadavky: Demokracie nedemokracie – na některé lidi je třeba vzít hůl.

M 1:  Ano, tady někde to začíná. Lidé, kteří se ohánějí slovy „demokracie“ a „svoboda“, dělají černé lis-
tiny se jmény těch, kdo jim nejsou vhod a vzápětí proti nim organizují kampaně, ostré a nevybíravé, 
osobní osočování a napadání. Třeba proti J. F. Kolárovi, nebo například akademikovi – Ladislavu 
Štollovi, národnímu umělci Václavu Dobiášovi a jiným. Začal příval pomluv a útoků, což bylo podle 
prohlášení demagogických propagátorů „socialismu s lidskou tváří“ „humanistické a demokratické“. 
Současně s tím byl vznesen požadavek, aby na ÚV strany byla příslušná oddělení obsazována lidmi, 
kteří budou schváleni vedením uměleckých svazů. Dále aby tato oddělení měla široký poradní aktiv, 
složený z členů uměleckých svazů. Připomeňme jen, že tohle všechno se vlastně stalo. I ten poradní 
sbor vznikl, jeho úloha však byla více než protistranická.

M 2:  Zanedlouho se mění i způsob korespondence. Kohoutův výbor Svazu klade ultimativní požadavky: 
Tak například Městskému výboru KSČ v Praze píše toto sdělení:

M 3:  „Na plenární schůzi naší ZO dne 19. května t. r. bylo jednomyslně schváleno, aby předseda naší ZO 
s. Pavel Kohout byl pozván na městskou konferenci KSČ jako host. Žádáme vás, abyste tento návrh 
naší plenární schůze akceptovali.“

M 1:  A konec, tečka. Jakápak diskuse. Ať to zkusí nevyhovět. Není divu, že za takových okolností u pravi-
cových spisovatelů vzniká dojem, že politika je docela pěkná hra, že stačí jen trochu sebevědomě 
vystoupit, ukázat se mocným a vše jde jako po másle. Aktivita výboru, respektive některých jeho 
členů je v této době obdivuhodná.

Ž 1:  Tak třeba je zaslán otevřený dopis ÚV KSČ, v němž se mluví i do mezinárodní politiky, poskytují se 
rady, stanoví se, co a jak ÚV smí a co nesmí. A poprvé se objevuje nátlak na ÚV strany ve vztahu 
i k socialistickým zemím.

M 2:  Kohout a jeho společníci však vytyčují i další požadavky. Určují, jaký by měl být president, určují 
a rozhodují o tom, co je pokrok, co stagnace nebo dokonce ústup zpět, kdy je ÚV strany v souladu 
se zájmy lidu a kdy v rozporu. Věru, hezky propočítáno. A, hlavní soudce – Pavel Kohout.

M 1:  Vystoupení Kohoutovy skupiny ve spisovatelském svazu jsou stále útočnější, agresivnější. Jednotliví 
členové skupiny i skupina jako celek roztáčejí mlýny na likvidaci všech lidí, které považují za překážky 
svých reakčních cílů.

M 2:  16. dubna 1968 zasílá tato skupina dopis ÚV KSČ, ve kterém ultimativním způsobem konstatuje:
M 3:  „Výbor naší organizace se pozastavuje nad tím, že soudruhu Janu Procházkovi nebyla dosud při-

znána funkce kandidáta ÚV KSČ, ačkoliv jeho přítomnost a práce v tomto orgánu je právě v této 
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době mimořádně důležitá. Žádáme o sdělení, kdy bude i tato chyba napravena a proč se tak dosud 
nestalo.“

M 1:  Zkrátka, zpovídej se, ústřední výbore, a sděl nám, kdy tahle tvoje chyba bude napravena. Reakční síly 
totiž velmi nutně potřebovaly spisovatele Procházku v ústředním výboru. Potřebovaly, aby s ostatními 
pravičáky rozkládal a rozbíjel stranu zevnitř.

M 2:  V již zmíněném dopise však dále čteme:
M 3:  „Žádáme, aby stranické tresty byly odvráceny a stranické průkazy vyloučeným soudruhům navráceny 

na plenární schůzi pražských spisovatelů spolu s vysvětlením a omluvou.“
M 1:  Ano, slyšeli jste dobře. Je žádáno vysvětlení a omluva.
M 2:  Ale dopis ještě pokračuje:
M 3:  „Zároveň vyjadřuje výbor organizace své znepokojení nad tím, že v ústřední kontrolní a revizní komisi 

dosud pracují soudruzi, kteří jsou osobně zodpovědní za události minulého roku. Byli to oni, kteří 
projednávali s našimi členy jejich domnělé poklesky i protistranické činy, byli to oni, kdo informovali 
ÚV strany. Jejich další činnost apriorně diskredituje práci tohoto orgánu. Čekáme na vaši odpověď.“

M 1:  Tady se tedy znovu žádají zcela rezolutně hlavy. „Humánně a demokraticky.“ A s pomstychtivou 
potměšilostí. Dopis byl zaslán nejen ÚV strany, ale i na adresu ústředních výborů uměleckých svazů. 
Co na tom, že je to proti stanovám. Je třeba pořádně rozvířit vodu. Cíl je jasný. Poštvat do špinavých 
útoků proti straně a socialismu.

M 2:  Kohoutova skupina při Svazu spisovatelů byla také jedním z iniciátorů vytvoření koordinačních 
výborů při uměleckých svazech, které měly společně organizovat různé nátlakové akce. Tento ko-
ordinační výbor si osobuje právě nepřijímat, případně vetovat usnesení vyšších stranických orgánů. 
Právo prosadit svou vůli – a to jakýmikoliv prostředky. Prosadit své lidi a odvolat ty, kteří vadí. Malá 
skupinka podporovaná Západem a ovládající formy politické demagogie nastoupila ke generálnímu 
útoku. A v první řadě kráčí Pavel Kohout.

M 1:  Ano, tento člověk a jemu podobní se opravdu v té době domnívali, že jejich slovo se stane zákonem. 
Neboť oni jsou ti bystrozrací, kteří do všeho vidí, do všeho mluví, a proto by měli také o všem rozho-
dovat. Ať už se to komu líbí či nikoliv. Ne náhodou mohl profesor Brzezinski, jeden z vůdčích antiko-
munistických ideologů Západu, v půli roku 1968 prohlásit: „Naše mínění je takové, že dnes, dvacet 
let po skončené válce, přicházejí opět ke slovu politické struktury, které tu už jednou byly.“ Proto 
buržoazní svět jásal. Dlouhodobé zásady ideologické diverse „nové východní politiky“, vypracované 
na Západě po maďarských událostech, se zdály vykvétat v Československu do plného květu.

M 2:  21. června 1968 zasílá Kohoutova skupina Dubčekovi tento dopis:
M 3:  „Nepovažujeme za správné, že někteří soudruzi, kteří museli pro různé chyby opustit v posledních 

měsících své psací stoly v některém z oddělení sekretariátu ÚV KSČ, jsou přijímáni v jiných odděle-
ních téhož sekretariátu nebo posláni k posílení krajských či okresních sekretariátů.“

M 1:  A zase nastává kolotoč. Rehabilitační komise Svazu československých spisovatelů úřaduje. Kohoutova 
skupina požaduje potrestání řady soudruhů. Úkolem bylo rozeštvávat, vytvářet pocit strachu. Útok 
stíhal útok a k tomu všemu televize, rozhlas i tisk souhlasně přizvukovaly. Vše se řítilo ke katastrofě. 
Z podzemí se vynořovaly stále nové a nové síly se stále kontrarevolučnějšími požadavky.

Ž 1:  Stále však ještě bylo dost lidí, jimž se Kohoutovy šaškovské převleky nelíbily. Proto nebyl v březnu 
1968 zvolen ani za delegáta městské konference KSČ v Praze, ani za poslance České národní rady. 
I když koncem července sepsal známé poselství občanů ÚV KSČ, které v tehdejší atmosféře vybi-
čovaných nacionalistických vášní začal leckdo brát vážně, bylo stále dost lidí, kteří dobře věděli, kdo 
Pavel Kohout je.

M 2:  Slova, demagogie, polopravdy, lži. Kohout dobře ví, co zabírá. Ví jak, kdy, kde, proč a co. A také za 
kolik. Počítá, počítá, počítá… až se přepočítá.

M 1:  Čas nelze zastavit. Přítomnost i budoucnost světa jasně mluví pro socialismus. Nikoliv pro lidi typu 
Pavla Kohouta. Pro socialismus, za nějž bojují a bojovali všichni skutečně pokrokoví lidé, protože 
přináší skutečnou svobodu, demokracii, humanismus. A Pavel Kohout stál a stojí proti svobodě, de-
mokracii a humanismu.

Ž 1:  A jaké poučení pro nás plyne z jeho případu?
REPO: „Případ Pavla Kohouta bychom mohli nazvat historií o tom, jak se stal z Pavla zase jen Šavel.“
Ž 1:  Hovoří Vilém Nový.
REPO: „Známé lidové přísloví říká, že poturčenec je horší Turka. A toto přísloví je jako ušité zrovna na 

Pavla Kohouta, který se stal nejbojovnější kohoutek na hnojišti renegátské slepičárny, kdákající své 
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protisocialistické pomluvy. A tak neuspěl ani jako básník ani jako veliký mluvčí mladé generace, po 
čem vždycky ve své megalomanii toužil. A tak se stal z Pavla Šavel.

Cesta takových ztroskotanců a elitářských povýšenců jako je on vedla vždy zcela zákonitě do 
řad nepřátel. Neboť takoví lidé se mstí za svou malost, mstí se za to, že se jim nedostalo uznání, že 
neuspěli ani jako literáti ani ve svých politických ambicích. A tak si náš Šavel hledal cestičku tam, 
kde si přece jen svou pochybnou slávu získal – u zavilých nepřátel našeho socialistického zřízení na 
Západě. A nejen slávu, ale i zisk.

Přišel rok 1968 – krize v naší straně a společnosti – a náš Šavel usoudil, že uhodila jeho hodina. 
Stal se jedním z nehlučnějších bubeníků pravicových, protisocialistických a kontrarevolučních živlů. 
Mimo jiné vynikl v té době v tom, že spolu s druhým, jemu podobným renegátem jako je Pachman, 
který už dávno zakotvil v západním Německu jako člen a funkcionář Straussovy klerikální strany, 
chodil mezi studenty a rozeštvával je proti našemu socialistickému zřízení. Jednou z obětí tohoto 
nepříčetného štvaní byl tehdy student Palach, který spáchal strašlivou sebevraždu sebeupálením. Tak 
byl zmarněn lidský život a k čemu? Jen k tomu, aby tuto tragédii mohlo využít několik nesvědomitých 
lidí k uplatnění svých mocenských ambicí proti naší socialistické společnosti, proti komunistické 
straně a koneckonců proti naší zemi tak, jak si to naši nepřátelé na Západě přáli. Tehdy jsem na 
veřejné schůzi občanů v České Lípě otevřeně obvinil Pachmana, Kohouta a několik jiných, že svým 
protisocialistickým štvaním vytvářeli pogromovou atmosféru, jejímž výsledkem byla Palachova smrt. 
A Kohout s Pachmanem měli tolik drzosti, že na mne za to podali žalobu. Prý jsem je urazil na cti. 
A zase jim nešlo o nic jiného, než aby se před soudem „předvedli“ jako obránci té tzv. „pravé demo-
kracie“ a proměnili soudní řízení ve svou politickou tribunu. Zmobilizovali k tomu účelu čtyry advokáty, 
bezpočet svých stoupenců, západní žurnalisty atd. Jenže jim sklaplo a soud jejich žalobu zamítl.

Ale Šavel Kohout má výdrž. Znovu se teď objevil na scéně jako jeden z původců tzv. Charty 77. 
A není k tomu třeba příliš mnoho bystrozraku, abychom nepostřehli, že jim pod zdánlivě líbivými hesly 
obrany lidských práv jde o to znovu roztočit kolotoč, který ke škodě republiky a jejího lidu roztočili 
v letech 1968–69. A znovu jako tehdy jim v tom přispěchaly na pomoc všechny arcireakční síly na 
Západě. Kampaň signatářů Charty 77 má být podle jejich režie reprizou roku 1968. Jenže nebude, 
jak o tom svědčí zdrcující odpověď našeho lidu i těch, kteří se pány Kohouty a Pachmany dali tehdy 
svést. Pro nás je to však poučením, že nepřítel stojí napravo, že jej nelze nikdy podceňovat a že 
dokud budou na našich západních hranicích imperialisté a uvnitř země Kohoutové, nelze proti nim 
složit naše ideologické zbraně.“
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Kdo je MUDr. František Kriegel?

Ohlášení:
ve spoj. textu

Odhlášení:

H 1:  O činnosti doktora medicíny Františka Kriegla toho víme už dost, abychom mohli objektivně a s plnou 
odpovědností konstatovat, že je to nepřítel našeho lidu, socialismu a pokroku. Jen se nám zřejmě 
nepodaří beze zbytku poznat jeho temnou a dobrodružnou minulost. S ní by se nám musel svěřit 
jedině on sám. Přesto se pokusme Krieglovu minulost a jeho protisocialistickou, protilidovou činnost 
rekonstruovat alespoň tak, jak nám to umožňují archivní i současné dokumenty.

H 2:  Tak například Kriegel vždy tvrdil, že je přesvědčeným internacionalistou. Mohl to o sobě skutečně 
jen tvrdit. Internacionalismus pramení z hlubokého vlastenectví, z ryzí lásky k vlasti, k vlastnímu lidu. 
Kriegel však internacionalismus vždy jen obratně předstíral. Ve skutečnosti vždy jednal a vystupoval 
jako kosmopolita, bezdomovec, jako člověk bez vlasti. Jeho životním cílem byla jen a jen kariéra. 
Vůbec se neohlížel na to, za jakou cenu a kde se k ní dostane. Jestli v Československu, Španělsku 
nebo v Číně, v poctivých službách pracujícího lidu, či ve službách americké armády v Indii. Jeho 
stručný zeměpisný životopis, to je kaleidoskop pestrého života bezzásadového dobrodruha.

H 1:  František Kriegel se narodil v roce 1908 ve Stanislavíně v Polsku jako občan židovské národnosti 
a polské státní příslušnosti. V roce 1926 ukončil ve Stanislavíně gymnázium a téhož roku odjel do 
Československa, do Prahy. Zde začal studovat medicínu na Německé lékařské fakultě. Promoval 
v roce 1934. Krátce po svém příjezdu do Prahy se zapojil do politického života – působil v Ústředním 
svazu židovských akademiků v Praze I. Po promoci pracoval jako pomocný lékař v První pražské 
nemocenské pojišťovně soukromých úředníků a zřízenců. Koncem roku 1936 odjel do Španělska, 
kde působil po celou dobu občanské války jako lékař v jednotkách Španělských republikánů a v me-
zinárodních brigádách. Jistou dobu byl šéflékařem 11. a později 45. mezinárodní brigády. Po porážce 
republikánských jednotek, od února do srpna 1939 byl v internačním táboře St. Cyprian a později 
v Gurs ve Francii. V srpnu 1939 odjel prostřednictvím Norského výboru pro pomoc demokratickému 
Španělsku z Francie do Číny.

H 2:  Ve svém dopise z 25. června 1951 o tom Kriegel píše: „Do hlavního stanu čínské armády v Kvejangu 
jsem přijel v říjnu 1939 a v prosinci toho roku jsem byl odeslán jako lékařský poradce a organizátor 
zdravotní služby k 20. armádnímu sboru čínské armády, který operoval v centrální Číně. Později jsem 
byl ve stejné funkci přidělen k 27. armádnímu sboru. Koncem roku 1942 jsem byl poslán čínským 
Červeným křížem na lékařskou službu k čínským jednotkám operujícím v Indii a pracoval jsem zde 
jako smluvní lékař americké armády pro čínské jednotky.“ Tolik z jeho dopisu. V prosinci 1945 se 
vrátil Kriegel z Indie přes Německo do Prahy. V důležitých podrobnostech Kriegel svůj životopis 
jednoduše falšuje, či spíše – abychom byli naprosto objektivní – upravuje. Někde z něho něco zapo-
mene uvést, na něco, co mu v dané situaci může v kariéře prospět, si naopak vzpomene. Zalistujme 
v dokumentech.

 Vyplývají z nich následující fakta:
H 2:  František Kriegel uvádí, že byl členem Komunistické strany Československa od roku 1931. Žádný 

dokument o tom neexistuje. Existuje však jiný dokument – jeho přihláška do strany. Je v ní uvedeno, 
že do Československa se vrátil 6. prosince 1945 a přihlášku do strany si podával 7. prosince téhož 
roku. Jeho členství v KSČ mu v přihlášce doporučuje Otto Šling, bývalý vedoucí tajemník Krajského 
výboru v Brně, odhalený a odsouzený jako nepřítel socialismu, sionista a agent kapitalismu.

H 1:  Nebo jiná skutečnost: Jak jsme již uvedli, František Kriegel pracoval v letech občanské války ve 
Španělsku jako lékař v mezinárodních brigádách a španělských republikánských jednotkách. Avšak 
do Španělska ho vedení Komunistické strany Československa nevyslalo. Odjel tam sám. Z jakých 
důvodů? Jen v touze po dobrodružství?
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H 2:  Zajímavé je co o této etapě Krieglovy minulosti, to je o jeho pobytu ve Španělsku napsal někdejší 
náměstek ministra zahraničních věcí ČSR Artur London, dnes emigrant ve Francii. Ano, týž Artur 
London, trockista a sionista, který je významnýma poslušným pomocníkem antikomunistických 
centrál na Západě. Tedy člověk, který jim pomáhá například vyrábět filmy jako je „Přiznání“ uváděné 
nedávno za potlesku reakce francouzskou televizí.

H 1:  V jeho posudcích na Kriegla z roku 1950 doslova stojí: „Soudruzi z ústředního kádrového oddělení 
ÚV Komunistické strany Španělska měli silné podezření, že Kriegel je trockista a jen vojenské akce 
znemožnily, že šetření proti němu nebylo provedeno do konce. Ve Španělsku se stýkal s lidmi, kteří 
byli odhaleni jako trockisté.“ Tolik London. Když šlo o kariéru – stáli London a Kriegel proti sobě. 
V boji proti socialismu stáli a stojí na jedné lodi.

H 2:  Charakteristické je hodnocení Krieglovy činnosti z tábora, kde byl po skončení občanské války spolu 
s jinými internován. O tomto období podává posudek jeden z očitých svědků – Miroslav Nekvasil. Píše: 
„…v internačním táboře patřil Kriegel k polské skupině a intenzivně v ní kulturně-politicky pracoval.“ 
Tolik citát. Kriegel skutečně nevěděl, kam patří? Nebo jaké důvody ho vedly k tomu, že nepracoval 
v československé skupině?

H 1:  O jeho činnosti v Číně v letech druhé světové války a po té v americké armádě v Indii nám podává 
svědectví jiný svědek. Je to doktor Bedřich Kisch, chirurg, bratr známého komunistického novináře 
Egona Ervina Kische. Píše: „Potkal jsem Kriegla v roce 1941 v Čauši ve Střední Číně po velké bitvě. 
Byli jsme pak následujícího roku spolu v Kvejangu, kde nás reakční vedení čínského Červeného 
kříže nechalo rok bez práce… V roce 1943 jsme pak se skupinou lékařů ze Španělska odletěli do 
Indie, kde pod americkým vedením byly vycvičeny dvě čínské divize, později ještě více. Byly určeny 
pro tažení proti Japoncům v assamských a burmských džunglích. Americký generál Boatner vybrat 
tehdy Františka Kriegla na důležité místo, které k všeobecnému uspokojení splnil. Kriegel má vysoké 
lékařské a organizační schopnosti.“

H 2:  Ve svých vlastních životopisech se Kriegel sám snaží dokázat, že se chtěl dostat do československého 
armádního sboru v Sovětském svazu. V životopisu ze 7. prosince 1945 uvádí: „Po vypovězení války 
proti Sovětskému svazu, hlásil jsem se na sovětském velvyslanectví v Čunkingu v Číně se žádostí 
o přijetí do Rudé armády. Tuto žádost jsem opakoval v roce 1942 a ke konci téhož roku jsem dostal 
odpověď, že Rudá armáda dobrovolce z ciziny nepřijímá.“

H 1:  Kriegel tedy dostal na svou žádost odpověď, avšak ve svém dopise z 25. června 1951 píše něco 
jiného: „Po napadení Sovětského svazu jsem se několikrát hlásil na sovětském velvyslanectví s pros-
bou o přijetí do Rudé armády nebo do některého z národních sborů, které se případně formovaly na 
půdě Sovětského svazu. K definitivní odpovědi však nikdy nedošlo.“ Jak to tedy vlastně bylo? Dostal 
odpověď nebo nedostal?

H 2:  Minulost Františka Kriegla není ani dnes zcela známá a jasná. Nesporné je, že je to člověk s velkými 
organizačními schopnostmi. Dá se říct, že je rozeným organizátorem a vynikajícím řečníkem. Pro 
tyto klady dostal u nás Kriegel příležitost, pracoval jako organizační tajemník Krajského výboru KSČ 
v Praze. Od roku 1951 jako náměstek ministra zdravotnictví. Od roku 1952 ve zdravotních institucích 
a od roku 1966 jako primář v Thomayerově nemocnici. V letech 1960–63 působil jako poradce při 
organizaci socialistického zdravotnictví na Kubě. O rok později byl Kriegel zvolen poslancem Ná-
rodního shromáždění a stal se členem jeho předsednictva a předsedou zahraničního výboru.

H 1:  Z uvedených faktů však současně vyplývá, že až do krize v roce 1968 Kriegel neměl nikdy ve straně 
ani ve společnosti klíčové funkce, že nikdy nebyl předním politikem. Měl důvěru při vykonávání funkcí, 
jimiž byl pověřen, ale už tenkrát se u něj projevovaly některé negativní vlastnosti, které ho ve svém 
souhrnu charakterizují jako politikáře, prospěcháře a kariéristu. Sám Antonín Novotný, tehdy tajemník 
ústředního výboru strany, charakterizoval v roce 1950 Františka Kriegela jako neupřímného člověka, 
který nerad a těžce přijímá kritiku a to ještě jen od vyšších funkcionářů. Od nižších ji zásadně odmítá, 
je hodně sebevědomý, sám rád rozhoduje a je silným individualistou.

H 2:  V posudku Jana Altrichtera z 2. května 1951 zase čteme: „Kriegel je autoritativní, na kritiku citlivý, 
v kritice nahoru k vedoucím krajským funkcionářům mírný až shovívavý, směrem dolu tvrdý.“

H 1:  Své skutečné vztahy k naší republice, k socialismu Kriegel v těchto letech ještě skrýval. Ty vypluly 
na povrch až v kontrarevolučních letech 1968–1969. Tehdy Kriegel odhazuje jakoukoliv přetvářku. 
Staví se do čela všech akcí, jejichž cílem byl chaos, rozvrat a likvidace socialismu. V tomto období 
se Kriegel dostává na vrchol své životní dráhy. Konečně se stává prominentním politikem, ovšem 
prominentním politikem kontrarevoluce.
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H 2:  Už v lednu 1968 se podílí na organizaci setkání některých starých členů strany, kteří podlehli Dub-
čekově demagogii. A již v dubnu 1968 je zvolen do tehdejšího předsednictva ÚV KSČ. Neexistuje 
schůze nebo míting, kde by Kriegel nevystupoval z antisovětských a antisocialistických pozic. Hlásá 
například suverenitu Československa, ale usiluje o rozbití socialismu, návrat Československa ke 
kapitalismu, jeho podřízení diktátu imperialistických velmocí.

H 1:  Tyto skutečné cíle Kriegla, maskované frázemi o suverenitě a demokracii a věrnosti spojenectví se 
Sovětským svazem odhalil jistý jeho stoupenec Vladimír Přikryl na schůzi okresního výboru strany 
v Gottwaldově 25. srpna 1968. Řekl: „Víte nebyla to lehká práce. Vyžadovalo to mnoho příprav a úsilí. 
XIV. sjezd však není naším konečným cílem, ale jedním z cílů, abychom mohli plné rozvinout nový 
model socialismu, nakonec, proč bych vám to neřekl, vždyť to bude jednou stejně řečeno a nyní již 
není důvodu k nějakým farnostem. Když v Čierné, položil jsem Krieglovi otázku, jak budeme postu-
povat, když podmínky v Čierné budou pro nás nepřijatelné nebo nám naši cestu a cíl velmi oddálí. 
Na to Kriegel odpověděl, že jedeme do Čierné rozhodnuti přistoupit na všechno, přijmout jakékoliv 
podmínky, ale jejich realizaci budeme oddalovat až do XIV. sjezdu. Na sjezdu si uděláme pořádek, 
upevníme si svoje pozice na ústředním výboru i ve státních orgánech, přehodnotíme všechny nynější 
smlouvy a závazky především vůči socialistickým zemím a upevníme naši suverenitu. Dále Kriegel 
uvedl, že „již měsíc před Čiernou byla učiněna patřičná opatření i pro případné svolání XIV. sjezdu, 
kdyby došlo k obsazení našeho území. A to, co nyní slyšíme kolem sebe, celá ta činnost sdělovacích 
prostředků a spojení, to je výsledek těchto příprav“. Tolik slova jeho stoupence Vladimíra Přikryla.

H 2:  Tento nový proud, tento „socialismus s lidskou tváří“ z roku 1968, na němž se Kriegel tak horlivě 
podílel, byl pojmenován pravým jménem na XIV. sjezdu Komunistické strany Československa: Byla to 
kontrarevoluce, dlouho připravovaná, pečlivě promyšlená. Během ní dosáhl František Kriegel vrcholu 
své kariéry za cenu těžkých provinění vůči Československu, socialismu, pokroku a míru. V roce 1970 
odešel ve svých 62 letech do důchodu.

H 1:  Klidný život Krieglovi po tak pestré životní pouti zřejmě nesvědčil. Organizoval téměř každodenní 
konspirativní schůzky nepřátel socialismu ve svém bytě, na chatách… Podílel se na organizování 
nátlakových akcí. Neštítil se spolupracovat při provokacích proti socialismu s lidmi, kteří byli v minu-
losti soudně trestáni za protistátní činnost.

H 2:  Má spojení na řadu emigrantů na Západě, kterým podává a padával zkreslené, nepravdivé, vymyšlené 
informace o poměrech v Československu. Vyžaduje od nich, aby svého vlivu a možností využívali 
k protičeskoslovenským a protisocialistickým kampaním. Musel proto zákonitě skončit mezi hlavními 
poskoky imperialismu v jeho dnešních kampaních proti socialismu – po boku pornografického exhi-
bicionisty Ludvíka Vaculíka, milionářů Václava Havla a Pavla Kohouta, bohatého penzisty Františka 
Vodsloně a dalších.

H 1:  Jedno z posledních protisocialistických vystoupení Františka Kriegla je jeho interwiew, které poskytl 
v únoru letošního roku redaktoru pravicového západoněmeckého deníku Die Welt. Kriegel tu mimo 
jiné odpovídá na redaktorovu otázku proč se organizátorům nepřátelských kampaní nedaří získat 
pracujícího člověka, například naše zemědělce. Kriegel doslova říká: „…Zemědělcům se nikdy nedařilo 
tak dobře jako dnes, proč by nás tedy měli podporovat. Zemědělci také v roce 1968 skvěle přivítali 
vojska Sovětského svazu a nebylo je možné získat pro pražské jaro.“ Ano, tady konečně Kriegel řekl 
alespoň jednou pravdu. Lidé jako on nezískali pro útok proti socialismu pracující lid. Jako všichni 
revizionisté a renegáti zůstali osamoceni. Jsou to trosečníci, generálové bez vojska. Náš lid jim dal 
pádnou odpověď. Československo bylo a zůstane státem pracujícího lidu, státem socialistickým 
a nestojí o žádné Mlynáře, Vaculíky a Kriegly, kteří ho chtějí připravit o jeho revoluční vymoženosti.
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Díky rostoucí oblibě YouTube videí, seriálů, fotek a gifů 
na sociálních sítích se zdá, že jsou současné mediální 
produkty primárně vizuální. Akustické vjemy, jako jsou 
hlas, zvukové efekty, hudba, ale také ticho, vytvářejí 
vlastní významy, charakterizují postavy příběhu a jsou 
součástí jeho vyprávění. Nelze je opomíjet, už jen 
proto, že často jsou neoddělitelnou součástí vizuál-
ních děl a tvoří jejich další dimenzi. Zvuk má schopnost 
vytvářet vlastní fikční světy, do nichž recipienti vstupují.

Toto jsou témata hojně diskutovaná především 
v oboru radio studies, jenž je zaměřen v prvé řadě na 
rozhlasovou tvorbu. Pole zkoumání zvuku a jeho mož-
ností je však mnohem širší. Dokladem je i publikace 
Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative, 
která tvoří nejaktuálnější příspěvek k odborné reflexi 
této problematiky.

Publikace byla vydána na jaře 2016 jako 52. číslo 
periodika The Narratologia. Tato série se zabývá pu-
blikováním monografií a kolektivních prací týkajících 
se moderní naratologické teorie a jejích přesahů do 
různých druhů médií, uměleckých forem a vědních 
oborů.

Audionaratologie jako metoda zkoumání zvuku
Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative 
představuje kompilaci příspěvků prezentovaných 
na stejnojmenné konferenci pořádané Univerzitou 
v Paderbornu v září 2014. Celkem třináct textů růz-
ných autorů uspořádali editoři Jarmila Mildorf a Till 
Kinzel. Společným tématem studií jsou různé as-
pekty oboru audionaratologie jako vědní disciplíny 
a zároveň součásti postklasické naratologie. Protože 
se jedná o poměrně nový termín, ambicí autorů je 
mimo jiné definovat jeho význam a klíčová témata, 
k nimž se vztahuje. 

Společným tématem jednotlivých studií je vztah 
zvuku a vyprávění, resp. využití zvuku v narativu růz-
ných typů autorských děl. Zvuk je zde považován za 

soběstačný narativní prostředek, který má schopnost 
v mysli posluchače vytvářet obrazy a významy a na-
pomáhat tak porozumění a prožívání. Tato témata 
jsou v oblasti radio studies reflektována zatím spíše 
nesoustavně. Audionarratology je tedy dosud první 
publikací, která se otázkám vztahu zvuku, vyprávění 
a posluchače takto detailně věnuje, a to i co se škály 
analyzovaných uměleckých druhů týče.

Především pro obor radio studies je tato kniha 
cenným zdrojem interdisciplinárních metod výzkumu 
zvuku. Některé studie obohacují audionaratologický 
koncept o poznatky z kognitivní teorie, sémiotiky, 
lingvistiky či muzikologie.

Z hlediska výzkumu samotné rozhlasové drama-
tické tvorby je zajímavá především prostřední část 
knihy, věnovaná vztahu zvuku a vyprávění ve zvuko-
vém umění. Další dvě části publikace však tematicky 
rozšiřují výzkum zvuku i do oblasti zvukové stránky 
videí, videoher, audioknih, hudby, a dokonce také 
divadla.

V úvodní kapitole knihy její editoři shrnují teore-
tické zázemí audionaratologie, její základní termíny 
a témata. Metodologicky audionaratologie vychází 
především z postklasické naratologie reprezentované 
Davidem Hermanem, ale částečně má také sociolo-
gický a mediologický background. Řada audionara-
tologických termínů, jako je soundscape, percepce 
(perception), zvuk (sound), perspektiva (perspective), 
narativ (narration), ale také zážitek či prožitek (ex-
perience), pochází rovněž z různých uměnovědných, 
sociologických či mediologických směrů.

Jednotlivé příspěvky se věnují vztahu mezi vyprá-
věním a různými formami zvuku – hudbou, zvukovými 
efekty nebo hlasem. Každý autor volí zcela jiné vý-
zkumné téma a do jisté míry také odlišná teoretická 
východiska. To vypovídá o zatím stále velmi nejas-
ných hranicích oboru audionaratologie. Ještě ji proto 
nemůžeme považovat za ustálenou teorii nabízející 
jasné metody výzkumu auditivních děl.

Vyprávět hudbou (Storytelling by Music)
První část knihy se věnuje vztahu hudby a vyprávění. 
Studie M. Dolores Porto Requejo s názvem Music 
in Multimodal Narratives: The Role of Soundtrack In 
Digital Stories se optikou kognitivní teorie zabývá zvu-
kovou stránkou tzv. digitálních příběhů (Digital Sto-
ries). Právě na příkladu těchto krátkých amatérských 
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videí, které kombinují nahraný hlas (voice-over), fotky, 
video, zvukové efekty a hudbu, autorka ukazuje, jakou 
roli má hudba v jejich celkové kompozici. Hudba zde 
nemá „dekorativní“ funkci, ale tvoří vlastní významy 
a svou melodií, hlasitostí a tempem pomáhá vzbu-
zovat u posluchačů emoce. Kromě toho Requejo 
označuje hudbu za prostředek orientace v ději, neboť 
odděluje jednotlivé dějové segmenty.

Podobný teoretický přístup má také Alan Pal-
mer ve studii „Put The Heart Into it!“: Narrative in 
Country Music and the Blues, v níž analyzuje po-
vahu, vystupování a vnitřní svět postav z vybraných 
amerických country a bluesových skladeb. Velký 
potenciál zvuku (tím Palmer myslí především hlas 
zpěváka, tempo a výšky hudebních melodií apod.) 
vidí právě ve vykreslení duševních pochodů, emocí 
a zážitků postav – tzv. Fictional Mind. Podle těchto 
informací danou postavu vnímá posluchač.

Podobně jako Palmer i autor dalšího z příspěvků 
M. Ángeles Martínez považuje audionaratologii za 
vhodný přístup ke zkoumání současné hudby a jejích 
možností oslovovat publikum.

Vyprávět zvukem (Storytelling by Sound)
Další skupina příspěvků se věnuje především rozhla-
sovým hrám. Nechybí studie mediální teoretičky Elke 
Huwiler, která se analýze rozhlasových dramatických 
děl věnuje již řadu let. Známá je například její studie 
z roku 2005 Storytelling by Sound: A theoretical 
Frame for Radio Drama Analysis. Huwiler ve své 
práci zkoumá narativní a významovou rovinu zvuku, 
k naratologickému hledisku tedy připojuje i séman-
tickou analýzu jednotlivých zvukových prostředků.

Do této publikace přispěla studií A Narratology of 
Audio Art: Telling Stories by Sound. V ní argumentuje, 
že nejen řeč (potažmo slovo) má v rozhlasovém díle 
znakový charakter. Zvuk podle Huwiler vytváří vlastní 
významy, které ovlivňují vyprávění a pochopení pří-
běhu. Za znakové systémy uplatňované v auditivním 
umění označuje hlas (voice), hudbu (music), zvuk 
(noise), využití fade in/out (fading), střih (cutting), 
mix zvuku (mixing), stereofonii (the stereophonic 
positioning of the signals), elektro-akustickou ma-
nipulaci (electro-acoustic manipulation), autentický 
zvuk (original sound) a ticho (silence).

Sémiotický přístup sice není v oblasti radio studies 
zcela ojedinělý, avšak nikdo se mu nevěnuje soustav-
něji. Mezi autory, kteří s tímto konceptem pracují, 
patří například Götz Schmedes, z jehož publikace 
Medientext Hörspiel čerpá i Elke Huwiler. Schmedes 
aplikuje na rozhlasovou hru triadický systém lingvisty 
Charlese Sanderse Peirce. Podobně k problema-
tice rozhlasové sémiotiky přistupuje Andrew Crisell 
v publi kaci Understanding Radio, v níž akcentuje pře-
devším ikonickou a symbolickou podstatu zvukových 

znaků. K jeho poznatkům se kromě Huwiler přiklánějí 
i autoři The Radio Drama Handbook Richard J. Hand 
a Mary Traynor či Martin Shingler a Cindy Wieringa 
(On Air: Methods and Meanings of Radio).

Pouze Elke Huwiler však ve svých analytických po-
stupech spojuje terminologii naratologie a sémiotiky, 
a vytváří tak poměrně unikátní analytickou metodu.

Kromě vyprávění se zvukové prvky jako hudba, 
zvukové efekty, střih apod. významně uplatňují také 
v oblasti budování časoprostoru inscenace, jak do-
kládá studie Bartosze Lutostańského A Narratology 
of Radio Drama: Voice, Perspective, Space. Podle 
Lutostańského mají slovo, zvuk, hudba a ticho povahu 
znaků rozhlasového umění a zároveň posluchače 
vedou dějem, místem a časem a představují mu jed-
notlivé postavy. Klíčový je zde podle Lutostańského 
mikrofon a jeho pozice. Stává se jednak nástrojem 
fokalizace, ale rovněž determinuje prostorové dis-
pozice. Lutostański označuje rozhlas jako „přítomné 
médium“, které dokáže vzbudit u posluchače dojem 
přímé účasti na právě probíhající události, a to přede-
vším propojením vyprávění a jeho časoprostorového 
ukotvení.

Zvuk v širších konotacích
Poslední část publikace je věnována vztahu vyprávění 
a zvuku v audio formátech, jako jsou zvukové stopy 
ve videohrách, monologická četba, audioknihy a au-
dioprůvodci v galeriích. Společným prvkem těchto 
textů je také téma zvukového vjemu jakožto zážitku 
a prostředku vtažení do určité situace. 

Studie Sebastiana Domsche Hearing Storyworlds: 
How Video Games Use Sound to Convey Narrative je 
pozoruhodná především propracovanou terminologií. 
Domsch zkoumá funkci zvuku ve vztahu k hráči hry. 
Pomocí zvukových efektů a hudby videohry budují 
fikční svět, ale rovněž komunikují s hráčem a reagují 
na jeho aktivitu. Tyto zvuky jsou ve studii označovány 
jako ludické (ludic sounds) a Domsch podrobně vy-
světluje, jakými způsoby interakce mezi nimi a hráči 
funguje a jaké významy při tom vznikají. 

Další cesty audionaratologie
Jednotlivé části publikace odpovídají zkoumání po-
dob a funkcí zvuku napříč formám auditivního umění 
a jejich vztahu k narativu. Cílem autorů není vždy 
poskytnout jasnou a definitivní odpověď, ale spíše 
dát podnět k dalším otázkám a diskusím. Rovněž se 
příspěvky liší různou mírou propracovanosti meto-
dologie a analytických postupů. Někteří autoři po-
stupují při zkoumání samotných děl spíše intuitivně 
než systematicky dle jasně stanovené metody. To lze 
samozřejmě u takto mladého teoretického konceptu 
očekávat. Vše je v procesu ukotvování, argumento-
vání, hledání cest a objevování.
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Z hlediska českého výzkumu auditivního umění 
oceňuji, že základním aspektem zkoumání děl je 
posluchač a jeho vjem, tedy premisa, že akustické 
dílo bez mysli posluchače, jeho aktivního poslechu 
a představivosti není kompletní. Tato myšlenka zatím 
není v české rozhlasové teorii příliš rozvinuta a pří-
stupy zahraničních kolegů jsou tedy velmi inspirativní.

Velkým kladem publikace je její široký záběr vý-
zkumných polí od rozhlasového umění přes videohry, 

hudební žánry až po divadelní představení či audioprů-
vodce v muzeích. Přesto se nabízí větší rozšíření au-
dionaratologického výzkumu na rozhlasovou fikční 
i nonfikční tvorbu, kde zvuková stránka hraje velmi 
důležitou roli a zároveň je s vyprávěním úzce spjata.

V každém případě sbírka příspěvků k oboru audio-
naratologie nabídla řadu postupů, odborných termínů 
i metod k dalšímu výzkumu auditivní produkce, který 
se, doufejme, bude dále rozvíjet.
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Abstrakt

Předkládaná práce přináší ucelený pohled na nabídku slovesných pořadů pro mládež Českého rozhlasu od roku 1992 do 

současnosti. Jejím těžištěm je charakteristika slovesných pořadů pro mládež napříč stanicemi Českého rozhlasu (2, 3 a 6) 

a souhrn slovesných pořadů stanice pro mladé Radia Wave.

Obraz nabídky slovesných pořadů pro mládež od roku 1992 do současnosti svědčí o tom, že se Český rozhlas od svého 

vzniku potýká s nedostatečným nebo nevyváženým plněním zákona, kterým je ve vztahu k mladému posluchači vázán. Jeho 

současná nabídka splňuje kritérium dostatečnosti, rozhodně však ne vyváženosti. Převažující publicistické slovesné pořady 

pro mládež mají tendenci vhodně rozšiřovat svůj tematický záběr a pole zájmu. Na druhé straně využívají stále se zužující škály 

žánrů. Pořady Přepadení a Bourání pak dosvědčují, že slovesné pořady pro mládež mají potenciál obohacovat rozhlasovou 

slovesnou tvorbu obecně o nová témata a nové formy.

Slovesná tvorba pro mládež Českého rozhlasu však naráží na zásadní problém, kterým je její malý dosah způsobený nízkou 

poslechovostí Českého rozhlasu ve věkové skupině 15–30letých. Mezi nezbytné kroky, které povedou ke zlepšení, budou 

zřejmě patřit uvedení stanice pro mladé zpět do analogového vysílání a rozšíření nabídky pořadů pro mládež na internetu.

Klíčová slova

mládež, rozhlas, Český rozhlas, slovesný pořad, pořad pro mládež, Radio Wave, Bourání, Přepadení, rozhlasová telefonní 

mystifikace

Po dohodě s autorkou byla práce graficky upravena pro potřeby Světa rozhlasu. Diplomová práce zde publikovaná neob-

sahuje tabulky, grafy a přílohy vzhledem k černobílé tiskové verzi. Kompletní diplomová práce je k dispozici v Archivu ČRo.



106 Svět rozhlasu 37 / 2017

Obsah

  Úvod

  Vztah k tezím

1   Výklad pojmů a postup práce

1.1   Výklad pojmu mládež

1.1.1  Mládež pohledem vybraných společenských věd

1.1.2  Mládež pohledem mezinárodních institucí

1.1.3  Mládež pohledem veřejnoprávních médií

1.1.4  Mládež pohledem rozhlasové teorie

1.1.5  Mládež pohledem této práce

1.2   Slovesný pořad pro mládež a jeho složky

2   Historie slovesných pořadů pro mládež Čs. rozhlasu

2.1   Od počátku vysílání do konce 60. let

2.2   Období normalizace

2.3   Revoluce v centru pozornosti mládeže a ozvěny roku 1989

3   Zlomový rok 1992 a ztráta kontinuity

3.1   Pořady pro mládež předmětem zákona

3.2   Reorganizace a zánik Hlavní redakce pro děti a mládež

3.3   Konec okruhu pro mladé

3.4   Zánik Mikrofóra – tradičního pořadu pro mladé

  Shrnutí vývoje do konce roku 1992

4   Slovesné pořady pro mládež Českého rozhlasu napříč vybranými stanicemi od roku 1993 do současnosti

4.1   Předrevoluční pořady a jejich odklon od mládežnického zaměření

4.1.1  Odloučení populárně vědeckého magazínu pro mládež Meteoru

4.1.2  Nenápadný konec sobotní hry pro mládež

4.2   Nové pořady 90. let

4.2.1  Zelené peří Mirka Kováříka

4.2.2  Rádio v rádiu – Rádio Mama a jeho pořady

4.3  Nové pořady nového milénia – „předskokani“ Radia Wave

4.3.1  Radium Českého rozhlasu 6 – „zárodek“ Radia Wave

4.3.2  Čajovna Českého rozhlasu 3 – Vltava

5   Slovesné pořady Radia Wave

5.1   Plán mluveného slova ve vítězném konceptu stanice pro mladé

5.2   Realizace nabídky slovesných pořadů Radia Wave

5.3   Tematický záběr současných slovesných pořadů Radia Wave 

5.4   Formálně-žánrová skladba současných slovesných pořadů Radia Wave

  Shrnutí období od roku 1993 do současnosti

6   Inovativní pořady

6.1   Přepadení – inovativní počin na poli nových forem

6.1.1  Formální rozbor

6.2   Bourání – nová témata v mladém éteru

6.2.1  Tematický rozbor vybraných dílů

7   Kontexty vztahu české mládeže a rozhlasu

7.1   Současná česká mládež a rozhlas

7.1.1  Poslech rozhlasu v kategorii 15–30 let

7.1.2  Hudba jako hlavní důvod poslechu rozhlasu

7.2   Kritická situace českého veřejnoprávního rozhlasu ve vztahu k mládeži

7.2.1  Poslechovost ve skupině 15–30letých – veřejnoprávní vs. soukromý rozhlas



107Svět rozhlasu 37 / 2017

7.2.2  Hudba jako hlavní příčina odlivu mladých posluchačů

7.2.3  Stanice pro mladé s malým dosahem

7.2.4  Tradiční program v ohrožení

7.3   Nové cesty rozhlasu pro mládež

7.3.1  Tradiční média a internet

7.3.2  Mladí lidé a internet

7.3.3  Mladí lidé a sociální sítě

7.3.4  Rádio pro mladé na sociálních sítích

Závěr

Summary

Zdroje

Použitá literatura

Další literatura

Diplomové práce

Články

E-články

Dokumenty

Webové stránky

Archivní dokumenty a nahrávky

Rozhovory a emailová korespondence

Seznam tabulek, grafů a příloh

Přílohy



108 Svět rozhlasu 37 / 2017

Úvod

Vývoj uplynulých dvaceti let v České republice můžeme charakterizovat jako nástup internetu a kyberprostoru, nástup glo-

balizace, ale také jako nástup audiovizuality a multimediality. Nejen na internetu, ale i ve veřejném prostoru jsme zahrnováni 

audiovizuálními aplikacemi, audiovizuálními mediálními obsahy a propagačními sděleními. Jako by už „stará monomedialita“ 

neměla v tomto integrujícím světě digitálních médií a technologií své místo.

Téma práce, která se zabývá „monomediálními“ rozhlasovými pořady pro mládež, jsme si vybrali ze dvou zcela osobních 

pohnutek:

V tomto případě zcela zastáváme názor, že méně je někdy více. Věříme, že rozhlas stále skýtá už mnohými pojmenované 

kvality – „is a wider window on the world – poskytuje širší obraz světa“ (Scannell 1996) nebo „stimulates the mind‘s eye 

– stimuluje představivost“ (Crisell 1994). Tyto kvality nemohou audiovizuální média integrující oba hlavní smysly člověka, 

zrak i sluch, nikdy nahradit. Domníváme se, že pro všestranný rozvoj jedince i společnosti by si měl rozhlas udržet své místo 

po boku ostatních médií.

Vedle toho si také uvědomujeme, že pokud si rozhlas hodlá pozici významného média udržet, musí si své posluchače 

především „vychovat“. Proces, kdy si jedinec osvojuje návyky „na celý život“, pak probíhá především v mládí.

Fakt, že veřejnoprávní rozhlas v současnosti oslovuje především starší posluchače, se pomalu stává jeho obecnou cha-

rakteristikou. Málokdo se však ptá, zda měl Český rozhlas v uplynulých letech mladým lidem co nabídnout.

V této práci proto hodláme podat ucelený obraz nabídky slovesných pořadů pro mládež v období od vzniku Českého 

rozhlasu v roce 1992 do současnosti. Zmapovanou nabídku zhodnotíme z hlediska vyváženosti, a tím i plnění zákona1 o Čes-

kém rozhlase, kterým je ve vztahu k mládeži vázán. Postihneme vývojové tendence slovesných pořadů pro mládež, a to ze 

dvou základních úhlů pohledu: zajímá nás, jaká témata (tematický záběr) se zpracovávala, ale také, jakou formou (formálně-

-žánrové zakotvení). Dále hlouběji představíme dva vybrané pořady, které jsme shledali jako inovativní, a v konečné fázi 

ještě zrekapitulujeme reálný dosah současné nabídky slovesných pořadů pro mládež Českého rozhlasu. Budeme se věnovat 

problematice poslechovosti veřejnoprávního rozhlasu ve skupině mládeže a nastíníme nové možnosti, jak potenciální mladé 

posluchače oslovit.

Největším přínosem práce tak z našeho pohledu budou její nové poznatky o pořadech, které doposud nezmapovala žádná 

odborná literatura ani diplomová práce. Vedle toho přinese práce i kritický pohled na plnění či neplnění zákona o Českém 

rozhlase z hlediska výroby a šíření pořadů pro mládež, stejně jako kritický pohled na vývojové tendence (z hlediska tematic-

kého záběru a formálně-žánrové skladby) v tvorbě slovesných pořadů pro mládež.

Vztah k tezím

Proč jen Český rozhlas?
Od původního záměru zmapovat skutečně veškerou českou produkci pořadů pro mládež jsme po podrobném průzkumu 

upustili, a to z následujících důvodů: Za prvé by celkový materiál dalece překračoval hranice bakalářské práce. A za druhé 

se ukázalo, že soukromé stanice, s výjimkou rádia Proglas, nedisponují žádným archivem. Znamenalo by to tedy, že bychom 

výzkum nemohli realizovat metodou, jakou jsem si zvolili.

Kam se podělo Domino nebo Teenweb?
Při podrobném seznámení s problematikou mládeže uvnitř Českého rozhlasu jsme dospěli ke zjištění, že především Český 

rozhlas 2 nakládá s kategorií mládeže velmi volně (viz kap. 3.2). Stejný problém jsme pak shledali i v případě obou diplomo-

vých prací (Štramberk 2004 a Košťál 2009), které se zabývaly tvorbou pro děti a mládež právě této stanice. I když ve svém 

názvu deklarují, že mapují pořady pro děti a mládež, ve skutečnosti se v nich s tvorbou pro mládež prakticky nesetkáme (viz 

opět kap. 3.2).

Rozhodli jsme se proto být v této práci na rozdíl od již zmíněných diplomových prací důslední. Pro výběr pořadů jsme 

striktně zvolili spodní hranici 15 let a mapujeme skutečně jen pořady pro mládež od 15 do 30 let (viz vymezení mládeže kap. 

1.1.5). Záměrně vynecháváme pořady, které se pohybují i těsně pod touto hranicí (Domino, internetový portál Teenweb). 

Chceme tak podpořit vnímání rozdílu mezi skupinou dětí a skupinou mládeže. V práci také nechceme „recyklovat“ látku, 

která již byla zmapována (např. o pořadu Domino v obou zmíněných diplomových pracích) a budeme se věnovat jen dosud 

nezmapovanému materiálu.

Slovesné pořady
Poté, co jsme se rozhodli vymezit skupinu mládeže věkovou hranicí 15–30 let (viz zmíněná kap. 1.1.5), vyvstal před námi nový 

problém. Pro tuto cílovou skupinu je určeno hodně i ryze hudebních pořadů. Jak vysvětlujeme v kapitole 1.2, rozhodli jsme se 

proto uvádět termín slovesný pořad pro mládež a soustředit se na mluvené slovo, které je pro veřejnoprávní médium hlavním 

komunikačním prostředkem. 
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Kam se poděly některé kapitoly?
Pro kapitoly týkající se specifik tvorby pro mládež, nejčastějších žánrů nebo jazykové kultury nakonec neexistovaly žádné 

teoretické podklady. Rozhodli jsme se je proto v práci vynechat. Jazyková specifika pořadů pro mládež jsme nezahrnovali 

ani do charakteristiky pořadů, neboť představují příliš specifickou oblast, kterou na malé ploše nejsme schopni adekvátně 

zahrnout.

Kapitolu týkající se soukromých stanic jsme nakonec zapracovali do kapitoly širších kontextů vztahu Českého rozhlasu 

a mládeže, se kterou jsme v tezích nepočítali. Prezentujeme v ní slovesnou tvorbu pro mládež Českého rozhlasu především 

v kontextu návyků mládeže a soukromých rádií, a hodnotíme tak její reálný dosah.

Od roku 1992 do současnosti
Nové programové schéma Radia Wave platné od dubna roku 2012 výrazně pozměnilo i nabídku slovesných pořadů pro mládež. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zkoumané období uvedené v tezích (1992–2010) rozšířit až do současnosti.

Nový pohled na cíl práce a její přínos
V tezích diplomové práce jsme jako hlavní cíl uvedli přehledný výčet a charakteristiku jednotlivých pořadů. Rozhodli jsme 

se z této charakteristiky vycházet, v samotné práci však nechceme čtenáře zatěžovat „jen pouhým výčtem“. Na celé dlouhé 

období od roku 1992 do současnosti tedy hodláme podat, jak už jsme uvedli v úvodu práce, ucelenější pohled. Jmenovitě 

charakterizujeme pořady jen v kapitole 4.

Struktura práce
Struktura práce v návaznosti na uvedené změny dostala následující podobu:

V první kapitole vymezujeme kategorie „mládež“ a „slovesný pořad pro mládež“ a na základě tohoto vymezení posléze 

mapujeme pořady napříč historií rozhlasového vysílání. V druhé kapitole přinášíme stručný vhled do historie do konce roku 1991, 

následující kapitola pak mapuje výrazné změny roku 1992. Čtvrtá kapitola se věnuje pořadům stěžejního období od roku 

1993 do současnosti napříč stanicemi a charakterizuje vybrané pořady samostatně. Pátá kapitola patří slovesným pořadům 

Radia Wave. Jak ještě zdůvodníme v práci, mapujeme vývoj nabídky slovesných pořadů Radia Wave a její současnou podobu 

(tematický záběr a formálně-žánrovou skladbu). Kapitola šestá patří hloubkové analýze vybraných dílů pořadů, které jsme na 

základě zmapovaného období vyhodnotili jako formálně a tematicky inovativní. Poslední kapitola přináší pohled na slovesnou 

tvorbu pro mládež z odstupu a zkoumá její reálný dosah.

Sběr dat
Způsob výzkumu, tedy sběru dat, se nijak neodchýlil od záměru uvedeného v tezích. Práce čerpá z oficiálních dokumentů 

Českého rozhlasu dostupných buď v elektronické podobě, nebo fyzicky v Archivu Českého rozhlasu, programových schémat 

Týdeníku Rozhlas, dostupných nahrávek v Archivu Českého rozhlasu nebo internetového archivu iRadio, osobních rozhovorů 

a korespondencí a okrajově také ze scénářů dostupných v Archivu Českého rozhlasu nebo z osobních archivů tvůrců.

Výzkum probíhal na třech různých úrovních:

Pro kapitolu 4, která podává charakteristiku pořadů jmenovitě, jsme čerpali vedle zmíněných zdrojů především z osobních 

archivů, hloubkových rozhovorů nebo korespondencí. Informace získané orální historií jsme dále ověřovali prostřednictvím 

poslechu nahrávek a dohledáním v programových schématech.

Jako nejvýznamnější zdroj pro kapitolu 5 mapující vývoj nabídky a současnou skladbu pořadů Radia Wave nám posloužil 

strukturovaný dotazník autorům pořadů. Dále jsme využili záznamy pořadů a anotace internetového archivu iRadio.

Kapitola 6 vychází z poslechu přesně vymezených nahrávek, které uvádíme v úvodu práce.

V závěrečné kapitole jsme pracovali s již dostupnými publikovanými výzkumy a dále pak s daty poskytnutými agenturou 

Median.

1  Výklad pojmů a postup práce

V první kapitole definujeme pojem „mládež“ pro potřeby této práce a dále vysvětlíme, jakými pořady se v práci budeme zabývat. 

Stanovíme kritéria pro vymezení „slovesných pořadů pro mládež“ a vyjmenujeme kategorie, kterými je bu deme charakterizovat.

1.1  Výklad pojmu mládež
Pro termín mládež neexistuje zcela jednoznačná definice. V následujících podkapitolách se proto podíváme, jak tento pojem 

vymezují vybrané společenské vědy a jak s ním nakládají různé instituce, včetně Českého rozhlasu. Na základě přehledného 

výčtu si zvolíme vlastní úhel pohledu na mládež pro tuto práci.
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1.1.1 Mládež pohledem vybraných společenských věd
Vědní obor psychologie dává před pojmem mládež přednost vývojovým etapám osobnosti (pubertě, adolescenci atd.), proto 

jeho přesnou definici v přehledové psychologické literatuře nenacházíme. Psychologický slovník se vyjadřuje pouze o mládeži 

rizikové, kterou vidí jako součást mladistvých, jedinců ve věku od 15–18 let [Hartl, Hartlová 2009: 320].

Kategorie mládež se však stává předmětem výkladu především sociologických teorií – teorií mládeže se ze sociologického 

pohledu zabývali Samuel Eisenstadt, Erik H. Erikson, Jürgen Habermas a další). Její věkové vymezení nalézáme ve Velkém so-

ciologickém slovníku: „V našich podmínkách se mládež uvažuje většinou od 14 do 15 let, kdy končí povinná školní docházka, do 

30 let, kdy jsou završeny dílčí procesy sociálního zrání u všech skupin mládeže.“2 Za konec tohoto období je podle Ondrejkoviče 

(1997) uváděn i věk 32 let. Český sociolog Sak (1985) dále definuje mládež jako skupinu, jež se připravuje na výkon povolání, 

postupně přebírá společenské role (manžela/manželky, rodiče, voliče apod.) a osvojuje si profese a společenské mechanismy.

Definici zjevně navazující na sociologické pojetí nacházíme také v Pedagogickém slovníku, v němž je mládež vymezena 

jako sociální skupina lidí v rozmezí přibližně od 15 do 24 let věku. Slovník jedince ze skupiny mládeže charakterizuje jako 

mladé lidi, kteří přestali plnit roli dětí, avšak společnost jim ještě nepřiznává role dospělých. „Mládež má charakteristický 

způsob chování a myšlení, jiný systém vzorů, norem, hodnot. Každá generace mládeže reprodukuje některé kulturní hodnoty 

dané společnosti, jiné odmítá a vytváří hodnoty nové.“3

1.1.2 Mládež pohledem mezinárodních institucí
Jak uvádí Kraus v příspěvku Pedagogické encyklopedie [Kraus 2009: 361], v dokumentech UNESCO je za horní hranici mlá-

deže považován věk 26 let, v materiálech OSN je pak mládež chápána jako kategorie 15–24letých.

Ve statistických ročenkách Eurostatu4, 5 pod správou Evropské komise shledáváme horní hranici dokonce 29 let a v pro-

gramu Mládež v akci6, rovněž podporovaném Evropskou komisí, nalézáme shodnou cílovou skupinu 15–29letých (výjimečně 

13–30letých).

1.1.3 Mládež pohledem veřejnoprávních médií
Podle Vraspírové rozlišuje Česká televize cílové skupiny prostřednictvím interního vyhledávacího systému v archivu pořadů. 

V něm definuje kategorii mládeže jako mladé lidi starší 15 let, které dále dělí na středoškoláky a učně. Jak dále komentuje 

sama Vraspírová, toto rozdělení působí zastarale a neaktualizovaně, neboť u označení žáků základní školy udává rozmezí od 

páté do osmé třídy a ignoruje tak třídu devátou [Vraspírová 2011: 14].

Český rozhlas na rozdíl od České televize v žádném z oficiálních dokumentů (Statut Českého rozhlasu, Kodex Českého 

rozhlasu nebo Hlavní programové zásady), jiném interním dokumentu ani podobném vyhledávacím systému (digitální nebo 

internetový archiv) mládež a její klasifikaci nespecifikuje. Případné vymezení cílové skupiny mládeže pro účely pořadů pro 

mládež probíhá uvnitř produkčních týmů.

1.1.4 Mládež pohledem rozhlasové teorie
Nepřímé vymezení mládeže nacházíme jen ve výkladu pojmu literárního a dramatického pořadu pro děti a mládež Maršíka 

(1999). Ten cílovou skupinu literárních a dramatických pořadů rozdělil na děti do 15 let a adolescenty a raně dospělé ve věku 

15–18 let [Maršík 1999: 17].

1.1.5 Mládež pohledem této práce
Na základě porovnání různých pohledů na mládež z národní i mezinárodní perspektivy a s ohledem na současný vývoj z po-

hledu pedagogicko-sociologického (oddalování horní hranice až k 32 letům) jsme se rozhodli vnímat v této práci mládež 

v rozmezí od 15 do 30 let věku.

Chceme tak podpořit rozdíl mezi skupinou dětí a skupinou mládeže a přispět k tomu, aby skupinu mládeže vnímal Český 

rozhlas jako plnohodnotnou a specifickou skupinu posluchačů, nikoliv jako nadstavbu dětského vysílání pouze v rozmezí 15–18 let.

V tomto vymezení mládeže se setkáváme s následujícími charakteristickými rysy: vystupňovaná zvídavost a iniciativnost, 

odpor proti předsudkům, tuposti a dogmatismu, chování v kontrastu se stylem života starších generací [Mácha 1965: 22], 

ale také zájem o krátkodobou módu [Skalková 1996: 30] nebo snadná absorpce progresivních idejí, resp. silná orientace na 

mladou radikální alternativu [Renč 1984: 8].

1.2  Slovesný pořad pro mládež a jeho složky
V oblasti rozhlasové teorie nacházíme jen málo prací, které by se věnovaly českému názvosloví a výkladu pojmů. V práci proto 

používáme terminologii Maršíka (1986 a 1999), a to jak v oblasti rozhlasového programu, tak jeho žánrů.

Rozhlasovým pořadem rozumí Maršík „obsahově i formálně uzavřený, relativně samostatný a časově ohraničený prvek 

vysílání (segment), který je v rozhlasovém vysílání vymezen zpravidla slovně (ohlášením, odhlášením), hudebním nebo jiným 

akustickým signálem (znělkou, časovým znamením, gongem, pauzou atp.) nebo skladebně (např. žánrovým či tematickým 
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odlišením. (…) Kromě jednoduchých pořadů (např. Dva na jednoho) se vysílají pořady složené, tvořené několika částmi s více 

či méně pevnou vazbou: magazíny (např. Meteor), sestavy (vánoční sestavy aj.), bloky (např. Dopolední radiožurnál), seriály 

aj.“7. Skladbou pořadů do větších celků vzniká rozhlasový program zaměřený na určitou cílovou skupinu (pro mládež, pro 

děti, rodinný aj.) nebo s převažující funkcí (žurnalistický typ programu, vzdělávací typ programu, zábavní nebo umělecký typ 

programu aj.) [Maršík 1995: 12–13].

Kritéria pro výběr pořadů, které nadále v práci zahrnujeme, jsou dvojí.

V první řadě sledujeme pořady určené primárně mládeži, tak jak jsme ji definovali v předchozí kapitole – tedy mladým 

lidem v rozmezí od 15 do 30 let.

V druhé pak vybíráme pořady slovesné. Mezi slovesné pořady počítáme ještě všechny ty, v nichž mluvené slovo činí ale-

spoň polovinu celkové stopáže pořadu. Pro tuto krajní hranici jsme se rozhodli především na základě toho, že právě polovinu 

stopáže zaujímalo mluvené slovo v pořadu Mikrofórum, považovaném za jednu z tradičních forem pořadů mládež. Vyhýbáme 

se tak záměrně pořadům hudebním, neboť v nich mají žurnalistické postupy minimální prostor a pro porovnávání s pořady 

mluveného slova představují příliš vzdálenou, až nesouměřitelnou kategorii. 

Abychom mohli vybrané pořady pro potřeby této práce souměřitelně charakterizovat, budeme se u každého pořadu 

zaměřovat na následující kategorie:

- forma pořadu (magazín, profilový pořad8, diskuzní pořad aj.)

- obsažené žánry

- způsob odbavování (živě nebo ze záznamu)

- moderátorské zastoupení

- vysílací čas

- tematický záběr

Na závěr ještě dodáme, že s těmito okruhy pracujeme jen volně. Charakteristika pořadů sice zahrnuje vždy všechny okruhy, 

text podle nich není striktně členěn. Vyhrazujeme si tak prostor přizpůsobit charakteristiku a její jednotlivé okruhy potřebám 

každého pořadu.

2  Historie slovesných pořadů pro mládež Československého rozhlasu

V práci jsme neměli prostor k tomu podat celou historii vysílání pro mládež Československého rozhlasu dopodrobna, proto 

jsme kapitoly od počátku vysílání do konce 70. let zpracovali jen stručně. Důkladněji jsme se zaměřili až na období, která 

vzniku samostatného Českého rozhlasu bezprostředně předcházela.

Cílem je odhalit čtenáři, zda v Československém rozhlase existovala tradice slovesných pořadů pro mládež a v jaké 

„sestavě“ a s jakou historií vstupovaly do éry samostatného Českého rozhlasu. Jen tak budeme schopni adekvátně nahlížet 

období, kterému se v práci věnujeme především.

Pro tuto kapitolu jsme čerpali především ze souborné publikace Od Mikrofonu k posluchačům a dvou diplomových prací 

věnovaných pořadu Mikrofórum. Abychom však zabránili pouhé „recyklaci“ textu, o období přelomu socialistického a svobodného 

rozhlasu jsme hovořili s tehdejšími redaktory Ivanem Rösslerem a Richardem Medkem. Text tedy čerpá i z těchto rozhovorů. 

2.1  Od počátku vysílání do konce 60. let
Pravidelné vysílání pro děti zahájil Československý rozhlas oficiálně k 1. září roku 1925 [Köpplová 2003: 18]. Samostatné vysí-

lání pro mládež tou dobou oficiálně nevzniklo, jeho počátky však nacházíme již v předválečném školském rozhlase zřízeném 

v roce 1926 a od roku 1932 zařazeném do pravidelného vysílání po všechny dny v týdnu. Školský rozhlas vytvářel pořady 

hudební, literární, historické, z vlastivědy i z oborů vědecko-technických.

Z hlediska žánrů nabízel přednášky, vyprávění, reportáže i hrané reportáže, scény, dramatizace, koncerty nebo hudební 

výklady s ukázkami [Ješutová a kol. 2003: 128–9]. Později se přidala ještě sobotní Půlhodinka pro mládež [Patzaková 1935: 463], 

sobotní hra pro mládež a nakonec celá řada večerních literárně-dramatických pořadů [Ješutová a kol. 2003: 222].

Na činnost školského rozhlasu navázala v 50. letech Hlavní redakce pro děti a mládež, jejímiž základními organizačními 

složkami ve vztahu k mládeži byly redakce vysílání pro školy (pouze na krátkou dobu), umělecké redakce – hudební a literární, 

redakce vzdělávání pro mládež, respektive redakce vědy a techniky (v té vznikl už v roce 1962 populárně vědecký magazín 

pro mládež Meteor) a především redakce vysílání pro mládež pro věkovou skupinu 15–30 let.

Redakce vysílání pro mládež měla za úkol působit na mladé lidi prostřednictvím publicistických pořadů. Ty zprvu nava-

zovaly především na aktivity organizace Svazu mládeže a v souladu s dobovou frazeologií se nazývaly Mládí republiky nebo 

Mladé směně. Svazáckou vlnu postupně vystřídaly pořady s kritickým pohledem do života předznamenávající budoucí vývoj 

směrem k živému vysílání (např. Mikrofon mladých) [Ješutová a kol. 2003: 271–2]. Pořady kritického ražení charakterizoval 

schizofrenní stav: redakce naplňovala ideově tematický plán o působení na mládež, nařízený Ústředním výborem Komunistické 
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strany Československa, vyráběla pořady o vztahu mládeže k práci a ke společnosti a zároveň hledala způsoby, jak na tato 

„nezáživná témata“ napasovat vlastní názory a kritický pohled. Pořady nového proudu aktivní mládežnické publicistiky, kterých 

po Mikrofonu mladých stále přibývalo (v této vlně vznikl umělecko-publicistický blok Večer po neděli nebo později tradiční 

pořad Mikrofórum), získávaly ocenění za formální zpracování a současně si odnášely důtky za porušování ideově politických 

programových zásad [Ješutová a kol. 2003: 312–4].

V návaznosti na podporu studentského hnutí od podzimu roku 1967 zaznívaly z Mikrofonu mladých a Mikrofóra „revoluční 

hlasy“. Stále více vycházely najevo reformní síla a elán mládeže, které dosáhly svého vrcholu po zrušení cenzury v polovině 

roku 1968. Když se dosavadní vysílací schéma po srpnu roku 1968 zcela zhroutilo, vedení Československého rozhlasu řadu 

dosavadních pořadů mládežníků zrušilo [Ješutová a kol. 2003: 315].

2.2  Období normalizace
Období normalizace charakterizoval v návaznosti na „nebezpečnou zkušenost“ z roku 1968 poprvé zvýšený zájem především 

o skupinu mládeže ve věku 15–30 let spíše než dětských posluchačů. Jak shrnuje Ješutová, „péče o mladého posluchače 

patřila vždy mezi hlavní úkoly, které normalizační vedení rozhlasu hlasitě deklarovalo při každé příležitosti jako prioritu.“9

I vzhledem k událostem pražského jara si vedení rozhlasu stanovilo nový cíl: upevnit především v mládeži socialistické 

ideově politické zásady, respektive mravní a estetické kvality a světonázor vládnoucí ideologie. I když tato zvýšená výchovná 

funkce rozhlasu nebyla nikdy ani v období normalizace formulována do konkrétních výchovných cílů s detailními plány, jak by 

to vyžadovala teorie výchovy [Maršík 1986: 19], v její všeobecné formě byl na ni při každé příležitosti kladen důraz.10 

Prostor ve vysílání spolu s výrobními prostředky vyhrazenými Hlavní redakci pro děti a mládež umožnily vznik celé řady 

nových pořadů. Jejich obsah pod hlavičkou výchovného záměru nanovo zatěžkával značně ideologický obsah, jenž měl mladé 

posluchače navést na „správnou politickou orientaci“. Z našeho pohledu je ale důležité, že tehdejší mladí a entuziastičtí re-

daktoři přinášeli do rozhlasu tvarové a žánrové inovace. Experimentovali především na poli živého vysílání, které začal rozhlas 

uplatňovat od poloviny 70. let. Ve svých pořadech kladli důraz zejména na kontakt s posluchači11 [Ješutová a kol. 2003: 386]. 

Z hlediska rozhlasové praxe proto hovoříme o bohatém a inovativním období.

K pořadům s delší tradicí (Mikrofórum, Meteor) se postupně přidávaly pořady nové: Paprsek (magazín vědy a techniky), 

Listárna (s tématem lidských vztahů), Mládežnický pondělník a Kontakt. Od roku 1974 přibyl ještě čtyřhodinový blok Vysílá 

studio mladých, který fungoval s obměňovatelnou vnitřní strukturou bohatou na žánry, propojující předtáčené pořady s živým 

vysíláním [Ješutová a kol. 2003: 386].

V roce 1980 ustavilo vedení rozhlasu tzv. redakci mládežnické publicistiky (pro skupinu 15–30letých, pozn. autora), kterou 

prezentovaly čtyři typy pořadů: Mikrofórum (každý všední den odpoledne, okruh Praha), Studio mladých (pondělí večer, okruh 

Praha), Studentský chlebíček (poradna pro studenty, seznamka) a Kontakt (Vltava). Jak dále konstatuje Ješutová, Mikrofórum 

(od ledna 1987 rozšířené o Noční linku Mikrofóra, charakterizovanou jako „dialogy o životě“) a Studio mladých si uchovávaly 

vysokou přízeň posluchačů. „Mikrofórum mělo podle tehdejších výzkumů pravidelně 1 200 000 posluchačů, Studio mladých 

jen o něco méně – kolem 1 000 000.“12

Hudební dramaturgii vysílání mládežníků tvořily skladby českých a slovenských skupin, tvorba národů SSSR a ostatních 

zemí socialistického tábora. Poprvé ale také produkce anglosaské oblasti a ostatních zahraničních interpretů na poli popu-

lární hudby s akcentem na tvorbu pokrokových směrů – afro-latinsko-americkou, francouzskou nebo italskou [Renč 1984: 8].

Pod rukama redaktorů Daniely Sedlářové (vedoucí redakce), Ivana Jablonského, Ivana Rösslera, Jiřího Mejstříka a dal-

ších začala vzkvétat tradice živých kontaktních pořadů s nasazením VKV vysílaček (k dispozici měli celkem dvě a volné byly 

především ve večerních hodinách, kdy je již nevyužívala redakce zpravodajství, pravidelně se tedy vysílalo minimálně ze tří 

stanovišť). Mantinely předpisů ideově tematických plánů a vytyčených socialistických cílů výchovy v socialistického člověka 

ani tentokrát nedokázaly živelnost mladého progresivního smýšlení usměrnit. O to méně, když i do Československa doputo-

vala naděje perestrojky. Redakce mládežnické publicistiky pravidelně přenášela koncerty i v Praze zakázaných hudebníků 

(byl to například Jiří Suchý, který kvůli zákazu hraní na území Prahy vystupoval v plzeňském klubu Porta), na jaře roku 1989 

pak v přímém přenosu odvysílala besedy s členy tzv. disentu, probíhající na půdě Domu sovětské vědy a kultury. Vznikla 

také nová série Interview aneb 5 minut po konkurzu – živé vysílání z besedy v Paláci kultury. Diváci v sále měli možnost klást 

otázky přítomné osobnosti a na konec se zařazoval ještě telefonický rozhovor hosta s další významnou osobností. Takto měli 

diváci i posluchači možnost slyšet rozhovory dvojic: Zdeňka Mahlera s Milošem Formanem (tou dobou ve Spojených státech 

amerických) nebo Františka Kožíka s Adolfem Branaldem [Rozhovor s Ivanem Rösslerem 2012]. Celková atmosféra vysílání 

mládežníků opět naznačovala náklonnost k revolučním silám v zemi.

2.3  Revoluce v centru pozornosti mládeže a ozvěny roku 1989
Ke dni 4. září roku 1989 vznikl ve spolupráci Hlavní redakce pro děti a mládež s Hlavní redakcí pro mládež a vzdělávání v Bra-

tislavě samostatný okruh pro mladé posluchače spojující úspěšné programové typy obou stanic: Mikrofórum, Noční linka 

Mikrofóra, resp. Rádio Elán a Modrá vlna, odtud tedy i jeho název E+M (Elán a Mikrofórum). Produkční zázemí stanice tvořili 
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především původní redaktoři-mládežníci. Stanice vysílala v pásmu VKV II (evropská norma CCIR – současně ovšem šířeno 

i na středních vlnách) a byla koncipována jako osmihodinové vysílání (od 15 do 23 hodin.). První čtyřhodinový blok připadal 

slovenskému Elánu a následující čtyři hodiny pak českému Mikrofóru.13 „Základem bylo živé vysílání, informace o politice, 

ekonomice a kultuře; 65–70 % vysílání tvořila hudba, zejména tzv. menšinových žánrů.“14 Doménou českého bloku se stal 

pravidelný Magazín Mikrofóra.

Na podzim tohoto roku už bylo jasné, že navzdory všem snahám vybudovat si v mládeži pokračovatele socialistické 

společnosti se schylovalo k situaci z roku 1968. Museli to být opět redaktoři mládežníků, především redaktoři Mikrofóra, kdo 

jako první překročili vnitřní nařízení vedení rozhlasu a zapojili se do reportování z listopadových událostí roku 1989. Lidé 

všech věkových skupin, kteří do té doby vyhledávali „pravdivé“ informace na zahraničním rozhlase, začali ladit mládežnické 

vysílání [Ješutová a kol. 2003: 388].

Redaktoři Mikrofóra uskutečnili množství přímých přenosů nejprve z revolučních ulic a posléze z celé řady akcí, jež ná-

sledovaly. Z tohoto období se například zachoval rozhovor Ivana Rösslera s Václavem Havlem nebo Jiřího Mejstříka s Karlem 

Krylem nebo Jiřím Suchým15 z přímého přenosu Koncertu pro všechny slušný lidi. Ten se konal 3. prosince roku 1989 ve spor-

tovní hale na Výstavišti v Praze a redaktoři Mikrofóra ho prokládali mluvenými vstupy [Rozhovor s Ivanem Rösslerem 2012].

E+M, stanice pro mladé, ukončila vyslání závěrem roku 1990 (rozhodnutí padlo již v létě). „Vedení Čs. rozhlasu na Sloven

sku zastávalo názor, že tuto stanici již nebude potřebovat a její vysílací síť využije pro šíření jiných programových okruhů.“16 

Druhým důvodem bylo nejisté finanční zajištění rozhlasu ze státního rozpočtu a z nedostačujících rozhlasových poplatků 

[Ješutová a kol. 2003: 417].

V samostatném Českém rozhlase byl tento projekt na krátkou dobu obnoven, od října roku 1991 do konce roku 1992, 

coby samostatná stanice Rádio Mikrofórum s šéfredaktorem Richardem Medkem. Z osmihodinového vysílání zbyly pouze 

čtyři hodiny v pravidelném čase od pondělí do soboty od 16 do 20 hodin, v neděli od 15 do 19 hodin (celé čtyři hodiny patřily 

hitparádě). Vysílání se šířilo v pásmu VKV II v doplňkové síti vysílačů stanice Praha, která zde v ostatních časech vysílala 

vlastní program [Ješutová a kol. 2003: 417].

Blok zahajoval kontaktní pořad Mikromix, do kterého se v hodinovém úseku pravidelně dovolalo 10–15 mladých lidí. 

V pořadu měli možnost vyjadřovat svůj názor na dané téma pro aktuální den (např. trest smrti). Na závěr pořadu shrnul téma 

a jednotlivé názory prostřednictvím telefonického spojení nebo živě ve studiu odborník [Rozhovor s Richardem Medkem 2012].

Po krátkých zprávách následoval od 17 hodin pětasedmdesátiminutový Magazín Mikrofóra. Zbylý čas do 20 hodin vyplňovaly 

vždy tři další, převážně hudební pořady (LP na pokračování, Radioporta, Nezávislá scéna, Gungho, Poste restante pop, Jam 

a další) doplněné publicistickými pořady často z jiných redakcí (30 minut od Greenwiche – redakce BBC, Církve, náboženská 

hnutí, sekty – redakce náboženského vysílání, Kultura 91 (92) a Svět – reportáže a rozhovory).

3  Zlomový rok 1992 a ztráta kontinuity

Rok 1992 vnesl do struktur Československého, respektive Českého rozhlasu natolik zásadní legislativní a organizační změny, 

že jsme se rozhodli věnovat mu samostatnou kapitolu. Usnesení, která padla v tomto „mezidobí“ – od vzniku Českého rozhlasu 

a zániku Československého, totiž zcela zásadním způsobem ovlivnila především slovesnou tvorbu pro mládež.

3.1  Pořady pro mládež předmětem zákona
Podzim roku 1991 položil legislativní základy pro vznik samostatného Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média v rámci 

duálního systému vysílání17.

Přijatý zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991 udělil veřejnoprávnímu rozhlasu s platností od 

1. ledna roku 1992 mimo jiné tuto povinnost:

§2

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, 

zábavních a vzdělávacích pořadů pro děti a mládež.

Na plnění zákona č. 484/1991 Sb., tedy i jeho povinnost vyrábět a vysílat pořady pro mládež, dohlíží Rada Českého rozhlasu 

(Rada ČRo). Své výtky a doporučení sděluje vedení rozhlasu a veřejnosti především prostřednictvím výročních zpráv o činnosti 

a hospodaření Českého rozhlasu.

3.2  Reorganizace a zánik Hlavní redakce pro děti a mládež
V návaznosti na rozběhlou transformaci médií reagoval Český rozhlas 1. etapou reorganizace: K 1. květnu roku 1992 zanikly 

všechny hlavní redakce včetně Hlavní redakce pro děti a mládež. Nahradila ji, jak píše Štramberk (2004) „o poznání menší“ 

redakce vysílání pro děti a mládež (RVDM) Českého rozhlasu 2 – stanice Praha. Jakkoliv celý název redakce nesl i označení 
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skupiny mládeže, velká část původních redaktorů-mládežníků se z Hlavní redakce pro děti a mládež vyčlenila se vznikem 

samostatného okruhu pro mladé – Rádia Mikrofórum. RVDM tedy od roku 1992 definitivně připravovala pořady, jak potvrdil 

pro tuto práci dlouholetý pracovník Jiří Hromádko, výhradně pro děti do 15 let18 [Korespondence s Jiřím Hromádkem 2012].

Rádio Mikrofórum s šéfredaktorem Richardem Medkem jako jeden ze čtyř tehdejších programových okruhů (vedle Prahy, 

Vltavy a Reginy) zaujímalo téměř výhradní pozici ve výrobě a šíření pořadů pro mládež.

3.3  Konec okruhu pro mladé
Největší zvraty v historii vysílání pro mládež přineslo jen několik posledních dní v prosinci roku 1992. Česká národní rada 

schválila v souvislosti s rozpadem federace dne 22. prosince roku 1992 zákon č. 36/1992 Sb., o některých opatřeních v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon, který vstoupil v platnost už 1. ledna roku 1993, umožnil veřejnoprávnímu 

rozhlasu uvést do provozu od ledna 1993 zpravodajsko-publicistický okruh (Radiožurnál). Zároveň však stanovil, že Český 

rozhlas nebude moci do budoucna šířit více než tři celoplošné programy – Prahu, Vltavu a Radiožurnál. Jeden celoplošný 

okruh měl vysílat na středních vlnách a dva v pásmu VKV [Mejstřík 1993: 2]. VKV II pásmo, na němž vysílalo Rádio Mikrofórum, 

tou dobou jediné centrum pořadů pro mládež ve věku 15–30 let, proto do týdne převzala úplně stanice Praha s šéfredaktorem 

Ivanem Rösslerem.19 Pro stanici pro mladé už žádné volné vysílače nezbyly, a tím její existence skončila.

3.4  Zánik Mikrofóra – tradičního pořadu pro mladé
Zánik okruhu pro mladé nejenže znamenal z hlediska rozhlasové historie krok zpět,20 ale také definitivně ukončil jednu celou 

éru mládežnické publicistiky.21 S posledním dnem roku 1992 zanikl i nejvýznamnější z mládežnických pořadů – (Magazín) 

Mikrofórum. Tento pořad si především pro svou nadčasovou formu vydobyl statut „kultovního“ nebo také tradičního pořadu 

pro mládež. Věnujeme se mu proto zvlášť v této podkapitole.

Střídající se mluvené vstupy a celé písňové skladby tvořily dohromady pořad s polovinou hudby a polovinou mluveného 

slova. S touto ve své době zcela výjimečnou formou přišlo Mikrofórum už v roce 1965. V období do vzniku samostatného 

okruhu pro mladé22 vysílalo střídavě živě nebo ze záznamu, ale především s důrazem na kontakt s mladými lidmi (mladí lidé 

buď volali své dotazy, účastnili se debat ve studiu, nebo jejich aktivity byly předmětem příspěvků). Každé vydání se věnovalo 

jednomu tématu, některé neslo dokonce ustálený, tematicky laděný podtitul (např. Kavalíři v džínsech věnující se zásadám 

chování ve společnosti)23 [Renč 1984: 46–47, 122].

Ve chvíli, kdy ke 4. září roku 1989 vznikl samostatný okruh pro mladé E+M, stalo se Mikrofórum v podobě Magazínu Mikro

fórum vlajkovou lodí českého vysílacího bloku (ostatní z předchozích normalizačních pořadů – Kontakt, Studentský chlebíček 

a další – zanikly). S odpovědným redaktorem Richardem Medkem se tento už tradičně mládežnický pořad proměnil ve výhradně 

živě vysílaný pětasedmdesátiminutový Magazín Mikrofóra. Vysílal pravidelně každý den od 17 hodin. V mozaice 8–9 příspěvků 

se mísily drobné zpravodajsko-publicistické žánry (živé vstupy, živé telefonáty, reportážní zprávy a reportáže nebo ankety) 

a rubriky na tipy a novinky napříč oblastmi zájmu (kultura, ekonomika, sport a další). Mikrofórum v této podobě vysílalo jak v rámci 

původního okruhu pro mladé E+M, tak v rámci Rádia Mikrofórum [scénář Mikrofóra, Rozhovor s Richardem Medkem 2012].

S definitivním zánikem okruhu pro mladé bylo sice Mikrofórum pod svým původním názvem obnoveno k 15. únoru roku 

1993 na nově vzniklé stanici Český rozhlas 1 – Radiožurnál, mládežnický charakter pořadu se však s novým zázemím vzkřísit 

nepodařilo. Jak popsal Alexandr Pícha, tehdejší šéfredaktor Radiožurnálu: „…redakce Mikrofóra de facto přestala existovat 

a pořady připravovaly domácí, zahraniční a publicistická redakce ČRo 1 – Radiožurnálu. Vznikala tak pravidelná Mikrofóra na 

zahraničněpolitická témata, na aktuální téma publicistická témata, na témata pro handicapované občany, historické souvislosti 

apod. Koncem 90. let už byl název Mikrofórum pouze formální značkou, kterou ČRo 1 – Radiožurnál držel, než se pro ni najde 

odpovídající využití na ČRo 2 – Praze“24. Když Mikrofórum – tradiční pořad pro mládež a poslední z pořadů mládežnické éry – 

spolu s celým okruhem zaniklo, tvůrčí tým mládežníků přišel o své redakční zázemí. Redakce vysílání pro děti a mládež při stanici 

Praha se totiž, jak jsme uvedli v předchozí kapitole, zaměřovala už pouze na pořady pro děti do 15 let. Tvůrčí tým původních 

redaktorů-mládežníků se definitivně rozprchl na zcela jiné pozice v Českém rozhlase, v jiných médiích nebo i zcela mimo ně. 

Shrnutí vývoje do konce roku 1992
Z historického průřezu je zjevné, že v české rozhlasové historii existovala tradice pořadů pro mládež od samých počátků vysílání.

První zásadní zlom v tvorbě pro mládež nastal se změnou politických poměrů v poválečném období. Novou epochu přitom 

charakterizoval především odklon od původně primární didaktické funkce (tradice školského rozhlasu).

Organizační a ideologické změny 50. let nastartovaly z hlediska rozhlasové tvorby pro mládež zcela novou epochu, která 

se rozvinula především během 60. let. Do centra pozornosti se dostala mládež v širokém pojetí od 15 do 30 let. Její aktivity 

se staly předmětem rozhlasového vysílání, a co především – její zástupci se začali na výrobě pořadů pro mládež autorsky 

podílet. Pořady pro mládež se začaly rovnat „pořadům mládeže“. Rozhlas objevil cestu, jak oslovit cílovou skupinu mladých 

posluchačů: pořady pro mládež povýšil od „pro ně“ na „jejich“. Tento princip tvorby především publicistických a zábavních 

pořadů pro mládež platí, jak uvidíme později, zcela až do současnosti.
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Padesátá léta umožnila mládeži utvořit uvnitř rozhlasu své „produkční centrum“. Od vzniku redakce publicistiky pro mlá-

dež existovala uvnitř Československého rozhlasu vždy samostatná redakční skupina mládežníků. Především „koncentrovaný“ 

mladý elán, kritický pohled a nonkonformita umožnily v období obecně plodných 60. let25 vznik nových a nadčasových forem, 

jako bylo např. Mikrofórum. Koncentrované uskupení mladých redaktorů dokázalo i v obecně stagnujícím a neplodném ob-

dobí normalizace posouvat rozhlasovou žurnalistiku dopředu – experimentovat na poli živého vysílání a aktivně hledat nové 

možnosti a podoby rozhlasového vysílání.

V návaznosti na tvůrčí přístup k médiu rozhlasu a redakční práci přistupovali „mládežníci“ se stejně nonkonformním 

a kritickým pohledem ke stávajícím poměrům. Není nijak překvapující, že se svým vysíláním v obou klíčových rocích – 1968 

a především pak 1989 – zasadili o nástup demokracie.

Rok 1989 představoval vrchol mládežnické tvorby, během něhož vznikl dokonce samostatný okruh pro mladé.

Když nastaly rozhodující kroky roku 1992, vedení rozhlasu (tehdejším generálním ředitelem byl dokonce bývalý redaktor-

-mládežník Jiří Mejstřík) však dalo přednost novému zpravodajsko-publicistickému okruhu na úkor okruhu pro mladé.

Na rozdíl od historie dětského vysílání, kde, jak píše Štamberk (1992) ve své diplomové práci, „změna politických poměrů 

postupně přinesla do programové skladby Českého rozhlasu výrazné změny, přesto byly některé pořady zachovány a je 

možno je z přijímače zaslechnout i dnes,“26 vysílání pro mládež prodělalo po roce 1989, respektive po roce 1992, prudký pád: 

redakce vysílání pro děti a mládež se stala centrem pořadů pouze pro děti do 15 let, zbylé pořady pro mládež vysílané před 

rokem 1989 začaly nabývat zcela jiné podoby (jak se dozvíme v dalších kapitolách, byl to případ Meteoru nebo sobotní hry 

pro mládež) a nakonec rok 1992 ukončil život přednedávnem vzniklého okruhu pro mladé – Rádia Mikrofórum.

Zatímco ve stejné době rostla konkurence komerčních rádií27, ve veřejnoprávním rozhlase nastalo dlouhé období tápání, 

„ve kterém se Český rozhlas – nutno přiznat – zabýval hlavně sám sebou, svou reorganizací a svými vleklými problémy (rozhla

sové studio Pankrác, budování samostatného Českého rozhlasu po rozdělení federace, atd.)“28.

Veřejnoprávní rozhlas postrádal až do vzniku Českého rozhlasu 4 – Radia Wave v roce 2006 centrum pořadů pro mládež, 

které by se jednak staralo o jejich výrobu a distribuci i na jiné okruhy a také pěstovalo tým mladých redaktorů.29 Toto dlouhé 

období, které nemělo v československé rozhlasové historii obdoby, trvalo více než čtrnáct let, a pokud prudký odliv mladých 

posluchačů v 90. letech přímo nezapříčinilo, minimálně k němu významně přispělo.30 

4  Slovesné pořady pro mládež Českého rozhlasu napříč vybranými stanicemi  
  od roku 1993 do současnosti

Po bouřlivém vývoji roku 1992 stojíme s Českým rozhlasem k 1. lednu 1993 na prahu nové etapy veřejnoprávního rozhlasu 

samostatné České republiky. Z předchozí kapitoly už víme, že okruh pro mladé zanikl a že v tuto chvíli neexistuje centrum 

pořadů pro mládež. Z původní tvorby pro mládež se tak setkáme jen s pouhými torzy.

Cílem této kapitoly je představit slovesné pořady pro mládež napříč stanicemi Českého rozhlasu 2, 3 a 6 v období od 

roku 1993 do současnosti. Vzhledem k tomu, že v těchto letech neexistovala bohatší kontinuální nabídka slovesných pořadů 

pro mládež ani jiný spojující prvek či úhel pohledu, představujeme každý pořad zvlášť na základě období vzniku. V první 

podkapitole se věnujeme pořadům navazujícím na svou předrevoluční historii, následně představíme pořady vzniklé během 

90. let a nakonec pořady „nového milénia“.

Pro kapitoly týkající se pořadů 90. let jsme čerpali především z osobních archivů tvůrců, v nichž jsme měli možnost na-

hlédnout do scénářů nebo si poslechnout záznamy pořadů, kterými Archiv Českého rozhlasu buď nedisponuje vůbec, nebo je 

ani badatelské veřejnosti nezveřejňuje. Dále naše poznatky pramení z osobních konzultací a hloubkových rozhovorů s tvůrci, 

programových schémat Týdeníku Rozhlas a poslechu vybraných pořadů prostřednictvím Archivu Českého rozhlasu. U pořadů 

vzniklých po roce 2000 jsme navíc měli možnost poslechu záznamů pořadů z internetového archivu Českého rozhlasu iRadio. 

Protože však iRadio uveřejňuje s ohledem na autorská práva jen sestříhané mluvené slovo, a to výjimečně i jen vybraný sestřih 

pořadu, ukázala se i zde konzultace s redaktory jako zcela nepostradatelná.

4.1  Předrevoluční pořady a jejich odklon od mládežnického zaměření
Pořady, které se vymykaly kategorii mládežnické publicistiky a nezanikly spolu s Rádiem Mikrofórum, našly útočiště na stanici 

Český rozhlas 2 – Praha. Z předrevoluční historie však na začátku roku 1993 nacházíme pouze dva – Meteor a sobotní hru pro 

mládež. Zajímavým osudem těchto pořadů je, že se oba, aniž by kdy vedení nějaké změny oficiálně deklarovalo, od původní 

cílové skupiny mládeže odklonily.

4.1.1 Odloučení populárně vědeckého magazínu pro mládež Meteoru
Předtáčený populárně vědecký magazín Meteor vysílal na vlnách Československého rozhlasu už od roku 1962, od roku 1972 

pak v dnes už tradičním čase od osmi hodin sobotního rána. Do éry samostatného Českého rozhlasu však vstoupil už po 

výrazné změně, kterou prodělal v létě roku 1990.
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Tou dobou Meteor převzal po dlouholeté éře popularizátora Josefa Kleibla31 redaktor Ivo Budil32. Pořad tehdy začal 

připravovat už nikoliv v redakci vědy a techniky Hlavní redakce pro děti a mládež, nýbrž v redakci vědy a techniky, jejímž byl 

vedoucím redaktorem, v rámci Hlavní redakce vzdělávání. Už zmíněná organizační změna může do jisté míry značit posun, 

k jakému se s nástupem Ivo Budila schylovalo.

Redaktor Ivo Budil přišel do redakce Meteoru po letité zkušenosti ve vědecko-populárním časopise Vesmír a od počátku 

evidentně koncipoval pořad zcela odlišně než Josef Kleibl. Na Kleiblovu koncepci pořadu pro mládež nikterak nenavazoval 

a ani se o to nesnažil.

Josef Kleibl zařazoval do magazínu především pro mladé lidi přitažlivé dramatizace a upravované četby tematicky spja-

tých děl krásné literatury (např. román Edvarda Valenty Představuje se Eskymák nebo série detektivek Sherlocka Holmese), 

pravidelně referoval o aktivitách mládeže ve vědě a v ekologii (příspěvky Poradna pro přírodovědné kroužky pionýrských 

domů, medailony ekologických hnutí – např. o mladých ochráncích přírody, aktivity hnutí Brontosaurus aj.) nebo si zástupce 

mladých lidí zval k debatě do studia. Z Meteoru Ivo Budila se mládež zcela vytratila. S jeho érou vstoupila do populárně vě-

deckého magazínu především celá řada předních osobností české vědy (Jiří Grygar, Ivan Raška, Milan Hlavačka, Vratislav 

Schreiber, Zbyněk Roček a další). Ivo Budil pravidelně zařazoval jejich vlastní příspěvky nebo rozhovory s nimi. Spolu s vědci 

a Ivo Budilem tak do Meteoru vstoupila celá řada specializovaných témat z oblasti vědy (např. o pohledech současné paleon-

tologie, o pokroku studia termojaderné fúze aj.) a managementu vědy (např. o nelehkých osudech Ústavu lékařské biologie).

Jak jsme zmínkami témat jednotlivých příspěvků naznačili, Ivo Budil dramaturgii pořadu Meteor nikdy nepřizpůsoboval 

speciálně mládeži, a proto se zdálo jako zcela logické, že se podtitul pořadu populárně vědecký magazín pro mládež k březnu 

1993 definitivně vytratil a nahradilo ho znění pro mladé všech generací, pořad pro ty, kteří mají přemýšlivý vztah k přírodě, 

k vesmíru i k lidem. K tomuto datu éra Meteoru jako populárně vědeckého magazínu pro mládež oficiálně skončila.33, 34

4.1.2 Nenápadný konec sobotní hry pro mládež
Podobný osud zaznamenala také tradiční hra pro mládež ve svém sobotním čase se začátkem mezi 13–13.30 hodin.

Sobotní hra jako nedílná součást uměleckého typu programu pro mládež doprovázela rozhlasové vysílání, jak víme již 

z historického přehledu, už v předválečné éře rozhlasu. Začínala jako součást školského rozhlasu, v poválečné éře pokračovala 

jako součást tvorby Hlavní redakce pro děti a mládež a nakonec od první etapy reorganizace v roce 1992 jako pořad redakce 

vysílání pro děti a mládež stanice Český rozhlas 2 – Praha.

V původní koncepci pro cílovou skupinu 15–25 let zařazovala ještě do poloviny 90. let původní rozhlasové hry a dramatizace, 

mezi kterými bychom našli známá světová díla jako například: Důkaz Isaaca Asimova, Mistra a Markétku Michaila Bulgakova, 

Gargantuu a Pantagruela Françoise Rabelaise, z českých pak Sen o tisíci patrech Jana Weisse nebo rozhlasovou hru Ivana 

Hubače-Hejny Překročit svůj stín.

Zatímco počátkem 90. let ještě existovaly speciální vysílací časy her pro děti a sobotní hra pro mládež, v polovině 90. let 

došlo k zásadní změně dramaturgie: čas sobotního odpoledne začal patřit oběma skupinám – dětem i mládeži. „V průběhu 

let se pak měnilo zadání – spíš pro mládež, spíš pro děti, pro rodinný poslech atd. Nakonec jsme začali používat název pořadu 

sobotní hra a posléze hra pro děti a jejich rodiče.“35

V dramaturgii hry pro rodinný poslech nyní nalezneme díla zaměřená dominantně na cílovou skupinu dětí do 15 let věku. 

Mezi ně patří například: Vernův Vynález zkázy, Wildovo Strašidlo cantervillské, Londonův Martin Eden, Mayův Vinnetou, Du-

masovi Tři mušketýři nebo Hrabě Monte Christo, romány Jonathana Swifta, Daniela Defoea, Marka Twaina, J. R. R. Tolkiena 

a dalších.

Desítky let vyhrazený prostor pro dramatickou tvorbu speciálně pro mládež (od 20. let) tak v polovině 90. let zanikl, aniž 

by ve vysílání Českého rozhlasu 2 – Praha nebo jiné stanice získal vysílací čas náhradní.

Naše pátrání v historii hry pro mládež začalo během výzkumu nabírat až investigativní povahu, která by možná z jistého 

pohledu neměla ve vědecké práci tohoto druhu dostat prostor. Přesto si myslíme, že závěr, který z ní vyplývá, je pro pochopení 

i širších kontextů organizace vysílání pro mládež důležitý, a proto zde předkládáme i tyto závěry:

Václava Ledvinková v korespondenci konstatovala, že Český rozhlas 2 – Praha po odchodu dramaturgyně Marie Říhové na 

stanici Český rozhlas 3 – Vltava větší částí původního repertoáru her pro mládež nedisponuje, neboť se spolu s jejím odcho-

dem přesunul na stanici Vltava. Podle slovesného dramaturga Martina Velíška a vedoucího dramaturga literárně-dramatické 

redakce stanice Vltava Hynka Pekárka však nikdy k takové dohodě mezi stanicemi o převzetí her pro mládež nedošlo. Hry 

podle vyjádření stanice Vltava nadále zůstávají plně v kompetenci stanice Praha [Martin Velíšek, Hynek Pekárek]. „Odpovědně 

tvrdím, že tvrzení paní Ledvinkové je nepravdivé, nepamatuji si, že by někdy k takové oficiální dohodě mezi stanicemi došlo. 

Hry pro mládež byly a jsou stále plně v kompetenci Prahy.“36

Ať už byly peripetie her pro mládež uvnitř Českého rozhlasu jakékoliv, pro tuto práci je podstatný výsledek: Hry pro mládež 

nezaujímají od poloviny 90. let do současnosti v týdenním programovém schématu napříč stanicemi Českého rozhlasu žádné 

výhradní místo. Český rozhlas 2 – Praha navíc hry odpovídající skupině 15–25 let nenasazuje (jedinou osobou k tomu povo-

lanou by byla Václava Ledvinková a ta je považuje za hry v kompetenci Českého rozhlasu 3 – Vltava). V programu Českého 
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rozhlasu 3 – Vltava rovněž speciální čas určený literárně-dramatické tvorbě pro věkovou skupinu mládeže nikdy neexistoval 

a ani dnes neexistuje.37

Tento spor mimo jiné značí, že některé programové a institucionální zvraty první poloviny 90. let dokázaly zpřetrhat i tak 

dlouhé tradice, jakou bezesporu bylo i místo sobotní hry ve vysílání pro mládež. Navíc měly často za následek zmatení kon-

cepcí a dramaturgií různých výrobních center, jejichž následky jsou patrné dodnes.

4.2  Nové pořady 90. let
Jedinou stanicí, která během 90. let zařadila nové pořady pro mládež, byl Český rozhlas 2 – Praha s pozicí rodinného okruhu. 

Vstříc mladým posluchačům uskutečnil už počátkem 90. let dva zásadní počiny – obnovil klubovou přehlídku poezie Zelené 

peří Mirka Kováříka a také dal prostor „nejprogresivnější skupině talentovaných rozhlasových tvůrců, a sice týmu Rádia Mama“38.

4.2.1 Zelené peří Mirka Kováříka
Libor Vacek jako slovesný dramaturg, později šéfredaktor stanice Praha a sám interpret poezie, přišel v roce 1992 s myšlenkou 

obnovit v éteru kultovní klubové večery mladé poezie Zelené peří. Tyto klubové večery poezie měly za sebou dlouhou historii 

v období normalizace, kdy na nich zaznívala svobodná autorská poezie a nekonformní písničková tvorba.39 Klubové večery 

poezie a posléze i jejich rozhlasovou „mutaci“ od počátku připravoval Mirek Kovářík40.

Zelené peří vstoupilo v roce 1992 na rozhlasové vlny41 nejprve jako hodinový čtrnáctideník představující tvorbu tří začína-

jících mladých básníků, od roku 1995 pak jako 25minutový týdeník zaměřený vždy na jednoho autora.

Stejně jako to klubové, tak i rozhlasové Zelené peří představovalo platformu mladých básníků. Cílem Zeleného peří bylo 

v první řadě zprostředkovat divákům a posluchačům autorskou mladou poezii. „Věk autora byl v Zeleném peří nejčastější 

kolem dvaceti, ten buď pomaturitní, nebo čerstvě vysokoškolský.“42

Až v druhé řadě představoval pořad také formou medailonu a krátkého rozhovoru samotného autora. Výjimečně zahrnoval 

také krátké zprávy o aktuálních událostech týkajících se poezie a o literárních soutěžích – Hořovice Václava Hraběte, Ortenova 

Kutná Hora, strakonické literární soutěži o Cenu prof. Voráčka pořádané Šmidingerovou knihovnou, soutěži Městské knihovny 

v Čelákovicích aj.) nebo literárních výročí.

Za hudebního podkresu žánrů freejazz a new age, později drum and bass a chillout, interpretovali básně Mirek Kovářík, 

Radek Bláha a od roku 1998 také Blanka Koutská. Na jejich interpretaci je zajímavé, že básně přednášeli tzv. z první ruky, tedy 

bez zkoušení a režijní výkladové autokracie (na rozdíl od pořadů poezie umělecké stanice Vltava). Pokud autoři měli možnost 

dorazit do studia a byli ochotni vlastní texty interpretovat, věnoval pořad jednu část vybraných textů také autorskému čtení.

Necelá půlhodinka mladé poezie představovala až do příchodu speciální řady pořadu Čajovna, o které jsme se v práci už 

krátce zmínili – Hry a dokumenty nové generace, jediný pořad, ve kterém dostávala prostor slovesná umělecká tvorba mládeže. 

Některé mladé básníky oslovoval sám Mirek Kovářík, jiní se o slovo v Zeleném peří hlásili sami.

Pořad se vysílal až do ledna 2011, kdy zazněl naposledy, neboť nezapadal do nového vysílacího schématu šéfredaktora 

Jaroslava Ostrého, preferujícího především pořady moderátorského typu na úkor komponovaných.

4.2.2 Rádio v rádiu – Rádio Mama a jeho pořady
Na popud Ivana Rösslera, tehdejšího šéfredaktora Prahy, vstoupil na vlny Českého rozhlasu 2 autorský tým s názvem Rádio 

Mama. Tento divadelně-improvizační tým začal do vysílání Českého rozhlasu 2 vytvářet celou řadu pořadů na pomezí umě-

leckých dramatických útvarů a zábavních pořadů zacílených na mladé posluchače.

Rádio Mama představovalo zcela nebývalý průlom zábavné improvizace a černého humoru do veřejnoprávního éteru. 

Jeho tvorba se natolik vymykala dosavadní rozhlasové praxi, že pro ni jen těžko budeme hledat žurnalistická nebo tradiční 

měřítka umělecké dramatické tvorby. Podobně se lehce vymyká i následující text, neboť představit tvorbu Rádia Mama na 

tak malé ploše vyžaduje značné zhuštění.

Tvůrčí tým Rádia Mama se ve vysílání veřejnoprávního média objevil poté, co po pouhých dvanácti dnech zaniklo jeho 

vysílání na první soukromé licenci v Československu pod názvem Hallo, World! Vedoucí skupiny – redaktor a dramaturg Dušan 

Všelicha (alias Ovar Šerif43) – tehdy za účelem nové soukromé stanice sestavil autorský tým kolem improvizačního Divadla 

Vizita a divadel Pražské pětky.

V jeho týmu působili: herec a improvizátor Jaroslav Dušek a jeho tehdejší studenti dramatického oddělení Konzervatoře 

Jaroslava Ježka – Jiří Macháček (alias Dr. Vinnetou), Renata Pařezová (později Ester Kočičková), Máša Vrbová-Běhalová (alias 

Máša Průvodkyně), dále Lumír Tuček, Jana Tučková, Lenka Vychodilová, Robert Nebřenský, reportérky Marie Třešňáková (alias Ma-

rie Schön) a Soňa Pajerová (alias Erna Ernička), hudebník Petr Piňos, Radomil Uhlíř (alias Josef Augustin Zvonař), Petr Knotek 

(alias Pjér la Šé‘z), Oldřich Kužílek (alias Olaf Lávka) a celá řada dalších krátkodobých i dlouhodobých „přispěvatelů“ Rádia Mama.

Už jména, respektive přezdívky zastoupené v autorském týmu o jeho tvorbě leccos napovídají. Zmíněné osobnosti spojuje 

především praxe zábavné divadelní improvizace. Její rozhlasovou podobu pak charakterizuje poetika s důrazem na ironický 

až černý humor a slovní hříčky vznikající nejčastěji improvizací na předepsané kostře.



118 Svět rozhlasu 37 / 2017

I v klasifikaci samotné improvizace hledalo Rádio Mama vlastní kategorii. Jak popsal v rozhovoru Dušan Všelicha, Rádio 

Mama se vyhýbalo klasicky dramatické improvizaci, ale vytvářelo spíš improvizovanou „hru na publicistiku a komunikaci“. 

V pořadech se tak velmi často objevovala ironizace a parodie mediální komunikace – parodie reklamních spotů44, parodie 

studiových debat a jiných žurnalistických žánrů (ankety, recenze, reportážního vstupu atp.). Tato hra však nikdy nezůstala 

u samoúčelného humoru. Rádio Mama svým specifickým humorem upozorňovalo především na stereotypy žurnalistické praxe 

a komercionalizaci mediálního prostoru v souvislosti se zaváděním tržní ekonomiky.

Celé tvorbě Rádia Mama navíc dominoval kreativní přístup se zvukem s důrazem na akusticko-auditivní možnosti rozhlaso-

vého média a rozhlasového studia (zvukové efekty, využívání stereofonního zvuku atp.). To zahrnovalo i kontakt s posluchačem 

po telefonní lince. Vysílání Rádia Mama dokázalo mezi posluchači vyvolat tvůrčí odezvu, nezdráhali se napojit na mystifikační 

improvizovanou poetiku autorů. V přímých telefonních vstupech často využívali stejných improvizačních postupů – dávali si 

přezdívky nebo parodovali vstupy posluchačů do éteru atp.

Skupina nejprve získala možnost natáčet improvizované pohádky pro děti pro redaktora Československého rozhlasu 

Jaroslava Pacovského a příležitostně pak připravovat speciální vydání sobotního Magazínu Mikrofóra. Celý autorský tým 

nakonec po neshodách s tehdejší stanicí Rádio Mikrofórum převzal Ivan Rössler, který dobře odhadl potenciál oslovit mladé 

posluchače stanice Praha. Rádiu Mama vyhradil prostor v redakci zábavy (Dušan Všelicha, vedoucí osobnost Rádia Mama, 

se později stal vedoucím redakce zábavy stanice Praha).

Historie Rádia Mama a jeho pořadů v rámci Českého rozhlasu je sice, jak uvidíme později, krátká, zato velmi bohatá. V po-

lovině roku 1994 totiž autorský tým získal prostor napříč celým týdnem v rámci nového týdenního schématu45. Vznikla celá 

řada drobných 20–30minutových pořadů, z nichž kvůli omezenému prostoru zmíníme jen vybrané. Doplňujeme je anotací 

uvedenou v tehdejším programu a krátkou vysvětlivkou.

V září 1994 můžeme tedy napříč týdnem vždy v čase od 15.20 do 15.40 najít z dílny Rádia Mama tyto pořady pro mladé:

Pondělí – Co je to to to?

Soutěž architekta Lumíra Tučka, který v pořadu vystupuje pod pseudonymem Lumír Tuček. Posluchači do příběhu-skeče, v němž 

bylo místo všech podstatných jmen užíváno ukazovací zájmeno „to“, doplňovali konkrétní věc.

Úterý – Kamenná školka aneb Otoč se, chaloupko, stropem ke mně

Zábavní pořad členů Divadelního studia Českého rozhlasu46. Předepsané krátké dramatické scénky vždy na jedno téma, čer-

pající z černého a absurdního humoru a parodie na drobné žurnalistické žánry.

Středa – Gramofon ztratil ponožku

Kabaret z nesmyslů připravuje jejich sběratelka Lenka Vychodilová. Pořad drobných dramatických útvarů na pomezí tvorby 

pro děti a mládež. Kabaret poezie a hudby.

Čtvrtek – Přepadení

Populární zábavní pořad telefonických mystifikačních přepadení Jiřího Macháčka.47

Pátek – Za mozkem

Pořad Jaroslava Duška a jeho studentů dramatického oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka. Pásmo dramatických scének 

(v pořadu je užíván termín „rozhovorů“) doplněné o parodii rubrik a jejich drobných žurnalistických žánrů (anketa, „Báseň 

o mozku“, mentální rozcvička, „Za mozkem do kultury“ aj.). Příspěvky na konci pravidelně shrnoval v desetiminutové parodii 

na debatu Jaroslav Dušek se svým „Hostem do mozku“, psychologem Petrem Knotkem (alias Pjér la Šé‘zem).

V pátek večer od 22.35 do půlnoci navíc vysílalo Rádio Mama již tradičně svůj noční a často živě vysílaný pořad Držíte nám 

palce. Jeho podoba se proměňovala zcela libovolně podle autora vydání – jednoho nebo několika členů Rádia Mama.

Absurdní až černý humor Rádia Mama „vybaveného něžnými úsměvy a krutými žerty, meditačními příručkami orientálních 

filozofů, Dětskou encyklopedií a bestsellery amerických edic New Age, což jsou nejčastěji knihy vyzdobené spoustou srdíček 

s názvy a la Miluj svůj život“48, jeho specifická poetika čerpající z parodie mediální produkce – to vše vyvolávalo po celou dobu 

rozporuplné reakce. Na jedné straně uznávanou a oceňovanou tvorbu (členové týmu Rádia Mama získali dohromady během 

let 1993–1995 na soutěži rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio celkem osm cen [Ješutová a kol. 2003: 614–15]) doprovázela 

velká pozornost příznivců, na straně druhé i mohutná odezva odpůrců specifického černého humoru Rádia Mama.

Největší příval negativních reakcí přineslo právě nové odpolední schéma z roku 1994. K situaci se vedení Českého roz-

hlasu vyjádřilo prostřednictvím Týdeníku Rozhlas takto: „Málokteré rozhodnutí odpovědných pracovníků ČRo vyvolalo tak 

bouřlivou reakci posluchačů jako nasazení programového schématu v odpoledních časech na ČRo 2 – Praha od října loňského 
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roku. (…) Masivní kritika posluchačů se soustředila na změny ve struktuře vysílání pro děti a dvě programové řady z tvůrčí díly 

označované Rádio Mama.“49

Přestože nasazení pořadů Rádia Mama splnilo svůj účel, tzn. zvýšila se poslechovost stanice Českého rozhlasu 2 – Prahy 

[Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1994: 10], Rada Českého rozhlasu tvorbu Rádia Mama důrazně kritizovala 

a zasadila se o její potlačení. Ve shrnujícím hodnocení Rady ČRo představovaly „změny, ke kterým ve druhé polovině roku 

1994 došlo, neúnosně masivní a razantní vpád jednostranně orientovaného humoru a specifické poetiky jedné tvůrčí skupiny. 

Pořadů tohoto typu bylo najednou příliš mnoho a některé, původně originální a zajímavé nápady se změnily ve stále prodlužo

vané seriály a neměly pak ani žádoucí profesionální úroveň“50.

Z odpoledního vysílání ve dnech pondělí–čtvrtek zbyly nakonec pouze pořady Co je to to to?, Přepadení, Za mozkem 

a Držíte nám palce.

Po masivním útlaku tvorby Rádia Mama se skupina vedená Dušanem Všelichou pokusila o založení vlastní rozhlasové stanice. 

To se jí nakonec podařilo a ke konci roku 1995 z Českého rozhlasu odešla do vlastní soukromé stanice Rádio Limonádový Joe.

4.3  Nové pořady nového milénia – „předskokani“ Radia Wave
Další desetiletí, symbolicky i další tisíciletí, přineslo do rozhlasu zcela novou vlnu hudebně-publicistických pořadů pro mládež. 

Odlišná společensko-politická atmosféra jim přirozeně vtiskla i novou podobu.

Skok z poloviny 90. let do roku 2000, který jsme s novou kapitolou učinili, věrně vystihuje tvorbu pro mládež Českého 

rozhlasu 90. let. Po několika pokusech, které jsme shrnuli v předchozí kapitole, nastalo dlouhé „období ticha“. Po odchodu 

Rádia Mama neučinil Český rozhlas 2 ani žádná další stanice do konce 90. let už žádný další pokus oslovit mladého posluchače. 

Až rok 2000 zahájil tvorbu zcela nové generace mladých redaktorů: mladých lidí, kteří posledních jedenáct let vyrůstali ve 

svobodné posttotalitní zemi hledající ideál demokratické neoliberální společnosti.

Považujeme za důležité čtenáře upozornit na rozdílnost „časoprostorů“, v nichž vznikalo vysílání mládežníků: období 

kolem roku 1989 definoval především totalitní režim a s ním spojené mediální vakuum následované revoluční euforií. Pořady 

první poloviny 90. let čelily období průlomu tržní ekonomiky do posttotalitního systému, nárůstu soukromého sektoru včetně 

soukromých médií. A nakonec pořady, které jsou předmětem následující kapitoly, vznikaly v prostředí rozvinuté tržní ekono-

miky a mediálního trhu, v období prudkého nástupu internetu a globalizace.

Tato nová vlna hudebně-publicistických pořadů pro mládež vznikla překvapivě na stanicích Český rozhlas 6 a 3, tedy mimo 

rodinnou stanici Praha, kde bychom ji pro její deklarovaný profil očekávali spíše.

4.3.1 Radium Českého rozhlasu 6 – „zárodek“ Radia Wave
Kolem roku 2000 vstoupil na Český rozhlas 6 (tou dobou ještě Českého rozhlasu 6/Rádia Svobodná Evropa) nový mladý tým 

okolo redaktora Ladislava Lindner-Kylara. V polovině roku 2002 získal prostor pro samostatný pořad Radium s podtitulem 

pořad o současných studentech. Původně nedělní padesátiminutové okénko od 11.10 do 11.50 hodin se k 1. říjnu roku 2002 

rozrostlo o půlhodinová večerní vydání od 20.30 do 21 hodin napříč celým týdnem kromě soboty. V neděli si ponechal svůj 

původní čas i stopáž pod názvem nedělní příloha Radium plus.

Pořad připravoval tým externistů ve spolupráci s on-line vysílaným Českým rozhlasem 8. Od počátku byl koncipován pře-

devším jako pilotní projekt internetového vysílání, který měl prošlapat půdu chystajícím se novým digitálním stanicím, mezi 

nimiž měla vzniknout i stanice pro mladé.

Na pořadu Radium s Ladislavem Lindner-Kylarem spolupracovali: Markéta Pešková, Judita Hrubešová, Veronika Maye-

rová (dnes Ruppert), Zuzana Rejchová, Iva Jonášová, Pavel Sladký, Radim Nejedlý, Jaroslava Haladová a další. Tato jména 

nacházíme i mezi současnými redaktory Radia Wave, případně také jako současné nebo minulé redaktory pořadu, o kterém 

budeme mluvit v následující kapitole – Čajovny. Do jisté míry tvoří ucelenou generaci mladých redaktorů.

Do éteru veřejnoprávního rozhlasu se s pořadem Radium vrátila mládežnická publicistika. Napříč týdnem se věnovala tradičním 

společenským tématům týkajícím se mládeže (vztahy, studentský život, drogy), novým fenoménům (internet, digitální a výpo-

četní technologie) a oblastem alternativní kultury a lifestylu (adrenalinové sporty, urban a street kultura, ekologie, design apod.).

Jako se vysílání mládežníků hlásilo ke kritickému pohledu, s pořadem Radium přichází do rozhlasu generace redaktorů 

hlásících se k nemainstreamové a alternativní kultuře. Jak uvidíme v práci později, tento proud mládežnického vysílání si 

veřejnoprávní rozhlas udržel od příchodu pořadu Radium prostřednictvím Radia Wave nebo Čajovny do současnosti.

Formálně Radium do jisté míry navazovalo na tradici Mikrofóra: studiové a příspěvkové vstupy prokládaly skladby menšino-

vých žánrů (zaměřených na novější proudy – hard core, hip hop, r’n’b, elektronika, world music a ethno). V týdenním schématu 

se střídala publicistická a hudební vydání. V publicistických pak dosahovalo mluvené slovo až 70 % stopáže.

Radium si také zachovalo žánrovou pestrost podobnou vydáním Magazínu Mikrofóra 90. let – převažující rozhovor nebo 

besedu s více hosty ve studiu doplňovaly drobnější zpravodajsko-publicistické žánry jako rozhovor v terénu, reportáž, telefo-

nické vstupy a telefonické rozhovory. Závěr vydání patřil pravidelným rubrikám s tipy na kulturní akce a novinkám (filmovým, 

hudebním atp.).
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Každé monotematické vydání magazínu mělo také své pevné místo v týdenním schématu:

pondělí – hudba (hard core)

úterý – společenská témata a vztahy

středa – hudba (elektronika)

čtvrtek – film

pátek – kultura a life style

neděle – alternativní životní styl

Se zkrácenou vysílací dobou Českého rozhlasu 6 po odchodu Rádia Svobodná Evropa v únoru roku 2004 přešel pořad pouze 

do své internetové podoby.

V lednu 2005 předložil redaktor Ladislav Lindner-Kylar společně s týmem pořadu Radium k výběrovému řízení koncepci 

nové stanice pro mladé Českého rozhlasu 4. Ve chvíli, kdy jejich projekt zvítězil, začali se společně věnovat přípravě nového 

okruhu a pořad tak během roku 2005 zanikl.

4.3.2 Čajovna Českého rozhlasu 3 – Vltava
S podobným konceptem hudebně-publicistického magazínu přišel v roce 2002 také Český rozhlas 3 – Vltava s šéfredaktorem 

Lukášem Hurníkem. Čajovna se jako jediný pořad zmiňovaný v této kapitole věnuje mladé kulturní publicistice a nemainstrea-

movým hudebním žánrům až do současnosti.

Čajovna vysílala zprvu od pondělí do pátku v čase od 19 do 20 hodin. Každé vydání pravidelně uváděla patnáctiminutovka 

slovesné publicistiky následovaná 45 minutami hudebního pořadu. S tím, jak se pořad kolem roku 2005 přesunul z redakce 

rozhlasových her a dokumentů do redakce jazzové a populární hudby, rozrostl se do celého týdne. Struktura pořadu se navíc 

rozvolnila a začala vznikat samostatná hudební (pondělí, středa, pátek, sobota) a samostatná publicistická vydání (úterý, 

čtvrtek, neděle).

Struktura publicistických pořadů je plně v rukou jejich autorů-moderátorů, přičemž můžeme konstatovat, že struktura 

publicistických vydání opět volně vychází už z předobrazu Mikrofóra. Vstupy mluveného slova prokládají celé hudební skladby 

a zcela podle tématu nebo podle specifických tvůrčích postupů autora obsahuje jedno vydání mezi 2–5 písněmi.

Nejčastějším žánrem pořadu je profilový rozhovor nebo beseda ve studiu, proto o publicistických vydáních můžeme 

hovořit také jako o profilových pořadech. Výjimečně se setkáme i s krátkým autorským čtením.

Autoři jednotlivých vydání se pravidelně střídají napříč týdenním (měsíčním) schématem. V současnosti na pořadu spolu-

pracují Kateřina Rathouská, Jaroslava Haladová, Jaroslav Rudiš, Iva Jonášová51, Radim Nejedlý, Honza Dědek a Igor Malijevský. 

Podle vlastního pole působení si do pořadu zvou hosty z oblasti literatury a filologie, divadla, výtvarného umění, architektury, 

designu a lifestylu nebo jen obecně kreativní osobnosti a lidi s osobitým alternativním stylem života a zálibami (adrenalinové 

sporty, urban a street kultury), případně zástupce kulturní politiky.

Za zmínku stojí mystifikační hra Igora Malijevského, který svou Čajovnu oživuje přítomností spolumoderátorky slečny 

Jarky – „němé léčitelky po rozhlasových vlnách s paranormálními schopnostmi“52.

Cyklus Hry a dokumenty nové generace
Poslední neděli v měsíci vysílá Čajovna cyklus Hry a dokumenty nové generace. 

Cyklus vznikl v roce 2006 díky grantu generálního ředitele a jako pravidelná součást pořadu Čajovna zahájil své vysílání 

v lednu 2007 [Ročenka Českého rozhlasu za rok 2006: 11]. Pořad s cílem podporovat debutující autory a režiséry rozhlasových 

her vzniká s tvůrčí podporou DAMU a JAMU.

Po dlouhé pauze se v éteru Českého rozhlasu objevil pořad, v němž se přímo prezentují umělecké počiny mladých autorů. 

Do konce roku 2011 naplňovala Čajovna umělecký typ programu pro mládež spolu s pořadem Zelené peří. V současnosti 

však tuto roli plní opět zcela sama.

V souvislosti s koncepcí a jejich hlavními iniciátory, dramatiky a rozhlasovými pedagogy Janem Vedralem a Antonínem 

Přidalem, zazněly v pořadu hry především absolventů různých uměleckých a humanitně zaměřených vysokých škol. Z uply-

nulých let zařadil pořad autorské studentské počinyGabriely Albrechtové, Evy Čechové a Hany Malaníkové, Vladimíra Fekara, 

Johany Švarcové, Romana Štětiny a dalších. Výjimečně se ve vysílání objevila díla i již etablovaných autorů (např. Jáchyma 

Topola Cesta do Bugulmy). 

5  Slovesné pořady Radia Wave

Po čtrnácti letech se Český rozhlas navrátil k okruhu pro mladé. V lednu 2006 zahájil vysílání Český rozhlas 4 – Radio Wave – 

nová 24hodinová alternativní hudební a kulturně-publicistická stanice na pomezí formátů Urban Contemporary [Kotrba 2007] 

a Euro Adult Contemporary [Lichnovský 2011] s cílovou skupinou mládeže mezi 15–25 lety53.
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Vzhledem k tomu, že v porovnání se zbytkem nabídky slovesných pořadů pro mládež za uplynulých dvacet let napříč sta-

nicemi disponuje Radio Wave relativně velkým množstvím jednotlivých slovesných pořadů, rozhodli jsme se nepředstavovat 

každý pořad zvlášť. Kapitolu jsme místo toho rozdělili na tři oddíly: v první mapujeme vývoj pořadů od vítězného konceptu 

přes jeho realizaci až po současnou nabídku a ve dvou dalších se zabýváme současnou nabídkou (z hlediska tematické 

a formálně-žánrové skladby).

Sběr dat
Z již zmíněných důvodů jsme data pro tuto kapitolu rovněž sbírali jiným způsobem než u kapitoly předchozí. Tentokrát jsme 

použili komunikace s autory pořadů prostřednictvím strukturovaného dotazníku, který obsahoval položky:

Název, vysílací čas, období vysílání

Způsob: předtáčený/ze záznamu

Typ pořadu: magazín/profilový/diskuzní aj.

Obsažené žánry

Tematika

Forma osobního kontaktu se ukázala jako zcela nezbytná, především kvůli systému fungování internetového archivu iRadio. 

Ten poskytuje k poslechu téměř všechny odvysílané pořady od roku 2005. Ve skutečnosti však kvůli autorským právům na 

hudební skladby prezentuje jen sestřih nebo výběr z dílu obsahující jen mluvené slovo. Skutečná odvysílaná podoba k pořadu 

tedy k dispozici není. Sběr dat samozřejmě doplňovaly i ostatní zdroje (programová schémata, ročenky a výroční zprávy).

5.1  Plán mluveného slova ve vítězném konceptu stanice pro mladé
Vítězný koncept Ladislava Lindner-Kylara a týmu pořadu Radium počítal s hlavními zástupci mluveného slova ve formě pu-

blicistických diskuzních a profilových pořadů a magazínů zasazených do večerních a podvečerních hodin pracovního dne 

nebo do vysílacích časů víkendového dopoledne. „Pro publicistiku jsou vyhrazeny jednotlivé programové bloky v podvečerní 

a večerní čas pracovního týdne a o víkendu odpoledne a večer, tedy v dobu, kdy je vzhledem k časovému rozvrhu mladých lidí 

(škola, koníčky) očekávaná největší sledovanost.“54 Ve čtyřiadvacetihodinovém vysílacím cyklu regionálního studia zaujímalo 

mluvené slovo na počátku pouhých 15 % vysílacího času, počítalo se však s rozšířením až na 30 %.

Vedle publicistických pořadů navíc Lindner-Kylar a jeho tým zmiňují ještě zvláštní pořad mluveného slova nazvaný pouze 

formálně – Personality/Talkshow. „Pořad, který by byl v rukách jednoho ‚šílence‘,Nečekané a neskutečné se stává realitou.“55 

Jak formulují dále, pořad měl svést dohromady vždy několik rozdílných hostů – lidí různých profesí, sociálních úrovní, známých 

osobností i lidí z ulice. „Spojovací linka mezi nimi však bude vždy existovat, někdy to bude podobnost osudů, jindy bude klíčem 

k jejich výběru třeba slovní hříčka.“56 Cílem pořadu mělo být „stavění na hlavu zaběhaných schémat, zábava a prolínání hranic 

reality a mystifikace“57.

5.2  Realizace nabídky slovesných pořadů Radia Wave
S naplňováním předsevzatých cílů začalo Radio Wave, jak popsal tehdejší ředitel studia Ladislav Lindner-Kylar, už v prvním 

roce vysílání: „Večer mezi 21. a 22. hodinou a o víkendu také v čase mezi 11. a 12. hodinou dopoledne nastupují delší hodinové 

pořady, z nichž velmi oblíbený je např. cestovatelský pořad Pavla Sladkého Casablanca, který svým obsahem přesahuje rozměr 

‚klasického cestovatelského pořadu‘.“58

První rok vysílání stanice pro mladé si vystačil s celkem pěti slovesnými pořady.

V pracovním týdnu patřily:

- Pondělní večer reportážnímu pořadu S mikrofonem na točenou (každé vydání přichází s mikrofonem do jednoho prostředí: 

na obecně dostupná místa – řeznictví, kosmetický salon, farmářské trhy, nebo na setkání lidí se společnými, netradičními 

volnočasovými aktivitami – ve škole čaje, v křeččím klubu, ze schůzky piškvorkářů),

- úterní večer diskuznímu pořadu Klystýr s hosty z různých oblastí lidského působení (s pracovníky neziskových organizací 

a odborníky ve svém oboru vznikaly pořady o duševních chorobách, o čínské medicíně, o češtině, o výkladu z karet aj.)

- a čtvrtek profilovému pořadu Guestlist se známými osobnostmi z oblasti kultury a médií (jako příklad můžeme uvést 

herečku Aňu Geislerovou, Annu Polívkovou, hudebníky Xaviera Baumaxu nebo Jana P. Muchowa a moderátory Martina 

Veselovského nebo Roberta Zárubu).

- Víkendová dopolední hodina mezi jedenáctou a dvanáctou začala patřit (a patří dodnes) magazínům s odlehčenou te-

matikou: autorské módě prostřednictvím Fashion Pointu (později přejmenován na Modeschau) a netradičnímu cestování 

(cykloturistika, cestování na raftech nebo kajacích) a outdoorovým aktivitám ve formě Casablancy.

Koncept stanice pro mladé dostál svému i ve své vizi do budoucna: večerních publicistických pořadů začalo přirozeně přibývat 

a mluvené slovo tak zakrátko dosáhlo hranice 30 % vůči zbylým 70 % muziky.
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Ještě do poloviny roku 2007 přibyly nové dva monotematické pořady – pondělní magazín o adrenalinových sportech 

Ride Zone a sobotní profilový pořad Vizionáři se spirituální tematikou (především o osobnostech se zajímavou osobní 

spiritualitou). Od podzimu 2007 se díky grantu programového ředitele rozběhl také reportážní pořad Rentgen (s pravidel-

nými třemi delšími reportážemi jako rozšířený pohled na aktuální nebo dlouhodobě aktuální témata v politice, geopolitice 

a ve společnosti).

Rok 2008 však vystavil Radio Wave zásadním existenciálním zvratům: Vedení Českého rozhlasu odvolalo ředitele 

Ladislava Lindner-Kylara z důvodu porušení Kodexu Českého rozhlasu jedním z moderátorů59 a k 31. srpnu ukončilo 

původně regionální studio Českého rozhlasu 4 – Radio Wave z důvodu sporu o frekvenci svou působnost na vysílači 

Praha/Cukrák.60

Zatímco vedení stanice reagovalo v návaznosti na přechod na pouze digitální a internetové vysílání proměnami vysí-

lacího schématu především v ranních a odpoledních hodinách, nabídky slovesných pořadů a jejich zařazení v týdenním 

schématu se přechod výrazně nedotkl. Spíše můžeme konstatovat, že se jejich rozvoj pozastavil a nové přírůstky přinesl 

až závěr roku 2008: Magazín Universum o studentech, studentských pracích a studentském životě zaplnil prostor v tý-

denní večerní řadě slovesných pořadů. Dvouhodinový čtrnáctideník Zpoždění „o aktuálních tématech, na která nezbývá 

čas“ (o fair trade výrobcích, o plagiátorských aférách, o neonacismu, o speeddatingu aj.) získal nový podvečerní čas 

mezi 17. a 19. hodinou. Týdenní schéma slovesných pořadů dostalo pevnější strukturu, na které mohlo vedení Radia 

Wave dále stavět.

Nové nadstavby přinesl už počátek roku 2009. „V prvních měsících roku 2009 rozšířilo (Radio Wave) programovou 

nabídku o dva nové pořady. Samostatný prostor tak ve vysílání dostaly architektura a literatura, a to v pořadech Bourání 

a Liberatura. Novou podobu získal také pořad o sportu – Ride Zone vystřídal Sports (později Sports Take) s novými mode

rátory.“61 Oba nové pořady vždy prostřednictvím rozhovoru ve studiu představují tvorbu zajímavých autorů z daných oblastí.

Jak také konstatovala Rada ČRo, po několika těchto změnách v první polovině roku 2009 se nabídka slovesných 

pořadů i jejich vysílací schéma ustálily a výraznější změny nastaly až s rokem 2011.

Po pauze během roku 2010 přicházejí nové přírůstky roku 2011. Takto je Radio Wave představilo ve svém týdenním pro-

gramu: „Program Radia Wave se od února rozrostl o 3 nové pořady. (…) Prvním je filmový magazín Čelisti. Trio moderátorů 

Stuchlý, Schmarz, Řehák vám nabídne svůj osobitý pohled na svět filmu a uvede vás do děje pořadu, který budete slýchat 

každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou. Druhým nováčkem je pořad Diagnóza F (nastoupil do vysílacího času pořadu Guestlist, 

pozn. autorky). Moderátorka Adéla Lichková vám svoji rozhlasovou ordinaci otevře každý čtvrtek od 21 hodin. Nabídne 

vám jiný pohled na nelehké životní situace a rozhovory s psychology, psychiatry a psychoterapeuty.“62

Méně výrazné změny přinesl ještě měsíc září. Ve spolupráci s Fórem migrantů sdružení Člověk v tísni začal vznikat 

rozhlasový cyklus o emigraci Crossings, zasazený každou poslední středu v měsíci do vysílacího času pořadu Rentgen. 

Stanice se také rozhodla s odchodem již čtvrtého moderátora ukončit pořad Zpoždění.

S druhým měsícem roku 2012 zahájil své působení nový šéfredaktor stanice Tomáš Turek a jeho nová vůdčí osobnost 

se okamžitě otiskla novým vysílacím schématem platným k prvnímu dubnu roku 2012. Koncepce schématu Tomáše Turka 

zcela vyloučila některé původní pořady, na jejichž místa nastoupily pořady nové, a upravila podobu některých dosavadních 

pořadů. To vše navíc zarámovala sevřenějším umístěním slovesných pořadů napříč týdnem.

Změny si nejlépe zrekapitulujeme po dnech:

- Pondělní sportovní magazín Sports Take se nyní musí spokojit s poloviční stopáží a zbylých šedesát minut v době 

od 17 do 18 hodin patří novému profilovému pořadu Za vodou. Jak naznačuje název, dvojice moderátorů si do studia 

zve nejen mladé hosty, kteří si ve svém oboru vydobyli uznání nebo zaznamenali úspěch na soutěžích a přehlídkách.

- Úterní Klystýr vedení stanice ukončilo a nahradilo ho stávajícím pořadem Universum. Vedení mu tím chce poskytnout 

větší příležitost oslovit mladé posluchače, než jakou by měl v pátek večer, kdy velká část mladých lidí preferuje vyrazit 

na kulturní akce nebo setkání.

- Středeční (Liberatura, Bourání, Rentgen, Crossings) a čtvrteční nabídka (Čelisti, Diagnóza F) zůstaly beze změny.

- Víkendové schéma nyní doplňují reprízy pořadů Za vodou a Čelisti, takže čas mezi 11.–13. hodinou patří po oba dva 

dny mluvenému slovu. V neděli od 17 hodin nabízí Radio Wave také novou podobu pořadu se spirituální a náboženskou 

tematikou s novým názvem Hergot!. Vizionáře nahradil magazín se třemi moderátory, který se nyní pravidelně věnuje 

především nadčasovým tématům souvisejícím s náboženstvím a společností.

Nová koncepce vysílání Tomáše Turka počet slovesných pořadů co do počtu nezvýšila. Naopak oproti předchozímu 

roku se jejich počet snížil ze třinácti na dvanáct (nevznikla totiž žádná náhrada za zaniklý pořad Zpoždění, který se od 

září do konce roku 2011 pouze reprízoval). Jednotlivé pořady však nové schéma zkoncentrovalo do podvečerních a raně 

večerních hodin, a vznikla tak přesně volná hodina v čase od 19 do 20 hodin, kdy vysílá Český rozhlas 3 pořad Čajovna.
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5.3  Tematický záběr současných slovesných pořadů Radia Wave
V návaznosti na popsanou nabídku současného schématu se zdá, že na tomto místě už nezbývá nic jednoduššího, než stvrdit 

to, co z předchozího textu vyplynulo: slovesné pořady Radia Wave naplňují široký tematický záběr. Realizují ho především 

v podobě monotematických magazínů nebo profilových pořadů (nebo jejich hybridů63).

Celých šedesát minut (včetně hudby) vysílacího času patří každý týden literatuře (Liberatura), filmu (Čelisti), architektuře 

(Bourání), náboženské problematice (Hergot!), psychologii (Diagnóza F), studentské problematice (Universum), módě (Mo

deschau), cestování (Casablanca) a sportu (Sports Take).

Zvlášť speciální pořady o architektuře a psychologii činí tematický okruh Radia Wave nadstandardně bohatým. Přináší 

posun klasické nabídky magazínů a diskuzně profilových pořadů v nejtradičnějších okruzích – kultura – sport – společnost 

a vztahy do užších, specializovaných oblastí.

Monotematické magazíny navíc doplňují dva reportážní pořady:

- S mikrofonem na točenou (jak už jsme zmínili na počátku, přináší netradiční pohled na obecně dostupná místa – řeznictví, 

kosmetický salon, farmářské trhy, nebo na setkání lidí se společnými volnočasovými aktivitami – ve škole čaje, v křeččím 

klubu, ze schůzky piškvorkářů)

- a Rentgen (věnuje se ve třech reportážích významným aktuálním nebo dlouhodobě významným historicko-politickým 

tématům, tématům v kultuře, médiích a společnosti)

- a dále profilový pořad Za vodou (pořad, v němž si dvojice moderátorů do studia zve nejen mladé hosty, kteří si ve svém 

oboru vydobyli uznání nebo zaznamenali úspěch na soutěžích a přehlídkách).

Všechny pořady jsou v týdnu zastoupeny zcela rovnoměrně a stejnou mírou – 60 minut v hlavních časech a 60 minut v re-

príze (z toho jen pořady Za vodou a Čelisti se reprízují přes den, zbylé pořady opakuje Radio Wave mezi 3. až 6. hodinou ranní).

Cílem této kapitoly je však především poukázat na úhel pohledu, který zvláště specializované magazíny konkrétním 

výběrem témat zaujímají.

V návaznosti na pořad Radium a do jisté míry i pořad Čajovna zaujalo Radio Wave postoj alternativního rádia. Stejně jako 

se hudební dramaturgií vyhranilo vůči nenáročnému hudebnímu vysílání hlavního proudu dominujícímu většině komerčních 

rádií (Ladislav Lindner-Kylar v tomto směru použil ve své koncepci příměr: „Pokud bychom měli srovnávat plánované rádio se 

soutěží Česko hledá Superstar, pak by toto rádio mělo mít image Anety Langerové, v žádném případě však Šárky Vaňkové.“64), 

podobně přistupuje i k tématům pořadů mluveného slova.

Podíváme se blíže na tematickou dramaturgii vybraných pořadů:

- Cestovatelský magazín Casablanca referuje o alternativních způsobech cestování (vydání Amerika na kole, Cykloturistika 

na Madagaskaru, Rafting na Altaji, O geocachingu aj.), zaměřuje se na hosty s aktivním přístupem k poznávání nových 

kultur jako protikladu turistů pasivních dovolených.

- Magazín o módě Modeschau si zve osobnosti výhradně autorské nesériové módy – návrháře oděvů, designéry obuvi, 

doplňků a šperků – a referuje z velké části o nekomerčních projektech v oblasti originální mladé módy (blog Jedenáct 

koček, Rerere.cz: věci zdarma, veletrh Code:Mode aj.).

- Pořad Čelisti pravidelně zařazuje do diskuze stejnou mírou jako blockbustery také snímky s podstatně menším distribučním 

dosahem, často nazývané jako artové filmy (Le Havre, Kluk na kole, Musíme si promluvit o Kevinovi, Máme papeže, Turínský kůň).

- Pořad Diagnóza F cíleně otevírá témata, která můžeme označit za tabu a v médiích se objevují jen výjimečně (vydání 

O dětských sebevraždách, Jak se žije deviantům, Sex ve stáří? Nepatřičné!, Sexualita mentálně postižených aj.).

- Zmíněné pořady slouží jako příklady dramaturgického směru, který zařazuje vedle mainstreamových témat s převažující 

mírou ta, která můžeme nazvat jako alternativní nebo také menšinová.

Kvalitní tematická vyváženost pořadů nespočívá jen ve výběru témat v základní rovině (kultura – sport – společnost), ale pře-

devším v konkrétních volbách. V tomto směru nabízí Radio Wave převážně „druhý pohled“ na svět. Zaměřuje se na alternativy, 

a tím působí proti zaběhlým stereotypům ve společnosti a konzumnímu stylu života.

Na pomezí mezi tematickou a formální stránkou slovesných pořadů v současné nabídce vysílání Radia Wave chceme upo-

zornit ještě na jejich další rozměr: pět z devíti monotematických pořadů autorsky připravuje a moderuje odborník v daném oboru.

Opět si ukážeme některé příklady: Na pořadu Liberatura spolupracují básník Jonáš Zbořil a studentka bohemistiky Ka-

rolína Demelová. Hosty pořadu Bourání vybírá a pořadem provází architekt a redaktor architektonického měsíčníku ERA21 

Adam Gebrian. Dva ze tří autorů a moderátorů pořadu Čelisti, Aleš Stuchlý a Vít Schmarc, absolvovali studijní obor filmová 

věda a přispívali nebo stále přispívají také do odborného filmově kritického periodika Cinepur. Autorkou pořadu Diagnóza F je 

psychoterapeutka Adéla Paulík Lichková. A konečně nábožensko-spirituální magazín Hergot! připravují v současnosti evan-

gelický farář Petr Wagner, Jakub Ort, student Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, a Jakub Škrob, šéfredaktor 

časopisu Protestant.
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Namátkou nyní jmenujeme pro porovnání několik stejně zaměřených pořadů napříč ostatními stanicemi. Na pozici autorů 

a moderátorů pořadu najdeme především redaktory širokého zaměření: viz pořady Doteky víry (Český rozhlas 6, redaktorka 

Eva Hůlová), Filmový magazín (Český rozhlas Regina, redaktorka Denisa Jeřábková) nebo Blob (pořad o architektuře; Český 

rozhlas Rádio Česko, redaktor David Šťáhlavský).

V práci nemáme prostor na to, abychom v analýze podrobněji dokládali, jak se liší konkrétní přístup odborníka a redakto-

ra-laika. Chceme na tomto místě především ukázat tendenci v přístupu, který Radio Wave v přípravě a realizaci slovesných 

pořadů uplatňuje: Radio Wave preferuje monotematické magazíny v rukách odborníků spíše než všeobecně zaměřených 

rozhlasových redaktorů.

5.4  Formálně-žánrová skladba současných slovesných pořadů Radia Wave
Pořady Radia Wave využívají již tradičního prokládání mluveného slova celými hudebními skladbami. V současnosti tvoří 

mluvené slovo v publicistických pořadech zhruba 60–70 %, tedy okolo 35 minut celkové 60minutové stopáže.

Způsob odbavování

I po přechodu na internetové a digitální vysílání vysílá převážná většina pořadů živě (pouze pořad Hergot! se kvůli nedělnímu 

času a sloužícímu pastorovi Jakubu Wagnerovi musí předtáčet). Výjimky vznikají většinou kvůli časovým (in)dispozicím hostů.

Forma pořadů

O současné nabídce slovesných pořadů Radia Wave můžeme konstatovat, že v ní mírně převažují magazíny (Modeschau, 

Sports Take, Hergot! a Universum), i když některá jejich vydání sklouzávají také k hybridní formě (což je se stálostí případ pořadů 

Casablanca a Liberatura). Doplňují je profilové pořady (Bourání, Diagnóza F a Za vodou, které využívají výhradně studiového 

rozhovoru) a dvojice reportážních pořadů. Rentgen zařazuje vždy trojici reportáží různých autorů a pořad S mikrofonem na 

točenou prokládá moderátorskými vstupy úseky jediné dlouhé reportáže (se zachovanou jednotou místa, času a děje). Je-

dinečnou formu představují Čelisti – filmově kritická talkshow trojice moderátorů (formálně do určité míry podobné pořadu 

Odvážné palce komerční rozhlasové stanice Radio 1).

Zastoupené žánry

Naprostá většina v současnosti vysílaných pořadů Radia Wave obsahuje rozhovor ve studiu. U profilových pořadů (Bourání, 

Diagnóza F, Za vodou) zabírá celou stopáž mluveného slova, významný podíl nabírá i u pořadů hybridní formy – na pomezí 

magazínu a profilového pořadu (Liberatura a Casablanca). Jako nedílnou součást ho zařazují rovněž monotematické magazíny 

(Modechau, Sports Take i Universum).

Zastoupené drobné žánry z mozaiky magazínových příspěvků (pořadů Fashion Point, Casablanca, Universum, Sports 

Take) se pohybují na pomezí zpravodajství a publicistiky. Jmenovat můžeme krátké zprávy (souhrn uplynulého dění nebo tipy 

na akce), krátké rozhovory z terénu, kratší reportáže a reportážní vstupy, telefonické rozhovory, případně čtené medailony 

(Sports Take a jeho osobnosti ze sportu).

Významnou pozici si ve vysílání drží také reportáže delších stopáží, a to především prostřednictvím dvou samostatných 

reportážních pořadů Rentgen (trojice delších reportáží na různá témata v jednom vydání) a S mikrofonem na točenou (reportáž 

z jednoho prostředí rozdělená na kratší úseky prokládána vstupy ze studia).

Pořad Čelisti ruku v ruce s ojedinělou formou představuje v týdenním schématu také unikátní žánr kritické diskuze mo-

derátorů. Po formální stránce z řady ostatních pořadů jako jediný vybočuje.

Slovesné pořady na Radiu Wave se pak zcela vyhýbají tradičním žánrům monologické analytické publicistiky. Nacházíme 

jen dva ojedinělé případy: pořad Liberatura zařazuje pravidelně recenzi a pořad Sports Take příležitostně komentář. Žánry 

na pomezí umělecké a publicistické tvorby (fejeton, feature) se v současné nabídce nevyskytují. Nabízí se zde zmínit ještě 

zastoupení krátkých autorských čtení jako součást profilového rozhovoru pořadu Liberatura nebo čtení a výklad úryvků Bible 

v pořadu Hergot!.

Shrnutí období od roku 1993 do současnosti

Na základě posledních dvou kapitol nyní můžeme zodpovědět tři základní cílové okruhy, které jsme si na začátku práce 

předsevzali.

Jak jsme uvedli už v úvodu a zopakovali ještě ve druhé kapitole této práce, Český rozhlas je ve vztahu k mladému poslu-

chači vázán zákonem. Cílem tohoto shrnutí je na základě předchozí textu zodpovědět otázku, jak tedy Český rozhlas tento 

zákon naplňoval a naplňuje.

Český rozhlas vstupoval do nového období samostatné České republiky již bez okruhu pro mladé. Mládežnická publicistika 

tehdy nenašla žádné náhradní místo a jednoduše zanikla. Náhrada přišla až s rokem 2002 (Radium a Čajovna). Můžeme tedy 

konstatovat, že ve vztahu k mládeži neexistoval celých sedm let žádný žurnalistický typ programu.
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V devadesátých letech tak, i přes odloučení sobotní hry pro mládež, zcela dominoval slovesným pořadům pro mládež 

umělecko-zábavní typ programu (Zelené peří a pořady Rádia Mama). S odchodem Rádia Mama začátkem roku 1996 už zůstal 

jen umělecký typ programu. Od roku 1996 do roku 2002 vysílal Český rozhlas pouze jediný slovesný pořad pro mládež – 

básnické Zelené peří.

V období do roku 1995 ještě můžeme nabídku klasifikovat jako nevyváženou (pouze umělecký typ programu), v navazu-

jících pěti letech pak jako zcela nedostačující.

Rok 2002 navrátil do pravidelného vysílání mládežnickou publicistiku. Po celé dva roky se vysílaly dokonce dva pořady 

téměř každý den v týdnu (Radium a Čajovna), i když je třeba podotknout, že polovina vysílacího času patřila hudbě. Žurnali-

stický typ programu nastartovaný v roce 2002 pokračuje kontinuálně až do současnosti, realizován publicistickými pořady 

Radia Wave a publicistickými vydáními Čajovny.

V kontrastu s 90. lety dominuje slovesným pořadům pro mládež po roce 2000 útlum uměleckého typu programu. Od 

poloviny 90. let až do roku 2007 ho zastupoval pouze pořad Zelené peří, v období let 2007–2011 doplněný ještě o měsíční 

cyklus Hry a dokumenty nové generace. Poté, co Zelené peří zaniklo k lednu roku 2011, zastupuje uměleckou tvorbu už pouze 

měsíční vydání Čajovny Hry a dokumenty nové generace.

Do současnosti se však nepodařilo obnovit tradici zábavního programu pro mládež, který jako jediní realizovali členové 

Rádia Mama v letech 1992–1995. Od jejich odchodu se nenašel žádný tvůrčí tým, který by se o to alespoň pokusil – napříč 

stanicemi a ani na Radiu Wave. Do jisté míry lze za zábavní pořad považovat ještě filmově kritickou talkshow Čelisti, kterou 

ale poslouchají přirozeně především zájemci o film. Chybí tak zábavní pořad, umělecko-zábavní pořad nebo zábavní talkshow 

(jejíž vznik měl Lindner-Kylar a jeho tým mimochodem v konceptu) pro širší publikum. Rovněž neexistuje v nabídce slovesných 

pořadů pro mládež žádný primárně vzdělávací pořad pro mládež65.

Radio Wave tedy do jisté míry splatilo dluh vůči mladému posluchači, ale převážně na hudebním poli. Jeho nabídka slo-

vesných pořadů odpovídá výhradně žurnalistickému programu a zábavní program realizuje především hudbou (místy mode-

rátorským výkonem – viz Čelisti). Nabídka Radia Wave tedy není samospásná. I když celkové zastoupení slovesných pořadů 

pro mládež značně podpořila a rozšířila, tak ale pouze jedním směrem (publicistika). Bez existence slovesných pořadů pro 

mládež, které by – vedle měsíčního cyklu Hry a dokumenty mladé generace – realizovaly umělecký a zábavní nebo vzdělávací 

typ programu, zůstává nabídka jednostranná, tedy z hlediska plnění zákona nevyvážená.

Jen velmi těžko můžeme postihnout vývojové tendence slovesných pořadů pro mládež od roku 1993 do současnosti. 

Rozdílnost typů programu, které naplňovaly pořady 90. let a pořady po roce 2000, a vůbec velmi slabá nabídka 90. let nedávají 

v podstatě žádný prostor ke srovnání. Shrnutí vývojových tendencí se tedy věnuje pouze období od roku 2002 do současnosti. 

Vývojové tendence z hlediska tematického záběru

Publicistika pro mládež nabízí od roku 2002 především monotematické pořady s širokou škálou témat z oblasti kultury 

a společnosti. Je patrné, že se méně věnuje tématům vztahů a „osobním“ problémům mládeže (místy roli takového pořadu 

splňuje Diagnóza F), ale naopak zcela vhodně rozšiřuje své pole záběru o nové oblasti, ke kterým bychom před rokem 1989 

nenašli srovnání: lifestyle, design, grafický design, urban kultura, adrenalinové sporty a outdoorové aktivity atp. Můžeme 

zobecněně konstatovat, že se zaměřuje humanitně. Ve vysílání totiž nenajdeme monotematické magazíny týkající se např. 

přírodních věd (matematiky, fyziky atd.).

Z hlediska tematického zaměření je důležitý především úhel pohledu nebo spíš výběru. Podobně jako vysílání mládežníků 

charakterizoval kritický pohled, v novém časoprostoru, kdy žijeme v zemi v období neukončené transformace s rozvinutou 

tržní ekonomikou, zmutoval do alternativního nebo také menšinového pohledu. Důležité je konstatování, že si slovesné pořady 

pro mládež veřejnoprávního média udržely pozici zástupce nemainstreamové kultury a nemainstreamových zájmů.

Dále jsme došli k závěru, že ve slovesných pořadech pro mládež po roce 2002 převládá tendence oslovovat k realizaci 

pořadů odborníky, nikoliv „jen redaktory“. V kulturní publicistice Čajovny se spíš setkáváme s všestrannými redaktory, ale 

v převažujícím množství magazínů a profilových pořadů Radia Wave najdeme v první řadě odborníky ve svém oboru. Fakt, že 

Radio Wave preferuje na pozici autora a moderátora člověka s odbornou znalostí66 považujeme za pozitivní trend a možná 

i osvěžení rozhlasové tvorby.

Vývojové tendence z hlediska formálně-žánrové skladby

Na druhé straně tohoto pozitivního konstatování vyvstává „problém“ související s tendencemi formálně-žánrové skladby pořadů.

Slovesné pořady pro mládež se výběrem témat a hostů snaží o reflexi současného světa a dění kolem nás, dokonce ve velmi 

širokém záběru až specializovaných témat (psychologie, architektura, vizuální kultura atd.). Jejich alternativní a nemainstrea-

mový pohled můžeme do jisté míry nazvat i jako kritický. Problematický je však způsob, jakým ho pořady realizují. Je otázka, 

na kolik lze provést hlubší kritickou reflexi na žánru studiového rozhovoru, který v pořadech zcela převládá. Rozhovor zcela 

určitě patří do skupiny analytických publicistických žánrů, je nepochybně nedílnou součástí analytické publicistiky, ale neměl 

by být jejím jediným prostředkem. Nejčastěji zastoupený studiový rozhovor navíc doplňují většinou žánry ukotvené spíše ve 
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zpravodajství než publicistice, nebo se nacházejí na pomezí (reportáž, telefonní vstup, reportážní rozhovor atp.). Z analytických 

publicistických žánrů tak v současném zastoupení nacházíme jen úzký výběr (rozhovor, místy beseda, výjimečně recenze) 

a převažující většina monologických analytických žánrů (komentář, přednáška, vystoupení nebo rozbor) zůstává nevyužita.

Publicistika realizovaná žánry, které jsme zmínili, určitě může posluchače vhodným směrem inspirovat nebo motivovat, 

podnítit k zamyšlení, už ale nedává prostor k hlubší reflexi a kritickému myšlení realizovaným především monologickými 

analytickými žánry.

Rovněž absence dokumentárně zobrazovacích žánrů (např. fejeton) a žánrů na pomezí publicistické a umělecké tvorby 

(feature, rozhlasový dokument, rozhlasové pásmo atp.) ještě zdůrazňuje nutnost pořadů pro mládež uměleckého typu pro-

gramu na ostatních stanicích.

Zatímco o tematickém záběru můžeme konstatovat, že se vhodně rozrůstá o nová témata „nového časoprostoru“, z hle-

diska formálního zpracování se děje spíš pravý opak. Současná publicistika pro mládež nejenže se nesnaží o nové rozhlasové 

formy, ale z těch, co doposud existují, využívá jen zlomek (rozhovor a drobné zpravodajsko-publicistické žánry). Z hlediska 

formálně-žánrového tak rozhlasovou tvorbu příliš neobohacuje a nerozvíjí. Za jediné formální počiny můžeme považovat 

pořady Čelisti (kritická talkshow) a S mikrofonem na točenou (reportážní pořad).

Obdobně jako jsme hodnotili současnou nabídku slovesných pořadů pro mládež z hlediska plnění zákona jako nevyváže-

nou, tak i v tematickém a formálně-žánrovém vývoji cítíme tendenci k nevyváženosti: rozšiřující se okruh témat zpracovávají 

redaktoři stále se zužující škálou žánrů. Zatímco témata spějí ke „specializovanosti“, formální zpracování zůstává u povrchního 

využívání „nejmainstreamovějších žánrů“ (rozhovor ve studiu, rozhovor v terénu, krátké zprávy, krátké reportáže atd.).

6  Inovativní pořady

Historie slovesných pořadů pro mládež ukázala, že angažovanost, odpor proti předsudkům, ale i ctižádost a revolta mladých 

redaktorů mají schopnost posouvat hranice rozhlasové tvorby obecně. Především ji obohacovat o nové formy a nová témata.

V období normalizace dokázali redaktoři-mládežníci i přes nepříznivé podmínky využívat nových forem rozhlasových po-

řadů (viz pořady mládežníků Interview aneb 5 minut po konkurzu a další), ale i přinášet do rozhlasu témata, kterým se ostatní 

rozhlasová tvorba vyhýbala (kritický pohled, aktuální problémy mládeže atp.).

Rozhodli jsme se z tohoto úhlu pohledu nahlédnout i období od roku 1992 do současnosti. Náš výběr představuje v hloubkové 

analýze dva pořady vytvářené mladými autory pro mladé posluchače. Tyto pořady podle nás vhodným způsobem posouvají 

hranice rozhlasové tvorby v oblasti formálně-žánrového zpracování a tematického záběru.

První, pořad tvůrčí skupiny Rádio Mama Přepadení, zařazujeme kvůli jeho inovativní formě, která nemá v rozhlasové 

historii obdoby. Přepadení dokáže svou zábavnou, nonkonformní až provokativní, ale propracovanou uměleckou formou 

zpracovávat společensky závažná a aktuální témata. Druhý, pořad Radia Wave Bourání, pak podle našeho názoru přináší do 

éteru tematické okruhy, kterých se dosavadní rozhlasová publicistika stranila. Posouvá hranice veřejně diskutovaných témat 

a rozšiřuje tím diskurz publicistických pořadů zdaleka nejen pro mládež.

Hloubková analýza pořadů čerpá z konkrétních vybraných dílů, které uvádíme v jednotlivých podkapitolách.

6.1  Přepadení – inovativní počin na poli nových forem
V následující kapitole čtenáře seznámíme se zábavním pořadem telefonických mystifikací – Přepadení. Jeho formu považujeme 

za zcela unikátní. Je obohacující nejen na poli slovesné tvorby pro mládež. Potvrzuje to i fakt, že vydání pořadu Přepadení Na 

židovské svatbě a Agentura Šok vyznamenala porota soutěžního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio za rok 1994. 

Vybrané díly získaly čestné uznání za hledání nových forem rozhlasové zábavy v kategorii zábavní pořad.

Rozhodli jsme se pro účel podrobné analýzy vybrat jeden díl pořadu Přepadení, a to právě díl oceněný, nazvaný Agentura 

Šok. Soudíme, že je dostačujícím příkladem, neboť formální podoba pořadu zůstávala až na drobné výjimky (delší stopáž nebo 

jiná autorská dvojice) bez významných změn.

Krátce o pořadu

Telefonickou mystifikační dvacetiminutovku autorsky připravoval herec Jiří Macháček (alias Dr. Vinnetou) nejčastěji spolu 

s Petrem Knotkem (alias Pjér la Šé‘zem). Coby dvojice Dr. Viněta a kolega (s proměnlivými pseudonymy – Ing. Stárek, Mgr. Kul-

hánek, Ing. Kareš, Ing. Turek) vytáčeli namátkou nebo i záměrně vybraná telefonní čísla a na zaskočené příjemce vznášeli 

absurdní dotazy nebo požadavky. Možná překvapivě se jim často dostalo ještě absurdnějších odpovědí.

Prvenství pořadu Přepadení patří už jen tím, že jím fenomén rozhlasových telefonických mystifikací poprvé vstoupil do 

českého éteru.

Odvahou překračovat hranice korektnosti veřejnoprávního rozhlasu si však pořad vysloužil tvrdou kritiku především ze 

strany „dozoru“. Rada Českého rozhlasu tento pořad ve Výroční zprávě o činnosti Českého rozhlasu za rok 1994 dokonce 

jako jediný z pořadů z dílny Rádia Mama navrhla ke zrušení.
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Navzdory tomuto doporučení se pořad Přepadení (vedle pořadů Za mozkem a Co je to to to?) naopak udržel a Český 

rozhlas 2 – stanice Praha ho vysílal ještě po celý rok 1995.

6.1.1 Formální rozbor
Cílem podrobnějšího rozboru je popsat unikátní formu zábavního pořadu, který využívá tvůrčí metodu telefonické mystifikace 

za účelem vzniku vyššího žánru. Zejména u uměleckých děl můžeme ale jen těžko oddělovat formu od obsahu a naopak. Na 

závěr proto vyložíme i základní myšlenku, k níž jeho forma stejně jako obsah od počátku směřuje.

Agentura Šok (stopáž 17 minut)

Dr. Viněta a Mgr. Kulhánek zakládají bulvární časopis.

Formální prvky

Základní stavební kámen pořadu tvoří sestřihy předtočených mystifikačních telefonických rozhovorů (zabírají většinu stopáže). 

Oddělují je a zároveň provazují hudební a zvukové předěly, případně mluvené slovo ve formě sloganů, reklamních hesel nebo 

říkanek.

Je důležité poukázat na rozdílnost s běžnou publicisticko-zábavní praxí: V pořadu nevystupuje moderátor, žádný z tvůrců 

se neobrací k posluchači a nevyskytuje se zde ani žádný průvodní komentář, který by odkazoval k aktuálnímu dění. Pořad je 

tímto způsobem nadčasový a ani při dnešním poslechu z něj nemáme zdání reprízy. Už tím se podobá spíše umělecké než 

žurnalistické tvorbě.

Telefonické vstupy

Postavy Dr. Viněty a Mgr. Kulhánka volají celkem jedenácti různým osobám. Většina z nich je vybraná cíleně – tiskový mluvčí 

České filharmonie, redakce České tiskové kanceláře atp., provozní tiskárny, majitel herny a další. Mystifikátoři proto vznáší 

konkrétní požadavky, které se vztahují ke kompetencím příjemců: Po redaktorovi v České tiskové kanceláři chtějí pikantní 

zprávu, redaktorovi jiného bulvárního plátku chtějí prodat svou šokující zprávu atp.

Několikrát ale volají jen zcela náhodně. Chtějí „jen“ znát názor na dvě různé zprávy: „Která zpráva vás víc šokuje? Medvěd 

sežral zemědělce v Brdech! nebo Konečně pravda o homosexuálních ministrech!?“

Hovor zpravidla slyšíme od posledního vyzváněcího tónu včetně představení obou volajících. Po několika minutách dialogu 

vstupuje do rozhovoru „druhý kolega“ a hovor graduje (např. poté, co příjemce není vyšokován ani zprávou o medvědovi, ani 

o homosexuálních ministrech, druhý kolega přijde se třetí zprávou, podle níž bude město rozšiřovat magistrálu, a proto bude 

dům na adrese, na kterou právě volají, odstraněn).

V tomto vydání nedochází k žádné negativní reakci příjemce ani k odhalení identity volajících. V jiných vydáních se mů-

žeme setkat s obojím.

Zajímavé je na rozhovorech také to, nakolik se mystifikace prolíná do odpovědí příjemců. Často pozitivně naladěná osoba 

na lince, poté, co „hru prokoukne“, sama s mystifikátory „laškuje“ (do jisté míry je to případ hovoru s majitelem herny). Její 

odpovědi jsou pak stejnou mystifikací jako projev dvojice volajících.

Autoři pracují s předtáčenými záznamy telefonických rozhovorů, které následně selektují a pečlivě sestřihávají. V tomto 

vydání se setkáváme s celkem jedenácti telefonáty, nedokážeme však odhadnout, s jakým množstvím původního materiálu 

autoři pracovali. Z pečlivé montáže, ucelené kostry a precizního vrstvení jednotlivých prostředí je zjevné, že telefonní mysti-

fikace není cílovou formou pořadu, ale pouze prostředkem.

Předěly – zvuky, hudba, mluvené slovo

Důležitou součástí koláže telefonických vstupů jsou předěly kombinující hudbu, ruchy a mluvené slovo.

Úkolem hudby, zastoupené v tomto vydání třemi známými rock’n’rollovými skladbami, je jednotlivé vstupy především pro-

vazovat. Hudba také do jisté míry reguluje tempo a pomáhá gradaci: Zatímco na začátku zní delší úseky výhradně v předělech, 

s blížícím se koncem zní hudba stále častěji i v podkresu a do popředí se dostává jen nakrátko. Nakonec působí hudba také 

atmosféricky: V tomto případě podtrhává agresivitu sloganů, charakterizuje „rozjetý svět bulvárního průmyslu“.

Dalším zvukovým prvkem jsou triviální ruchy. Jsou zastoupeny nejtypičtějšími z ruchů zvukové banky – „zvuk roztříštění“ 

nebo „zvuk pružiny“. Na jedné straně strukturují koláž nebo akcentují konec telefonátu, na druhé straně parodují užívání těchto 

prvků v jiných zábavních pořadech (z té doby můžeme jmenovat například Tak neváhej a toč! nebo Ptákoviny).

A nakonec mluvené slovo v předělech explicitně paroduje téma. V tomto díle zaznívají reklamní hesla a říkanky:

V šoku po celý rok udrží Vás Šok! – čimčararára čim čim

Pokud řeka změní tok, je zřejmé, že četla Šok! – čimčararára čim čim

Nejsilnější ze všech drog, časopis Šok! – čimčararára čim čim

Co je komu trnem v oku, dozvíte se v našem Šoku! – čimčararára čim čim
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K dobrému moku čti zprávy Šoku! – čimčararára čim čim

Kdo čet‘ Šok, ten umřel/kdo ho nečet‘, umřel taky/tak jaký pak s tim fraky/po celý rok, čtěte náš Šok!

Zmatek vnik‘ mi do duše/zaplakala Libuše/jsem dnes taká jetá/opáčila Teta/zuby se mi kazí/posteskla si Kazi/na to 

pravil Krok/vyléčí vás Šok!

Dramatický oblouk

Prostředek, jakým se tento zábavní pořad dostává na pole umělecké rozhlasové tvorby, je výstavba děje konkrétního příběhu: 

Postavy Dr. Viněta a Mgr. Kulhánek se rozhodly si založit časopis Šok. Volbou různých prostředí staví autoři iluzi vyvíjejícího 

se děje: Dvojice nejprve testuje své okolí, pak hledá nové pikantní zprávy a nakonec volá do novinového stánku, zda už mají 

k prodeji vytištěný časopis Šok. Jako by zdárně prošli celým procesem od přípravy nového časopisu po jeho realizaci. Autoři 

si vedle této hlavní linie dovolují i drobné „odbočky“, které jim umožňují vrstvit související motivy (například volají do bulvárního 

tisku a chtějí svou šokující zprávu prodat).

Když nahlédneme pořad s větším odstupem, objevíme krátkou povídku s následujícím dějem: Dr. Viněta a Mgr. Kulhánek 

se rozhodli věnovat bulvárním médiím a zakládají Agenturu Šok. Na okolí testují, jak daleko musí zajít, aby ho skutečně vy-

šokovali. Volají náhodným obyvatelům, zda by je více šokovala zpráva „Medvěd sežral zemědělce v Brdech!“ nebo „Konečně 

pravda o homosexuálních ministrech!“. Sledují reakce lidí ve chvíli, kdy jim oznamují, že o nich hodlají do Šoku uvést nepravdu. 

V různých odděleních České tiskové kanceláře shání pikantnosti pro svůj právě vznikající plátek (např. navrhují zprávu ze 

středočeské obce, kde ve volbách zvolili do zastupitelství jezevce nebo medvěda). Na závěr volají do trafiky, zda už mají na 

pultech časopis Šok.

Už jen pouhý fakt, že v pořadu můžeme spatřit i takový příběh, potvrzuje, že vrstvení telefonických vstupů není náhodné, 

ale jasně směřuje k cíli.

Závěrem

Pojmenovat tento cíl bylo mimo jiné úkolem uplynulého rozboru především. V rámci něho jsme prokázali, že se pořad Přepadení 

rozprostírá mezi zábavnou a uměleckou tvorbou. Především pro jeho nadčasovost a dramatickou výstavbu můžeme pořad 

Přepadení kategorizovat jako žánr rozhlasové povídky vznikající tvůrčí metodou telefonických mystifikací.

Přínos pořadu Přepadení pak spočívá i v jeho zábavně podaném sdělení. Autoři zábavně-uměleckou formou mluví o způ-

sobu fungování bulvárních médií. Nepřímo kritizují vliv reklamy, otevřené lhaní, necitlivost a prodej informací. Upozorňují na 

záplavu šokujícími zprávami, přičemž podrobují reflexi význam slova „šok“. Poukazují na rozdíl, jak vnímají šokující zprávu 

média a co je naopak pro běžného občana skutečně šokujícím sdělením.

Nabízí se výklad, že Přepadení vzniklo především jako reakce na tehdejší prudký nástup komercionalizace médií. Jeho 

kritický pohled je však neméně aktuální i v dnešní době.

6.2  Bourání – nová témata v mladém éteru
V druhé části kapitoly čtenáře seznamujeme s pořadem Bourání, jehož okruh témat se volně rozprostírá kolem oblasti ar-

chitektury. Podle našeho názoru s ním do rozhlasové publicistiky vstupují témata zcela nová nebo doposud zařazovaná jen 

velmi okrajově.

Cílem rozboru je prezentovat oblasti a úhly pohledu, jichž se vybrané rozhovory s hosty dotýkají, a podpořit tak naši tezi 

o jeho výjimečné průkopnické činnosti.

Krátce o pořadu

Pořad Bourání vznikl počátkem roku 2009 jako autorský pořad Adama Gebriana – mladého architekta, kritika, teoretika a po-

pularizátora architektury a teorie architektury. Tento profilový pořad o architektuře se stal přirozenou součástí jeho aktivit ve 

snaze otevřít dialog o architektuře směrem k široké veřejnosti.

Svou první přednášku po návratu ze studií v USA nazval Gebrian, inspirován myšlenkami amerického teoretika a kritika 

architektury, designéra, filmaře, kurátora a pedagoga Jeffreyho Kipnise, Cliché breaking, tedy Bourání klišé. Od té doby za-

štiťuje stejným mottem celé své popularizační působení, a proto i svůj rozhlasový pořad na Radiu Wave nazval Bourání. Pořad 

nese podtitul bourání mýtů, klišé, předsudků a stereotypů – životní styl, prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás.

Od prvotní myšlenky představit prostřednictvím profilového rozhovoru architekty a jejich práci se pořad rozvinul v plat-

formu představující osobnosti rovněž spřízněných oborů. Tematický záběr pořadu se plynule rozšířil od architektury k téma-

tům a oborům úzce či volněji souvisejícím. Patří mezi ně vizuální kultura, grafický design a webový design nebo fotografie. 

K 28. březnu roku 2012 se odvysílalo celkem 108 dílů (první díl vznikl na přelomu ledna a února 2009). Z hostů přišli do studia 

vedle architektů teoretikové architektury, publicisté, grafičtí designéři, weboví designéři a produktoví designéři, fotografové, 

výtvarní umělci, historikové nebo režiséři.

Od roku 2009 dodnes si Bourání drží pozici nejstahovanějšího podcastu67 a nejnavštěvovanější stránky Radia Wave.
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K formální stránce pořadu

Pořad Bourání tvoří živě vysílaný profilový rozhovor s lehce proměnlivou délkou okolo 35 minut. Rozhovor pravidelně struk-

turují hudební skladby do pěti, výjimečně šesti vstupů. V prvním klade Gebrian důraz na představení hosta a v posledním na 

jeho plány do budoucna.

6.2.1 Tematický rozbor vybraných dílů
Na základě toho, jak se pořad vyvíjel a ve studiu se kromě architektů začali objevovat hosté již zmíněných „spřízněných“ 

profesí, rozhodli jsme se napříč lety 2009–2012 vybrat v přibližně pravidelných časových rozestupech několik reprezentantů 

hlavních zastoupených profesí:

9. 4. 2009 14:48 Rozhovor s Osamu Okamurou (architekt a publicista)

20. 8. 2009 14:00 Rozhovor se Svatoplukem Sládečkem (architekt)

16. 7. 2010 12:15 Rozhovor s Alanem Zárubou (grafický designér)

10. 3. 2011 17:19 Rozhovor s Jiřím Schmidtem (publicista a teoretik)

7. 12. 2011 18:00 Rozhovor s umělcem a vysokoškolským pedagogem Federico Díazem (výtvarný umělec)

[Zdroj iRadio]

Znovu opakujeme, že cílem rozboru je uvést stěžejní, především obecná a nadčasová témata, motivy a osobní úhly pohledu 

na ně, které v rozhovoru zaznívají. Zcela záměrně vynecháváme životopisná data a fakta týkající se profesní činnosti hostů 

nebo moderátora.

Myšlenky v rozboru necitujeme, ale parafrázujeme nebo volně citujeme (text kurzivou).

Z 10. dílu Bourání s Osamu Okamurou (architekt, publicista)

Architektura časopisu

Hlavním tématem rozhovoru Okamury s Gebrianem je jeho působení na pozici šéfredaktora architektonického magazínu 

ERA21. Okamura přirovnává práci na časopisu, na jeho „výstavbě“, k práci architekta. Podle něj má časopis nebo kniha 

rovněž svou nosnou strukturu, výplně a konkrétní stavební prvky, do kterých musí on jakožto hlavní architekt-šéfredaktor 

proniknout.

Architektura různými prizmaty

Okamura dále představuje hlavní dramaturgický koncept časopisu. Monotematická vydání mají hlouběji proniknout do 

různých stránek architektury a představit prizmata, jakými lze architekturu nahlédnout. Z témat jmenuje aktivismus v ar-

chitektuře, udržitelnost v architektuře, diskuzi národních kulturních institucí nebo etiku architektury.

Z 29. dílu Bourání se Svatoplukem Sedláčkem (architekt)

Nevděčná architektura

Sedláček jako editor ročenky o české architektuře (9. ročník 2007–2008), do níž musel vybrat okolo 30–35 nejnovějších 

staveb v České republice, shrnuje nejsoučasnější dění na české architektonické scéně: Vzniká u nás mnoho staveb, které 

stojí za povšimnutí, ale nevzniká nic, co by v kontextu také světové tvorby bylo nějak ohromující. Na rozdíl od Slovenska.

Na Gebrianovu otázku, podle jakého klíče stavby do ročenky zařazoval, jmenuje společný faktor vybraných staveb: 

Architekti u nás v tuto chvíli musí řešit mnoho „nevděčných“ úkolů (malý finanční obnos, špatné podmínky pro práci a ko

munikace s úřady), ale přesto se snaží z pouhého splnění funkčního zadání vydobýt z té možnosti „něco víc“. A právě 

takové stavby do ročenky zařadil.

Architektura jako zdroj stresu

Sládeček podává vlastní vysvětlení zvláštního odporu veřejnosti vůči novostavbám. Podle něj vnímá jedinec každou 

novou stavbu jako velmi brutální a radikální zásah do svého okolního prostředí. Je nucen se s ním vyrovnat, sžít se s ním. 

Celý tento proces adaptace pro něj zpravidla působí jako stres, a proto na novou architekturu, zdroj stresu, reaguje po

drážděně. Zvlášť z toho důvodu zaznívá tolik radikálně negativních ohlasů na výstavby na exponovaných místech (např. na 

pražském nábřeží). Jsou to místa blízká a známá výrazně většímu počtu lidí než jen jejich přímým obyvatelům. Negativní 

reakce se tak hromadí.

Zabudované výhody

 Veřejnost by se podle Sedláčka měla naučit být k architektuře otevřená. Každý by si měl zvyknout v nových stavbách 

hledat vždy něco dobrého pro sebe. Vždyť snahou každého architekta je takové výhody do stavby uložit.
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Architektura jako umění zadarmo

Sládečka mimo jiné mrzí, že lidé nedokážou architekturu vnímat jako plnohodnotné umění. S nadsázkou dodává, že je 

navíc „v podstatě zadarmo“. Podle něj by se lidé mohli naučit vnímat architekturu pozitivně, vydávat se za architekturou 

například ve chvíli, „kdy kina nehrají a galerie jsou zavřené“.

Z 58. dílu Bourání s Alanem Zárubou (grafický designér)

Typografie jako mezinárodní jazyk

Alan Záruba hovoří o svém dlouhodobém zájmu o výuku prostřednictvím typografie, konkrétně prostřednictvím mezinárod-

ního obrazového jazyka Isotype68. Isotype je pro něj prostředkem, jak srozumitelně propojit politiku, design a architekturu. 

Do budoucna proto chystá natáčení filmu o zakladateli Isotypu – Ottu Neurathovi.

Média a jejich vliv na formování vizuálního myšlení

Významnou a také veřejně exponovanou prací je Zárubova pozice art directora Centra vizuální prezentace České televize 

(od roku 2007). Cílem jeho práce je podle něj především zavést novou modernitu do vizuálního myšlení lidí, zavést kvalitní 

typografii pro potřeby moderního vizuálního stylu České televize. Považuje za důležité si uvědomit, že televize přenáší na 

miliony lidí se svým vysíláním i svůj vizuální styl, a významně tak formuje jejich vizuální smýšlení.

Ze 78. dílu Bourání s Jiřím Schmidtem (publicista a teoretik architektury)

O urbanistických nástrojích

Jiří Schmidt hovoří o své studentské zkušenosti z počátku 90. let, o práci v týmu urbanistů v rámci workshopu Fórum 

2000. Společný projekt se zabýval městem jako komplexním organismem a na konkrétním příkladu Prahy identifikoval 

prstenec rozvojových jader okolo historického centra a čtvrtí 19. století. Pojmenovával nástroje, jakými v následujících 

dvaceti letech ventilovat tlak centra města ven tak, aby nedošlo k živelnému rozvoji.

 V současnosti, tedy ve dvacetiletém horizontu, se kterým projekt počítal, shrnuje Schmidt situaci v Praze: Nastalo 

něco neočekávaného, protože urbanistické nástroje, které umožňují přirozený rozvoj města v celé jeho struktuře, se vůbec 

nevyužívají. Praha dodnes nevyužívá územních a regulačních plánů v zájmu města.

Architektura mimo veřejný diskurz

Schmidt konstatuje, že architektura zůstává prozatím zcela odtržená od veřejnosti a jejích zájmů. Laik podle něj neumí 

definovat ani základní obsah činnosti architekta, její úkoly a přínosy.

 Příčinu vidí jednoznačně v období od roku 1938 do roku 1989, kdy se společnost rozvíjela v prostředí totalitního režimu, 

který svobodné profese vytlačil na okraj společnosti, a dominantou práce architekta se stala výstavba sídlišť.

Definování role architekta

Architekt je podle Schmidta významná profese pro každého občana. Vytváří veškeré vystavěné prostorové prostředí, 

které formuje životní podmínky lidí. Na základě práce architekta může takové prostředí působit brutálně, tvrdě a neohle

duplně, nebo naopak přívětivě, harmonicky, efektivně a hospodárně. Architekt se stará i o prostorové prostředí vystavěné 

v minulosti a hledá harmonický a logický vztah mezi tímto dědictvím a novou stavební aktivitou.

Komplexně tvořit a komplexně referovat

Schmidt v návaznosti na nespokojenost s referováním médií o architektuře nejprve vypracoval novou koncepci časopisu 

Architekt. U vedení s ní ale neuspěl, a proto ve spolupráci s Věrou Konečnou vypracoval vlastní návrh magazínu o archi-

tektuře Koncept.

 Jeho magazín chce nové stavby prezentovat jako proces rozložený v čase. Jako událost, v níž se potkávají různé zájmy 

a profese. Forma referování o architektuře musí být stejně komplexní, jako je podle něj architektura jedním z nejkomplex-

nějších řemesel.

Koncept výstavby – koncept výstavby společnosti

Podle Schmidta se v současnosti vytváří nová struktura po čtyřicet let deformované společnosti. Architektura by podle 

něj měla do formování nových společenských struktur také promlouvat.

 Architektonický koncept vyplývá z analýzy širokého spektra komplexního okruhu problémů témat a otázek. Pokud ar

chitektura dokáže zformulovat takový obecný koncept pro výstavbu rodinného domu, mohl by podobný obecný komplexní 

koncept platit pro výstavbu společnosti. Pokud se najde správná filozofie, jak najít koncept pro dům, tak by tento koncept 

mohl zcela určitě platit i pro stavbu společnosti. Hledání konceptu o výstavbě společnosti by se měli účastnit stejně tak 

architekti jako filozofové, sociologové a politikové.
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Ze 101. dílu Bourání s umělcem Federico Díazem

O technologiích v umění

Díaz hovoří o smyslu využívání technologií v umění. Technologie podle něj představují prodlouženou ruku člověka, jehož 

smysly jsou limitované. Technologie jsou nástroje, které nám umožňují se více dozvědět o prostoru, ve kterém žijeme, a ma

povat ho za hranicí našich smyslů. Proto se v jeho tvorbě, jak sám říká, prolíná kontinuálně téma „resolutions“ – zaostření 

na hranici našich smyslů, za kterou už „nevidíme“.

Analýza v uměleckém díle a vizualita jako univerzální jazyk

Díaz formuluje základní východisko při vzniku instalace nebo prostorového objektu. Pro něj osobně je důležité, aby dílo 

vycházelo z prostředí, v němž se rodí nebo se nachází. Mělo by ho reflektovat nebo analyzovat. Udává příklad převodu 

fotografie do prostorové instalace: Každý světelný bod na fotografii by se podle svých vlastností, například barevné in

tenzity, změnil v prostorovou přímku. Vznikla by tak prostorová zvlněná krajina, objekt na jedné straně estetický a zároveň 

obsahující hlubokou analýzu.

 Způsob analýzy a systém převodu mezi různými médii ale podle něj není na díle to hlavní. Důležitá je pro něj vizualita 

objektů, která představuje univerzální jazyk a má schopnost promlouvat k divákům všude na světě.

Závěrem

Cílem pořadu Bourání nikdy není jen představit svého hosta a jeho dílo. Jak dokazují výňatky z rozhovorů, snaží se přede-

vším otevřít širší, obecnější dialog, nastolit témata, která, jak nastínil sám jeden z hostů, v mediálním a veřejném diskurzu 

dlouho nedostávala prostor a doposud dostávají jen zřídka.

 Hovoří se o významu architektury jako o prostorovém uspořádání v nejširším slova smyslu (od architektury předmětů 

přes budovy, města a krajiny) a zejména pak o vizualitě jako univerzálním jazyce (zahrnujícím témata od typografie po 

grafický nebo webový design). Bourání učí posluchače prostřednictvím svých hostů „prostorovému“ a „komplexnímu“ 

vidění světa. Učí je hledat významy (stejně jako v umění, literatuře atp.) všude kolem nás: ve výstavbě prostorů, výstavbě 

předmětů jako „mikroprostorů“ a ve vizuální kultuře.

7  Kontexty vztahu české mládeže a rozhlasu

Následující a poslední kapitolou chceme čtenáře uvést do širších souvislostí vztahu mládeže a veřejnoprávního rozhlasu. 

Považujeme je za natolik významné, že jakýkoli shrnující i hodnoticí pohled této práce bychom bez nich pokládali za neúplný.

Vybíráme nejdůležitější a vzájemně související aspekty: tendence v poslechu rozhlasu a jejich vliv na pozici veřejnoprávního 

média včetně aktuálních cest, jak mladé posluchače v konkurenci jiných médií oslovit.

Tuto kapitolu řadíme zcela záměrně až na konec. Po prostudování nabídky slovesných pořadů pro mládež uplynulých 

dvaceti let nyní musíme poodstoupit a nahlédnout je nikoli jen z vakua „teoretické nabídky“, ale z jejich reálného dosahu.

Text pracuje na jedné straně s již publikovanými statistikami (Sak 2000, Luňáková 2009, statistické portréty Eurostatu 

a EBU69), na straně druhé pak se statistikami poskytnutými agenturou Median pro potřeby této práce. Výzkumy Median pracují 

s jinou optimalizací než sběr dat Radioprojektu. Z toho důvodu pracujeme pouze s jedním zdrojem, tedy Medianem, a jeho 

výsledky z Radioprojektu záměrně neporovnáváme.

7.1  Současná česká mládež a rozhlas
McLuhanovo populární tvrzení o zániku rozhlasu vlivem rozmáhající se obliby sledování televize nikdy nevstoupilo v platnost, 

a to dokonce ani po nástupu satelitního nebo digitálního vysílání. Jak správně argumentuje Hendy, rozhlasových stanic zůstává 

po celém světě neporovnatelně vyšší množství než stanic televizních a jejich číslo neklesá ani s prudkým nástupem internetu 

[Hendy 2000: 2]. Přestože se vztah českého veřejnoprávního rozhlasu k mladým posluchačům nachází během posledních 

dekád v krizi70, ukážeme si nyní, že si poslech rádia v životě mladých lidí uchoval významné postavení.

7.1.1 Poslech rozhlasu v kategorii 15–30 let
Populace v kategorii 15–30letých se v České republice stejně jako ve většině ostatních zemí Evropské unie dlouhodobě 

zmenšuje.71 V porovnání s nejprudšími poklesy počtu posluchačů rozhlasu v této skupině v jiných členských státech (ve 

Francii se během let 1996/97–2006/07 zmenšila posluchačská základna mezi 15–24letými o 18 % , v Dánsku ve věkové kate-

gorii 12–29letých od konce 90. let dokonce o 40 % [EBU 2008: 3]) vykazovala Česká republika v letech 2000–2010 naopak 

relativně stabilizovaný stav.

Detailní pohled na posluchačskou aktivitu rovněž přináší uspokojivé výsledky. Z výzkumů agentury Median, uskutečněných 

v kategorii 15–30letých v letech 2000, 2005 a 2010, dále vyplývá:
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- denně poslouchalo rádio v této věkové kategorii vždy mezi 36–47 %

- k tomu 3krát až 4krát týdně vždy mezi 20–25 %

- nikdy neposlouchala rozhlas skupina mezi 8–15 %

Když Luňáková prováděla výzkum pro svou diplomovou práci Role médií v životě mladých lidí v roce 2008 na skupině ve 

věku 15–24letých, dospěla dokonce k ještě pozitivnějším výsledkům: 57,2 % odpovědělo, že poslouchá rádio denně nebo 

téměř denně, a jen 9,3 % odpovědělo, že neposlouchá rádio vůbec [Luňáková 2008: 42].

Ani hluboká skepse, ve které sociolog Petr Sak přisoudil rozhlasu v životě mládeže výhradně roli kulisy, se definitivně ne-

potvrdila: Ve výzkumu Luňákové vyjádřilo souhlas s tvrzením o pozorném poslechu 33 % mladých lidí. To je stále celá třetina 

mladých lidí, kteří pravidelně a soustředěně poslouchají rozhlas.

Soustředěný poslech rozhlasu navíc u mládeže nedominoval ani před rokem 1989. Výzkumné oddělení Československého 

rozhlasu prezentovalo v roce 1977 výsledky výzkumu, v nichž z celkového denního poslechu mladých lidí ve věku 15–19 let, 

tehdy 2,47 hodiny denně, patřilo jen 0,29 hodiny soustředěnému poslechu.72

Očekávání vůči rozhlasu se při srovnání obou výzkumů, Luňákové a výzkumného oddělení, rovněž téměř neproměnilo. 

V roce 1977 měl rozhlas za úkol uspokojit potřebu zábavy a duševního odpočinku (pro 83 %) a sloužit právě jako kulisa.73 

V roce 2008 zůstaly na prvních místech zábava, relaxace a fakt, že rádio dokáže zvednout náladu [Luňáková 2008: 45].

Nelze proto konstatovat, že dnešní mladí lidé poslouchají rozhlas výhradně jako bezvýznamnou kulisu, jak to činí Sak. Na-

opak vidíme, že role sekundárního média74 je rozhlasu do jisté míry vlastní a je také jedním z možných důvodů, proč si udržel 

svou pozici nerozšířenějšího média s největším dosahem [Hendy 2000: 2].

7.1.2 Hudba jako hlavní důvod poslechu rozhlasu
Významně však v posledních letech vzrostla především pozice hudby. Stala se pro mladé lidi naprosto primárním důvodem 

poslechu rádia. Zatímco ve výsledcích výzkumu Českého rozhlasu z roku 1977 preferovali mladí lidé pořady magazínového 

typu ještě před hudbou, současné výsledky hovoří jinak. V širší kategorii 15–30letých výzkumů agentury Median si hudbu na 

rozhlase speciálně vybírá vždy více než třetina mladých lidí. V užší kategorii 15–24letých, se kterou pracovala Luňáková, je 

to dokonce nadpoloviční většina (77,8 %)75. Z obou výzkumů vyplynulo, že žádný další důvod poslechu výrazně nepřevládá, 

a proto zůstává hudba také určujícím faktorem ve výběru stanice a rovněž nejčastějším důvodem k přeladění na jinou stanici 

[Luňáková 2008: 44].

Tuto výraznou změnu pociťujeme především v našem domácím kontextu, kde absolutní průlom populární hudby na rozhlase 

nastal až s rokem 1989 a stal se doménou především komerčních stanic. V kontextu západních zemí hrála hudba ve vztahu roz-

hlasu a teenagerů vždy zásadní roli, např. McLuhan se o tomto fenoménu zmiňuje už v roce 1964 [Hendy 2000: 3]. Koneckonců 

i mládežnické vysílání v Československu se dočkalo obliby také proto, že vhodným způsobem kombinovalo hudbu a mluvené 

slovo a jako jediné zařazovalo právě i oblíbené skladby anglosaské populární hudby. Činit tak ale mohlo jen v malé míře, a proto 

vysílání vždy dominovalo především mluvené slovo. To se tak díky vhodnému a kvalitnímu způsobu zpracování těšilo velké oblibě.

Hudba očividně vždy hrála přední roli komunikačního prostředníka mezi mladými lidmi a rozhlasem, v současnosti ale 

pozorujeme, jak se tento trend výrazně prohlubuje především na úkor mluveného slova (viz následující kapitola).

7.2  Kritická situace českého veřejnoprávního rozhlasu ve vztahu k mládeži

7.2.1 Poslechovost ve skupině 15–30letých – veřejnoprávní vs. soukromý rozhlas
Podíváme-li se na konkrétní výsledky poslechovosti v letech 2000–2010 v České republice, vykazuje nejoblíbenější stanice 

této věkové skupiny, kterou je s velkým náskokem Evropa 2, nejen stabilní, ale dokonce velmi pozitivní výsledky. Její denní 

poslechovost v roce 2010 dosáhla téměř 490 tisíc (share přes 20 %), čímž daleko předstihla ostatní celoplošné stanice. Vý-

sledkům výzkumné agentury Median odpovídá i dílčí zjištění Kateřiny Luňákové, která se ve skupině 15–24letých dotazovala 

na nejoblíbenější rádio. Evropu 2 zaškrtla celá jedna třetina dotazovaných, zbytek se roztříštil mezi zbylé stanice, přičemž 

žádná z nich nezískala relevantní většinu. Mezi hlavní důvody oblíbenosti této stanice nepochybně patří právě zaměření na 

hudební styl pop-music, minimum mluveného slova a výrazný moderátorský styl.76

V kontrastu výsledků Evropy 2 zaznamenal veřejnoprávní Český rozhlas ve stejném období a stejné věkové kategorii 

prudký odliv posluchačů, a to na všech svých celoplošných stanicích.

7.2.2 Hudba jako hlavní příčina odlivu mladých posluchačů
Při detailním pohledu na vztah mládeže a rozhlasu v České republice docházíme k závěru, že krize českého veřejnopráv-

ního média nevychází zdaleka pouze ze současné obecně problematické situace rozhlasového trhu, způsobené podle EBU 

již zmíněnou zmenšující se populací v kategorii 15–30letých, diverzifikovaností rozhlasových produktů77 a vysokou mírou 

dostupnosti hudby [EBU 2008]. Opět narážíme na problematiku hudby, tedy jejího podílu a dramaturgie, a to nejen v rámci 

jednotlivých pořadů, ale především ve vysílání vůbec.
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Z historie zpráv výzkumného oddělení uvedených v ročenkách Českého rozhlasu zjišťujeme, že na problém odlivu mladých 

posluchačů upozorňoval jeho vedoucí Václav Hradecký od roku 1994 prakticky každoročně. Pravidelně pojmenovával klíčový 

problém hudebního podílu ve vysílání a jeho formátu. Hudba podle něj představuje zásadní kámen komunikace rozhlasu ve 

vztahu k mladému posluchači a dodává, že Český rozhlas se svou hudební dramaturgií zaměřuje především na vyšší věkové 

skupiny [Ročenka ČRo 2002: 97, Ročenka ČRo 2000: 79].

Jak potvrzuje rozhlasová praxe bývalého šéfredaktora Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu Jana Pokorného, „jakékoliv 

změny v hudebním formátu se okamžitě projeví na poslechovosti“78. Jsou tedy nejefektivnějším nástrojem, jak ovlivňovat vě-

kovou skladbu publika. Pokorný argumentuje slovy, že se v současnosti daří Českému rozhlasu 1 – Radiožurnálu své publikum 

omladit: „V roce 2007 poslouchali Radiožurnál především lidé nad padesát let, dnes má nejsilnější skupinu mezi třicátníky. Tvoří 

celou čtvrtinu publika a vděčíme za to právě nastavení hudební dramaturgie.“79

Pro tuto práci nemáme data, která by tvrzení Jana Pokorného potvrzovala či vyvracela, ale v návaznosti na zjištění, jak 

rozhodující roli hraje hudba v poslechu rozhlasu u mladého člověka, se domníváme, že změna hudební dramaturgie skutečně 

představuje vysoce účinný nástroj regulace cílových skupin. Také proto podle našeho názoru celoplošné stanice Českého 

rozhlasu v období transformace, především Český rozhlas 1 a 2, očividně nejednaly v souladu s doporučeními jeho výzkum-

ného oddělení. Prudký pokles posluchačů v kategorii 15–30letých se jim proto nepodařilo zastavit.

7.2.3 Stanice pro mladé s malým dosahem
V poslechovosti rozhlasu se do vysoké míry odráží jeho dostupnost. Ta je v případě Českého rozhlasu a jeho vysílání pro 

mládež zcela klíčovým problémem, který se projevuje nízkou poslechovostí.

Neschopnost celoplošných stanic Českého rozhlasu udržet si mladé posluchače ještě podtrhávala nutnost komplexního 

řešení v podobě samostatné stanice pro mladé. Českého rozhlasu 4 – Radia Wave se posluchači dočkali, jak už jsme zmi-

ňovali v předchozí kapitole, k 13. lednu 2006, kdy začal vysílat digitálně i jako regionální rozhlasové vysílání na vyčleněné 

frekvenci 100,7 FM v Praze a středních Čechách. Život stanice v analogovém éteru však narazil na nedostatek volných 

frekvencí veřejnoprávního média. Poté, co Rada pro rozhlasové vysílání obvinila Český rozhlas, že vysíláním Českého 

rozhlasu 4 – Radia Wave na středočeských frekvencích neplní závazek regionálního vysílání (tím, že je určen pouze úzké 

věkové skupině), prosadila Rada Českého rozhlasu jeho stažení. Vedení nedokázalo najít v éteru jiné volné frekvence, a tak 

začalo Radio Wave fungovat jako speciální stanice vysílající na www.wave.cz a pak digitálně v systému DVB-T a DVB-S a na 

většině kabelových televizí.

Český rozhlas skutečně musí čelit situaci, že český stát na rozdíl od jiných zemí Evropy s podobně mladým trhem přiděluje 

mnohem silnější podíl vysílacích licencí soukromým rádiím [Turek, Kundra 2012: 54]. Soukromý sektor v Česku měl například 

oproti srovnatelnému Dánsku už na startu mnohem větší prostor. Od roku 1991, kdy vlastnilo tehdy ještě experimentální 

licence už 36 soukromých subjektů, se jejich počet do roku 1994 vyšplhal na 59. Jen za rok 1995 vzrostl ještě na 87 a na této 

hranici se s mírnými výkyvy pohybuje dodnes [Ješutová a kol. 2003: 402].

Stanice pro mladé, která měla po dlouhé odmlce po roce 1992, ve kterém skončilo vysílání Rádia Mikrofórum, znovu 

připoutat mladé posluchače k veřejnoprávnímu médiu, postrádá hlavní nástroj k tomu, aby s nimi vůbec mohla navázat kon-

takt. Tím je bezesporu analogová frekvence. Vidina přechodu z analogového vysílání na pouze digitální, jakým u nás prošlo 

televizní vysílání a které by co do dosahu srovnalo pouze digitálně vysílané stanice na úroveň analogových, má zatím jen velmi 

mlhavé obrysy80. Radio Wave coby hlavního výrobce a vysílatele publicistických a hudebních pořadů pro mládež odsuzuje 

vedení Českého rozhlasu neposkytnutím analogové frekvence k fakticky nulovému dopadu. Jeho pozice hlavního přispěvatele 

k plnění zákona vztahujícího se k vysílání pořadů pro mládež je tak vysoce diskutabilní.

Pohled na tuto komplikovanou situaci vysílání pro mládež nenacházíme překvapivě v žádných zprávách o činnosti Čes-

kého rozhlasu, vydaných Radou Českého rozhlasu v uplynulých letech. Rada se v nich evidentně věnuje plnění zákona pouze 

z hlediska nabídky, nikoli už z jejího reálného dosahu.

7.2.4 Tradiční program v ohrožení
V návaznosti na prudký odliv mladých posluchačů a malý dosah jim určeného vysílání se vynořují závažnější, doslova exis-

tenční otázky Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média u nás. V ročence z roku 2004 poukazuje Hradecký na zásadní 

jev: „Publika nových veřejnoprávních stanic se primárně tvoří oddělováním odpovídajících teritoriálních částí publik tradičních 

stanic ČRo a jen v menší míře získávají posluchače, kteří žádnou z těchto stanic dříve neposlouchali.“81 Fakticky to znamená, že 

existuje jen velmi málo pravidelných posluchačů soukromých rádií, kteří by přešli na poslech veřejnoprávního rozhlasu. Český 

rozhlas v současnosti oslovuje především obyvatele nad padesát let věku, nejvíce však v důchodovém věku nad 65 let. Když si 

nové posluchače nezíská a nevychová, je pravděpodobné, že o ně do budoucna přijde úplně, čímž ohrozí svou existenci jako 

veřejnoprávního média. Nechceme tvrdit, že kvalitu veřejnoprávního média lze hodnotit podle počtu posluchačů, na druhou 

stranu stále platí i Hendyho charakteristika veřejnoprávního vysílání: Komerční rádia potřebují publikum k vytvoření výnosů 

z reklamy, veřejná rádia publikum potřebují k ospravedlnění práva na veřejné finance [Hendy 2000: 115].
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Tento vývoj v sobě do budoucna skrývá ještě hlubší rozměr. Hradecký už v roce 1998 do ročenky napsal: „Pro veřejnoprávní 

médium je typická pestrá nabídka programových typů a žánrů postavených na mluveném slovu – ta v současnosti odpovídá zájmu 

spíše starších posluchačů, jejichž vkus byl utvářen tradičním typem rozhlasového programu.“82 Pokud mluvíme o oblíbenosti 

Českého rozhlasu u staršího publika, nelze tento fakt chápat jako specifickou náklonnost k Českému rozhlasu, která přirozeně 

přichází se zvyšujícím se věkem. Tito posluchači získali svou náklonnost k rozhlasu především v době svého mládí a udrželi si 

ji dodnes. Hradecký dále dodává: „Trendy klesající míry soustředěného poslechu (myšleno u celé populace), rostoucí množství 

informací a zvyšování jejich dostupnosti pochopitelně nesvědčí tradičním rozhlasovým formám vyžadujícím značnou pozornost, 

soustředění a zájem.“83 Nepracuje-li tedy současný Český rozhlas na tom, aby k sobě upoutal mladé posluchače a zakořenil 

v nich zájem o svůj tradiční typ programu, ohrožuje do budoucna nejen svou existenci, ale i kulturu mluveného slova v rozhlase.

7.3  Nové cesty rozhlasu pro mládež
Na závěr nemůžeme opomenout ani nejsoučasnější vývoj rozhlasových médií ve vztahu k mládeži. Významnou platformu pro 

šíření rozhlasových pořadů pro mladé představuje do budoucna zcela určitě internet.

7.3.1 Tradiční média a internet
Éru tradičních médií – tisku, rozhlasu a televize – ukončil v nedávných letech prudký nástup internetu. Místo o jejich úplném 

konci však hovoříme spíš o jejich transformaci do multimediální podoby. Kyberprostor, který dal lidstvu vynález počítače 

a jiných druhů digitálních výpočetních technik, se s internetem stal globálním průsečíkem. V něm se sbíhá široké spektrum 

dřívějších aktivit (čtení, psaní, konverzace, práce s fotografiemi, filmy, a tedy i např. poslech rozhlasu aj.) a vznikají i aktivity 

nové. Velká část z nich probíhá v prostředí celé škály odvětví tzv. nových médií.84

Tradiční média přechodem na digitální technologii zůstávají jeho součástí, a mohou tak i v současnosti oslovovat své di-

váky a posluchače především prostřednictvím internetu. Není to ale úkol lehký, neboť virtuální svět sítě world wide web, v níž 

se média pohybují, charakterizuje vysoká míra konkurence a lehká dostupnost nekonečného množství mediálních obsahů 

z celého světa. Rozhlasová média proto musí najít cestu, jak v této bezbřehé nabídce svého posluchače zachytit a vychovat 

z něj posluchače pravidelného. Za tímto účelem budou muset rozhlasoví vysílatelé projevit značnou míru flexibility a opustit 

svou tradiční škatulku rozhlasové relace v rámci analogového, digitálního nebo internetového vysílání.

Většina rozhlasových vysílatelů z celého světa reagovala na vývoj v posledním desetiletí zřízením webových stránek rozší-

řených o nabídku některých nových obsahů. V současné době většina z nich nabízí on-line živé vysílání a služby na vyžádání85 

(streaming86, podcast do počítače nebo mobilního telefonu) a obsah ke stažení.

Divize internetu Českého rozhlasu odstartovala novou podobu webových stránek obohacených právě o tyto funkce v roce 

2005 a svůj audioarchiv nazvala iRadio87. Přestože si příjem prostřednictvím analogové frekvence drží co do počtu posluchačů 

vedoucí pozici, počet internetových posluchačů rozhodně není zanedbatelný.

7.3.2 Mladí lidé a internet
Z pohledu této práce je především podstatné, že jsou to právě mladí lidé, kteří na internetu tráví nejvíce času a jejichž vztah 

k tradičním médiím chladne v důsledku široké mediální nabídky na síti. V České republice překonal internet už v roce 2004 

dlouho neotřesitelné postavení televize v žebříčku volnočasových aktivit mládeže [Sak, Saková 2004: 89].

Obliba internetu (dle aktivit mladých lidí ve věku 15–18 let) od jeho nástupu rapidně stoupá a zatím nic nenaznačuje 

tomu, že by se tento trend měl do budoucna zastavit. Oblíbenost internetu u mládeže starší 18 let pak dosahuje ještě vyššího 

stupně [Osgerby 2004: 9].

V roce 2008 trávili mladí lidé Evropské unie ve věku od 15 do 29 let na internetu denně v průměru celých 106 minut 

[EBU 2008: 3]. EBU pak poukazuje na to, že stále roste především doba strávená na interaktivních stránkách [EBU 2008: 4]. 

Výzkumníci EBU se domnívají, že v návaznosti na to poroste mezi mladými lidmi i konzumace internetového vysílání a služeb 

na vyžádání [EBU 2008: 12].

Dostupnost internetu u mládeže navíc stoupá s rozšířením tzv. chytrých telefonů, smartphones. Tato telekomunikační 

zařízení fungující na bázi operačního systému umožňují pohodlné připojení k internetu především díky relativně velkým obra-

zovkám. Pokud navážou na mládeží vysoce oblíbená přenosná zařízení k poslechu hudby – walkmany a mp3 přehrávače–, 

otevřou prostor také přenosnému rozhlasu.

Čtenářský deník pro mládež

Jedinou internetovou platformou, kterou Český rozhlas v tuto chvíli provozuje pro cílovou skupinu mládeže, je Čtenářský 

deník88. Od září roku 2008 na jeho speciálních stránkách nabízí k volnému stažení několik desítek pro rozhlas upravených 

básní, románů a povídek v podobě rozhlasové četby. V nabídce převažují čeští literáti – Božena Němcová, Jan Neruda, bás-

níci Viktor Dyk, Rudolf Těsnohlídek nebo současný spisovatel Jaroslav Rudiš a další. Okrajově jsou zastoupeni i zahraniční 

autoři – Jean-Paul Sartre nebo Charles Baudelaire a jiní. Nabídka nahrávek závisí především na zakoupení autorských práv. 
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Z toho důvodu jsou podstatně méně zastoupeni mladší nebo i současní autoři (autorům autorská práva totiž časem zanikají).

Čtenářský deník představuje každého autora také formou medailonu. Autory jednotlivých profilů jsou členové Ústavu pro 

českou literaturu Akademie věd České republiky Kateřina Piorecká-Bláhová a Karel Piorecký.

Už ze stručného vhledu do nabídky je patrné, že projekt je určen zejména středoškolákům (15–19letým), pro něž jsou tato 

díla součástí učiva předmětu český jazyk.

7.3.3 Mladí lidé a sociální sítě
Závěry výzkumu EBU se dále zaměřily na konstatování, že se konzumace mediálních obsahů mladými lidmi celosvětově rozvíjí 

především směrem personalizovaného obsahu [EBU 2008: 12].

Mladí lidé dávají podle EBU přednost životu v sociální síti, kde vystupují prostřednictvím svého profilu. Skrz něj kumulují 

a konzumují jen multimediální obsahy, které je skutečně zajímají. Sdílí je se svými spřátelenými uživateli, hodnotí, doporučují 

atp. Výhodou nejnovějších sociálních sítí je především jejich tzv. personalizovaná povaha. Sítě jsou napojené na svého druhu 

výpočetní program, jenž vyhodnocuje pohyb uživatele na síti, respektive jím zhlédnuté obsahy, a na základě získaných dat 

mu doporučuje a nabízí obsahy nové.

7.3.4 Rádio pro mladé na sociálních sítích
Vývoj na internetu zaznamenala i veřejnoprávní média v Evropě, a jak dává za příklad závěrečná zpráva EBU, již 44 % členů 

EBU navázalo kontakt s nějakou rozšířenou globální sociální sítí. Rozhlasoví vysílatelé doufají, že tudy jejich příspěvky a po-

řady najdou cestu ke svým posluchačům.

Úspěšnými příklady globálních sociálních sítí specializujících se na hudbu, ale i rozhlasové pořady jsou:

- Pandora Radio89 – automatizovaný servis pro doporučování hudby z hudební databáze Pandora Radia na základě již 

odposlouchaných skladeb. Doporučování lze korigovat udáním negativní či pozitivní zpětné vazby. Tato služba je zatím 

dostupná pouze na území Spojených států amerických;

- Slacker Personal Radio90 – doporučovací systém, který přehrává, podobně jako systém Pandora, hudební skladby z vlastní 

databáze, ale i pořady nabízené rozhlasovými stanicemi (zprávy, informace ze sportu, pořady atd.). Slacker Personal Radio 

je prozatím dostupný rovněž pouze ve Spojených státech amerických;

- Last.fm91 – automatizovaný servis pro doporučování hudby z vlastní databáze a rozhlasových pořadů se smluvně váza-

nými stanicemi. Systém pro doporučování funguje pomocí produktu Audioscrobbler, jehož plugin si uživatelé nainstalují 

do svého hudebního přehrávače. Last.fm je na rozdíl od Slackeru a Pandory dostupný i v Evropě.

Například britská BBC vešla ve smluvní spojení se sítí Last.fm pro distribuci pořadů (zejména pro stahování podcastů) svých 

nejmladších stanic Radio1 a 1Xtra. Věří, že audio-sociální sítě jsou jednou z možností, jak získat nové posluchače a dostat 

svou značku do povědomí mladých lidí [EBU 2008: 6].

Český rozhlas prozatím na poli globálních sítí oficiálně nefiguruje. Někteří redaktoři alespoň zakládají svým pořadům 

profily na síti Facebook. I když na nich nemohou záznamy pořadů nabízet přímo, mohou alespoň odkazovat na internetový 

archiv Českého rozhlasu. Především zde však formou článků a odkazů informují o uplynulých i plánovaných vydáních po-

řadů. Například stránky Radia Wave se líbí92 více jak sedmi tisícům uživatelů93, pořad Čajovna pak asi jednomu tisíci pěti 

stům uživatelů. Svou vlastní stránku na síti Facebook mají i některé pořady Radia Wave, počet jejich fanoušků se pohybuje 

od několika desítek po několik stovek. Mladé lidi, kteří se připojují ke svému oblíbenému pořadu prostřednictvím vlastního 

profilu, můžeme považovat za tzv. proaktivní posluchače, nikoli jen pasivní konzumenty. Proto je i tato zatím malá komunita 

facebookových fanoušků pro rozhlas významná.

Závěr

Rok 1992 na jedné straně zavázal Český rozhlas povinností vyrábět a vysílat pořady pro mládež, na druhé straně však přichystal 

takové legislativní a organizační změny, které výrobu a vysílání pořadů významně omezily. Český rozhlas nedokázal po svém 

vzniku navázat na bohatou historii pořadů pro mládež období 60. let a normalizace. Do období po roce 1992 vstupoval jen 

s torzy původní nabídky a tuto nabídku rozšířil jen sporadicky.

V 90. letech plnil Český rozhlas svou povinnost vzhledem k mládeži výhradně umělecko-zábavním (Rádio Mama) a posléze 

jen uměleckým programem (Zelené peří, hra pro mládež). Do poloviny 90. let můžeme jeho nabídku slovesných pořadů pro 

mládež charakterizovat jako nevyváženou, ale dostačující. Po roce 1995 však už nikoliv. Od roku 1995 do roku 2002 vysílal 

Český rozhlas jediný pořad určený mládeži. V tomto období svou povinnost tedy zcela určitě neplnil.

S rokem 2002 se do Českého rozhlasu navrátil žurnalistický typ programu pro mládež (Radium, Čajovna, posléze Radio 

Wave). Období let 2006–2011 můžeme z hlediska nabídky charakterizovat jako relativně bohaté. Vedle žurnalistického typu 

programu realizovaného slovesnými pořady Radia Wave a Čajovnou existoval i umělecký typ programu realizovaný prostřed-

nictvím Zeleného peří a Her a dokumentů nové generace pořadu Čajovna.
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V současnosti pak pozorujeme zcela opačnou situaci než v 90. letech. Umělecký typ programu zastupuje vedle bohatého 

žurnalistického typu programu už jen měsíčník Hry a dokumenty nové generace. Můžeme tedy konstatovat, že rozhlas svou 

povinnost vůči mladému posluchači co do počtu pořadů plní, činí tak ale velmi nevyváženě. Tento stav by měl podle našeho 

názoru Český rozhlas do budoucna vyřešit.

I v závěru pak chceme upozornit na fakt, že Český rozhlas nikdy nedokázal navrátit speciální čas hrám pro mládež a od 

odchodu Rádia Mama nedokázal realizovat žádný zábavní ani ryze vzdělávací typ programu pro mládež ve formě slovesných 

pořadů.

Generace mladých redaktorů, z nichž velká část přišla do rozhlasu už kolem roku 2000, ukázala, že dokáže do veřejnopráv-

ního rozhlasu prostřednictvím pořadů pro mládež přinášet nová témata a rozšiřovat tematický záběr rozhlasové publicistiky. 

Jejímu zájmu dominují především menšinová témata mimo hlavní proud a alternativní pohled na svět. Svou publicistickou 

tvorbou pro mládež tak přináší reflexi konzumního stylu života a mainstreamové kultury. Na druhé straně však využívá současná 

publicistická tvorba pro mládež jen velmi malý okruh žánrů a nepokouší se o formální experimenty. Především téměř vůbec 

nevyužívá hlubších analytických žánrů, bez kterých, domníváme se, skutečný kritický pohled a reflexi bohužel podnítit nelze.

V období od roku 1992 do současnosti nacházíme mezi pořady pro mládež i ty, které obohacují rozhlasovou tvorbu obecně. 

Jako formálně inovativní jsme vyhodnotili pořad první poloviny 90. let: unikátní pořad rozhlasových povídek realizovaných tvůrčí 

metodou telefonní mystifikace – Přepadení skupiny Rádio Mama. Podobně formálně obohacující pořad bychom v současné 

nabídce slovesných pořadů pro mládež, jak vyplývá z předchozích závěrů, hledali jen těžko.

Naproti tomu pořad rozšiřující tematické obzory rozhlasové publicistiky nejen pro mládež nacházíme v současném vy-

sílání Radia Wave. Jako nejpřínosnější jsme vyhodnotili pořad Adama Gebriana – Bourání. Tento pořad posluchačům otvírá 

nová témata a oblasti lidské činnosti, především své posluchače učí „prostorovému“ a „komplexnímu“ vidění světa, hledání 

významů v univerzálním jazyce, jako je vizualita a prostorové uspořádání. Představuje pionýrského průkopníka témat, která 

by se měla stát nedílnou součástí rozhlasové publicistiky obecně.

Největší úskalí a zároveň nové cesty Českého rozhlasu ve vztahu k mládeži nastínila závěrečná kapitola. Český rozhlas 

navzdory relativně příznivým podmínkám na českém rozhlasovém trhu stále čelí odlivu posluchačů: hudba na jeho celoploš-

ných stanicích je pro většinu mladých lidí, zdá se, nepřijatelná a stanice pro mladé Radio Wave má kvůli pouze digitálnímu 

šíření jen malý dosah. Český rozhlas musí o svého mladého posluchače bojovat, neboť jinak je do budoucna jeho existence – 

a s ním tedy tradice mluveného slova v éteru – ohrožena. Kroky, které se pro oslovení mladého posluchače jeví jako nezbytné, 

zahrnují přinejmenším uvedení do provozu stanice pro mladé v analogovém vysílání a nabízení pořadů pro mládež na internetu.
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