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ÚVODEM

Až když jsem poprvé začal plnit úkol napsat úvod k tomuto dvojčíslu Světa rozhlasu, ocenil 
jsem nejenom rozsáhlou a složitou práci editorů, ale i všech, kteří v minulosti napsali úvod 
k jednotlivým číslům. Znamenalo to pečlivěji a pozorněji přečíst všechny příspěvky, uvědomit si 
snahu všech autorů o co nejvýstižnější obsah a zároveň odhadnout, na kterou práci upozornit 
podrobněji. Na tomto místě se sluší jménem celého redakčního kolektivu poděkovat profesoru 
Janu Vedralovi, který psal úvody v posledních číslech Světa rozhlasu. Jako předseda redakční 
rady svou detailní znalostí rozhlasového prostředí, kreativitou a invencí přispíval k proměně 
formy i obsahu periodika.

Už v první části nazvané Rozhlas ve světě jsou zajímavé zprávy o UK Radio Drama Festival 
2018, které Tomáš Soldán zasvěceně popisuje jako člen a předseda poroty. Asi poprvé mů-
žeme číst o semináři Radio Archive Workshop, kterého se zúčastnil Tomáš Bělohlávek. Nadějná 
je zejména možnost navázání kontaktů, jež by umožnila spolupráci mezi Archivem Českého 
rozhlasu a zahraničními partnery. Vzácné jsou i podrobná zpráva Roberta Candry a Damiana 
Machaje z mezinárodní konference Radiodays Europe 2018 ve Vídni a informace Martina Velíška 
o průběhu Prix Italia 2018. Pozoruhodný je příspěvek Anny Vošahlíkové o společné konferenci 
Českého rozhlasu a BBC v Londýně s titulem Pravda a moc, zaměřený na roli veřejnoprávních 
médií. Vzpomenuto tu bylo i stoleté výročí založení Československa a prodiskutována důležitá 
problematika financování veřejnoprávních médií, pokračující oligarchizace médií a stále narůs-
tající počet útoků na novináře. Podrobnější informaci by si zasloužilo téma o získávání mladého 
publika a další probíraná témata. Překvapivá a poučná i pro zkušené rozhlasáky je informace 
Ivana Studeného o přípravě a průběhu třítýdenní výpravy po stopách československých legio-
nářů. Poučná natolik, že si netroufám její originální obsah jenom několika slovy doporučit, ale 
že se chystám v archivu vyhledat výsledek práce Ivana Studeného. Vybízím nejenom k přečtení.

Rubrika Rozhlasová teorie a praxe začíná rozhovorem s generálním ředitelem ČRo René 
Zavoralem, ve kterém se v úvodu zmiňuje o 100. výročí vzniku Československé republiky, 95. 
výročí zahájení rozhlasového vysílání a 50. výročí srpnových událostí. Závažné jsou jeho odpovědi 
na otázky spojené s „optimalizací“, v jejímž rámci odešlo z rozhlasu více než sto pracovníků.

Následují texty popisující programové akce spojené s letošními výročími, a sice od Blanky 
Bumbálkové o 95. výročí zahájení vysílání a Ondřeje Suchana o Projektu ’68. Pozornost si 
zaslouží i „zpráva“ Roberta Candry o nových technologiích, které se snažily přiblížit významný 
milník naší historie, rok 1968, dalším generacím. Cenný je zejména popis podílu Kreativního 
HUBu na tomto projektu. Mezi popisované akce se dobře včlenila i upoutávka Evy Ješutové na 
novou publikaci 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. Neotřelý je příspěvek 
Přemysla Hniličky přitažlivě nazvaný Už kočovníci táhnou pokojem aneb Srpen 1968 v rozhla-
sovém vysílání 2018.

Obsáhlý a podrobný popis The International Feature Conference 2018, konané v květnu 
tohoto roku v Praze, uvádí rubriku Mezinárodní rozhlasové akce. Tereza Reková a Andrea Ha-
náčková popisují nejenom historii těchto mezinárodních setkání, ale seznamují nás i se snahou 
o jejich jinou podobu. Škoda, že se čtenář mnoho nedozví o tématech, která dokumentaristé 
v průběhu let zpracovávali. Částečně to napravuje text s názvem Otcové zakladatelé a další 
generace tvůrců.
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Už několikrát osvěžily obsah Světa rozhlasu příspěvky studentů Katedry divadelních a fil-
mových studií FF Univerzity Palackého v Olomouci. Zřejmě pod dohledem A. Hanáčkové píší 
tentokrát o dění na letošní Prix Bohemia Radio v Olomouci. Jejich neotřelé názory vždy potěší 
a doplní obraz festivalu. O obsahu vypovídají i titulky jednotlivých prací: „Vidět, zažít, slyšet, 
myslet“, „Prix Bohemia Radio – jak to bylo intenzivní“, „Rádio není mrtvé“ nebo „Jak zhltnout 
festival“. Sem patří i pohled Miroslava Tomka nazvaný Jak jsem poslouchal v Olomouci.

Zajímavá je i zpráva o Focus group ve skupině dětských posluchačů (S. Šustková, K. Faj mon 
a J. Lutera), kdy badatelé zkoumali posluchačskou imaginaci a percepci dětí. Zasvěcené jsou 
recenze hry Širší než nebe pohledem Michaely Tsepelevy a Barbory Holubové. Pozornost si 
zaslouží práce Tomáše Bojdy o odlišných metodách herecké rozhlasové práce a režisérských 
přístupech ke ztvárnění díla. Stať Andrey Hanáčkové o DokuVlně Radia Wave považuji za 
příklad rozboru nové podoby rozhlasové dokumentární tvorby a konstatování, jak tato snaha 
vypadá po roce práce.

Zejména pamětníky potěší práce Josefa Řídkého o Výstřižkovém archivu našeho rozhlasu, 
který vznikal od čtyřicátých let minulého století jako databáze výběrových informací pro potřeby 
redaktorů. Archiv čítá na 18 000 hesel, a i když je v současnosti užitečný spíš pro badatele, 
můžeme jej považovat za předchůdce dnešního Rešeršního oddělení. Je dobře, že nezůstane 
jen v hloubce rozhlasové historie.

Tomáš Pánek otevírá pohled na jeden z důležitých projektů Českého rozhlasu, s jehož ná-
zvem můjRozhlas se budeme potkávat v budoucnosti. Chce se stát největším online archivem 
na českém internetu. Má být primárně zaměřen na šíření všech zvuků z produkce Českého 
rozhlasu. Medailon Martina Ondráčka, který připravil Michal Ježek, popisuje životní i profesní 
cestu nynějšího šéfredaktora Zpravodajství ČRo. Sledujeme jeho putování po redakcích, roz-
hlasech, televizích i novinách, až přistál ve veřejnoprávním rozhlase a začal vymýšlet výrazné 
marketingově vděčné projekty. V roce 2013 to byl nápad nazvaný 90 statečných, kdy Lucie 
Výborná a Jan Pokorný vyzpovídali za 48 hodin nepřetržitého moderování 90 osobností v mo-
bilním studiu na Václavském náměstí v Praze. Zažil přípravu a realizaci koncertu k nedožitým 
narozeninám Karla Kryla v pražské Lucerně, vymyslel bohulibou akci Ježíškova vnoučata, která 
i letos pokračuje a plní vánoční přání několika tisícům osamělých lidí. A právě M. Ondráček je 
jedním z projektových organizátorů můjRozhlas.

„Mám chuť zlobit.“ Tak je uveden rozhovor Michala Ježka s moderátorem Toboganu Alešem 
Cibulkou. Titul výmluvně charakterizuje styl práce Aleše Cibulky.

V Okénku rozhlasových pojmů dr. Josefa Maršíka s číslem 10 zazní anketní otázka „Co je 
to rozhlasovost?“, na kterou odpovídali mimo jiné Karel Höger, režisér Josef Bezdíček, dr. Fer-
dinand Smrčka, dr. Milan Maralík a rozhlasový teoretik Josef Branžovský. Téma „Okénka 11“ 
zasvěceně popisuje trému u mikrofonu a přidává i rady, jak se s ní vypořádat.

Dušan Radovanovič a jeho zpráva o objevu unikátního záznamu projevu TGM z roku 1931 
uvádí rubriku Rozhlasová historie. Hodnotné je i uveřejnění zkrácené verze článku bývalého 
generálního ředitele ČRo Vlastimila Ježka, který vyšel v roce 1998. Týká se historie dodnes 
unikátního periodika Radio-Journal, které zrcadlí i pohnuté osudy naší republiky. Tento článek 
o Týdeníku Rozhlas doplnili Milan Šefl a Eva Ješutová, kteří popisují osud periodika od roku 
1996 až do dnešních dnů.

Informace o německé rozhlasové stanici Interradio, které vysílalo z budovy rozhlasu v Karlíně 
v letech 1943–1945, vypátral Jan Müller.

Za objev roku lze označit nález ztracených záznamů procesů z padesátých let minulého 
století. Největší pozornost je soustředěna na nejznámější proces se spikleneckým centrem 
Rudolfa Slánského. Velkou pochvalu si zaslouží nejenom podrobný popis pátrání po ztrace-
ných záznamech, ale i trpělivá a vysoce profesionální práce Miloslava Turka. Ten se zasloužil 
i o objev hlasu TGM z roku 1931.

Velký obdiv patří i Jaroslavě Novákové, která zpracovala historii cenzury v Československém 
rozhlase od doby první republiky až do roku 1993. Zejména cenný je popis cenzurních zásahů 
v letech 1960 až 1969.

V rubrice Rozhlasový dokument nás čeká objevený záznam z klíčové schůze vedení Čes-
koslovenského rozhlasu ze dne 21. února 1948. Zajímavé je už jen to, že zápis se zachoval 
v tzv. Deníčku knihovny, který je psaný rukou a díky tomu se zřejmě vyhnul cenzurním zásahům 
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a zachoval se v celistvé podobě. Tuto rubriku doplňuje i Zpráva o vysílání Čs. rozhlasu v době 
od 21. 8. 1968. Byla vypracována 19. září 1968 a podepsali ji vládní zmocněnec pro rozhlas 
Odon Závodský, v zastoupení ústředního ředitele Rostislav Běhal a za CZV KSČ Josef Henke.

Rubrika Osobnosti – výročí připomíná hvězdu ostravského rozhlasu a televize Evu Mudrovou, 
dále Kamilu Moučkovou, Miroslava Pavla Michala a Pavla Kühna.

Do Rozhlasového nebe bohužel odešli Danica Kostová, Karel Svejkovský, Zdeněk Barták 
st., Peter Duhan, Otomar Kvěch, herečka Gabriela Vránová a obdivovaný, vysoce oceňovaný, 
pracovitý a všestranný nejenom rozhlasový tvůrce Jan Petránek.

Potěšující jsou i dva příspěvky o rozhlasové technice – od Pavla Straňáka O nové distribuci 
rozhlasového signálu a od Pavla Balíčka, který nás seznamuje, jak vysílat z terénu přes ISDN.

Záslužná je snaha po uveřejňování recenzí, které rozhlasu chybí. I proto potěší recenze knihy 
Milana Pokorného a Jana Hergeta, vydané k výročí rozhlasového vysílání. Zasvěceně napsaná 
recenze Tomáše Pánka upozorňuje nejenom milovníky rozhlasové historie dvacátého století na 
dvě knihy o tvorbě Pavla Tigrida, které zachycují jeho působení v československé redakci BBC 
za druhé světové války a v Rádiu Svobodná Evropa na počátku války studené. Pravděpodobně 
nejzajímavější pro nás budou i přepisy jeho rozhlasových vystoupení.

Úvod tohoto čísla si doplníme informací o dvou přílohách. První z nich je scénář Petra 
Pospíšila k vysílání patřícímu 50. výročí srpna 1968. Podle něj probíhal proud Radiožurnálu 
21. srpna 2018 od večerních hodin do dopoledne 22. srpna. Jeho podoba může sloužit dalším 
dokumentaristům jako vzor kreativity a trpělivé tvůrčí práce. Druhá příloha patří rozsáhlé práci 
Terezy Rekové, která doplňuje informace o International Feature Conference 2018.

Úvod končím pocitem, že toto dvojčíslo Světa rozhlasu si vyžaduje velkou trpělivost čtenářů. 
Ale množství informací a zároveň podrobný popis důležitých historických událostí a dějů nám, 
jak věřím, poslouží i v budoucnosti.

Vladimír Príkazský
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ROZHLAS VE SVĚTĚ

Tomáš Bělohlávek

Seminář Radio Archive Workshop 
15. 2. 2018, Ženeva

Seminář Radio Archive Workshop, který se usku-
tečnil 15. února 2018 v Ženevě v rámci konference 
EBU Digital Radio Week (12.−15. 2. 2018), byl prv-
ním významným setkáním rozhlasových archivářů 
jednotlivých členských států Evropské vysílací unie.

Workshop vytvořil mimořádně vhodné interaktivní 
prostředí nejen pro navázání kontaktů, ale i výměnu 
a sdílení osvědčených postupů i zkušeností v ob-
lasti ukládání, digitalizace a zpřístupňování zvuko-
vého dědictví. Snad právě proto byly mottem celého 
workshopu „výzvy a příležitosti“ (challenges and op-
portunities), neboť rozsáhlé zvukové fondy jednot-
livých rozhlasových archivů jsou nejen velkým kul-
turním dědictvím, ale také závazkem pro jejich další 
řádné zpřístupňování, ochranu a programové využití. 

Archivní seminář byl rozdělen do čtyř částí. Po 
uvítacích projevech zástupců EBU Bena Poora a Gra-
hama Dixona následovala první část programu na-
zvaná Uvolňování zvuku (Freeing audio), v jejímž 
rámci vystoupil jednak rozhlasový archivář Cor van 
Veen, zástupce holandského institutu Beeld en Ge-
luid, jednak zástupci BBC Steve Daly a Carl Davies.

Holandský archivář Cor van Veen představil čin-
nost svého institutu, který pečuje o audiovizuální 
snímky od počátku 20. let minulého století až po 
současnost a plní zároveň funkci holandského ná-
rodního zvukového archivu a muzea. Zmínil mimo 
jiné, že ve fondech této instituce je uloženo přes 400 
tisíc hodin unikátních rozhlasových snímků šesti ho-
landských rádií a roční přírůstky instituce jsou přes 
52 500 hodin nových zvukových záznamů. Ve své 
prezentaci se věnoval výsledkům digitalizace a za-
býval se také otázkami tvorby metadat, vytvářením 
vhodných anotací a klíčových slov při katalogizaci 
zvukových snímků. Představil též praktické výsledky 
v oblasti sofistikovaných systémů pro rozpoznávání 
hlasových a emočních projevů (speech and emotion 
recognition). Dále hovořil o problematice využití ar-
chivu pro programové a badatelské účely.

Kolegové z BBC Steve Daly a Carl Davies se za-
bývali otázkou životnosti analogových i digitálních 
nosičů, významu digitalizace zvukových záznamů 
či organizace práce (archivní workflow) a předsta-
vili digitální archiv BBC (Radio Digital Archive), který 
funguje od roku 2008 a obsahuje přes 1‚3 milionů na-
hrávek. V rámci jejich prezentace proběhla zajímavá 

diskuze ohledně přístupu veřejnosti ke zvukovým 
snímkům, řešení autorských práv a šíření obsahu 
zvuku na internetu a sociálních sítích. 

V druhé části workshopu, který nesl název Dosáh-
nout dále (Reaching further), vystoupila Zorana Bo-
jičić ze srbského rozhlasového a televizního archivu 
(Radio Televizija Srbije), která představila poslání 
a činnost Archivu Radia Bělehrad. Hovořila mimo 
jiné o nejstarších a nejvýznamnějších zvukových 
nahrávkách (např. nahrávka hlasu Lva Nikolajeviče 
Tolstého z roku 1908 či pozdrav sira Arthura Sullivana 
Edisonovi z roku 1888, které jsou mimochodem také 
součástí sbírek Archivu ČRo). Dále se zaměřila na 
celkový rozsah archivních fondů a sbírek a také na di-
gitalizaci a poslechovost.

Leonard Bouchet a Antoine Mercier ze švýcarské-
ho rozhlasového a televizního archivu (Radio Télé-
vision Suisse) se věnovali otázkám vývoje systémů 
pro ověřování a identifikaci hlasů, analýzám obliče-
jů a jejich následnému použití v archivní praxi, při-
čemž konstatovali, že v oblasti rozpoznávání hlasů 
dosáhli 75% úspěšnosti! Otázka využívání sofistiko-
vaných systémů pro analýzu zvukových snímků byla 
také předmětem přednášky Hanny Lukashevich z ně-
mecké společnosti Fraunhofer Gesellschaft, která 
se zabývala jednotlivými typy datové analýzy, „zvu-
kovou fylogenetikou“, rozpoznáváním hudby, mluve-
ného slova, detekcí nejlepší kvality záznamu zvuku, 
duplicit i schopností určení originálních zvukových 
snímků od kopií.

Třetí část workshopu se nazývala Redakční pod-
něty (Editorial initiatives). V jejím rámci vystoupila 
nejprve Tamara Bregeš z Chorvatské televize (Hrvat-
ska radiotelevizija). Představila rozhlasový program 
Chorvatského rádia nazvaný Zapomenuté hlasy se 
stopáží 45 minut. Je vysílán jednou týdně a zpřístup-
ňuje posluchačům archivní zvukové záznamy význam-
ných chorvatských osobností z oblasti politiky, kul-
tury i sportu. Ve své přednášce mluvila o prezentaci 
Archivu Chorvatského rozhlasu, představila interní 
systém pro katalogizaci zvukových dokumentů a v zá-
věru se krátce věnovala digitalizaci fondů a sbírek. 
Chorvatský rozhlasový archiv má v současné době 
zdigitalizováno přibližně 70 % svých archivních fondů.

Poté vystoupil italský kolega Andrea Borgnino 
z RAI, který přednášel o historii Radia Bari 1943, 
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založeného v souvislosti s postupným osvobozováním 
italského území od fašistů v průběhu 2. světové války. 
Ve své prezentaci se zaměřil na výběr archivních zá-
znamů a jejich zpřístupňování na internetu. Mimo jiné 
uvedl, že denně je na internetu zpřístupněno osm 
hodin archivních zvukových záznamů.

Následovala přednáška norských folkloristů Jorna 
Jensena a Leiva Solberga zaměřená na problematiku 
zpřístupňování nahrávek norské lidové hudby. Sever-
ské národopisce vystřídali Vincent Seriot a Miruna 
Coca z Radio Télévision Suisse, kteří mluvili o sdí-
lení zvukových nahrávek na Facebooku, Instagramu 
a YouTube. Poslední příspěvek se zabýval možnostmi 

šíření informací prostřednictvím podcastingu, věno-
val se i roli a významu využití podcastů pro rozhla-
sové archivy.

V závěru archivního semináře proběhla diskuze 
nazvaná Další kroky (Next steps), která jednak zre-
kapitulovala nejdůležitější závěry z celodenního pro-
gramu, jednak zhodnotila přínos celého workshopu.

Na workshopu byly navázány kontakty, jež by 
mohly umožnit další spolupráci mezi Archivem Čes-
kého rozhlasu a zahraničními partnery. Jmenovitě se 
Stevem Dalym z Archivu BBC, Corem van Veenem 
z holandského institutu Beeld en Geluid a Geraldem 
Kolbem z ORF.

Robert Candra, Damian Machaj

Radiodays Europe 2018
18.−20. 3. 2018, Vídeň

I letošní ročník mezinárodní konference Radiodays 
Europe, propojující rozhlasové profesionály ze všech 
oblastí tohoto průmyslu a napříč veřejnoprávním 
i soukromým sektorem, přinesl několik výrazných 
témat, která se na setkání objevila i v minulosti (viz 
náš text k RDE 2017 zveřejněný na Intranetu ČRo 
a ve Světě rozhlasu 37/2017) a jež je možné označit 
za jakési leitmotivy vinoucí se průběžně celým pro-
gramem. Jde například o trendy v podcastingu (který 
v zahraničí potvrzuje vzestupnou tendenci co do zá-
sahu publika, produkce i zájmu inzerentů), komplexní 
problematiku tzv. connected cars neboli poslechu 
rádií v automobilech, digitalizaci rozhlasového vy-
sílání nebo dnes už nezastupitelnou práci s brandy 
rádiových stanic na sociálních sítích a obecně pro-
blematickou schopnost současných rozhlasových 
producentů zasáhnout svými produkty mladou ge-
neraci posluchačů a posluchaček. Těchto témat jsme 
se vesměs dotkli už ve zmiňovaném loňském textu, 
takže se jim tentokrát nebudeme podrobně věnovat, 
nicméně za samostatnou zmínku nepochybně stojí 
fenomén „smart speakers“ čili hlasem ovládaných 
zařízení pro přehrávání audií, jakými jsou např. Alexa 
či Google Home. Tato oblast byla na konferenci za-
stoupena ještě výrazněji než loni a rostoucí zájem 
o ni je signálem, že se jedná o cestu, která může být 
pro budoucnost rozhlasu jako jeden z distribučních 
kanálů velmi podstatná. Je tedy prozíravé, že i Český 
rozhlas se smart speakers začal zabývat a zkoumá 
možnosti šíření svého obsahu pomocí hlasem ovlá-
daných zařízení ještě předtím, než se dostanou na 
český trh.

Pojďme se raději podívat na několik vystoupení, 
která na RDE 2018 zazněla a která něčím vybočují 
z naznačených linií. Jedním z takových momentů byla 

inspirativní prezentace Bena Hammersleyho. Tento 
v Los Angeles působící futurista, konzultant, spolu-
pracovník BBC, bývalý editor vlivného technologic-
kého webu Wired, válečný korespondent a softwa-
rový vývojář bývá mj. označován za autora termínu 
podcast (čehož prý dnes lituje) a za muže, jehož 
předpovědím naslouchají globální hráči jako Face-
book či Google. Jeho prezentace nazvaná Techno-
logy and disruption: How the world will be listening 
in 10 years byla vzhledem ke kontextu velmi svěží, 
byť zároveň poněkud radikální – už po několika minu-
tách se například na plátně za přednášejícím rozzářil 
nápis „RADIO IS DEAD, SORRY“. Toto konstatování 
se podle Hammersleyho opírá o způsob, jakým je 
už dnes mladá generace publika zvyklá konzumo-
vat audio obsah: tak, aby oni sami řídili to, kdy a co 
uslyší, včetně možnosti přeskakovat obsahy či pa-
sáže, které je nezaujmou, což je možnost, kterou po-
chopitelně lineární vysílání svému publiku nenabízí 
(mimochodem i Hammersley zdůrazňoval budoucí 
zásadní roli smart speakers a podobných zařízení). 
Stejně nekompromisní pak byl jeho výhled ohledně 
budoucnosti DAB – to prý nemá šanci obstát v kon-
kurenci tzv. 5G, tedy páté generace bezdrátových 
komunikačních systémů umožňujících velké objemy 
a rychlosti přenášených dat.

Na další výrazný trend v oblasti mediální produk-
ce, který je už nějakou dobu zřejmý, se zaměřovalo 
i vystoupení Glena Mulcahyho (zakladatele společ-
nosti Titanium Media a dřívějšího vedoucího inovací 
v irském veřejnoprávním RTÉ). Ten se specializuje 
zejména na tzv. mobilní žurnalistiku (Mobile Journali-
sm, MOJO), tedy posun od velkých televizních a roz-
hlasových štábů a přenosových systémů s extrémně 
nákladným provozem a vybavením k praktickému 
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využití mnohem levnějších a flexibilnějších technolo-
gií, jež nabízejí současná mobilní komunikační zaří-
zení (rozumějte smartphony) v kombinaci s relativně 
skromným doplňkovým technickým vybavením a ně-
kolika aplikacemi pro záznam, zpracování a přenos 
audiovizuálního materiálu. Mulcahy je zkušený prak-
tik a dlouholetý školitel stovek novinářů z nejprestiž-
nějších médií celého světa, takže jeho prezentace 
byla velmi užitečná ve svém zaměření na praktický 
rozměr. Popsal (včetně orientačních nákladů) různé 
varianty vybavení pro pružnou a efektivní práci re-
portérů v terénu, doporučil konkrétní techniku, znač-
ky, a dokonce jednotlivé aplikace (mnohdy dostup-
né zdarma), které ve výsledku dokážou za nesrov-
natelně nižší cenu zcela uspokojivě nahradit drahé 
přenosové vozy, několikačlenné štáby, střižny a stu-
dia. Relevanci trendu mobilní žurnalistiky podle něj 
dokládá i zájem renomovaných firem vyrábějících 
špičkové studiové zařízení pro rozhlasové a hudební 
profesio nály (např. Sennheiser, Shure, Rode) o tuto 
oblast a jejich investice do vývoje dostupných mo-
bilních nástrojů využitelných právě novou generací 
„mobilních“ novinářů. (Pro informace ze světa mobilní 
žurnalistiky je možné se přihlásit do specializované 
facebookové skupiny s několika tisíci členů: https://
www.facebook.com/groups/mojocon/.)

Z jiné oblasti rozhlasové praxe pak bylo vystou-
pení Penelope Thomas z Australian Film, Television 
& Radio School. V prezentaci nazvané Cinematic ra-
dio: A film for the ears představila projekt Precipice, 
který tato instituce právě dokončuje. Jde o narativní 
podcast, podle jeho autorů určený pro „sluchátko-
vou generaci“ (tj. mladé posluchače a posluchačky), 

který je zajímavý především využitím binaurální tech-
nologie snímání zvuku. Na příběhu studentky Amiry 
a jejích zneklidňujících zážitků s psychoterapeutem 
tvůrkyně podcastu prezentovaly potenciál tohoto 
typu záznamu pro využití právě pro tento atraktivní 
žánr audio tvorby, a to opět až na úrovni praktických 
detailů a zkušeností, které samy nabyly při prošla-
pávání dosud nevyzkoušené cesty. Jakmile bude 
celý podcast Precipice dostupný, doporučujeme si 
ho poslechnout jako inspiraci k vlastní dramatické 
či dokumentární tvorbě.

Závěrem bychom chtěli ještě zmínit jednu kon-
krétní prezentaci, která svým obsahem zcela zá-
sadně vykračovala z kontextu ostatních, zaměře-
ných většinou do budoucnosti, ne sice prosté výzev, 
ale přesto aspoň principiálně optimistické. Na mysli 
máme vystoupení Zuraba Alasanii, generálního ře-
ditele UA:PBC, ukrajinského národního veřejnopráv-
ního vysílatele, nazvané From state propaganda to 
public media in Ukraine. Jeho prezentace byla mra-
zivým návratem z hájemství technologických výbojů 
a předpovědí budoucích trendů zpět na tvrdou zem 
reality postkomunistické části světa. Alasaniův po-
pis tlaků ze strany politické reprezentace Ukrajiny, 
kterým musí jím řízená instituce čelit, byl vskutku 
nepovzbudivým vhledem do boje nejen o nezávis-
lost, ale dokonce o holé přežití média v zemi, která 
není zeměpisně tak vzdálená té naší a v níž podle 
něj existuje pouze možnost být propagandistickým 
nástrojem v rukou státu, nebo vlastizrádcem a veřej-
ným nepřítelem, nikoli však nezávislou žurnalistickou 
institucí přispívající k demokratickému fungování 
společnosti.

Tomáš Soldán

UK International Radio Drama Festival 2018
19.−23. 3. 2018, Herne Bay

Čtvrtý ročník mezinárodního rozhlasového festivalu 
UK International Radio Drama Festival představil v an-
glickém Herne Bay na padesát rozhlasových dramat, 
opět v dlouhometrážní i krátkometrážní kategorii. Ko-
nal se od 19. do 23. března (soutěžní část), respek-
tive do 24. března (komunitní program). Představeny 
byly produkce ze 17 zemí, zaznělo celkem 18 jazyků.

Festivalu jsem se zúčastnil potřetí, z toho po-
druhé jako předseda poroty. Organizačně festival 
roste, jeho tvůrcům se daří přilákat stále větší po-
čet rozmanitých rozhlasových profesionálů i autorů, 
kteří se rozhlasové tvorbě věnují jako na volné noze 
či amatérsky.

Kromě zemí s rozhlasovou tradicí, jako jsou Srb-
sko, Chorvatsko, Německo či anglická BBC, byly ke 

slyšení i exotičtější produkce – překvapením byly 
především dvě produkce z íránského rádia Gilan.

Letošní ročník festivalu ovšem i přes rozmanitost 
nedokázal nabídnout kvalitu ročníku předchozího. Za-
tímco v dlouhometrážní kategorii ještě bylo celkem 
možné vyčlenit několik skvěle provedených či ne-
všedních titulů, v kategorii krátkých rozhlasových her 
měla porota problém vybrat i šest titulů na shortlist. 
Když pominu tři minutové hry nominované Českým 
rozhlasem (hry, pro které jsem pochopitelně nemohl 
hlasovat), jistou originalitou oplývala zvukově-hu-
dební kompozice Oféliina harfa islandského tvůrce 
Sverrira Guðjónssona. I přes nápaditou stavbu tohoto 
díla, výrazně kompozičně zakotveného v původní 
hudbě, bylo znát, že jde o upravený výtažek z většího 
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komponovaného (melodramatického) díla. Přesto 
se porota po diskuzi rozhodla právě tomuto pořadu 
udělit jedinou – první cenu v kategorii krátkých her.

Hry do šedesáti minut pak ovládlo drama belgic-
kého autora a režiséra Wederika de Backera. Pod 
názvem Almanak se rozehrává subtilní a lehce poe-
tický příběh specifické čtvrti v Gentu a lidí, kteří tento 
prostor obývají. Velmi přesné vedení herců, skvěle 
napsaný text, který nepostrádal humor, čistě prove-
dené řešení, to jsou devízy Almanaku. De Backer hru 
napsal a natočil během rezidenčního pobytu právě 
ve zmiňované gentské čtvrti.

Druhé místo obsadila hra Z ráje (From Eden) ir-
ského rozhlasu RTÉ. Výborně napsaný text povyšu-
je tuto hru mezi nejzajímavější rozhlasové kousky 
letošního ročníku festivalu. Osou příběhu je setkání 
dvou mužů a dívky v koupelně během silvestrovských 
oslav. Velmi dobře napsané postavy dokážou udržet 
příběh v napětí (oscilujícím mezi humorem a tajem-
stvím) a nabídnout i překvapivé rozuzlení dramatu.

Na třetím místě letos skončila německá hra Eine 
Woche Voller Samstage z veřejnoprávního rozhlasu 
SWR. Jde o muzikál pro děti, na kterém porotu upou-
tala především hravost (i v rovině lexika) a hudbou 
povýšená dynamika inscenace.

Mým osobním favoritem pak byla hra Rolanda 
Schimmelpfenniga nazvaná Tato noc jako každá 
jiná (s podtitulem Discoteca Paraiso). Její rozhlaso-
vou inscenaci do Herne Bay přivezl také německý 
Jihozápadní rozhlas (SWR). Jde o mimořádný text, 
atomizovaný průběh jedné noci v jednom klubu, kde 
teroristický útok je cosi, co je celou dobu přítomno ve 
vzduchu, aniž by k němu hra dospěla. Schimmelpfen-
nigův způsob práce s časem je vynikající a německý 
tvůrčí tým dokázal toto mytologizující drama skvěle 
vystavět. Vřele bych tento text doporučil dramaturgii 
ČRo k pozornosti.

Český rozhlas na letošním ročníku reprezentovalo 
celkem pět her – hodinová Shakespearova lebka 
Wernera Fritsche, středometrážní Tango Dimitriho 
Plaxe a tři minutové hry. Podobně jako v minulých 
letech byla reakce posluchačů na všechny české 
tituly pozitivní především ve smyslu obecné kvality 
zpracování. Shakespearova lebka (v režii Aleše Vr-
záka s dramaturgií Kateřiny Rathouské) pak porotu 
rozdělila přesně na polovic – pro první skupinu to 
byla již nestravitelná a těžko srozumitelná kompozice 
(obecně bylo cítit, že Shakespearem jsou porotci již 
trochu přesyceni), pro druhé to byla skvělá a preci-
zně postavená hra, která tematizuje citace slavných 
dramat, stejně jako zkratkovitost informačního věku.

Tango (režie Dimitri Plax, dramaturgie Kateřina 
Rathouská) pak porota hodnotila jako nápaditou 
historku se slibnou atmosférou, ovšem bez většího 
vývoje. Při hodnocení panovala shoda v tom, že se 
jedná o jakýsi prolog a že by porotce zajímal další vý-
voj takového příběhu. Velmi se líbily herecké výkony.

V krátkometrážní kategorii se o přízeň poroty 
ucházely minutové hry Příběh lišky Bystroušky, Kdo 
je největší? a Požehnaný věk. Právě poslední zmíněná 
inscenace textu Daniely Fischerové v režii Aleše Vr-
záka a s dramaturgií Martina Velíška se dostala mezi 
šest vybraných krátkých dramat.

Účast na UK Radio Drama Festival je pochopitelně 
účastí jiného kalibru, než jsou velké soutěže Prix Italia 
či Prix Europa, přesto zde dochází k dobrému a velmi 
osobnímu testu kvality slovesné tvorby Českého roz-
hlasu. A i když se dle výsledků může zdát, že ČRo 
nemá tituly, které by dokázaly zvítězit, ve skutečnosti 
jsou všechny z produkce Českého rozhlasu vždy vy-
soce hodnoceny, či alespoň široce diskutovány jako 
pozoruhodné. A jsem přesvědčen, že v tak osobním 
poměřování, jaké panuje právě v Herne Bay, tyto ti-
tuly dokázaly opět obstát.

Anna Vošalíková

Pravda a moc. Společná konference Českého rozhlasu a BBC

Dne 19. června se v Londýně konala společná kon-
ference Českého rozhlasu a BBC pod titulem Truth 
& Power, zaměřená na roli veřejnoprávních médií. 
Více než desítka řečníků z významných evropských 
mediálních institucí diskutovala o budoucnosti ve-
řejnoprávních médií ve stále se měnícím mediálním 
a politickém prostředí. Konference připomněla sto-
leté výročí založení Československa a také 95 let od 
založení Českého rozhlasu, který se spolu s BBC řadí 
k nejstarším v Evropě.

Konference se skládala ze tří diskuzních bloků, 
kterými provázel sir John Tusa, bývalý dlouholetý 

ředitel BBC World Service a československý rodák, 
jehož rodiče museli uprchnout do Velké Británie 
v roce 1939. Ve svém úvodním projevu se zaměřil 
na jednu z nejdůležitějších rolí veřejnoprávních mé-
dií, na hledání pravdy. Ta, i když se to nezdá, je jen 
jedna. Připomněl nezastupitelnou roli veřejnopráv-
ních médií ve 20. století. V případě BBC zmínil vysí-
lání během druhé světové války, které bylo pro oby-
vatele Velké Británie nejen zdrojem informací, ale 
také uklidnění. Český rozhlas zase plnil podobnou 
úlohu v roce 1968 během prvních dnů okupace voj-
sky Varšavské smlouvy.
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Na Johna Tusu navázali řečníci prvního diskuzního 
bloku, kde se kromě vývoje veřejnoprávních médií 
za posledních sto let věnovali i novým výzvám, které 
se v minulých letech objevily. Ty nejvíce diskutované 
jsou: problematika financování, politický tlak, využití 
nových médií, oligarchizace médií a stále narůstající 
počet útoků na novináře. O zhoršujícím se prostředí 
pro novináře mluvila ředitelka britské pobočky orga-
nizace Reportéři bez hranic Rebecca Vincentová. Za 
ochranu veřejnoprávních médií a jejich novinářů by 
měl podle ní převzít odpovědnost stát, zejména tam, 
kde jsou média terčem útoků.

Dalším tématem, které zaznívalo napříč všemi 
třemi diskuzemi, bylo získání mladého publika ve-
řejnoprávními médii. Především BBC zaznamenává 
odliv diváků a posluchačů ke streamovacím plat-
formám jako Netflix a Spotify. Podle Johna Tusy je 
udržení mladého publika zásadní, protože s klesa-
jícím publikem může vyvstat otázka relevantnosti 
veřejnoprávních médií. Bývalá ředitelka BBC World 
Service Mary Hockadayová ale věří, že i přes nepří-
znivá čísla chtějí mladí lidé hlavně zprávy a značky, 
na které se mohou spolehnout.

Podle Jamese Purnella, ředitele BBC Radio & Edu-
cation, je digitalizace médií šancí, jak se dostat blíže 

k publiku, a tedy i k mladým lidem. Je však nesmírně 
důležité držet krok se všemi technologickými změ-
nami a nepropásnout tuto příležitost. V budoucnost 
audio obsahu věří i Ezra Eeman z Evropské vysílací 
unie. Potvrzením toho je například stále populár-
nější Alexa, která dokazuje, že i samotné audio může 
fungovat.

Řečníci se shodli na tom, že veřejnoprávní média 
mohou výzvám čelit tak, že zůstanou stále nezávislými, 
důvěryhodnými a snadno dostupnými institucemi. Jak 
uvedl ředitel Reuters institutu pro studium žurnalistiky 
David Lévy, veřejnoprávní média musí získat nejprve 
legitimitu od posluchačů a diváků a až poté od poli-
tiků, nikdy ne naopak. I přesto, že BBC i Český rozhlas 
patří mezi nejdůvěryhodnější média ve své zemi, tak 
podle představených grafů není míra důvěryhodnosti 
až tak vysoká v porovnání s jinými vyspělými státy.

Bývalý ředitel Evropské vysílací unie Jean-Paul 
Philippot hovořil o politickém tlaku zejména ze strany 
populistů napříč Evropou. Veřejnoprávní média pod-
porují svobodnou a otevřenou společnost a přispívají 
k porozumění mezi lidmi a národy. Podle Thomase 
Kenta z Rádia Svobodná Evropa souvisí problémy 
veřejnoprávních médií s klesající mírou demokracie 
v jednotlivých zemích.

Ivan Studený

Stopa legie

Anabáze po stopách československých legionářů pro 
mne začala už několik měsíců před odletem z Prahy 
do Moskvy a dál do Jekatěrinburgu. Nejprve jsem 
někdy koncem loňského roku zcela spontánně kývl 
na nabídku tří týdnů strávených poutí po Sibiři a na-
táčením rozhlasového dokumentu o našich krajanech 
bojujících před sto lety v Rusku. Připouštím, že v tom 
prvním souhlasu bylo mnohem víc dokumentaristické 
touhy po dobrodružství i novinářské drzosti než kvali-
fikovaného odhadu, že právě já jsem pro ten úkol ten 
pravý. Byť jsem si záhy uvědomil své nedostatky ve 
znalostech historického pozadí někdejších událostí 
a v jazykové výbavě, rozhodl jsem se ve zbývajících 
měsících pokusit svůj handicap zmírnit a před pro-
fesní výzvou necouvnout.

V této zprávě se pokusím popsat proces příprav 
a vlastní působení tříčlenného týmu reportérů Čes-
kého rozhlasu na hlavních bodech trasy transsibiřské 
magistrály. Vytknu podstatné momenty, kdy repor-
térské práci pomohla svědomitá příprava, zmíním roli 
novinářské štěstěny i úskalí, která jsme více či méně 
úspěšně překonávali.

Příprava Sibiriády, jak jsme při pracovních schůz-
kách celého týmu vedeného Davidem Šťáhlavským 

začali tento projekt nazývat, zahrnovala jednak or-
ganizaci cesty, plán témat, míst pro natáčení, kon-
taktů, ale také studium historické látky a jejího aktu-
álního obrazu v médiích a společenské diskuzi u nás 
i v Rusku. Při navazování kontaktů s lidmi, kteří se 
tematikou v Rusku zabývají, pomohl významně To-
máš Vlach, který se sám jako reportér legionáři za-
bývá dlouhodobě, je v kontaktu s Československou 
obcí legionářskou a absolvoval již několik cest po 
Ukrajině a Rusku. Navštívil některá místa, kde jsou 
patrné stopy našich krajanů. Další cennou posilou 
týmu v rozhlasovém zázemí byli rešeršní specialista 
Miroslav Tomek a archivář Michal Ježek.

Dřívější rozhlasové pořady mapující příslušnou 
kapitolu naší historie nám poskytly jednak potřebný 
vědomostní základ, ale také upozornily na jistý druh 
patosu, který téměř vždy na mediálním zpracování 
tématu legií ulpívá. Tento český patos vyzdvihující 
legionáře jako hrdiny bojující za vznikající samo-
statný stát má svůj protipól v ruském opovržení. Už 
první rešerše a také rozhovory s mou učitelkou ruš-
tiny Oksanou Mironovou, rodilou Ukrajinkou, mne 
upozornily, že obraz československých legionářů 
v Rusku je zřídka neutrální, častěji spíše negativní. 
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Lidé bez morálky, přelétaví, bezohledně sledující 
vlastní zájmy či přímo vrahové, zloději a násilníci, tak 
jsou povětšinou zapsáni naši legionáři ve všeobec-
ném mínění v Rusku.

Dva měsíce před startem třítýdenní výpravy Mar-
tina Pouchlá kontaktovala Milana Mojžíše z Česko-
slovenské obce legionářské, jehož doporučení nám 
v Rusku otevřelo několikero dveří a zajistilo vstřícné 
přijetí. Zároveň jsme opět díky Martině Pouchlé zís-
kali několik cenných kontaktů prostřednictvím soci-
álních sítí. Podařilo se jí kupříkladu dohodnout přes 
cestovatelskou síť Couchsurfing schůzku s českým 
postgraduálním studentem žijícím v Krasnojarsku − 
Zdeňkem Růžičkou.

Méně hladce fungovala komunikace s ruskými 
úřady a institucemi. I když jsme si díky přímluvě zmí-
něného Milana Mojžíše z obce legionářské získali dů-
věru amatérských i profesionálních historiků, museli 
jsme několikrát žádat oficiální cestou prostřednic-
tvím hlavičkového papíru s bumážkou a ředitelskými 
podpisy o povolení ke spolupráci například s Petrem 
Alexandrovem, kterého k rozhovoru s námi musel 
uvolnit zaměstnavatel, ředitel státního muzea ve 
Vladivostoku. Rusky plynně mluvící člen týmu Alexej 
Maximov protelefonoval desítky minut s ruskými 
úřady, než nám vystavili novinářská víza a akreditace. 
Vlastní kartičky s našimi fotografiemi a jmény, vy-
dané ruským ministerstvem zahraničí, jsme si ovšem 
měli vyzvednout osobně v Moskvě. Kolega Maximov, 
rodilý Rus, se ale nenechal zaskočit, zapojil do hry 
české velvyslanectví, kolegu novináře cestujícího 
z Moskvy do Jekatěrinburgu, a dokázal tak zajistit 
pouť důležitých dokladů z moskevské kanceláře až 
do našich rukou.

Před cestou do Ruska jsem se o legionářích bavil 
s kdekým, v práci i doma. A jedno z největších pře-
kvapení přišlo asi týden před odletem. Jen tak mezi 
řečí jsem se během víkendové návštěvy zeptal své 
matky, zda náhodou někdo z naší širší rodiny nebo-
joval či nepadl v první světové válce, že bych mohl 
pro inspiraci třeba zalistovat v některém z alb po 
babičce, kde, jak si velmi matně vzpomínám, byly 
i stařičké portrétní fotografie uniformovaných mužů.

Alba prý už zlikvidoval čas, ale dědeček tety Alen-
ky byl prý někde až ve Vladivostoku, zněla odpověď, 
která náhle udala nový směr mým úvahám o dějové 
lince budoucího dokumentu. Pár dní před odletem 
obohatila mé materiály fotografie lodi Logan, na 
které se s třiatřicátým transportem z Vladivostoku 
vracel domů můj příbuzný, legionář Jan Bulva. Díky 
jeho vnukovi (manžel tety Alenky) jsem také na po-
slední chvíli objevil starou encyklopedii z dvacátých 
let minulého století, považovanou, jak jsem později 
zjistil, ruskými historiky za základní zdroj informací 
pro kohokoliv, kdo se chce legiemi zabývat. Čtyři 

svazky encyklopedie Za svobodu, každý o téměř ti-
síci stranách, jsem na inzerát zakoupil čtyři dny před 
odjezdem na Sibiř a dva díly (6 kg) jsem se rozhodl 
vézt s sebou.

Naše cesta přes Sibiř začala v Jekatěrinburgu, 
kam jsme přilétli v sobotu 25. srpna kolem poledne. 
Ve zbytku dne jsme se stihli ubytovat, zajistit si ruské 
telefonní karty a zakoupit jízdenky na ranní vlak do 
Věrch Nějvinsku. Tam jsme se v neděli účastnili his-
torické rekonstrukce pochodu československých 
vojáků kolem jezera Tavatuj a jejich vítězné bitvy 
s bolševiky o stanici Věrch Nějvinsk. Tento historický 
festival pořádá pravidelně ve spolupráci s obcí Věrch 
Nějvinsk klub vojenské historie z Jekatěrinburgu Hor-
ský štít (Горный щит). Hlavní osobností klubu je třia-
sedmdesátiletý historik a autor třinácti knih o ruské 
občanské válce Alexandr Kručinin.

Na samém začátku expedice jsme se tak setkali 
s živým odkazem legionářské historie, což bylo jed-
nak výraznou pozitivní motivací a také jsme získali 
efektní materiál pro svou úvodní reportáž. Naším 
úkolem bylo od prvních dní natáčet a zpracovávat 
sérii reportáží, které se ještě během našeho půso-
bení v Rusku odvysílají na stanicích Českého rozhlasu 
tak, aby sérii navazujících příspěvků z Ruska ukončil 
náš návrat a návštěva živě ve studiu.

Než se vrátím k osobnosti Alexandra Kručinina, 
který se stal naším průvodcem ještě v dalších dnech, 
chci se pozastavit u několika letmých setkání ve spor-
tovním přírodním areálu u Věrch Nějvinsku, využíva-
ném zejména v zimní sezoně místním běžkařským 
klubem. Na první pohled mne zaujal výrazný rudý 
šátek na krku starostky obce. Paní Jelena festival 
podporuje, ale šátkem chtěla připomenout památku 
těch, kteří skončili v připomínané bitvě poraženi, 
rudoarmějců.

Skupinka místních lidí, které jsem vyzpovídal u stán-
ku s šašlikem a místní variantou mírně alkoholické 
směsi medoviny a čaje, mne nasměrovala do centra 
obce, kde jsme později navštívili parčík se třemi pa-
mátníky. Nejstarší monument oslavuje ideu komuni-
smu a padlé rudoarmějce, pozdější pamětní deska 
připomíná padlé bělogvardějce a nejnovější skromný 
památník podněcuje návštěvníky pietního místa k dů-
stojné vzpomínce na všechny padlé, rudé, bílé, Rusy, 
Čechy, Slováky, Maďary. Každý voják zaslouží úctu 
a boží milost sestupuje na všechny, tento vzkaz rus-
ké společnosti formulovali členové klubu Horský štít.

Poprvé ve Věrch Nějvinsku jsme se setkali s ten-
dencí odmítnout jakékoliv hodnocení ideálů, kterými 
se lidé kdysi v občanské válce zaštiťovali, a přijmout 
jejich oběti, ať už stáli na jakékoliv straně. Tento ne-
ideologický smír je pokusem o vyrovnání se s dile-
matem bratrovražedné války, která se odehrála před 
sto lety, ale ještě nebyla zcela dobojována. Alexandr 
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Kručinin říká, že se konflikty pouze přesunuly do duší 
a srdcí lidí, kde ve větší či menší intenzitě stále planou.

Další dny v Jekatěrinburgu jsme věnovali zkou-
mání příběhu ostatků zavražděné carské rodiny, což 
je dosud živá a nedokončená kauza, velmi citlivá pro 
religiózní ruskou společnost. Navštívili jsme velkolepé 
muzeum vojenské techniky v Horní Pyšmě, zřízené 
majitelem zdejších ohromných metalugických zá-
vodů. Zastavili jsme se na hranici mezi Evropou a Asií. 
Poznali jsme několik studentů českého jazyka a za-
znamenali jejich příběhy. Zaujala mne třiatřicetiletá 
restaurátorka knih Věra Ovčiniková z jekatěrinburské 
knihovny, která sní o studiu na univerzitě v Olomouci, 
ale už prý nevěří tomu, že by si na cestu do Čech 
dokázala někdy vydělat.

V Jekatěrinburgu jsem několikrát vytáhl z batohu 
třetí díl encyklopedie Za svobodu. Už na začátku 
se kniha hodila jako zdroj informací o bitvě u Věrch 
Nějvinsku, ale objevil jsem v ní také známé jméno. 
Při bitvě o Jekatěrinburg velel několika setninám 
kozáků bojujících po boku legionářů staršina Kruči-
nin. Když jsme se na jmenovce ptali zdejšího histo-
rika Alexandra Kručinina, získali jsme si definitivně 
jeho přízeň. Byť kozácký staršina nebyl Alexandrův 
přímý příbuzný, ale jen jmenovec a dávný soused, 
vyslechli jsme si při společném obědě nad mísou 
pelmeňů celý dramatický příběh statečného voje-
vůdce, který prchl před bolševiky do Číny, odkud 
byl unesen a uvězněn v komunistickém lágru, kde 
zahynul. Shodou okolností staršina Kručinin má být 
jednou z hlavních postav právě připravované knihy, 
už čtrnácté, Kručinina historika. Jako poděkování 
zůstal třetí díl encyklopedie Za svobodu v odborné 
knihovně předsedy klubu Horský štít a mohli jsme 
nasednout na vlak o tři kila lehčí.

Těsně před vyjetím po transsibiřské magistrále 
dál na východ jsme ještě zhlédli vůbec první celove-
černí ruský dokumentární film Cizina (Чужая земля) 
Andreje Titova a studia Uralfilm, který je věnován 
historii československých legií. Třičtvrtěhodinový 
snímek prolnutý symfonickou básní Vltava Bedřicha 
Smetany vypráví, na pozadí historie vzniku a půso-
bení našich legií v Rusku, osobní příběh dvou hlavních 
hrdinů, plukovníka Sergeje Vojcechovského a gene-
rála Antonína Číly. Tvůrci filmu získali jen několik dní 
před naší schůzkou od zdejšího ministerstva kultury 
povolení film prezentovat na festivalech, v kinech 
a ruské televizi.

Jekatěrinburg jsme opustili večer 30. srpna. Na 
kolejích jsme strávili dva dny a dvě noci v pohodl-
ném kupé u okna nabízejícího téměř neměnný po-
hled na sibiřskou krajinu březových a borovicových 
lesů prolnutých s mokřinami, ze kterých se občas 
vyloupnou nízké dřevěnice a porůznu halabala posle-
pované domky. Tu a tam vlak míjí plechovou stanici 

nebo nádražní budovu ve větších obcích sousedící 
s vystavenou starou parní lokomotivou. I ve velkých 
městech souprava staví pouze na pár minut, jen aby 
obměnila pasažéry. Vystoupili jsme v Krasnojarsku, 
městě vyobrazeném na nominálně nejnižší ruské 
bankovce desetirublovce.

Krasnojarsk na řece Jenisej obklopuje hornatá 
krajina se sousedícím národním parkem Stolby, což 
jsou horolezci i turisty oblíbené sideritové skalní věže, 
kam jsme si před odjezdem z Krasnojarsku udělali 
vlastně jediný výlet, který nesouvisel ani s legionáři, 
ani s občanskou válkou.

Krom úchvatných přírodních scenérií nám kras-
nojarská zastávka nabídla setkání s ředitelem zdej-
šího železničního muzea Konstantinem Karpuchinem 
a také s vedoucím katedry historie Sibiřské federální 
univerzity Vladimirem Datcyshenem. Jejich pohled 
na působení našich krajanů legionářů na Sibiři byl 
o poznání chladnější než nadšené snahy o vylepšení 
renomé legií u ruské společnosti, které jsme poznali 
u členů klubu Horský štít v Jekatěrinburgu. Je to 
pochopitelné, protože pro Jekatěrinburg, kde sídlil 
hlavní štáb legií i velká část legionáři řízeného prů-
myslu a obchodu, znamenala legionářská éra období 
prosperity. Zatímco Krasnojarsk poznal po euforii 
osvobození od bolševiků i následné strasti partizán-
ských bojů, exekucí a problematického angažmá legií 
v podpoře režimu admirála Kolčaka.

Z kanceláře profesora V. Datcyshena jsem si od-
vezl i knihu Historie vojenských operací na Jenisej-
ské Sibiři, vydanou v dubnu 2018, jejíž autor Valen-
tin Ovčarov kratičkou kapitolu věnovanou působení 
Čechoslováků v oblasti nazval „Tak co chtěli na Si-
biři?“. Pouze stručnou stať ukončuje Ovčarov jízlivou 
poznámkou: „Pokud se Čechoslováci skutečně tolik 
chtěli dostat na západní frontu, aby bojovali za nezá-
vislost vlastního národa, proč se vraceli zpět do hloubi 
Ruska? Že by tolik na západní frontu nespěchali?“

Pověst legionářů v centrální a západní Sibiři 
dokládá píseň, kterou nám zazpívalo hned něko-
lik lidí včetně krasnojarských historiků Datcyshena 
a Karpuchina. Připomněli nám ji lidé později u Baj-
kalu a její původ jsme nakonec rozebírali i při setkání 
s největšími kapacitami na historii Sibiře při společné 
diskuzi na půdě Akademie věd a historického ústavu 
ve Vladivostoku. Jedná se o v mnoha místech domi-
nující úpravu lidové písně Můj otec byl prostý oráč, 
jejíž původní text byl doplněn ve dvacátých letech 
minulého století o text: „Napadli nás zlí Češi a pobili 
celou rodinu.“ Jaké historické události stály u vzniku 
této písně a pověsti Čechů vrahů, popravčích, násil-
níků a zlodějů, bylo po další dny předmětem mnoha 
našich rozhovorů v Irkutsku a dalších místech v okolí 
Bajkalu, kam jsme se po dvoudenní zastávce v Kras-
nojarsku přesunuli opět vlakem.
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V Irkutsku jsme se setkali s dalšími akademiky, ale 
také s takzvanými místopisci, amatérskými histori-
ky-patrioty, kteří se soustředí ve svém studiu a pub-
likacích obvykle na užší region. Při pozdější diskuzi 
s odborníky ve Vladivostoku jsme viděli, že profesio-
nální historikové občas hodnotí práci těchto amatérů 
s rezervou. Ovšem coby zdroj informací o tom, jak 
konkrétní historická témata rezonují v ruské společ-
nosti, byli pro nás tito „místopisci“ cenní.

Velmi intenzivní zážitek nám připravil předseda 
místního hnutí za monarchii, církev a vlast, kterého 
provází pověst radikála od základní školy, kdy jej prý 
poprvé vyslýchala tajná policie, Alexandr Turik. Tento 
sedmdesátník nás ve středu 5. září ráno před hote-
lem v Irkutsku naložil do své dodávky UAZ, takzvané 
buchanky, a vypravili jsme se společně na sedmiset-
kilometrovou výpravu podél břehů Bajkalu.

Byl to dlouhý den, kdy jsme v Kultuku viděli sto-
letý srub, ve kterém prý kdysi sídlil štáb velitele legio-
nářské východní divize Radoly Gajdy, a nedaleko 
našli v trávě zarostlé zbytky někdejšího památníku 
padlým krajanům. Navštívili jsme mužský klášter na 
břehu Bajkalu, který sloužíval jako lazaret, a byli zde 
svědky drobné hádky našeho průvodce s místní pro-
davačkou církevních suvenýrů, která ostře nasazovala 
na proradné Čechy a připomněla i nám už známou 
píseň. Alexandr Turik se jí snažil oponovat tvrzením, 
že lidové zkazky o hrůzných činech legionářů nejsou 
doložitelné historickými fakty.

Ve vesnici Posolskaja jsme navštívili místo důležité 
bitvy, ve které legionáři spolu s bělogvardějci zvítězili 
nad rudými díky ukořistěným lodím, na kterých se 
přeplavili přes Bajkal. U blízkého železničního mostu 
jsme prozkoumali torzo někdejšího památníku a so-
chy Čechie, kde spolek Alexandra Turika udržuje 
skromný kříž připomínající dávné boje. Přijali jsme 
pozvání na večeři v rodině vojenského veterána Bu-
šinova, který nám věnoval svou knihu o zdejší historii 
občanské války.

Další den jsme se opět v doprovodu Alexandra 
Turika seznámili při prohlídce Irkutsku s osudy admi-
rála Kolčaka, kterého si místní lidé považují a těžko 
odpouští legionářům, že za něj nebojovali s větší 
vervou a nakonec ho vydali bolševikům, čímž ne-
sou Čechoslováci část odpovědnosti za jeho skon. 
Tento výklad historie ovšem později při setkání s od-
borníky ve Vladivostoku akademici s despektem 
smetli ze stolu.

Poslední část cesty jsme překonali nočním le-
tem z Irkutsku do Vladivostoku, kde jsme přistáli 
ráno 9. září. Vladivostok se tou dobou připravoval 
na ekonomický kongres a návštěvu prezidenta Vla-
dimira Putina. I jindy čilý turistický ruch ve městě 
kulminoval a atmosféru dotvářely všudypřítomné 
policejní hlídky.

Ve Vladivostoku se nás ujal historik Petr Alexan-
drov, který je považován za největšího odborníka na 
historii československých legií. Vícekrát se vyjadřoval 
pro česká média, navštívil osobně odbornou kon-
ferenci v Praze a spolupracuje aktivně s Českoslo-
venskou obcí legionářskou. V jeho doprovodu jsme 
si prohlédli nádraží, přístav i Mořský hřbitov s nově 
upraveným původním memoriálním komplexem při-
pomínajícím padlé Čechoslováky, ale také Kanaďany, 
Brity a Japonce.

Petr Alexandrov také zprostředkoval naše setkání 
s potomkem legionáře Borisem Triznou. Už před 
námi tohoto sedmdesátníka, rodáka z Vladivostoku, 
objevil například reportér České televize Miroslav 
Karas. Díky indiciím, které nám Boris Trizna sdělil, 
se nám podařilo proniknout hlouběji do jeho pří-
běhu. Borisova verze zveřejněná v reportáži České 
televize v červenci 2018 uvádí jako jeho přímého 
předka legionáře Leopolda Dvarného, který byl za 
nejasných okolností zastřelen v roce 1920, krátce 
před narozením Borisova otce. Tuto skutečnost se 
Boris dozvěděl až v roce 2001 od svého umírajícího 
otce. Partnerka legionáře si údajně ponechala ruské 
příjmení Trizna, aby rodina nemusela čelit nevoli 
společnosti. Čechoslováci byli vnímáni ruskou spo-
lečností velmi negativně.

Ještě ve Vladivostoku jsme se pokusili konfron-
tovat Borisovo vyprávění s dostupnou databází pad-
lých legionářů a dalšími zdroji. Zjistili jsme, že otcem 
Borise Trizny byl nejspíš legionář Leopold Dvorný, 
přičemž výslovnost Dvarný, kterou Boris uváděl, je 
pravděpodobně přirozeným fonetickým jevem rus-
kého jazyka. Směrodatné pro nás bylo shodující se 
datum narození. Leopold Dvorný se narodil v chor-
vatském Daruvaru v tamní početné české komunitě, 
což nám později potvrdila komunikace s daruvarským 
novinářem Vjenceslavem Heroutem. Z dalšího pát-
rání vyplynulo, že Leopold Dvorný nepadl, ale odjel 
v druhé polovině roku 1920 jedním z legionářských 
transportů zpět do Chorvatska. O rok později se ože-
nil a v roce 1924 emigroval s rodinou do USA, kde 
v roce 1930 získal občanství. Potěšilo nás, že Boris 
Trizna přijal naše zjištění s nadšením a děkoval ně-
kolikrát za naději, kterou jsme mu vrátili, že možná 
objeví ve světě neznámé příbuzné.

S otázkou, zda podobných potomků legionářů 
může být nejen ve Vladivostoku více a zda se někdo 
pokusil tuto oblast prozkoumat, jsme se obrátili na 
tým vědců z federálního historického ústavu ve Vla-
divostoku. Diskuze s těmito akademiky byla vrcholem 
naší cesty a přinesla nejen odpovědi na naše otázky, 
kupříkladu že osudy případných potomků legionářů 
nikdo z ruských historiků zatím nezkoumal, ale zob-
razil se v ní také rozpor, s nímž jsme se setkávali bě-
hem celé cesty. I mezi vědci, etnografy a historiky je 



15Svět rozhlasu 39–40 / 2018

patrný vliv někdejšího důsledného odsouzení legio-
nářů komunistickou propagandou. Byť v zásadě se 
dnešní ruští historikové kloní k ideálu nestranného 
zkoumání faktů, důsledné vymýcení některých pověr 
a tendencí k ideovému výkladu historie obsažené 
a replikované v literatuře i lidové paměti je prý úko-
lem téměř nesplnitelným.

Přestože jsme v Rusku strávili tři týdny, nemohu se 
zbavit pocitu, že rozsah úkolu, který jsme si dali, na-
lézt a pochopit stopy a odkaz legionářů, jak je vnímají 
a hodnotí současní Rusové, by zaměstnal mnohem 
početnější tým nikoliv na týdny, ale na měsíce, ne-li 
roky. Během cesty jsem prožíval i osobní tvůrčí roz-
por, kdy nás soustředění na přípravu série reportáží 
nutilo k rychlému tempu práce a odmítnutí důležité 
kontemplace, uklidnění, hledání souznění, ulpění na 
drobných detailech a banalitách, které jsou nutným 
zdrojem inspirace pro tvůrce dokumentaristu.

Za velmi efektivní považuji spolupráci s kolegy 
Martinou Pouchlou a Alexejem Maximovem. Cením 
si zejména Martininy pečlivosti a důslednosti ve fá-
zích přípravy i schopnosti aktivizovat v potřebných 

chvílích maximum sil a pozornosti. Alexej, specialista 
na nová média, vytvořil během cesty pro mne zcela 
nové komunikační kanály, kterými jsme mohli své zá-
žitky i zjištění sdílet s příjemci, kteří by se k poslechu 
reportáží nebo dokumentu pravděpodobně vůbec 
nedostali. Na sociální síti Instagram jsme jen během 
cesty získali tisícovku nových sledovatelů a mnoho 
pochvalných nebo věcných komentářů.

Přímo ve vysílání Českého rozhlasu se zejména 
díky editorce Tereze Šťastné dařilo navzdory vzdá-
lenosti, časovému posunu a technickým potížím vy-
tvářet dojem autentické aktuálnosti také díky živým 
vstupům do vysílání. Reportáže ze Sibiře vysílaly 
stanice Radiožurnál, Plus, Dvojka, objevili jsme se 
také ve vysílání pro menšiny. Měli jsme dobrou pod-
poru na webových stránkách stanic i na korporát-
ních profilech sociálních sítí. Cítím-li někde možnost 
efektivnější prezentace naší společné práce, pak je 
to v důslednějším a včasnějším naplánování koordi-
nace podpůrných výstupů mimo vysílání a podporu 
vlastního reportérského týmu o editora audiovizuál-
ního a textového obsahu.

Martin Velíšek

Prix Italia 2018
26.–28. 9. 2018, Capri

V letošním roce jsem se jako porotce kategorie Radio 
drama zúčastnil jubilejního sedmdesátého ročníku 
festivalu Prix Italia. Do této kategorie se přihlásilo 
dvacet jedna zemí a celkem se sešlo dvacet devět 
příspěvků. Ty byly žánrově, tematicky, zpracováním, 
ale i stopážově velmi různorodé. Vedle velmi kon-
zervativního příspěvku z Japonska (Two Souls, One 
Lifeline) experimentující rumunská volná adaptace 
Dostojevského The Confession, vedle pětiminutové 
hříčky z Kanady (Bird-Watching at Night) devade-
sátiminutový thriller z Británie (Jenny Lomas), vedle 
klasické životopisné polské hry (Ordonka) převod 
známého komiksu (Donjon) do zvukové podoby ze 
Švýcarska.

Porota letos pracovala novým způsobem. Začát-
kem srpna jsme dostali k dispozici všechny nahrávky 
a texty (v originále a v anglickém překladu). Do konce 
srpna jsme měli vybrat podle tří kritérií sedm nejlep-
ších příspěvků. Těmi kritérii byly:

1.  kreativita, inovativnost a originalita
2.  scénář a režie
3.  celkový dojem

Do finálové sedmičky se nakonec dostaly následu-
jící tituly:

Donjon (Švýcarsko) – adaptace známého komiksu 
o kačeřím bojovníkovi

Come Into My Dream (Dánsko) – seriál, ve kterém 
hlavní hrdina, vysoký policejní důstojník, čelí hroz-
bě teroristického útoku a zároveň se potýká se 
stíny své minulosti

Equinox 1985 (Dánsko) – seriál – hlavní hrdinka se 
rozhodne řešit dávný případ zmizení takřka celé 
třídy studentů po maturitním večírku

Delta Charlie Delta (Francie) − originální zpracování 
reálné události, kdy při policejním zásahu zemřeli 
dva mladí lidé

Jenny Lomas (Velká Británie) – v dobrém slova smyslu 
tradičně vystavěný thriller, ve kterém se advokátka 
kvůli své kauze stane obětí her tajných služeb

From Eden (Irsko) – příběh, který během silvestrov-
ské oslavy svede dohromady dva životní ztrosko-
tance, Alana a Evu

My Prince Will Come (Francie) – vtipná, chytrá a zvu-
kově zajímavá hříčka, ve které hlavní hrdinka hle-
dá pomocí internetové seznamky toho pravého 
nápadníka

Na místě jsme pak během dvou dnů těchto sedm 
titulů znovu vyslechli a po debatě zvolili vítěze. Tím 
se stal francouzský příspěvek My Prince Will Come. 
Irská hra From Eden získala zvláštní uznání. Mohu 
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konstatovat, že práce poroty proběhla klidně, věcně 
a konstruktivně, bez známek taktizování (což bohužel 
nebývá na podobných akcích výjimkou). 

Z dalšího programu festivalu jsem stihl přednášku 
Jeana-Paula Philippota, prezidenta EBU, o postavení 
médií veřejné služby v dnešním světě.

V pátek jsem se kromě vyhlášení výsledků fes-
tivalu zúčastnil zasedání Prix Italia General Assem-
bly. Z naší poroty vzešel návrh, aby do preselekce 
titulů byla začleněna online konference porotců, pro-
tože stávající mailové fórum se ukázalo jako málo 
produktivní.
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ROZHLASOVÁ TEORIE A PRAXE

Redakce Světa rozhlasu připravila 
rozhovor s generálním ředitelem ČRo Mgr. René Zavoralem

Dozněly pořady a akce věnované 95. výročí zahájení 
rozhlasového vysílání, 50. výročí srpnových událostí 
i 100. výročí vzniku Československé republiky. Kam 
bude směřovat vysílání v roce 2019?

Letošní „osmičkový“ rok byl velmi výjimečný 
a bohatý na speciální projekty. Podařilo se nám výji-
mečně uchopit jak devadesát pětku, tak i padesátku 
a stovku – a to jak z hlediska vysílání, tak i prezentace 
Českého rozhlasu před širokou veřejností. Rok 2019 
bude – co se podobných projektů týče – skromnější. 
Pravděpodobně se budeme věnovat třicátému výročí 
sametové revoluce. Naplno se ale začne s naplňová-
ním strategického plánu Českého rozhlasu do roku 
2022, což bude znamenat spoustu práce zejména 
pro Dvojku a Vltavu, které musí významně rozšířit 
svou posluchačskou základnu. Uvítal bych, pokud 
by se nám podařilo do programu začlenit další „te-
matické týdny“, které se nám osvědčily a měly mezi 
posluchači velmi kladnou odezvu.

Na konci září byla ukončena „optimalizace“. V jejím 
rámci odešlo 65 zaměstnanců a byla zrušena jejich 
místa. Zrušeno bylo ještě dalších více než 50 míst… 
Šlo o místa neobsazená či o ukončení smluv termí-
novaných. Co bylo rozhodujícím impulzem k tomuto 
vašemu rozhodnutí?

Na všech setkáních se zaměstnanci jsem říkal, 
že důvodů k optimalizaci pracovních míst v Českém 
rozhlasu je několik. První z nich si kladl za cíl zvýšení 
efektivity práce a pracovních procesů, tím dalším 
byla valorizace mezd zaměstnanců a zvýšení kon-
kurenceschopnosti rozhlasu na trhu práce. A to se, 
myslím, podařilo. Od nového roku bude mít víc než 
90 procent rozhlasáků vyšší plat. Díky optimalizaci 
pracovních míst Český rozhlas ušetří 63 milionů ko-
run a 33 milionů z toho vrátí zpět do personálního 
rozpočtu. V další fázi budeme chtít zvýšit mzdy na 
pozicích, které jsou dlouhodobě podhodnocené, 
nebo na kterých má problém rozhlas soupeřit z hle-
diska mezd s ostatními zaměstnavateli. Pokud jde 
o zrušená místa – ano, byla zde místa dlouhodobě 
neobsazená, byly zde pozice na dobu neurčitou i po-
zice termínované.

Jak se jednorázový odchod takového počtu zaměst-
nanců promítne do rozhlasové práce? V několika 
případech šlo o špičkové odborníky, jejichž přínos 

pro rozhlasový program byl nezpochybnitelný. Jste 
přesvědčen o tom, co jste na mnoha místech pro-
hlásil, že se v programu nezmění nic, že vše poběží 
stejně jako doposud, že posluchači změnu v pro-
gramu nepocítí?

Ano, jsem přesvědčený o tom, že program a vy-
sílání Českého rozhlasu budou nadále velmi kvalitní 
a že budou splňovat veškeré vysoké standardy mé-
dia veřejné služby. Výběr pracovních míst, která jsme 
rušili, byl na ředitelích jednotlivých divizí. Konečná 
podoba rušených pozic byla mnohokrát diskutována 
a zvažována.

Pane generální řediteli, jak jste spokojen s výsledky 
optimalizace? Náplň práce těch, kteří odešli, pře-
vzali kolegové, nebo obsah jejich činnosti rozhlas 
nepotřebuje? Považujete početní stav zaměstnanců, 
k němuž ČRo dospěl po skončení optimalizace, za 

„optimální“ – a za konečný?
Jak už jsem uvedl, optimalizace pracovních míst 

splnila cíle, které měla, především jsme mohli zvýšit 
mzdy stávajícím zaměstnancům. Dál budeme praco-
vat na tom, aby rozhlas dokázal zaplatit odborníky 
ve vybraných oborech a nepřicházel o ně, jakmile se 
trochu rozkoukají a jakmile si je vychováme. Rušené 
pozice byly dílem zbytné, dílem šlo o činnosti, které 
se dublovaly a které může vykonávat jiný pracovník. 
Počet zaměstnanců Českého rozhlasu bude v lednu 
pod hranicí 1500, což je stav, který považuji z hle-
diska budoucnosti za udržitelný. 

Považujete zvýšení mezd, jež jste představil ve svém 
vystoupení před pracovníky ČRo, za adekvátní zvý-
šenému objemu práce, který na zaměstnance po 
odchodu kolegů připadne?

Považuji za velmi pozitivní, že se nám podařilo 
zaměstnancům zvýšit jejich základní měsíční mzdy. 
Částku 33 milionů korun, o kterou bude navýšen 
personální rozpočet, považuji za velmi velkorysou. 
A pokud jde o systém práce v Českém rozhlasu – vní-
mejme prosím stále, že bylo zrušeno pouze 116 pra-
covních míst – z toho část neobsazených – a dalších 
přes 1400 míst zde stále máme. To je na zabezpečení 
bezproblémového provozu Českého rozhlasu více 
než dost. O redukci pracovních míst mluvili všichni 
moji předchůdci, ale nikdo se k tomuto kroku neod-
hodlal. Já jsem k tomuto nepopulárnímu opatření 
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sáhnul, protože chci, aby Český rozhlas měl dobré 
podmínky pro své fungování i v budoucnu, aby za-
městnanci měli víc peněz a aby byly také rozpočtové 
náklady dlouhodobě udržitelné.

Optimalizace nezabránila dobrovolnému odchodu 
schopných mladých, plně kvalifikovaných zaměst-
nanců, které rozhlas „vychoval“ po odborné stránce 
a dal jim prostor dozrát i lidsky. Většinou odešli za 
výrazně lepším finančním ohodnocením. Jak tomu 
lze do budoucna zabránit? Pro ČRo je přece velkou 
ztrátou, když tito lidé odcházejí. 

Upřímně nevím, které zaměstnance teď máte na 
mysli. Pokud bychom se bavili o konkrétních jménech, 
asi bych mohl zareagovat lépe. To, že mladí zaměst-
nanci odcházejí takzvaně za lepším, je běžné všude. 
Na druhou stranu znám řadu mladých lidí, kteří do 
rozhlasu přišli pracovat, i když věděli, že zde plat 
budou mít výrazně nižší. A přišli za prací samotnou, 
za tím, že mohou fungovat v prostředí média veřejné 
služby, které je nezávislé a nestranné. Obecně ale 
samozřejmě chceme, aby u nás perspektivní za-
městnanci zůstávali. Na vybraných klíčových po-
zicích se budeme snažit zlepšit finanční podmínky, 
k čemuž nám částečně pomůžou i úspory získané 
optimalizací pracovních míst. Nabízet ale chceme 
i benefity, které nejsou hmotného rázu – a to je 
pracovní prostředí Českého rozhlasu, naše role ve 
společnosti, naše know-how a příležitost pracovat 
na projektech, které by v komerčním prostředí nikdo 
nemohl realizovat.

Jak se vám ve světle odchodů jeví perspektivy sta-
nic – zejména Vltavy a Dvojky? Jaký je současný 
stav přípravy změn, jež byly (zejména na Dvojce) 
počátkem roku avizovány?

Nemyslím, že by se optimalizace pracovních míst 
Dvojky a Vltavy nějak zásadně dotkla. Faktem je, že 
obě stanice jsou z hlediska poslechovosti prakticky 
na svých historických minimech a je potřeba s tím 
něco dělat. Na prvním místě sice je veřejná služba, 
ale jaký by měla význam, pokud by ji nikdo nechtěl 
a nevyužíval.

Programová rada už schválila harmonogram změn 
na stanici Dvojka. Naší snahou je zvrátit současný ne-
příznivý trend, vrátit Dvojku zpět na výsluní a dostat 
se do roku 2022 optimálně na 400 tisíc posluchačů. 
Ondřej Nováček jako programový ředitel a pověřený 

šéfredaktor Dvojky pro to má vytvořeny podmínky. 
Stanice bude muset změnit svůj program, přivést 
nové tváře i změnit svou prezentaci směrem ven. 
Změny budou postupné, abychom neztratili stávající 
posluchače. Zároveň ale budou muset být změny do-
statečně radikální, abychom přilákali publikum nové.
V případě Vltavy se před rokem nějaké změny udály, 
ale výsledky poslechovosti nesvědčí o tom, že by byly 
dostatečné či měly větší perspektivu. Vltava by měla 
být na 80 tisících posluchačích. Všichni víme, že sta-
nice takový potenciál má, jen je ho potřeba využít. 
S kolegou Nováčkem a s vedením Vltavy se o tom 
budeme muset vážně pobavit a pokusit se to změ-
nit. Je velká škoda, že naše artová stanice s velko-
rysým rozpočtem i pokrytím stále nedokáže oslovit 
širší publikum.

Jakou šanci dáváte zvýšení koncesionářského po-
platku a jakou váhu přikládáte opakovaným pro-
hlášením některých politiků, kteří volají po zrušení 
koncesionářských poplatků, případně po sloučení 
ČRo a ČT?

Nezaznamenal jsem, že by sloučení Českého roz-
hlasu a České televize bylo v poslední době výraz-
něji diskutované. V každém případě by takový krok 
mohl mít katastrofální následky. Stačí se podívat do 
sousedního Slovenska, jak tam rozhlas po sloučení 
s televizí dopadl a jak živoří. Vždy tedy budu proti 
hlasům o možném slučování rázně vystupovat. Je to 
nesmysl. Český rozhlas a Česká televize mají zcela 
rozdílnou historii, jsou to samostatné a suverénní or-
ganizace s rozdílnými pracovními postupy.

Hlasy politiků o zrušení koncesionářských po-
platků vnímám jako snahu o populismus. Média ve-
řejné služby jsou jedním z pilířů demokracie u nás. 
Myslím, že za to, aby zde nadále existovala, není 
v případě rozhlasu těch 45 korun měsíčně nijak zá-
vratná „daň“.

Šance na zvýšení rozhlasového poplatku jsou 
a snažíme se vést s politiky diskusi a přesvědčit je 
o tom, že je to správný krok. Je to složité, je to běh 
na delší na trať, ale vysvětlujeme, přesvědčujeme. 
Pokud by se podařilo navýšení jen o pět korun, bylo 
by to skvělé a rozhlasu by to velmi pomohlo. Pro 
veřejnost by šlo v podstatě o neznatelné navýšení. 
Pro rozhlas by to znamenalo přes 200 milionů korun 
ročně navíc, které by mohl investovat do programu, 
vysílání i personální oblasti.
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Rozhlasová výročí

Blanka Bumbálková

Český rozhlas oslavil 95 let vysílání

V pátek 18. května letošního roku uplynulo přesně 
95 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysí-
lání. Půlkulaté jubileum připomněl posluchačům ne-
jen speciální program na vlnách Českého rozhlasu, 
ale také narozeninový koncert s bohatým dopro-
vodným programem pro děti v Riegrových sadech, 
zaměstnancům pak vědomostní soutěž zaměřená 
na rozhlasovou historii. Významné výročí se navíc 
v průběhu celého roku 2018 prolíná prostřednictvím 
speciálního grafického znázornění rádiových vln a lo-
gem v rámci korporátní komunikace Českého roz-
hlasu. Oficiálními hlasovými průvodci oslav 95. vý-
ročí se pak stali Taťjana Medvecká a Viktor Preiss.

Český rozhlas, potažmo Československý rozhlas, 
provází posluchače od roku 1923, kdy se z plátěného 
stanu ve Kbelích ozvalo: „Haló, haló, zde vysílací sta-
nice Radiojournalu ve Kbelích u Prahy.“ Dalším zásad-
ním milníkem byl pro rozhlas první přímý přenos, který 
se uskutečnil v roce 1925 v Národním divadle, a živě 
se přenášela Smetanova opera Dvě vdovy. Přesně 
o 60 let později, v roce 1985, se z prostor pražského 
Rudolfina uskutečnil první digitální transkontinentální 
přenos, který mířil až do japonského Tokia. Po dal-
ších dvaceti letech Český rozhlas provozuje několik 
nových digitálních stanic rozšiřujících programovou 
nabídku a stává se jedním z nejaktivnějších hráčů na 
poli digitálního vysílání. V současné době šíří Český 
rozhlas všechny své programy vedle standardního 
FM/AM vysílání také digitálně prostřednictvím pozem-
ních vysílačů (DVB-T), přes satelit nebo kabel. Samo-
zřejmostí je poslech přes internet a mobilní telefony.

Již 95 let s vámi
Český rozhlas by se vzhledem ke svému věku mohl 
teoreticky řadit do kategorie seniorů, nicméně v jeho 
případě platí, že čím je starší, tím je modernější. Ce-
lých 95 let prostřednictvím vysílání posluchače baví, 
vzdělává a informuje. Právě grafické znázornění šíření 
rádiových vln různých kmitočtů společně s logem, 
jež doplňuje slogan „95 let s vámi“, charakterizuje 
letošní korporátní komunikaci Českého rozhlasu, 
který při přípravě oslav významného výročí myslel 
jak na posluchače, tak na všechny, kteří se na jeho 
chodu podílejí.

Dne 2. ledna 2018 byla pro zaměstnance Českého 
rozhlasu spuštěna interní soutěž 95 rozhlasových let, 

zaměřená na historii rozhlasu od samých počátků 
až do současnosti. Zapojilo se do ní bezmála 140 
zaměstnanců. Obsahovala 95 vědomostních otázek, 
které testovaly nejen znalost nejdůležitějších událostí 
v každém z devadesáti pěti let rozhlasu, ale i trpělivost 
a výdrž. Tu nakonec prokázalo 70 rozhlasáků. Každý 
všední den byla zveřejněna jedna otázka, posledním 
soutěžním dnem byl pak 18. květen, den rozhlaso-
vých narozenin. Za každou správnou odpověď zís-
kal soutěžící jeden bod. O celkovém vítězi rozhodlo 
losování mezi soutěžícími s největším počtem bodů.

Nejzáludnější otázkou se stala hned ta první, kde 
se většina soutěžících nechala nachytat na špatný 
den zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. 
Nejtěžšími otázkami pak bylo jméno Vinohradské 
ulice v letech 1920–1939 (otázka 7), období působení 
Františka Pavlíčka v roli ústředního ředitele (otázka 
57) a zda Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
nahrál Libuši (otázka 61).

Celkovým vítězem se pak stal zprávař Českého 
rozhlasu Zlín Ondřej Strachota. Tomu se podařilo 
zodpovědět všechny otázky a obdržel symbolických 
devadesát pět stokorun. K výhře mu osobně pogra-
tuloval také generální ředitel Českého rozhlasu René 
Zavoral. S prázdnou ale neodchází dalších jedenáct 
rozhlasáků, kteří získali dárkový balíček.

Výstava rozhlasové techniky v Galerii Vinohradská 12
Roli Českého rozhlasu jako média, které vždy stálo 
v čele technického pokroku, přiblížila od druhé polo-
viny května do druhé poloviny července 2018 speci-
ální výstava. Rozhlasovou historii ukazuje na pozadí 
technického rozvoje a vynálezů. Časovou osu tvořily 
jednotlivé přelomové změny v technice – první vysí-
lání přes oceán, první stereofonní vysílání, počátky 
střihu, vysílání ze záznamu, experimenty s vícesto-
pým záznamem, kvadrofonním vysíláním. Vyvrchole-
ním expozice bylo zdůraznění vedoucí role Českého 
rozhlasu při vývoji digitálního vysílání.

Návštěvníci se dozvěděli, jak vznikalo časové 
znamení, co byl rozhlas po drátě, co se dělo při prv-
ním přímém přenosu, jaká je budoucnost digitálního 
vysílání a spoustu dalších zajímavých věcí.

Den otevřených dveří a koncert přilákal dvacet tisíc 
posluchačů
Narozeninové oslavy půlkulatého jubilea vyvrcholily 
o den později, kdy se v sobotu 19. května úderem 
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deváté hodiny ranní otevřely v rámci Dne otevřených 
dveří prostory sídla Českého rozhlasu široké veřej-
nosti. Komentované prohlídky vedly návštěvníky na-
příč studiovým domem až do budovy Vinohradská 12. 
Nejoblíbenějším místem byla jednoznačně zastávka 
ve studiu, kde se posluchači od rozhlasových tech-
niků dozvěděli nejrůznější zajímavosti z technického 
zákulisí a distribuce signálu, bez nichž by vysílání 
nebylo možné. Cesta návštěvníků dále pokračovala 
po vyznačené trase, kterou lemoval doprovodný 
program jak stanic, tak i útvarů Českého rozhlasu.

Osobní setkání nade vše
Největším zážitkem bylo pro posluchače setkání 
s populárními tvářemi jednotlivých stanic, jejichž 
hlasy na ně v průběhu roku promlouvají z vln Čes-
kého rozhlasu. Příznivci stanice Český rozhlas Dvojka 
se se svými oblíbenými moderátory setkali ve Stu-
diu S1. Posluchači stanice Český rozhlas Radiožur-
nál zase mohli být fyzicky přítomni živému vysílání 
pořadu Host Radiožurnálu, který byl přenášen ze 
Studia 2 a ve kterém Patricie Strouhalová zpoví-
dala rozhlasovou a televizní moderátorku Marcelu 
Augustovou. Ve Studiu 2 se také mohli účastnit de-
baty všichni fanoušci Českého rozhlasu Vltava, který 
zde zahájil projekt Kánon100. Své stanoviště na Dni 
otevřených dveří měl také Český rozhlas Plus, kde 
byli jeho moderátoři připraveni zodpovídat zvídavé 
otázky posluchačů.

Být tak chvíli moderátorem
Radio Wave opět otevřelo své studio, návštěvníci tak 
doslova mohli stát vedle moderátorů, kteří vysílali 
a někteří z nich využili možnost do éteru i promluvit. 
Děti, kterých do rozhlasu zavítalo opravdu mnoho, si 
mohly prohlédnout studio Rádia Junior a vyzkoušet si 
roli moderátora. Program si pro návštěvníky připravil 
i zpravodajský web iRozhlas, Nadační fond Českého 
rozhlasu Světluška či útvary Českého rozhlasu, mezi 
které patřil Archiv a rešeršní oddělení či Nová média.

Narozeninový koncert v Riegrových sadech v Praze
Oslavy 95. výročí zahájení pravidelného rozhlaso-
vého vysílání v odpoledních hodinách pokračovaly 

narozeninovým koncertem v Riegrových sadech. Při 
této příležitosti vystoupili a Českému rozhlasu do 
dalších let popřáli například Lake Malawi, Buty, Slza, 
Jaroslav Uhlíř, Debbi, Adrian T. Bell a David Koller. 
Připraven byl i bohatý doprovodný program pro děti. 
Významné životní jubileum pomyslného starého medi-
álního kmeta přišlo oslavit téměř 20 000 posluchačů.

Knihy:
Při letmém připomínání některých akcí u příležitosti 
95. výročí zahájení rozhlasového vysílání je třeba zmí-
nit vydání dvou publikací, jejichž autory jsou Milan 
Pokorný – V hlavní roli rozhlas! a Jan Herget – Bu-
dovy, které mluví.

V hlavní roli rozhlas!
Jedná se o antologii povídek, fejetonů, pohádek, básní, 
úryvků z románů i divadelních her. Představuje se v ní 
sedm desítek vynikajících i zapomenutých autorů, 
jejichž texty mají jedno společné: dominantní úlohu 
v nich hraje rozhlasový přístroj nebo rozhlasové vy-
sílání. Jednou jako předmět ironie a nadhledu, jindy 
pýchy, obdivu, zuřivosti nebo nostalgického úsměvu.

Téměř od vzniku samostatné republiky do dneš-
ních dnů – po celou tu dobu nás rozhlas provází dra-
matickými fázemi i klidnějšími časy. Antologie V hlavní 
roli rozhlas! tuto cestu dějinami zachycuje a zároveň 
je svědectvím proměn literárního zpracování jednoho 
tématu v průběhu téměř sta let. Jsou to střípky zrcadla, 
v nichž se mnohonásobně odráží rozhlasová – a tedy 
vlastně i naše – proměnlivá tvář.

Zvláštní zálibu mám v nejstarších vrstvách „radio-
fonické literatury“, kterou reprezentují jména dnes 
zapomenutých autorů Věry Plánské-Klecanské nebo 
Františka Merty. Jsou to texty, které mají stejně okouz-
lující prostotu, jakou voní obrazy naivistických malířů. 
Ale podstatná je samozřejmě úctyhodná tradice začí-
nající Karlem Čapkem, Eduardem Bassem, Josefem 
Koptou a mnoha dalšími klasiky české literatury. Toto 
spojení rozhlasu a české kultury je podle mého ná-
zoru dobré připomínat i v dnešní rozbouřené době. 
Pomáhá to pochopit postavení Českého rozhlasu 
v širších souvislostech.

Milan Pokorný
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Budovy, které mluví
Zhruba rok před 95. narozeninami rozhlasu jsem pře-
mýšlel o tom, co bych k tomuto výročí mohl vytvořit. 
Při hledání námětu k dokumentárnímu seriálu jsem 
přirozeně dospěl k budovám, ve kterých rozhlasové 
vysílání vzniká. Mám rád architekturu a při svých 
cestách po regionech jsem si uvědomil, že v každém 
krajském městě má rozhlas své sídlo a že tyto bu-
dovy dohromady tvoří unikátní kolekci staveb repre-
zentujících různé architektonické styly od gotiky přes 
neoklasicismus, funkcionalismus až k postmoderně. 
Při různých výročích se už mnohokrát připomínala 
historie studií, okolnosti jejich vzniku, osobnosti re-
daktorů nebo slavné pořady. Ale ještě nikdo nezací-
lil svou pozornost na stavby, ve kterých rozhlas sídlí. 
Některé budovy byly postaveny přímo pro rozhlas, 

jiné sloužily původně jiným účelům, například jako 
banka, rodinná vila, sídlo velké firmy, Národní dům 
či dívčí lyceum. Zajímalo mě, jak se proměnily a jaké 
architektonické osobnosti v nich zanechaly svůj ru-
kopis. Proto vznikl patnáctidílný dokumentární seriál 
Tady bydlí rozhlas a souběžně s ním i knižní publikace 
Budovy, které mluví. Díky precizní práci fotografa 
Martina Suchánka získal Český rozhlas jednotnou 
sérii snímků, které zachycují současnou podobu roz-
hlasové architektury. Věřím, že kniha s postupem let 
najde své hlubší opodstatnění a bude našim pokra-
čovatelům sloužit jako přehledná encyklopedie, pre-
zentující nejen originální příběhy rozhlasových sídel, 
ale i jejich podobu v roce 2018.

Jan Herget

Foto: Martin Suchánek
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Souhrn akcí k 50. výročí srpnových událostí

Ondřej Suchan

Projekt ’68: probdělá noc,  
zaplněné Václavské náměstí a Řád Bílého lva

V srpnu roku 1968 napsal Československý rozhlas 
jednu z nejsmutnějších, ale zároveň nejslavnějších 
kapitol své pětadevadesátileté historie. Během prv-
ních hodin okupace zemřelo v okolí budovy na praž-
ské Vinohradské třídě šestnáct lidí. Ani střelba a po-
stupné obsazování rozhlasu však nepřimělo tehdejší 
redaktory a techniky, aby přestali vysílat. Naopak. 
Několikadenní protiokupační vysílání dokonale mátlo 
agresora a přinášelo nejdůležitější informace ales-
poň „po drátě“. Podle mnohých historiků ale navíc 
zachraňovalo lidské životy. Nebýt výzev ke klidu, ze-
mřelo by tehdy v Československu zřejmě mnohem 
víc než 134 lidí.

Projekt ’68, který se k tragickým srpnovým udá-
lostem vracel přesně po padesáti letech, měl tedy 
na první pohled jednoduché, i když neskromné cíle: 
připomenout odvahu a vynalézavost předchůdců ze 
60. let. A zároveň se pokusit – byť alespoň na jeden 
den – vrátit rozhlas na pozici nejviditelnějšího média 
v zemi. A to v situaci, kdy informovanost o okupaci 
z roku ’68 u nejmladších, po revoluci narozených 
rozhlasových posluchačů, i „neposluchačů“ výrazně 
klesá. Třeba podle červencového průzkumu agen-
tury NMS Market pro Post Bellum mělo základní 
informace o srpnových událostech jen 46 procent 
mladých (věk 18 až 26 let).

Jeden společný projekt
Základním předpokladem pro úspěch celého projektu 
bylo přesvědčit další instituce, které se chystaly při-
pomínat invazi, ke spolupráci. Veškeré aktivity spojit 
pod jednu hlavičku, logo (které navrhl šéf grafického 
oddělení Jakub Šolín) a společný název, a sice Pro-
jekt ’68. Hlavním garantem oslav se měl stát symbo-
licky právě rozhlas, jehož historická úloha byla pro 
všechny nezpochybnitelná.

A opravdu – větší či menší spolupráci postupně 
přislíbily instituce napříč veřejným životem. Magis-
trát hlavního města Prahy, Ústav soudobých dějin 
AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní 
filmový archiv, Post Bellum, Grand veteran zastřešu-
jící všechny automobilové veteránské spolky, spo-
lečnost Czech Photo (organizátor každoroční sou-
těže Czech Press Photo), Národní muzeum, Český 
olympijský výbor a mnoho dalších. Nezastupitelnou 
roli sehrála i Evropská vysílací unie EBU, která hned 

v počátcích přispěla výrazným grantem na rozvoj 
virtuální a rozšířené reality.

Jak začít? Zlehka: Od Rašky po Kopfrkingla
Hned v úvodu jsme se museli vypořádat s klíčovou 
otázkou: Jak představit celý osudový rok 1968 a při-
tom posluchače nezahltit informacemi? Pokusili jsme 
se to vyřešit tak, že jsme vysílání nastavili v několika 
„vlnách“. Až do začátku prázdnin jsme si dali za cíl 
představit kulisy a osobnosti šedesátých let, pražské 
jaro a mezinárodní situaci. A hlavně nejprve opravdu 
zlehka.

Proto celý Projekt ’68 začal už v únoru – přesně 
padesát let od veleskoku Jiřího Rašky na Zimních 
olympijských hrách v Grenoblu, které nezapome-
nutelným způsobem uchoval pro budoucí generace 
spisovatel Ota Pavel v Pohádce o Raškovi. A právě 
tato legendární kniha hrála jednu z hlavních rolí startu 
celého Projektu ’68. Oldřich Kaiser pod vedením 
režiséra Aleše Vrzáka načetl knihu tak mimořádně, 
že nakonec skončila v olympijské tašce všech čes-
kých sportovců mířících do olympijského Pchjong-
čchangu – jako motivační audiopovzbuzení.

V květnu pak stanice Českého rozhlasu začaly 
vysílat první seriály. Ty se věnovaly především životu 
v Československu v šedesátých letech a uvolňování 
atmosféry spojené s pražským jarem. Koneckonců 
i to zachycovaly mnohé fotografie, které začali po-
sluchači do rozhlasu posílat.

Rozhlas se totiž spojil s organizátory prestižní 
novinářské ceny Czech Press Photo a společně vy-
hlásili soutěž o nejlepší snímek: Československo − 
fotografie roku ’68. Více než stovka lidí do ní poslala 
tisíc pět set fotografií. Odbornou porotu, ve které 
usedli například herec a scenárista Zdeněk Svěrák, 
generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, ře-
ditelka Czech Photo Veronika Souralová nebo historik 
Oldřich Tůma, vedl uznávaný fotograf Herbert Slavík. 
Společně tak neměli věru snadnou úlohu. Kromě mo-
mentek od profesionálů se totiž do soutěže hlásily 
i desítky snímků, které pořídili v srpnové dny amatéři 
a další nadšenci.

A právě jeden z nově objevených snímků si nako-
nec odnesl i první cenu – porota vybrala Břetislavem 
Hyblerem zachycenou momentku z Vinohradské třídy, 
na které sanitka nakládá jednoho z prvních raněných.
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A ještě jedno – pro rozhlas také trochu netradiční − 
médium se do projektu zapojilo: film. Vysvětlovat še-
desátá léta bez Československé nové vlny prakticky 
nejde. Proto se rozhlas propojil s Národním filmovým 
archivem a nabídl divákům ty největší skvosty; na 
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Va-
rech nejprve společně s koncertem Vladimíra Mišíka 
snímky Spalovač mrtvol Juraje Herze a dokument 
Jana Němce Oratorium pro Prahu.

Zaměstnanec krematoria Karel Kopfrkingl, ge-
niálně ztvárněný Rudolfem Hrušínským, pak byl 
hlavní hvězdou otevření Letního kina ’68. To se 
na týden objevilo na rozhlasové zahradě v Karlíně. 
Více než 1500 lidí tam během jednoho týdne vidělo 
i Světáky, Všechny dobré rodáky, Žert nebo O slav-
nosti a hostech.

Moderní sítě i technologie
Objevil se i jeden nový zaměstnanec. I když fiktivní. 
Do snahy zasáhnout co největší počet lidí se přidalo 
i Rešeršní oddělení Českého rozhlasu. Každý den 
přinášelo na Twitteru glosy, citace z tisku i osobní 
poznámky prostřednictvím postavy jménem Jaro-
slav Hlas.

Ještě o kus dále zašel Kreativní HUB, který ve 
spolupráci s externí agenturou dokonce dovezl do 
rozhlasu tank. Tedy jeho maketu, která byla součástí 
instalace s využitím virtuální reality. Každý si tak mohl 
vyzkoušet pocity mladého muže, který vlastním tě-
lem brání průjezdu sovětského tanku. A dokonce 
i naopak. Vžít se do role řidiče tanku.

Není divu, že tato instalace byla jednou z ozdob 
pražské výstavy moderních technologií – Prague 
Future Port 2018.

Do třetice moderní technologie zafungovaly v Pro-
jektu ’68 ve speciální aplikaci Návrat ’68. Ta umožňu-
je nejen poslouchat příběh mladé dívky, která se roz-
hoduje mezi emigrací a návratem do Českosloven-
ska, ale zároveň s pomocí rozšířené reality listovat 
tehdejšími novinami, pouštět si dobový rozhlas i te-
levizi nebo listovat dokumenty a poslouchat hudbu.

Rekonstrukce v historických kulisách 
Finále celého projektu ale mělo teprve přijít. Přesně 
20. srpna ve 21 hodin se otevřel Český rozhlas veřej-
nosti. Přesněji největší studio na Vinohradské třídě 
S1 se proměnilo v historické studio ze šedesátých 
let a začalo jedno z nejpozoruhodnějších vysílání 
posledních let. Ve třinácti hodinách živé zpravodaj-
ské rekonstrukce provedli moderátoři Jan Pokorný 
a Martin Veselovský všechny v hledišti i u rádií minutu 
po minutě osudovou nocí z 20. na 21. srpna 1968.

K ruce měli nejen na tři desítky hostů (kromě 
jiného bývalé rozhlasáky, pamětníky, historiky, ale 
třeba i poslední trojici z osmi statečných Rusů, kteří 

po okupaci protestovali v Moskvě – Taťánu Bajevo-
vou, Viktora Fajnberga a Pavla Litvinova), ale i mnoho 
současných redaktorů i zahraničních zpravodajů. Ti 
všichni živě vstupovali z míst, kde se před padesáti 
lety odehrávaly nejdramatičtější věci. Aby vše bylo 
absolutně autentické, i technika byla původní a také 
náhravky jsme pouštěli z magnetofonových pásků.

O vysílání byl takový zájem, že se v prvních ho-
dinách naprostá většina lidí vůbec do studia nedo-
stala, a tak Český rozhlas otevřel další místnost pro 
sledování přímého přenosu. Tisíce dalších strávily 
dlouhou noc u rádií nebo při sledování živého pře-
nosu na Facebooku a YouTube kanálu Radiožurnálu.

Marta Kubišová opět zpívá Modlitbu
Následná pieta před rozhlasem, na které se sešlo 
několik tisíc lidí, byla jen předzvěstí toho, co se ode-
hraje večer. Na ten si Český rozhlas připravil velkolepý 
koncert hvězd současné české hudební scény na 
Václavském náměstí. Spolu s kapelou Petra Maláska 
a částí Symfonického orchestru Českého rozhlasu 
zazpívali největší hity roku ’68 Aneta Langerová, Lu-
cie Bílá, Marta Jandová, Tereza Černochová, Vojta 
Dyk, Matěj Ruppert, Honza Křížek, Xindl X a Jana 
Kirschner.

Dech beroucí závěrečnou scénu, do které režisér 
Michal Caban zapojil kromě umělců ze souborů Cirk 
La Putyka a Jednotka rychlého nasazení i historickou 
budovu Národního muzea (ta se na moment promě-
nila v obrovskou trikolóru se šlehajícími plameny ze 
střechy), zakončila osoba nejpovolanější – Marta Ku-
bišová. Jejímu provedení písničky Modlitba pro Martu 
tleskalo na zaplněném náměstí na padesát tisíc lidí.

Zlatá tečka – Řád Bílého lva
A ještě jeden nesmělý plán se zrodil hned na po-
čátku Projektu ’68. Vybrat jednoho z odvážných 
rozhlasáků té doby a navrhnout jej symbolicky za 
všechny účastníky protiokupačního vysílaní na státní 
vyznamenání.

Z mnoha jmen padla volba na Karla Lánského, 
tehdejšího šéfa domácí redakce (vnitropolitického 
vysílání), který celé protiokupační vysílání řídil. Návrh 
Poslanecké sněmovně odešel z Českého rozhlasu 
poslední březnový týden a velmi brzy se ukázalo, 
že má šanci na úspěch. Osvojil si jej předseda pří-
slušného podvýboru Vojtěch Pikal (Piráti), a Karla 
Lánského navrhl dokonce na vyznamenání nejvyšší – 
Řád Bílého lva.

Konečné slovo má v oblasti státních vyznamenání 
prezident Miloš Zeman, který z návrhů sněmovny 
vybírá jen malou část. Karla Lánského ale do této 
kategorie zařadil, a tak si opravdu dne 28. října za 
všechny statečné rozhlasáky roku ’68 ve Vladislav-
ském sálu Řád Bílého lva z rukou prezidenta převzal.
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Projekt ’68 v číslech
• 2 nominace na Křišťálovou lupu (Projekt roku a Obsa-

hová inspirace)

• 10 zahraničních štábů ze Slovenska (RTSV, TA3), Německa 

a Rakouska (Mitteldeutscherundfunk, ARD, Deutschland-

radio, veřejnoprávní televize ZDF), Japonska (televize 

NHK), Hong Kongu (týdeník HK01) včetně celosvětových 

agentur (AP, Reuters, AFP)

• 13 hodin rekonstrukce minutu po minutě odvysílal Radio-

žurnál v noci z 20. na 21. srpna

• 22 seriálů ve vysílání všech stanic Českého rozhlasu

• 40 expertů z celého světa na Mezinárodní konferenci, kte-

rou pořádal Ústav soudobých dějin AV spolu s Úřadem 

vlády ČR, Českým rozhlasem a dalšími partnery

• 90 lidí z Českého rozhlasu se podílelo na Projektu ’68

• přes 250 minut vysílání České televize z okolí rozhlasu 

21. srpna (120 přímo ze Studia ’68)

• 358 tweetů zveřejnila fiktivní postava Jaroslav Hlas 68

• 450 lidí přišlo na zahájení Letního kina ’68 a film Spalovač 

mrtvol (kapacita přitom byla jen 350).

• 1500 fotografií zaslali lidé do soutěže Československo – 

fotografie roku ’68

• 2000 lidí na Dni Českého rozhlasu na MFF v Karlových 

Varech (promítání filmů a koncert Vladimíra Mišíka)

• 50 000 lidí na Václavském náměstí při Koncertu ’68

• 90 000 zhlédnutí Koncertu ’68 na YouTube

• 300 000 zhlédnutí traileru k rozhlasové hře Včera, dne 

20. srpna

• 400 000 zhlédnutí Dokumentu ’68, ve kterém rozhlasoví 

pamětníci vzpomínali na okupaci

• 450 000 zhlédnutí alespoň jedné ze čtyř částí Studia ’68 

na Facebooku

• u 500 000 lidí vzrostl zájem o Facebook Radiožurnálu 

a ČRo během 21. srpna 2018

Robert Candra

50. výročí invaze v roce 1968 z perspektivy  
technologických inovací

Český rozhlas oslavil 50. výročí vstupu vojsk Varšav-
ské smlouvy na území Československa v srpnu 1968 – 
tedy dramatickou etapu, během níž mimo jiné sehrál 
tehdejší Československý rozhlas poměrně zásadní 
společenskou roli – mohutnou nabídkou speciálních 
programů pro vysílání i mimo něj. Jejich výstupy na-
jdete přehledně zpracované na webu 1968.rozhlas.cz. 
Jednou z mnoha součástí těchto oslav byl také projekt 
Kreativního HUBu Českého rozhlasu, který se na udá-
losti vzdálené v čase celé půlstoletí podíval optikou 
nejsoučasnějších technologických inovací. Pokud 
chceme jako veřejnoprávní instituce v budoucnosti 
živě zprostředkovat významné milníky naší historie 
dalším generacím, tento přístup se přímo nabízí. Ve 
spolupráci Kreativního HUBu a digitální agentury 
Brainz (respektive její odnože Brainz VR) vznikly dva 
samostatné obsahy, každý se specifickým určením 
i publikem, byť se na obsahové rovině v určitém bodě 
nenápadně protínaly.

Prvním z nich byla instalace využívající technologii 
virtuální reality (VR), fyzicky umístěná v přízemí hlavní 
budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské 
třídě a přístupná veřejnosti během samotného vý-
ročí a bezprostředně po něm. Instalace vycházela 
z autentické fotografie pořízené během invaze oku-
pačních vojsk, kdy se neznámý mladík pokoušel brá-
nit v pohybu tanku tím, že si před něj lehl. Tento su-
gestivní výjev byl základem pro scénu, v níž se ocitli 
návštěvníci instalace po nasazení headsetu (tedy 

„brýlí“ pro VR). Vývojáři zde zvolili unikátní pojetí, kdy 
vytvořili synchronizovaný zážitek pro dva uživatele 
zároveň, přičemž každý z dvojice se nachází upro-
střed dění ve zcela odlišné roli a s jinou perspektivou. 
Jeden se ocitá v pozici člověka ležícího před tankem, 
který se na něj může co nevidět rozjet, druhý pak 
zažívá kontrastní úhel pohledu zevnitř kabiny tanku, 
pod nátlakem velitele požadujícího s pistolí v ruce 
uposlechnutí rozkazu. Výzvou pro tvůrce takto po-
jaté dvojscény pak mimo jiné bylo i sladění dvou se-
parátních zvukových stop pro oba zážitky – včetně 
synchronizace se zvukovou stopou, která byla slyšet 
nahlas v místnosti s instalací. Ta byla navíc podpořena 
umístěním silných subwooferů (basových reproduk-
torů) pod podlahu instalace. Tyto zvuky a vibrace ko-
respondující s ohlušujícím hlukem tankového motoru 
je tedy možné považovat dokonce za jakousi čtvrtou 
dimenzi zážitku. Bezprostřední ohlasy publika na VR 
instalaci ať už přímo v Českém rozhlase, nebo např. 
na technologickém festivalu a konferenci Future Port 
Prague, kde byla rovněž prezentována, byly jedno-
značně pozitivní.

Druhou částí projektu Kreativního HUBu a Brainz 
VR byla aplikace pro chytré mobilní telefony nazvaná 
Návrat ’68. V ní jsme usilovali o vytvoření jakéhosi 
imerzního přehrávače, tedy nástroje, který zásadně 
prohloubí a zintenzivní posluchačský zážitek. Po 
debatách s Brainz VR jsme dospěli k závěru, že ta-
kovéto řešení poskytuje technologie tzv. rozšířené 
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reality (Augmented Reality, zkrác. AR), známá i širší 
veřejnosti například z dva roky starého herního hitu 
Pokémon GO. Spojení poslechu audia a prohlížení 
digitálních objektů umísťovaných přes displej chyt-
rého telefonu do reálného prostředí je možná trochu 
nečekané, ale má o to zajímavější potenciál, který – 
pokud je nám známo – ještě podobným způsobem, 
minimálně v tuzemském prostředí, vytěžen nebyl.

Základním stavebním kamenem pro Návrat ’68 je 
šestidílný audio seriál napsaný na základě skuteč-
ných událostí léta 1968. Jeho hrdinkou je šestnác-
tiletá Táňa, která tráví část prázdnin u příbuzných 
v Rakousku. Tam ji také zastihne zpráva o invazi do 
Československa, jež otevírá zásadní dilema: má se 
Táňa vrátit do okupované Prahy za rodiči a přáteli? 
Nebo riskovat možné následky pro celou rodinu, 
pokud by zůstala u příbuzných na Západě? Během 
přehrávání jednotlivých kapitol příběhu se postupně 
uživatelům zpřístupňují tzv. fragmenty – digitální ob-
jekty (většinou v podobě dobových reálií souvisejí-
cích s dějem – radiopřijímače, projektoru, modelu 
státní hranice atd.), které po namíření telefonu na 
vhodnou prázdnou plochu, např. desku stolu, na-
bídnou doplňující obsah. Tím může být další audio, 
video nebo fotky (autentické materiály jsme čerpali 
z rozsáhlých archivů Českého rozhlasu, České tele-
vize a dalších partnerských institucí) či informace 
podané prostřednictvím voiceoveru spouštěného, 
zatímco si uživatel může detailně modelované ob-
jekty prohlížet ze všech úhlů, libovolně otáčet, při-
bližovat či vzdalovat. Po přehrání těchto obsahů se 
pak snadno vrátí na stejné místo epizody seriálu, kde 
poslech přerušil, případně si může prohlížení frag-
mentů nechat až na konec poslechu dané epizody, 
pokud to upřednostňuje.

Za pozornost zde jistě stojí i pečlivá práce se 
zvukem v prostoru – audio stopa totiž reaguje na 
polohu a pohyby telefonu vůči digitálnímu předmětu. 
S ohledem na povahu média, jakým Český rozhlas 

primárně je, byl pro nás tento rozměr projektu po-
chopitelně klíčový. 

Aplikace Návrat ’68 je co do velikosti relativně 
objemná, což se odvíjí od množství jejího obsahu, 
zejména trojrozměrných modelů pro rozšířenou re-
alitu. Díky vysokému rozlišení displejů bylo zapotřebí 
pracovat s velkou mírou detailů, což je pochopitelně 
z hlediska uživatele dobře, nicméně aplikace pak 
nutně zabírá větší prostor. U objektů tak v závěrečné 
fázi programování došlo v zájmu zmenšení například 
k optimalizaci textur, kterou však bylo nutné pečlivě 
vyvážit, aby datová úspora nesnižovala vizuální kva-
litu postřehnutelnou pouhým okem. Kvůli možnosti 
přehrávat zvukové složky obsahu i offline rovněž 
nejsou audia průběžně streamována, ale stahována 
předem, což opět aplikaci o něco zvětšuje.

Doplňující součástí aplikace je také čtyřdílná mi-
nisérie 1968: Rok zlomu, která vedle subjektivní zku-
šenosti srpna 1968 zachycené v seriálu nabízí širší 
historický kontext. Na ploše několika minut se tu 
prostřednictvím dobové hudby a archivních zvuků 
uživatel dozví víc o politických, společenských i kul-
turních událostech celého roku 1968. Tyto čtyři díly 
jsou zde k přehrání jako video, kdy zvukovou stopu 
doplňují koláže archivních fotomateriálů.

Aplikace Návrat ’68 má především ambici inova-
tivní, ba průkopnickou: chce ohledávat aktuální mož-
nosti zvukového vyprávění příběhu, jak je umožňuje 
dramatický technologický vývoj. To může být zároveň 
do jisté míry limitem podobných projektů. Abychom 
mohli zkoumat potenciál nejmodernější technologie, 
musíme nutně pracovat s koncovými zařízeními nej-
vyšší úrovně. Návrat ’68 tak bohužel není přístupný 
majitelům všech chytrých telefonů, ale pouze těch 
nejvýkonnějších, které rozšířenou realitu podporu-
jí. Ani na ty ostatní jsme ale v žádném případě ne-
zapomněli – audia jednotlivých epizod, stejně jako 
zmiňovaná minisérie Rok zlomu, jsou přístupná na 
stránkách 1968.rozhlas.cz.

Eva Ješutová

99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky 

Před dvaceti lety se kolem Sdružení pro rozhlasovou 
tvorbu a Archivních a programových fondů Českého 
rozhlasu vytvořila skupina rozhlasových nadšenců 
z řad bývalých i současných zaměstnanců a vyso-
koškolských pedagogů, která si jako cíl k 80. výročí 
vytyčila zpracování ucelené historie rozhlasu. Díky 
podpoře tehdejšího vedení rozhlasu, především ge-
nerálního ředitele Ing. Václava Kasíka, a obrovskému 
pracovnímu nasazení členů týmu spatřila v roce 2003 
světlo světa kniha Od mikrofonu k posluchačům 

s podtitulem Z osmi desetiletí českého rozhlasu. 
Vedlejším produktem publikace byla rozsáhlá ex-
cerpce základních pramenů, dosud nejrozsáhlejší 
soupis rozhlasové bibliografie, pořízení výpovědí 
pamětníků v písemné i zvukové podobě. Formou vý-
zev ve vysílání jsme oslovili i naše posluchače, kteří 
mnohdy unikátními dary obohatili fondy a sbírky 
archivu. I přes značný rozsah knihy ovšem nebylo 
možné zachytit vše. Zejména nebylo možné věnovat 
se blíže významným osobnostem, které rozhlasovou 
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historii tvořily a rozvíjely nejen jednotlivé žánry, ale 
posouvaly i technický pokrok v rádiu. A protože všem 
členům týmu bylo líto nevyužitých soustředěných 
dokumentů i nahromaděného tvůrčího potenciálu, 
o pět let později připravili další publikaci, věnovanou 
umělecké slovesnosti, − 99 významných uměleckých 
osobností rozhlasu. K 90. výročí pak již značně ob-
měněný a omlazený autorský kolektiv vydal publikaci 
99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů.

Současně se ti, kteří stáli u zrodu původního pro-
jektu, zařekli, že tato kniha je poslední. Tím spíše, že 
z původního zhruba 30členného týmu zbylo už jen 
čtyřčlenné torzo. I v tomto případě ale platí „nikdy 
neříkej nikdy“. S blížícím se 95. výročím zahájení 
pravidelného rozhlasového vysílání v českých ze-
mích a hlavně 50. výročím okupace naší země vojsky 
Varšavské smlouvy jsme si stále více uvědomovali, 
že jedním z původních cílů bylo splatit dluh generaci 
60. let. Většina osobností spojených s „pražským 
jarem“ a protiokupačním vysíláním patřila k jedné 
z hlavních rozhlasových sekcí – zpravodajství, ve kte-
rém v té době působila skutečná žurnalistická elita. 
Cožpak je možné nevzpomenout takových osob-
ností, jako jsou Jan Petránek, Věra Šťovíčková, Ka-
rel Jezdinský, Jiří Dienstbier, Sláva Volný, Jiří Kmoch, 
Olga Jeřábková, Jeroným Janíček, Luboš Dobrovský 
a mnozí další?

Výběr jmen osobností byl značně složitý již u před-
chozích dvou knih, ale u zpravodajství to bylo ještě 
mnohem komplikovanější. Vždyť právě zpravodajové 
a potažmo publicisté tvoří v rozhlase nejpočetnější 
profesní skupinu, která navíc prochází velice častou 
obměnou. A přestože samostatné rozhlasové zpra-
vodajství vzniklo až po druhé světové válce (do té 
doby připravovala zprávy ČTK), za více než sedm 
desetiletí jím prošly stovky až tisíce zaměstnanců. 
Zahrnuje širokou škálu profesí od redaktorů přes 
politické a sportovní komentátory, zahraniční zpra-
vodaje, moderátory až po hlasatele. A jen z osobností 
rozhlasového zpravodajství let šedesátých by bylo 
možné sestavit oněch 99 portrétů. Usilovali jsme o to, 
aby v knize byli zastoupeni zakladatelé rozhlasového 
zpravodajství, jejich pokračovatelé z následujících 
desetiletí i ti současní. S definitivním výběrem jmen 
nakonec pomohl ten nejpovolanější – ředitel zpravo-
dajství Jan Pokorný. Výsledkem našeho téměř dvou-
letého úsilí je publikace 99 osobností rozhlasového 
zpravodajství a publicistiky.

Při zpracování medailonů jsme se více než u před-
chozích publikací potýkali s minimem dostupných 
informací, takže některá jména jsme nakonec byli nu-
ceni vyřadit. I když jsme se snažili, aby byli zastoupeni 
i zpravodajové regionální, ne vždy se nám to poda-
řilo. Chyběly nejen informační zdroje, ale i pamětníci 
a autoři, ochotní se zpracování medailonku ujmout.

Není zcela jistě bez zajímavosti, že jako rozhlasoví 
redaktoři ve zpravodajství začínaly mnohé osobnosti, 
které později významně uspěly v jiných profesích. 
Přesto u nich v záhlaví uvádíme na prvním místě je-
jich profesi rozhlasovou a jejich portrét je zaměřen 
především na působení v Čs. rozhlase.

Čtenáři-pamětníci možná budou postrádat ně-
které výjimečné rozhlasové tvůrce, na jejichž po-
řady si vzpomínají. Medailony řady z nich jsou ve 
výše uvedených publikacích, protože byli činní ve 
více oblastech. V první knize, věnované uměleckým 
osobnostem, jsou to např.: Jiří Hraše, Vladimír Kovářík, 
Ludvík Mühlstein, Karel Pech, Antonín Přidal, Vladimír 
Simanov, Blanka Stárková nebo Alena Zemančíková. 
Z publikace o rozhlasových dokumentaristech by-
chom museli opsat většinu jmen, tak aspoň několik 
pro připomenutí: Zdeněk Bouček, Jana Černohorská, 
Tomáš Černý, Marie Dlabalová, Věra Horká, Marek 
Janáč, Jindra Klímová (Sobíšková), Libuše Šneková, 
Robert Tamchyna, Karel Tejkal, Pavel Tumlíř, Jan 
Wenig či F. K. Zeman.

Naše poděkování, podobně jako u předchozích 
titulů, patří všem, kteří ke vzniku publikace dle svých 
možností přispěli. Především jsou to pracovníci roz-
hlasového archivu a knihovny, kteří pomáhali s vyhle-
dáváním zdrojů a ověřováním informací. Množstvím 
cenných informací přispěli bývalí rozhlasoví pracov-
níci a kolegové těch, o nichž kniha je. Podobně jako 
u předchozích publikací i v tomto případě pomohli 
rodinní příslušníci, na něž jsme se obrátili. Kniha by 
nevyšla, nebýt podpory Sdružení pro rozhlasovou 
tvorbu, které kromě podpory vlastní zajistilo i dotaci 
poskytnutou odborem médií a audiovize Ministerstva 
kultury, a Českého rozhlasu.

Největší množství času si vyžádalo dohledávání 
fotografií. Je s podivem, jak málo oficiální fotodoku-
mentace se pořizovalo ve „zlatých 60. letech“, kdy 
redaktoři rozhlasového zpravodajství patřili mezi − 
dnešní terminologií řečeno – VIP či celebrity. Neu-
spěli jsme ani ve fotobance ČTK, ačkoli někteří pra-
covníci rozhlasu přešli do jejích služeb. Přesto se až 
na dvě výjimky z počátků existence samostatného 
rozhlasového zpravodajství podařilo i díky rodinným 
příslušníkům a neúnavnému úsilí celého autorského 
kolektivu fotografie dohledat. Bohužel ne vždy z doby, 
kdy v rozhlase působili, a ne vždy v tiskové kvalitě. 
Poněkud překvapivě jsme nejdéle pátrali po fotogra-
fii někdejšího redaktora ostravské stanice Karla Bi-
ňovce, a to i přesto, že v 90. letech byl veřejně činný 
jako poslanec ČNR. A když už jsme to pomalu ale 
jistě vzdávali, pomohl náš dlouholetý ostravský ko-
lega Mgr. Václav Bělohlavý, který po dvouměsíčním 
úsilí, v době, kdy již kniha byla na cestě do tiskárny, 
objevil fotografie K. Biňovce v Archivu města Ost-
ravy. Fotografii se ještě podařilo doplnit, nebylo už 
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ale možné umístit popisku s uvedením zdroje, za což 
se velice omlouváme.

Knihou 99 osobností rozhlasového zpravodajství 
a publicistiky bychom chtěli vzdát úctu především 
těm, kteří v roce 1968 podporovali všemi možnými 
formami demokratizační proces a pak pod hlavněmi 
tanků a s „bratrskými vojáky za zády“ vysílali dny 
a noci, přinášeli nejnovější zprávy z ÚV KSČ, par-
lamentu, jednání mimořádného tzv. Vysočanského 
sjezdu a neúnavně informovali posluchače o dění 
v celé republice. Za svoji činnost zaplatili ztrátou mi-
lované práce a jinou sháněli, byť v nejpodřadnějších 

dělnických profesích, jen těžko. Řada z nich pak po-
depsala Chartu 77, angažovala se ve VONSu, podílela 
se na samizdatových publikacích, prošla si výslechy 
StB a mnozí i vězením. Kdo tuto dobu nezažil, jen 
těžko si umí atmosféru představit. Někteří emigrovali 
a vysílali zpět do Československa prostřednictvím 
Svobodné Evropy (K. Jezdinský, S. Volný, P. Pechá-
ček…). A jen málo z nich mělo to štěstí, že se po lis-
topadu 1989 mohli ke své práci v Čs. rozhlase vrátit. 
Pokusili jsme se shromáždit co nejvíce informací o je-
jich rozhlasové práci i o následujících dvaceti letech. 
Zda a do jaké míry se nám to podařilo, ponecháváme 
na posouzení čtenářů.

Přemysl Hnilička

Už kočovníci táhnou pokojem aneb Srpen 1968  
v rozhlasovém vysílání 2018

V názvu článku jsme si posloužili úvodem písně Pe-
tra Skoumala a Jana Vodňanského, která vznikla na 
podzim roku 1968 jako reakce na napadení Česko-
slovenska „spřátelenými“ vojsky. Zazněla i v jednom 
z pořadů zabývajícím se tímto tragickým výročím. 
Věnujme se teď několika z nich.

Stěžejním pořadem k 50. výročí srpnové okupace 
byl blok Studio ’68. Pod propagačním heslem „oku-
pace minutu po minutě“ tu Český rozhlas 1 − Radio-
žurnál představil blok rozhovorů a reportáží, který 
trval od 20. srpna od 21.00 do 21. srpna do 10.00 
hodin. Moderátoři Jan Pokorný a Martin Veselovský 
během nočního a ranního vysílání přivítali množství 
hostů; byli mezi nimi historik Oldřich Tůma, pamět-
ník a komentátor ČRo Petr Nováček, Daniel Povolný 
(ÚSTR), fotograf Josef Ráž, zpravodaj Josef Pazderka, 
Petr Pithart, mistr zvuku Českého rozhlasu Zdeněk 
Tichý, rusista a redaktor Českého rozhlasu Libor 
Dvořák a další. Zároveň pravidelně „přepojovali“ do 
minulosti, tj. do téhož času v roce 1968. Dělo se tak 
prostřednictvím dobových nahrávek (přehrávaných 
na místě z analogových nosičů) a stylizovaných „re-
portáží z terénu“, v nichž současní reportéři (Jan 
Bacholík, Vojtěch Karlík, Vojtěch Koval, Zuzana Švej-
dová, František Kuna, Veronika Hlaváčová a další) 
přinášeli dobové zprávy z okupace Československa.

Hlavním „dárkem“ v rámci tvorby dramatické byla 
premiéra hry Petra Kazdy Včera, dne 20. srpna. Dra-
maturgyně Renata Venclová hru uvedla slovy: „Dra-
matický průběh 21. srpna 1968 v Československém 
rozhlase a kolem budovy na Vinohradské svědčí ne-
jen o tom, jak důležitou roli rozhlasové vysílání tehdy 
ve společnosti hrálo. Je taky dokladem neokázalé 
statečnosti, kterou prokázali tehdejší zaměstnanci 

rozhlasu, když navzdory bezprostřednímu ohrožení 
zůstali v éteru.“ V režii Aleše Vrzáka byli posluchači 
svědky relativně funkční inscenace, která však pro 
svůj nevelký rozsah všechna dramata spíše naznačí, 
než aby je odvyprávěla. Půlhodinová stopáž byla 
dána dramaturgickým záměrem odvysílat tuto hru 
v premiéře na všech stanicích včetně Radiožurnálu 
a Plusu, které zásadně dodržují vysílání aktuálních 
zpráv každou půlhodinu. Nutno říci, že někdy není na 
škodu opustit myšlenku projektu pro všechny stanice 
a dopřát si výraznější stopáž. V hlavních rolích účin-
kovali Miroslav Krobot, David Novotný, Vojtěch Dyk, 
Tatiana Vilhelmová, Marek Holý a Lukáš Hlavica. Velmi 
působivý epilog proslovil dramaturg Rudolf Matys.

Srpnem 1968 se zabýval i cyklus Vypravěči, který 
od roku 2016 připravují Tomáš Černý, Světlana Lavič-
ková, Alena Kumstýřová a Daniela Brůhová. Pořad, 
v němž získávají volný prostor k vyprávění o svém 
životě významní lidé různých oborů, tentokrát za-
plnily vzpomínky pamětníků na okupaci. Rámovány 
byly dvaačtyřicetistránkovým rukopisem, který před 
lety sepsal profesor Jiří Dunovský a z něhož četl he-
rec Libor Vacek. Autoři vše citlivě protkli archivními 
záběry a hudbou.

Nejlépe ovšem podává obraz srpnových událostí 
literárně-hudební pásmo Přemysla Ruta Já zírám 
jen a zachovávám klid, které vzniklo již v roce 1998 
jako součást rozsáhlejšího cyklu k „osudovým os-
mičkám“. Všechna čtyři pokračování, věnovaná lé-
tům 1918, 1938, 1948 a 1968, odvysílal letos Český 
rozhlas (po dvaceti letech od premiéry) – nepocho-
pitelně zcela upozaděně v rámci cyklu Repete. (Roz-
hlasová tvorba Přemysla Ruta z devadesátých let je 
vůbec málo reprízována; například místo vynikajícího 
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Stoletého zpěvníku raději Dvojka nastuduje vlastní 
zbytný cyklus 100 hitů republiky, který nevyžaduje 
přemýšlení, zato však umožňuje soutěžit o ceny.) 
Přemysl Rut ve svém pásmu jednoduše střídá do-
bové ohlasy na okupaci a deníkové záznamy nebo 
vzpomínky významných osobností (Ivan Diviš, Jiří 
Voskovec, Bohumila Grögerová a další), které občas 
proloží hořkou pilulkou (otevřený kajícný dopis Mi-
roslava Holuba ze sedmdesátých let), aby následně 
připomenul výtečný smysl českých textařů pro vy-
jádření názoru (viz citace z písně Jiřího Suchého – 

„Hůl je dobrá na ochranu ušlechtilejch zásad/takže 
pes, když slízne ránu, může vlastně jásat“). Končí 
však, jak končit musí – úslužnou a úlisnou skladbou 
„Soudruhu, sovětský vojáku“ k 30. výročí „osvobození“ 
v květnu 1945. Velkou předností Rutova pořadu je – 
vedle výtečné dramaturgie ve výběru ukázek – také 
schopnost autora zmíněné písně interpretovat a dá-
vat jim tak specifický důraz.

Následkům okupace na lidské osudy se věnoval 
cyklus Jana Sedmidubského a Ivany Chmel Den-
čevové Rok 1968 mi obrátil život naruby. V doku-
mentech, prostoupených až rodinnou atmosférou 
(v každém díle se část času tráví vařením kávy nebo 
čistě indiferentním povídáním o obecných věcech), 
vyprávějí o svých letech v emigraci nebo pod dohle-
dem Státní bezpečnosti básník, filozof a výtvarník 
Eugen Brikcius, spisovatel a muzeolog Milan Ráček, 
filmařka Zuzana Brejchová, restaurátor Petr Cejnar, 
Miloš Fládr a bývalý vedoucí tiskového odboru na 
Ústředním výboru Komunistické strany Českoslo-
venska Dušan Havlíček. Vzpomínky jsou to různo-
rodé, často se v nich však objevuje vyprávění o tom, 
jak srdečně a s chutí pomoci přijaly emigrovavší je-
jich nové vlasti – a u těch, kteří se z komunistického 
jha vyplatili, a tak se mohli v polovině osmdesátých 
let na chvíli vrátit domů, údiv nad tím, že se za těch 

dvanáct nebo čtrnáct let, co nebyli doma, vůbec nic 
nezměnilo; jen všechno ještě víc sešlo. „A jahodový 
koktejl v bufetu stál pořád korunu dvacet, jako když 
jsme odjížděli,“ říká jeden z respondentů – a to ni-
koli jako chválu.

Smutným epilogem našeho článku je ovšem (ne)u- 
vedení oratoria Zdeňka Barborky (libreto) a Zdeňka 
Lukáše (hudba) Nezabiješ! (1969). Barborkův text 
Redukce aneb Klenoty světového písemnictví seškrtal 
nejvýznamnější texty evropských dějin do napros-
tého minimalismu, a tak jsou například texty Starého 
zákona zredukovány do několika sborových výkřiků. 
Experimentální projekt plzeňského studia vyjadřoval – 
slovy redaktorky Petry Hynčíkové, která jej připravila 
pro novodobou premiéru – „drásavou existenciální 
tíseň, rozčarování a ztrátu nadějí, kterou po příchodu 
okupantů prožívali lidé v tehdejším Československu“. 
Pěveckých a voicebandových partů se ujal pěvecký 
sbor Česká píseň (řídil Zdeněk Lukáš), zásadní part 
recitátora tu měl Radovan Lukavský. Nahrávka byla 
zachována v osobní skříňce mistra zvuku Čestmíra 
Kadlece, který ji tak zachránil před zničením.

Člověk by očekával, že takto vzácný materiál bude 
uveden ve slavnostní obnovené premiéře. Došlo však 
k pravému opaku: plánovaná premiéra 21. 8. v 18.04 
na ČRo Plzeň byla bez vysvětlení nahrazena reprízou 
hry Petra Kazdy, o které jsme psali výše. Na dotaz 
autora článku bylo odpovězeno, že nahrávka je tech-
nicky zcela nevyhovující a autorka dodala nahrávku 
pozdě. Oba argumenty byly vyvráceny – autorka 
dodala nahrávku již 17. 8. a nahrávka, později na ná-
tlak posluchačů zavěšená na web ČRo, usvědčuje 
svou precizní kvalitou vedení plzeňského studia ze 
lži. Pravým důvodem byla prostě přílišná experimen-
tálnost oratoria, která by asi vyděsila regionálního 
posluchače. Těžko hledat „lepší“ rozhodnutí právě 
v den padesátého výročí okupace.



29Svět rozhlasu 39–40 / 2018

Mezinárodní rozhlasové akce

The International Feature Conference 2018

Program

IFC, 20.–24. 5. 2018 Praha, Česká republika 

Moderátorka konference: Eva Blechová

Neděle, 20. 5. 2018

17.00–19.00 Registrace
19.00 Přivítání
Hostitelka dne:  Eva Nachmilnerová
Studio 1 Poslech Ian Sansom/Gonor Garett (UK): „I’m stuck in here“
20.30 Úvodní recepce a večírek

Pondělí, 21. 5. 2018

Téma:  Slyšet autora
Hostitelka dne: Leslie Rosin
9.00–9.30 Ranní káva pro „skřivánky“
9.30  Poslech a debata s autory. Maria Balabas, Jiří Slavičínský, Brit Jensen:  

Jak se natáčelo „The Casette“
10.30 Pauza
10.40  Poslech Jonathan Zenti (Itálie): „Meat – Host’s Fat“  

Poslech Magdalena Swierczynska -Dolot (Polsko): „So far so close“
11.40 Pauza
12.10 Poslech Espen Thoresen (Norsko): „Two sleepy guys“
12.40 Diskuse ve skupinách
13.45 Oběd
15.00 Prezentace Andrea Hanáčková: Proč potřebujeme autory – osobní vypravěče  
 a proč jich potřebujeme hodně
15.40 Poslech Brett Ascarelli (Švédsko): „BINGO xox“
16.10 pauza
16.40 Poslech Tereza Križková (Slovensko): „A decent man“
 Poslech Babette Rijkhoff (Holandsko): „Message in a bottle“
17.40 Diskuse ve skupinách
20.15  Prezentace Tomáš Černý: Autor v čase cenzury – únikové strategie československých 

rozhlasových tvůrců v 60. letech 20. století. Café Strop
20.15 Zkouška IFC Bandu s Ivanem Studeným a Terezou Rekovou. Studio 2, ČRo

Úterý, 22. 5. 2018

Téma:  Série/Seriály
Hostitel dne:  Jens Jarish
9.00 Ranní káva pro „skřivánky“
9.30  Poslech a prezentace Kjetil Saugestad (Norsko):  

„There’s a Ghost in the Equation, Dr. Nash!
10.50 Pauza
11.20 Poslech a prezentace Neal Razzell/Emma Rippon (UK): „The Assassination“



30 Svět rozhlasu 39–40 / 2018

11.20 workshop Tim Hinman (Dánsko): Sound in series – how we do it at Third Ear
12.20 Pauza
12.30  Poslech a prezentace Johannes Nichelmann/Lisbeth Jessen (Německo/Dánsko): 

„Death of a Stasi Agent“
13.30 Oběd
14.45 Prezentace Sven Preger: Binge listening: Sedm tajemství úspěšného seriálu
15.30 Poslech a prezentace Karwan Faraj (Švédsko): „Gang Shooting at Vår Krog och Bar“
16.30 Pauza
17.00 Poslech a prezentace Georgie Catt (UK): „The Untold: Missing“
18.00  Prezentace Simon Elmes: Agonie a Extáze – Příběh tří mladých talentovaných  

producentů, kteří se vyrovnávají s tématem, kompozicí a realizací.  
Prezentace o účastnících EBU Feature Master School.

19.00 Večerní program – prohlídka Prahy

Středa 23. 5. 2018

Téma dne:  Publicistika, žurnalismus
Hostitel dne:  Laurence Grissell
9.00 Ranní káva pro „skřivánky“
9.30  Poslech a prezentace Johana Rubinroth a Tanja Krüger (Německo):  

„Magda and the Muzzle – Alternative Facts in Poland“
10.30 Pauza
10.40  Poslech Martin Jönsson (Švédsko): „The Nazzi Attack in Kärrtorp“ 

Poslech Marianna Stella a Jonathan Zenti (Itálie): „Now – A Year with the Earthquake“
11.40 Pauza
12.10  Poslech Marie von Kuck (Německo): „Crying isn’t going to help you now! –  

Violence in Obstetric Care“
12.40 Diskusní skupiny
13.30 Oběd
15.00 Prezentace Janek Kroupa: Investigativní žurnalistika v čase mediálních oligarchů
15.30 Poslech Tim Desmond (Irsko): „An Unholy Trinity“
16.00 Pauza
16.30  Poslech Shenja von Mannstein (Rakousko): „White contains all other colours.  

The poet Ryszard Krynicki“
17.00 Diskusní skupiny
 Večerní program – výlet na lodi po Vltavě

Čtvrtek 24. 5. 2018

Téma:  Užití zvuku
Hostitelka dne:  Brit Jensen
9.00 Ranní káva pro „skřivánky“
9.30 Viola Ježková: Dosáhnout na to, co je skutečné…
10.20 Pauza
10.30 Poslech Phil Smith (UK): „A very different time“
 Poslech Nanna Hauge Krestensen (Dánsko): „Summer Rain“
 Poslech Ljubica Letinić a Lana Deban (Chorvatsko): „Sound of the City“
11.30 Pauza
11.50 Poslech Vaida Pilibaityté (Litva): „The Heart -shaped Footsteps“
 Poslech Paul Smith (UK): „The Gamble“
12.50 Panelová diskuse s autory
13.40 Grand finale a ukončení konference
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Tereza Reková, Andrea Hanáčková

The International Feature Conference 2018:  
Ve znamení změn

Čtyřiačtyřicátá The International Feature Conference 
(dále jen IFC) proběhla historicky poprvé v České 
republice pod záštitou Českého rozhlasu. Ve dnech 
20. až 24. května 2018 se v Praze setkalo více než 
sto účastníků z celého světa. Jakkoli nešlo o jubilejní 
ročník a mohlo jít „jen“ o další konferenci v řadě, za-
píše se pražské setkání dokumentaristů do historie 
rozhodně výrazně. Přineslo totiž řadu radikálních 
změn, jimiž se aktuální EBU1 Feature Group snaží 
oživit smysl, náplň a podobu konference a přiblížit ji 
realitě druhé dekády 21. století.

„Celá EBU committee2 souhlasila s tím, že je po-
třeba IFC nějak posunout dál. Už před dvěma lety 
jsme se shodli, že musíme zvýšit kvalitu posloucha-
ných dokumentů, že musíme ten formát obnovit, oži-
vit, aby vývoj nestagnoval. Aby lidé nezačali mít pocit, 
že to už zažili, že už vědí, co je čeká, a že nepřichází 
nic nového,“ vyjádřila se k vývoji konference Brit 
Jensen3, rozhlasová dokumentaristka a projektová 
manažerka daného ročníku. Jensen se organizačně 
věnovala koncepci konference a programu IFC, tech-
nické parametry měla na starosti Anna Vošalíková. 
Ostatně snahou organizátorů každého ročníku IFC 
je odpovídat na výzvy, před kterými dokumentaristé 
aktuálně stojí. Odezva publika na jednotlivé změny 
byla velmi různorodá, v následujícím textu uvádíme 
řadu ohlasů ze závěrečného online dotazníku, který 
vyplnilo 44 ze 108 návštěvníků.4 Ze stejného zdroje 
vychází i přiložený poster, který z výsledků zpraco-
vala Eva Blechová.

Hearing the Author a Řehoř
Organizátoři se rozhodli událost tematicky zarámovat. 
Leitmotivem všech programových sekcí a celého se-
tkání se stalo téma autora a autorské výpovědi pod 
heslem Hearing the Author. Jako jakýsi konferenční 
„brand“ tohoto ročníku byl v logice hlavního tématu 
zvolen stylizovaný obraz brouka – Řehoře z celo-
světově proslulé novely Franze Kafky Proměna. Vý-
kladů toho, proč je leitmotivem autorského tématu 
zrovna Kafkův hrdina, je samozřejmě mnoho. Řehoř 
měl, dle slov Daniela Moravce5, evokovat pojmy jako 
cenzura, paranoia, omezení, plíživá autocenzura, au-
torská svoboda, proměna společnosti i autorského 
přístupu. Výrazným prvkem konference byla péče 
o jednotný vizuál, jehož autorem byl Jakub Šolín 
z grafického studia Českého rozhlasu. Katalog, vý-
zdoba sálu, výrazný poster se stylizovanou kafkov-
skou figurou, konferenční merch – to vše dotvářelo 

atmosféru sjednocující myšlenky společenství ev-
ropských autorů, kteří se sešli na společné slavnosti 
rozhlasového featuru.

Za zmínku rozhodně stojí i rozhodnutí svěřit mode-
raci celé konference Evě Blechové, jejíž entuziasmus, 
příjemná angličtina, dobrá nálada, hravost a péče 
o hosty působila na hosty velmi pozitivně. Do mo-
derace dokázala kromě potřebných informací vložit 
i řadu „get together“ aktivit, které umožnily vedle 
náročných poslechových sekcí i uvolnění a zábavu 
pro účastníky konference. Velká interaktivita její mo-
derace umožnila každý den sumarizovat, co se dělo 
předchozího dne, a nabízela intenzivní zpětnou vazbu 
a možnost každý den změnit nějaký detail, který vedl 
k většímu komfortu účastníků. Kontinuita moderace 
celou konferenci propojila, jakkoli ne všichni přijali 
její velmi aktivizující způsob.

Zároveň se každý den střídali takzvaní „Host of 
the day“ – moderátoři z EBU Features Group, kteří 
se soustředili na programové záležitosti: uváděli jed-
notlivé sekce, nabízeli různé úhly pohledu na dané 
téma, dodávali konferenci odborné impulsy a zároveň 
ručili za kvalitu nabízených témat.

Oproti předchozím ročníkům pořadatelský tým vy-
slal do evropských rádií a nezávislých společností vý-
zvu k přihlášení pořadů ve čtyřech kategoriích, které 
sloužily jako témata pro jednotlivé dny konference.

• Hearing the Author (pořady, které jsou nějakým 
způsobem odvážné a netradiční v autorském po-
jetí, naraci, či specificky promlouvají k posluchači)

• Use of sound (pořady, ve kterých se nekonvenčně 
a novátorsky zachází se zvukem)

• Series (rozhlasové série/seriály, ve kterých se co 
nejoriginálněji využívá seriálového formátu)

• Journalism (žurnalistické pořady, které se potýkají 
s výzvami moderního světa, posluchače provo-
kují a snaží se najít svůj úhel pohledu na danou 
problematiku – autorský úhel pohledu)

Výrazný autorský přístup měl být hlavní spojnicí všech 
přihlášených pořadů. Důvodem k tomuto rozhodnutí 
byl podle Daniela Moravce fakt, že v Česku se roz-
hlasové dokumenty většinou označují přívlastkem 
„autorské“, což implikuje představu autora jako hlav-
ního tvůrce dokumentu, který určuje, co a jak po-
sluchač uslyší. Autor dle této definice vytváří vlastní 
svět, který pak představuje posluchači skrz vlastní 
zvolené prostředky.6
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Tematické zaměření jednotlivých dnů je poměrně 
výraznou změnou (zdaleka však ne poslední) v jinak 
zaběhnutém řádu konference. Stavba IFC byla totiž 
po mnoho let neměnná – každý konferenční den 
byl stejný jako ty ostatní. Ráno vždy kolem devíti 
proběhla tzv. Morning session, ve které měl některý 
významný host přednášku na konkrétní téma, poté 
probíhaly poslechy a diskuze. Po obědě se většinou 
našel prostor na další přednášku či workshop, ná-
sledovaly opět poslechy a diskuze. Tento vzorec se 
však v Praze historicky poprvé porušil. Belgický do-
kumentarista a člen EBU Edwin Brys vývoj hodnotil 
kladně. Podle jeho slov se díky tematickému rozdělení 
mohl posluchač do pořadů lépe vcítit a efektivněji se 
soustředit na probíranou problematiku. „V minulosti 
jsme během čtyř dnů poslouchali nekonečný proud 
programů – program, diskuze, představení programu, 
program, diskuze, další program a někdy byl nějaký 
workshop. Nyní jsme se ale mohli opravdu koncen-
trovat na pořady zaměřené konkrétním směrem nebo 
třeba na sociální či politická témata atd. Celodenní 
program se tak stal mnohem zajímavějším a zážitek 
byl pro mě hlubší,“7 kvitoval organizaci Brys. Dodal 
také, že díky stoprocentní soustředěnosti na danou 
problematiku si z poslechů mnohem více zapama-
toval. Pokud je program dynamický a každý den se 
účastník může těšit na něco nového, je to podle 
Bryse dobré řešení, které každému dni vtiskne punc 
unikátnosti.

Holandský dokumentarista a správce webových 
stránek8 IFC Willem Davids však Brysovi oponoval. 
„Jedním z témat dne byla například práce se zvukem. 
Podle mě tohle rozdělení ale nefungovalo. U každého 
pořadu přece můžete diskutovat o práci se zvukem, 
každý pořad v sobě má něco ze žurnalismu, každý 
program v sobě nese zvláštní autorský rukopis… Není 
nutné diskuzi o zvuku takto vydělovat,“9 vyjádřil se 
Davids. Silvia Lahner, předsedkyně IFC a členka EBU, 
uvedla, že potřeba rozdělení témat vznikla na základě 
vývoje subžánrů prezentovaných na IFC a postupné 
změny ve složení návštěvníků konference.10 V dnešní 
době se čím dál častěji produkují kratší rozhlasové 
formáty, rozmáhat se začaly také rozhlasové seriály. 
„Není možné v jedné diskuzi srovnávat klasický fea-
ture, seriál a podcast. Proto jsme se rozhodli každé 
z uvedených forem věnovat jeden den,“11 vysvětlila 
rozhodnutí EBU Lahner.

Nové pojetí diskuzí
Rozdělení dnů s sebou neslo také změnu v organi-
zaci diskuzí. Hromadné diskuze návštěvníků IFC jsou 
totiž jedním z nejvýraznějších (a nejdůležitějších) 
prvků celé konference. Je to něco jedinečného, co 
IFC odlišuje od ostatních rozhlasových přehlídek. Sa-
mozřejmě, že i na ostatních rozhlasových setkáních 

se o poslouchaných pořadech diskutuje, avšak cha-
rakter diskuzí na IFC je odlišný především v tom, že 
se jedná o nesoutěžní přehlídku, na které se při hod-
nocení nikdo nesnaží taktizovat, a proto jsou debaty 
velmi upřímné a vřelé. Dle dlouholetého modelu byli 
účastníci vždy rozděleni do osmi skupin zhruba po 
deseti až dvaceti lidech (záleželo na tom, kolik ná-
vštěvníků bylo v ten den přítomno). Tyto skupiny se 
pak vždy po poslechu dvou až tří dokumentů roze-
šly do čtyř místností – tedy dvě skupiny vždy byly 
spolu. Denně však kombinace skupin rotovala, aby 
se složení diskutérů měnilo. Na diskuzích tak pra-
videlně bývalo přítomno od dvaceti až do čtyřiceti 
lidí. I když byla snaha o to, aby měl každý diskutér 
možnost vyjádřit svůj názor, kvůli většímu množství 
lidí se to někdy nepodařilo. Je třeba říci, že i pouhý 
poslech názorů zkušenějších autorů slouží jako bo-
hatý inspirační zdroj. Organizátoři IFC 2018 se však 
snažili při diskuzích vytvořit prostředí, ve kterém bude 
mít každý prostor vyjádřit se, a zvolili pro tento účel 
cestu zmenšení počtu diskutujících v jedné místnosti. 
Stejně jako předtím rozdělili účastníky do skupin, ale 
oproti jiným ročníkům zhruba polovičních. Skupiny 
navíc mezi sebou nerotovaly. Zde vznikla poměrně 
výrazná třecí plocha, neboť zmíněný záměr nevyšel 
podle původních představ.

„Diskutování v malých skupinkách bohužel vytváří 
pravý opak kýženého výsledku. Dnes nás například 
bylo na diskuzi o dvou programech přítomno v jedné 
místnosti pouze pět. Pět! To není moc! Mělo by nás 
tam být čtyřicet! Navíc jsme měli jen jednoho vedou-
cího diskuze. V minulých ročnících byli přítomni dva – 
to podle mě vytváří větší dynamiku, přináší to více 
argumentů, máte více možností se něco naučit od 
ostatních. Slyšíte názory ostatních, názory nováčků, 
ale zároveň i zkušených dokumentaristů. Letos byly 
skupiny příliš malé,“12 hodnotil tento krok Davids. Brit 
Jensen vidí situaci jinak a především poukazuje na 
obtížnou predikovatelnost rozdělení diskutujících do 
skupin: „Pro mě byly ty skupinové diskuze příjemnější, 
ale chápu, že někomu ten malý počet účastníků ne-
musel vyhovovat. Problém je v tom, že IFC je zadarmo, 
a lidé si ne vždy uvědomují, že když se na konferenci 
přihlásí, držíme jim tam místo. Když pak nepřijedou, 
tak to místo propadne. Původně se na IFC 2018 při-
hlásilo něco přes 120 lidí, ale přijelo mnohem méně. 
Ty diskuzní skupiny pak byly menší, než měly být,“ vy-
světlila organizační problém Jensen. Hlavním cílem 
IFC je setkávání tvůrců a jejich diskuze, při kterých 
se mají navzájem inspirovat a růst v otevřené debatě. 
V dotazníku spokojenosti se ale objevilo i mnoho po-
zitivních reakcí na velikost skupin.

Každá diskuzní skupina měla jednoho vedoucího, 
tzv. group leader, a ten měl přidělenou jednu míst-
nost v budově ČRo. Záleželo trochu na štěstí – pokud 
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jste ho měli, byli jste přiděleni do skupiny se silný-
mi řečníky. Pokud jste ho ale neměli, mohli jste být 
přiděleni například k začínajícím autorům, kteří se 
zdráhají své názory vyslovit, nebo třeba k introvert-
nějším řečníkům.

Proběhly také diskuze vedené před celým fórem 
účastníků. Tento nový způsob diskuze byl taktéž 
hodnocen rozdílně. Před publikem sta lidí se někteří 
méně zkušení autoři báli pronést své názory, disku-
tujících tak bylo jen několik. Například Davidsovi se 
princip hromadných diskuzí nelíbil – domníval se, 
že během debaty tohoto druhu vlastně nikdo nemá 
čas a prostor na to, aby pořádně sdělil svůj názor: 
„Pouze jeden mikrofon? To je málo. Padne otázka – 
co si myslíte o podcastech? A někdo řekne – mám 
tuhle připomínku! A támhle je připomínka od někoho 
vzadu! Celá diskuze skáče z člověka na člověka a vů-
bec není strukturovaná. Z té diskuze si nepamatuji 
nic, ani slovo. Tento způsob debaty mi nevyhovoval“13 
(OH Davids 2018).

Nedá se tedy stoprocentně říct, jestli rozhodnutí 
organizačního týmu ohledně typů diskuzí a velikos-
ti diskuzních skupin byla dobrá, nebo špatná. Zku-
šenost každého účastníka byla jiná. Nepochybně 
se také projevily konzervativnější sklony starších 
účastníků. Platí ale premisa o jakýchkoli změnách – 
když se nový model nezkusí, nikdy se nezjistí, zda 
funguje, nebo ne.

Konečně „paperless“!
Nejvýraznější změnou na IFC 2018 bylo, že se kon-
ference stala tzv. paperless. K poslechu dokumentů 
totiž v minulosti každoročně museli autoři (nebo 
přihlašující organizace) vytisknout přes 120 kopií 
papírových scénářů přihlášeného dokumentu – a to 
většinou dvojjazyčně v zrcadlovém provedení. Tyto si 
pak návštěvníci rozebrali a každý pořad poslouchali, 
ale zároveň z papíru četli v anglickém překladu (jako 
by se jednalo o titulky, které měl každý soukromě 
k dispozici). Výhodou tištěných scénářů bylo, že se 
do nich daly jednoduše vepisovat poznámky k relaci, 
a posluchači si tak mohli na konkrétní místa zazna-
menávat konkrétní postřehy. Nevýhodou však bylo 
enormní množství spotřebovaného papíru14 a ne-
praktičnost převozu scénářů15. O konceptu paper-
less konference se dle slov organizátorů uvažovalo 
již několik let, nicméně rok 2018 byl v tomto ohledu 
zlomový (a zkušební). Scénáře byly k dispozici ke 
stažení na webových stránkách IFC a kdokoliv si je 
mohl uložit do svého telefonu nebo počítače, a při 
poslechu je tak pohodlně číst ze svého zařízení. Na-
víc se scénáře ve formě titulků promítaly na velké 
plátno v přední části poslechové místnosti. Plátno 
bylo vhodně umístěno tak, aby na ně každý viděl, 
a titulky na něm nabíhaly podle toho, co se zrovna 

v dokumentu dělo. Bohužel však i tuto inovaci dopro-
vázelo několik komplikací, jak dosvědčila Vošalíková: 
„Chtěli jsme původně vytvořit videa, ve kterých by se 
text na obrazovce měnil podle toho, co se zrovna v po-
řadu děje – prostě princip titulků. Navrhovali jsme to 
EBU komisi už v březnu, ale ta to zamítla – důvodem 
byl jejich dojem, že by výsledná videa nevypadala 
dobře, ale především to, že by se konvertováním do 
videa znehodnotila zvuková kvalita dokumentu“ (OH 
Vošalíková 2018). Takový předpoklad vychází spíše 
z neznalosti technologie, zvuk lze samozřejmě i ve 
videu zachovat ve stoprocentní kvalitě. Na tomto 
příkladu je dobře vidět jistou těžkopádnost institutu 
EBU komise, neboť s podobnými technologiemi se již 
několik let pracuje. Pořady v původním znění s titulky 
nabízí například Český rozhlas na workshopech pro 
dokumentaristy už řadu let na MFDF v Jihlavě i jinde, 
aniž by tím zvuková kvalita jakkoli utrpěla. Na stejném 
principu je založeno například internetové Radio Atlas.

Po několika týdnech diskuzí se organizátoři s EBU 
shodli na tom, že zvuková stopa pojede vcelku z jed-
noho počítače a u druhého počítače bude při každém 
poslechu sedět autor dokumentu a v Power Pointu 
přepínat mezi konsekutivními slidy s textovými ti-
tulky tak, aby to odpovídalo poslechu dokumentu. 
Vyvstalo však několik problémů – například když se 
autor na IFC vůbec nedostavil nebo třeba zapomněl 
přepnout na další slide. Asi dvakrát také v promíta-
ných slidech chyběl text nebo byl uveden chybně. 
Je vlastně i docela nešťastné, že si autor, jehož dílo 
se zrovna poslouchalo, nemohl užít „pár minut slávy“ 
a vychutnat si hromadný poslech, ale musel se sou-
středit na klikání na počítači, aby náhodou poslech 
všem kolektivně nezkazil absencí titulků. Invence 
českého týmu se ale nakonec setkala s kladným při-
jetím a nad bezpapírovou variantou panovala shoda 
a radost: „Ve chvíli, kdy se rozhodlo, že tento ročník 
bude paperless, padla na nás velká zodpovědnost – 
protože EBU komise sice určila, že to tak bude, a dala 
nám nějaké doporučení, ale celkové řešení bylo na 
nás a čas chyběl. Nicméně mi přijde úplně šílené, že 
jsme se k paperless dostali až teď a že třeba na Prix 
Europa se to zatím nechystá. Přitom tato technologie 
umožňuje, že člověk může poslouchat cizojazyčný do-
kument a jakoby přímo být v něm. Navíc je to o dost 
méně nákladné,“ shrnula tuto problematiku Jensen. 
„Bylo to revoluční! Jsem velmi šťastná, že jsme se 
k paperless konečně odhodlali. Už není možné se 
vrátit zpět k papírům. Nevidím v tom žádnou výhodu, 
jen to, že by se zničila další velká část amazonských 
pralesů. To je, jako byste psali pomocí kladiva a ka-
mene. Ano, bylo to komplikované, protože nevíte, co 
bude fungovat a co ne, ale domnívám se, že to český 
tým přichystal skvěle?“16 uzavřela diskuzi o paper-
less IFC Lahner.
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Paralelní program a finance
Vzhledem k tomu, že se IFC konala v Praze poprvé, 
je dobré dokumentárně zachytit i nuance komuni-
kace mezi českou organizační jednotkou a EBU Fe-
atures Group. Organizující rádio totiž musí dosáh-
nout jisté vyspělosti, prokázat schopnost hostit tak 
velkou skupinu lidí, poskytnout finanční zázemí. To 
všechno se domlouvá v řádu několika let a je velkým 
úspěchem českého týmu, že vyjednal podporu ve 
vedení Českého rozhlasu. Zmiňme v této souvislosti, 
kromě již jmenovaných, i jméno Evy Trojan Nachmi-
lnerové, která v evropských strukturách působila před 
svým nástupem na mateřskou dovolenou, a řadu věcí 
v předchozích letech předjednala.

Spolupráce EBU Features Group komise a organi-
začního týmu státu, kde se v daném roce konference 
koná, je celkově zajímavým tématem. EBU komise 
totiž zůstává zaštiťující organizací a zadavatelem, ale 
finančně na organizaci nepřispívá. Přesto však auto-
nomie realizačního týmu daného státu má své hranice, 
neboť komise hodnotí jeho nápady a musí souhlasit 
s potenciálními změnami. Zmíněné hranice jsou však 
poměrně nejasné. Není stanovena minimální částka, 
která se musí do realizace IFC investovat, a proto mají 
také jednotlivé ročníky proměnlivou kvalitu. „Může 
se tedy stát, že v budoucnu organizační země projeví 
přání mít opět papírové scénáře, protože na elektro-
nickou podobu třeba nemá peníze, a nebude nikdo, 
kdo s tím bude schopen cokoli udělat. V konečném 
důsledku tím, že konferenci platí pořádající organi-
zace, rozhoduje také o tom, na co má finance a sílu,“ 
vyjádřila obavu Vošalíková (OH Vošalíková 2018). 
Finanční stránka pak samozřejmě ovlivňuje tech-
nické aspekty, doprovodný program, ale třeba taky 
množství občerstvení v průběhu konference. Z vlastní 
zkušenosti můžeme porovnat IFC v různých letech 
a místech: Vídeň (2006), Kodaň (2007), Lublin (2015), 
Vídeň (2016), Stockholm (2017) a Prahu (2018). V Lub-
linu byly pro účastníky k dispozici obědy a v průběhu 
každého coffee breaku bohatý raut. Ve Vídni si však 
návštěvníci o přestávkách mohli dopřát pouze kávu 
a sušenky, což se opakovalo také ve Stockholmu. 
Vynikající jídlo i doprovodný program nabídla dánská 
konference. V Praze obědy k dispozici nebyly, nic-
méně množství občerstvení v pauzách včetně čers-
tvého ovoce bylo srovnatelné s Lublinem. Záleží vždy 
na hostující organizaci, co si bude účastník platit sám 
a co mu bude zajištěno – a i tyto detaily se odrážejí 
na výsledném návštěvnickém hodnocení konference.

Český tým se po dohodě s EBU rozhodl také pro 
další inovaci. Poprvé v historii IFC zorganizoval na 
jedno dopoledne dva rozdílné programy, které pro-
bíhaly paralelně, a návštěvníci si mohli vybrat, na co 
zrovna měli větší chuť. Po všechny předchozí ročníky 
byl program vždy pouze lineární. Během úterý čeští 

organizátoři v 11.20 nabídli poslech podcastového se-
riálu z produkce BBC The Assassination, ve stejný čas 
ale mohli návštěvníci využít příležitosti jít na workshop 
Tima Hinmana zaměřený na práci se zvukem v seriá-
lech. Tento krok byl poměrně revoluční a dodal kon-
ferenci festivalový ráz. Účastníci se v rámci tohoto 
programu rozdělili zhruba na dvě poloviny, i když 
zájem o obé byl velký. „Když se ta skupina rozdělila 
a v jednom sále bylo zhruba 40 lidí a ve druhém taky, 
bylo zvláštní vidět, že to u členů EBU Features Group 
vyvolalo rozporuplné reakce. Možná je to tím, že ne-
jsou zvyklí na dynamičtější formáty konferencí. V ně-
kterých ohledech bylo trochu složité přimět zástupce 
EBU k flexibilnějšímu jednání,“ vyjádřila se k danému 
tématu Vošalíková. Někteří členové EBU byli paralel-
ními programy skutečně zaskočeni. Například Brys 
či Lahner tento krok nehodnotili jako stoprocentně 
pozitivní věc. „Domnívám se, že je to jen zbytečná 
komplikace pro všechny účastníky. Pokud je jeden 
workshop dobrý, stačí to. Pokud je dobře zvolené 
téma, vždycky z něj může posluchač něco načerpat. 
Vím, že existuje mnoho festivalů, kde si můžete vybrat 
z nekonečného množství přednášek na různá témata, 
a je velmi frustrující na konci dne slyšet, že jste si 
vybrali špatně. Protože workshop, který jste si nevy-
brali, je vždycky lepší než ten váš. Myslím, že v tomto 
ohledu není možnost volby nutná,“17 zhodnotil výjimku 
v programu Brys. Výzkum přinesl v rámci otázky spo-
kojenosti s paralelními programy víceméně neutrální 
odpověď s mírnou převahou v záporném hodnocení 
(na škále od jedné do pěti, kdy pět je nejlepší, hodno-
tilo 44 respondentů paralelní diskuze takto: 13 lidí/1 
bod, 7/2, 10/3, 6/4, 8/5). Nabízí se zde otázka, čím to 
je. Odpovědí může být skutečně to, že vzhledem k in-
stitucionálnímu původu všech zástupců EBU komise 
mezi nimi panuje jistá tendence držet se v organizaci 
„při zemi“ a pokračovat podle zajetých pravidel. I když 
se mezi návštěvníky konference objevuje mnoho free-
lancerů, většina je stejně také původem z konkrétních 
rozhlasových stanic, kde často na experimentování 
nejsou zvyklí. „Řekl bych, že IFC bude mít vždycky 
trochu formální strukturu, protože je navštěvováno 
komunitou pracující ve veřejnoprávních rádiích. IFC 
je navíc produktem EBU. EBU komise je sama o sobě 
poměrně oficiální, je to její přirozenost. No a oficiální 
věci jsou vždycky těžkopádnější. Jako těžká loď nebo 
tanker – ten taky jen tak neodkloníte ze směru. Není 
tak jednoduchý na kormidlování, jako je třeba malá 
lodička,“ 18 snažil se přístup EBU vysvětlit Brys.

V souvislosti s „lodičkou a tankerem“ zmiňme 
ještě doprovodný program připravený pro účastníky 
konference. Každý večer si návštěvníci mohli vybrat 
z poměrně široké škály možností, mezi kterými byla 
například procházka Prahou komentovaná místními 
lidmi bez domova19 či prohlídka Prahy s klasickým 



35Svět rozhlasu 39–40 / 2018

průvodcem. Závěrečný večer se odehrál na parníku 
plujícím po Vltavě s bohatým občerstvením. Následná 
dlouhá procházka po náplavce Vltavy vedla účastníky 
posledního večera až k veselému večírku na jedné 
ze zakotvených lodí – restaurací.

Feature and play neboli IFC band
Podobně jako neokázalá, ale velmi účinná práce 
s vizuálem celé konference, brand „Řehoř“ nebo ne-
konvenční moderace Evy Blechové, působila hravě 
ještě jedna sekce – drobný detail, jímž čeští organi-
zátoři překvapili účastníky IFC: polo-improvizované 
hudební vystoupení. Projekt s názvem Feature and 
play pod vedením Ivana Studeného a Terezy Rekové 
nabídl rozhlasovým dokumentaristům možnost být 
„slyšet“ ještě trochu jinak. Studený a Reková připravili 
partitury ke dvěma skladbám a zájemci z řad doku-
mentaristů se mohli zapojit do kolektivního nácviku 
skladeb v průběhu konference. Třetí den konference 
ve foyer Českého rozhlasu skupina zhruba deseti od-
vážlivců vystoupila před zbývajícími kolegy – a to jak 
s hudebními nástroji, tak i pěvecky. Tento projekt měl 
mimořádný úspěch a zúčastnění měli velkou radost 
z toho, že se do programu mohli aktivně zapojit a že 
mohli „být slyšet“ i zábavnou formou. 

Kvalita pořadů a jejich výběr
Podívejme se nyní na to, co jsme vlastně v průběhu 
čtyř pražských dní slyšeli. Jakkoli proběhlo mnoho 
změn v organizaci IFC, v samotných programech 
bylo vlastně představeno jen velmi málo inovativních, 
nebo dokonce experimentálních prvků, a v některých 
představených dílech převládala tendence co nejjed-
nodušeji konstruovat příběh s výrazným vypravěčem. 
Výjimkou nebyl nedostatek scén či akce. Podobně to 
viděl i Daniel Moravec: „Více se klade důraz na naraci 
a preciznost či doslovnost, a vlastně mi chybí situační 
audio složka. Autorský přístup a autorský dokument 
má podle mě dost výrazné postavení, ale při posle-
chu dokumentů IFC se to vlastně moc neprojevilo. 
Dokumenty se víc a víc navzájem podobají právě tím 
formálním zpracováním: velmi dlouhé narace, ome-
zená nebo potlačená zvukovost, doslovnost. Slova, 
slova, slova… Přijde mi to příliš sterilní.“ V dotazníku 
spokojenosti v sekci věnované kvalitě posloucha-
ných featurů přesně polovina dotazovaných zaškrtla 
číslo tři, tedy průměrnou kvalitu. Pět lidí dokonce na 
škále od pěti do jedné, kdy pět je nejlepší hodnocení, 
zaškrtlo jen dva body. V dotazníku se navíc obje-
vilo mnoho připomínek volajících po poslechu „od-
vážnějších“ a „zajímavějších“ programů, které „stojí 
za to“. Návštěvníci kritizovali výběr poslouchaných 
pořadů, které dle jejich slov nebyly novátorské ani 
dech beroucí, hodně se navzájem podobaly a často 
v nich převažovala tendence více mluvit než jednat. 

Několik hlasů také brojilo proti nízké technické kva-
litě pouštěných nahrávek.

Tento trend na zahraničních festivalech pozo-
rujeme již několik let, i když je nutné dodat, že po-
řady uvedené na konferencích či soutěžních pře-
hlídkách nemusí udávat směr tvorby zastoupených 
zemí. V tomto ohledu je potřeba mít na paměti, že 
na IFC se neprezentují pouze pořady, které patří 
k tomu nejlepšímu, co v jednotlivých zemích vzniklo. 
Záleží na tom, jaký pořad autoři nebo dramaturgové 
přihlásí. „V rámci preselekce nemůžeme vybírat jen 
ty dokumenty, které se nám zdají nejzajímavější nebo 
nejlepší z hlediska tématu a struktury. Pak by se totiž 
mohlo stát, že jedna třetina prezentovaných pořadů 
budou pouze dokumenty ze Skandinávie, z Německa 
nebo z BBC,“ shrnula výběr Jensen. Zároveň se však 
pustila do polemiky: „Na druhou stranu si myslím, že 
v budoucnu bychom mohli dát více prostoru doku-
mentům, které se nám zdají opravdu podařené. A těm, 
které jsou zajímavé především z hlediska jejich pů-
vodu, ale ne příliš formově vypilované, dát prostoru 
méně. Tím pádem bychom se tak netrápili poslechem 
konvenčních nebo méně inspirujících kusů – ale záro-
veň bychom jim věnovali pozornost. Sloužily by spíše 
jako ‚koření‘ celé konference,“ uzavřela Jensen. Řada 
zemí totiž není v dokumentární tvorbě tak pokročilá, 
aby mohla konkurovat dokumentárním velmocem, 
a jejich pořady tím pádem nejsou z hlediska stavby 
či práce se zvukem tak propracované. Byla by ale 
škoda se z tohoto důvodu ochudit o poslechy těchto 
dokumentů. Totéž se týká tematického zaměření 
pořadů. V posledních letech se sice západní a vý-
chodní země tematicky sbližují, ale není výjimkou, 
že polský nebo český, případně litevský dokument 
řeší jako „nový problém“ fenomén, který v minulosti 
západní rádia prozkoumala již ze všech možných úhlů 
pohledu. Faktem také zůstává to, že publikum pří-
tomné na IFC tvoří profesionálové a dokumentaristé, 
kteří mají již „hodně naposloucháno“, a stejně jako 
v jakékoliv jiné branži mají pak pocit, že už „slyšeli 
vše“. Mnoho formátů, které jsou v některých zemích 
považovány za nové (neboť vývoj nepokračuje stejně 
ve všech státech), může zástupcům z pokročilejších 
zemí připadat ploché a do užšího výběru se na IFC 
vůbec nedostanou. 

Zároveň je třeba připomenout, že platforma IFC 
vždy sloužila jako podporující společenství. Zrovna 
Česká republika je příkladem země, která se po roce 
1990 octla na IFC v roli nováčka, po celá devadesátá 
léta jezdil na IFC jen Zdeněk Bouček. Ještě v letech 
2006 a 2007 navštěvovala IFC například Andrea Ha-
náčková jako zástupkyně české akademické obce, 
rozhlas o akci nejevil velký zájem. Rozvoj žánru doku-
mentu v České republice a vstřícnost konference vůči 
českým dokumentaristům umožnil pak v desátých 
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letech masivnější vstup českých tvůrců a v koneč-
ném důsledku i možnost stanovit Prahu jako hostící 
město v roce 2018.

Podcasty
Již zmíněný dojem jisté jednoduchosti ve stavbě po-
řadů na IFC 2018 mohly vyvolat také hojně zastou-
pené podcasty, na jejichž poslech byl vyhrazen jeden 
ze čtyř dnů. Fenomén podcastů se rozmáhá jak v za-
hraničí, tak v České republice. Moravec se domnívá, 
že podcasty jsou pro rozvoj rozhlasové dokumenta-
ristiky nezbytné. Dle jeho slov lineární vysílání co do 
poslechovosti procentuálně klesá a pomalu začíná 
převažovat právě poslech vysílání na webu. „Je ale 
důležité rozlišit podcast jako technologii a podcast 
jako subžánr. V České republice se vlastně jako pod-
cast označuje téměř vše, co se nahraje na internet 
a posluchač si to může stáhnout. Ale dokument při-
pravovaný jako podcast funguje podle jiných kritérií 
než dokument klasický. V podcastu má člověk více 
času. Posluchač si může pořad zastavit, vracet se 
v poslechu na konkrétní místo, může si při poslechu 
často zároveň číst scénář.“

Zatímco při tvorbě větších dokumentů autor pra-
cuje alespoň s dramaturgem, často také zvukařem 
a režisérem, vznik podcastu je obvykle velmi indivi-
dualizovanou prací, a to i ve smyslu obdržení zpětné 
vazby, ohlasu na dílo či odborné konzultace. „Sa-
mozřejmě, že když člověk na díle pracuje sám, má 
tendence pracovat co nejjednodušeji. To znamená, 
že se spoléhá především na svůj hlas a vypravěčské 
schopnosti. V podcastech tak často můžeme slyšet 
mnoho vyprávění a nedostatek scén, protože ty jsou 
komplikovanější na natočení,“20 vyjádřil se k proble-
matice podcastů Brys. Podcasty byly v průběhu IFC 
2018 hojně diskutovány a vyvolaly mnoho rozličných 
reakcí. Řada z nich má parametry běžného featuru – 
pracují se zvukovými efekty, snímají reportážní scény, 
neváhají použít telefonní nebo po aplikaci Skype či 
WhatsApp vedený hovor pro zvukovou zajímavost. 
Je zřejmé, že jejich vývoj pokračuje kupředu a ve 
světě rozhlasového dokumentu si pomalu nalézají 
své místo, avšak jejich vyjadřovací prostředky jsou 
v mnoha ohledech velmi odlišné od tradičního způ-
sobu dokumentární narace. Podcasty nekladou příliš 
velké nároky na natáčecí techniky, či dokonce vůbec 
na nahrávací zařízení. V dnešní době je možné natočit 
podcast na mobil či do počítače – technická kvalita 
je sice nesrovnatelná, ale vzhledem k tomu, že se 
podcasty nevysílají ve veřejnoprávních médiích, ale 
pouze na internetu, posluchačům nedokonalý zvuk 
často nevadí. Podcasty vyhovují dnešnímu publiku 
zvyklému na serialitu – posluchači chtějí vědět, „co 
bude dál“, jakého dalšího hosta jejich oblíbený pod-
caster představí. Podcasty, které sledují konkrétní 

úzce zaměřenou cílovou skupinu (například fanoušky 
deskových her, oblíbených TV seriálů, nových lite-
rárních děl, politiky…), těží z novinek na trhu a z po-
třeby svých posluchačů prohlubovat konkrétní zá-
jem. Podcast rozvolňuje způsob vyprávění, výjimkou 
nejsou dvou nebo tříhodinové podcasty, ve kterých 
moderátor „pouze“ diskutuje se zajímavým hostem, 
stejně tak se řada tvůrců snaží tvořit rychlé a aktuální 
podcasty s velmi krátkou „užitkovou“ hodnotou. Roz-
sah možností je zatím otevřen velmi široce a hledá 
si své místo mezi dalším internetovým obsahem. To 
všechno teprve nabírá konkrétní obrysy a rozhlasoví 
dokumentaristé se snaží nezůstat v trendech pozadu. 
Jak jsme se ale shodli ve dnech věnovaných tema-
ticky seriálu i podcastu, je třeba o těchto formátech 
přemýšlet zásadně jinak než o klasických pořadech 
připravovaných pro rozhlasové vysílání. 

Lahner přiznala, že v dnešní době je potřeba po-
čítat s tím, že mladé tvůrce zajímají jiné formáty než 
kdysi při zrodu dokumentaristiky. „Pokud nechceme 
vymřít jako dinosauři, musíme otevřít IFC čemukoliv, 
co se vymyká klasické produkci a klasickému vypra-
věčskému stylu,“21 tvrdí Lahner. „Domnívám se, že 
pořady na IFC v sobě vždycky mají něco nového, jak-
koli rámec tvoří vždy vyprávění a příběh – story telling. 
Kdybychom IFC dělali jako v roce 1989, nikoho by to 
nezajímalo. Dnes máme nové formáty. Nejdůležitější 
stejně vždy bylo a je, jestli je příběh sdělen jasně,“22 
uzavřela Lahner.

IFC 2019 – směr Irsko!
I když se v roce 2018 v koncepci IFC událo mnoho 
změn, základní myšlenka zůstává stále stejná – a sice 
potkat se s kolegy, poslechnout si vzorek zahraniční 
tvorby, učit se od ostatních a mít možnost s nimi 
během čtyř dní diskutovat. Fakt, že se skupina roz-
hlasových nadšenců sjede na jedno místo (ať už se 
jedná o evropskou metropoli či o zaoceánský stát), 
kde spolu intenzivně tráví tolik času, je naprosto 
unikátní. „Myslím, že žádná jiná rozhlasová nebo te-
levizní konference to takhle nemá. Je to jistý druh lu-
xusu, který nikomu zvenčí nemůžeš vysvětlit. Všichni 
tady si pořád myslí, že rozhlas je nejdůležitější věc 
na světě – protože jsme se všichni do rozhlasu za-
milovali,“23 doznal se v závěru Davids.

Odpovědi na otázky ohledně změn jsem se snažila 
získat také od zakladatele celé konference, Petera 
Leonharda Brauna. Ten mi však rozhovor neposkytl. 
Nechal se ovšem slyšet, že IFC 2018, v pořadí čty-
řiačtyřicátá, byla také jeho poslední. Ve svém úcty-
hodném věku devětaosmdesáti let se rozhodl na další 
ročníky, tedy ani na jubilejní v irském Corku v roce 
2019, již nepřijet. Těžko říct, co jeho absence může 
pro další ročníky konference znamenat. Braun totiž 
nebyl pouze zakladatelem, ale také hlavním tahounem 
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a člověkem, který vždy s chutí přispěl svým názorem 
do diskuze. „Leo není godfather, není to Bůh. Ale je 
centrální osobou, na kterou se obrátíte, když nastane 
nějaký problém. Vždycky tam byl s řešením. A nyní to 
budeme muset zvládnout bez kapitána. Potápí se tato 
loď? Nevím. Ale kapitán se vždycky hodí,“24 vyjádřil 
jisté znepokojení nad budoucností IFC Davids. Nedá 
se odhadnout, jestli Braunův odchod nějak ovlivní bu-
doucnost IFC. Lahner však jeho rozhodnutí nepřijet 
na další ročníky nebere příliš vážně: „Jsem si jistá, že 
Leo Braun a Rolling Stones fungují v podobném modu. 
Řeknou: Je to náš poslední koncert. A o dvacet let 
později stále hrají a říkají: Je to náš poslední koncert. 
Jsem si jistá, že jestli přijedete příští rok do Corku 
na IFC, uvidíte tam toho šedovlasého muže sedět.“25

     
Poznámky:
1 EBU je zkratka pro European Broadcasting Union.
2 Za účelem organizace IFC byla utvořena komise dob-

rovolníků, kteří ale zároveň patří pod EBU. Tito lidé jsou 

vesměs zaměstnáni v rozhlasech zemí, které zastupují, 

a organizaci IFC se věnují především ve svém volném 

čase, i když to mohou mít zohledněno v úvazku. Komise 

se setkává pravidelně v říjnu v Berlíně při Prix Europa, 

kde vždy proběhne základní schůzka, při které se hod-

notí předchozí IFC a plánuje se ta následující. Komise 

v průběhu října připraví výzvu k přihlašování pořadů na 

IFC, která se pak zveřejní v prosinci či na začátku ledna. 

Druhá schůze EBU komise proběhne většinou v březnu, 

kdy se během dvou dnů plánují organizační detaily a vybí-

rají dokumenty, které se na IFC budou pouštět. Zbývající 

organizace, včetně veškerých technických detailů, však 

zůstává na hostující zemi a daném rozhlasu.
3 Brit Plieštik Jensen (1980) je rozhlasová dramaturgyně 

a dokumentaristka původem z Dánska, která v Česku žije 

a pracuje již od roku 2005. Mezi její významné projekty patří 

např. cyklus DokuVlna nebo dokument Yusra plave o život 

(v koprodukci s Magdalenou Sodomkovou), který vysílala 

v anglickém znění BBC Radio 4 a BBC World Service.
4 Čísla vycházejí ze statistik uložených na mezinárodním 

oddělení Českého rozhlasu u Anny Vošalíkové. Výzkum 

formou online dotazníku proběhl po skončení IFC a po-

sloužil jako zpětná vazba pro organizátory akce.
5 Daniel Moravec (1966) je slovesný dramaturg a vedoucí 

Tvůrčí skupiny Dokument. Vystudoval ekonomiku dopravy 

a přepravy, pracoval jako výpravčí a vedoucí dopravy. 

V Českém rozhlase je od roku 1996 a za tu dobu již posbíral 

mnoho ocenění. Moravec se v posledních letech řadí k nej-

výraznějším osobám českého rozhlasového dokumentu.
6 Zdroj: https://ifc2.wordpress.com/2017/12/20/

ifc−2018−1st-call-info/
7 Překlad TR: „In the past you listened during four days 

to endless stream of programs – program, discussion, 

introduction, program, discussion, introduction, and so 

on and so on and some workshops. But now you really 

can concentrate on programs built about one certain 

discipline, or social or political topic, whatever item and 

it makes the day much more interesting and profound“ 

(OH Brys 2018).
8 Původní myšlenka na založení webových stránek IFC byla 

idea komunikační platformy, na které se dokumentaristé 

mohou setkávat v průběhu roku a informovat se o sobě 

navzájem i mimo týden, kdy probíhá IFC a vidí se osobně. 

Bohužel však plán nevyšel tak, jak měl. Návštěvníci stránek 

sice pravidelně čtou příspěvky, které zde Davids přidává, 

nicméně sami nemají potřebu přispívat. Stránky tak slouží 

především pro organizaci jednotlivých ročníků, zároveň 

je na nich možné dohledat podrobné informace, články 

a fotografie zachycující vývoj konference v průběhu let.
9 Překlad TR: „For instance how to use sound was a theme 

of the day but it didn’t work out for me. You can discuss 

how to use sounds in every program, every program has 

a kind of journalism, every program has an element in 

author’s speciality, so it didn’t work for me. It’s not im-

portant“ (OH Davids 2018).
10 Podle výzkumu provedeného Annou Vošalíkovou byla 

více než polovina účastníků IFC na konferenci poprvé. 

Debutanti a rozhlasoví nováčci se na konferenci objevují 

pokaždé, jejich počet však roste i s tím, jak roste počet 

freelancerů a zvídavých studentů, pro něž pohyb mezi 

evropskými městy nepředstavuje logistický a často už 

ani finanční problém.
11 Překlad TR: „You can’t discuss classical feature, serial 

and podcast in one roll. So we decided to do the days 

with topics and we did one day podcast, one day serial, 

one day the feature“ (OH Lahner 2018).
12 Překlad TR: „Discussing in smaller groups is the opposite. 

For instance today we had a five people in one room dis-

cussing two programs. Five people! That is not so much! 

We should be there 40! We had one discussion leader 

also, last year we had two discussion leaders in a bigger 

group, which I think is more dynamic, you have more 

opposites, more possibilities to learn from other people. 

Other voices, new voices, voices of more experienced 

people. This year were discussion groups too small“ (OH 

Davids 2018).
13 Překlad TR: „Just one mic? Not much. One would say 

– what do you think about podcast? Another would say – 

I have a remark! There is remark in the back! And the all 

discussion is all hop and hip and it is no structure in all. 

So I remember nothing from the all the discussion, not 

a single word. This discussion was not working for me“ 

(OH Davids 2018).
14 Jen pro představu – kdyby měl každý scénář zhruba deset 

stran a vytiskl se ve sto dvaceti kopiích, znamenalo to 

1200 potištěných papírů na jeden pořad. Pakliže je ale na 

IFC představeno dvacet (a více) pořadů, použije se pouze 

na scénáře 24 000 papírů + programy, prospekty atd.
15 Pakliže si návštěvník chtěl scénáře odvézt domů, muselo se 

mu do kufru na cestu zpátky vlézt více než dvě stě papírů.



38 Svět rozhlasu 39–40 / 2018

16 Překlad TR: „This is revolutionary! And I am totally glad we 

did it paperless, really. There is no way to go back. Not at all 

because I couldn’t see the advantage except a destroying 

another part of Amazonas woods it’s like you would be 

writing with hammer and the stone! Yes, it’s a little bit 

complicated if you do it the first time because you don’t 

know where are the traps and tricky things are. But I think 

that Czech team make it fabulous“ (OH Lahner 2018).
17 Překlad TR: „I think it’s making things a little bit com-

plicated for the participants in the sense if really one 

workshop is good, it’s enough. If the topic is well chosen 

it’s always useful for the listener and I know that there are 

many seminars where you have endless choice of talks 

on different topics and it’s very frustrating to hear at the 

end of the day that you took the wrong choice. And the 

workshop of the other one is always better than yours. So 

to speak it’s not necessary to have this different choice“ 

(OH Brys 2018).
18 Překlad TR: „I guess the IFC will still have a little bit of 

formal structure because of the international community 

based on people working in public radio stations. The IFC 

is also a product of the EBU radio documentary group. 

It’s quite official in the structure and in its nature. So 

official things are a little bit heavier. Like a heavy boat or 

tanker to change it in another direction. It’s not so simple 

to handle it as it’s OK with a little ship“ (OH Brys 2018).
19 Pražská organizace Pragulic je sociální podnik, který od 

roku 2012 zprostředkovává veřejnosti kontakt se světem 

lidí bez domova. Ti zájemcům poskytují komentované 

prohlídky Prahy, avšak jejich pohled na hlavní město ČR 

je poněkud odlišný než informace, které najdete v běž-

ných průvodcích.
20 Překlad TR: „Of course if you do it all by yourself there is 

temptation to do it in a more simple way. That means to 

give some parts of the story away, you take the easiest 

solution – that is just voice and narration. So in podcasts 

you often find a lot of narration and a lack of scenes. 

Scenes are more complicated to record“ (OH Brys 2018).
21 Překlad TR: „If we don’t want to die as dinosaurs we need 

to open the IFC up to anything which is within the frame 

of being seriously produced and the serious attempt to 

tell a good story in a proper way“ (OH Lahner 2018).
22 Překlad TR: „I think that IFC has always a little bit of 

attempts to how do you call it to new things which happen 

within the bigger frame of storytelling. If we would do the 

IFC like we did it in 1989 nobody would be interested. We 

have new formats today. Doesn’t matter if I like it or don’t 

like it – we have possibilities. It’s always better to have 

more possibilities of recording and devices or formats. 

But anyway – to tell a story in a right way, this is the most 

important thing since ages“ (OH Lahner 2018).
23 Překlad TR: „I think that other conferences for radio or 

television don’t have it like this. It’s a kind of luxury you 

can’t explain to anybody from outside. Everyone here still 

thinks that the radio is the most important thing in the 

world because we fall in love with radio“ (OH Davids 2018).
24 Překlad TR: „Leo is not the godfather, he is not the God. 

But he is the central person in moments of problems. He 

was there with the solution. And now we need to do it 

without the captain. Is the boat sinking? I don’t know. But 

the captain is always handy“ (OH Davids 2018).
25 Překlad TR: „I am sure that Leo Braun and the Rolling 

Stones have the similar mode. Like: It’s our last concert. 

And twenty years after they are still playing and saying: 

It’s our last concert. So I am sure if you go to Cork next 

year for IFC you will see this grey hair man sitting there“ 

(OH Lahner 2018).

     
Zdroje:

Rozhovory s jednotlivými účastníky konference vedla Tereza 

Reková ve dnech 23. 5. – 20. 6. 2018 v ČRo (s Edwinem 

Brysem přes Skype). Zvukové originály i písemné přepisy 

jsou uloženy v jejím osobním archivu. Překlady z angličtiny 

provedla taktéž Tereza Reková.

Tabulku s výsledky průzkumu spokojenosti účastníků IFC 

Prague 2018 poskytla Anna Vošalíková z mezinárodního 

oddělení ČRo.

Informace a fotografie z pražské IFC jsou k dispozici na ofi-

ciálních stránkách IFC: https://ifc2.wordpress.com/2017/ 

12/20/ifc−2018−1st-call-info/
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Otcové zakladatelé a další generace tvůrců

Letošní ročník IFC jsme s Terezou Rekovou označily jako „ročník změn“. Je logické, že volné sdružení 
lidí, které se rozvíjí už čtvrtou dekádu, potřebuje s rozvojem žánru, technologií a globalizací komunikace 
redefinovat původní cíle i podobu setkávání. Následujícími řádky chceme vzdát hold otcům zakladate-
lům, kteří začátkem sedmdesátých let bez internetu, e-mailu, Facebooku a dalších sociálních sítí hledali, 
kdo přemýšlí o rádiu podobně jako oni. Hledali, až našli a tak vznikla International Feature Conference. 
Portréty pro potřeby své vznikající disertační práce sestavila Tereza Reková.

(A. Hanáčková)

Peter Leonhard Braun

11. 2. 1929, Berlín, Německo

Peter Leonhard Braun začal studovat v roce 1949 eko-
nomický obor na tehdy čerstvě založené Svobodné 
univerzitě v Berlíně (Freie Universität Berlin). Ve své di-
plomové práci se věnoval tématu sociologie rozhlasu. 
V roce 1953 opustil školu jako vystudovaný ekonom.

Hned po škole se začal živit jako reportér pro ber-
línské studio NWDR1 Hamburg-Cologne, později pak 
pro SFB2. Mezi roky 1953 a 1973 byl Braun na volné 
noze a jako autor a reportér se věnoval vlastní tvorbě. 
Hodně cestoval, a to především mezi Berlínem, Paříží 
a Londýnem, kde mimo jiné v šedesátých letech žil.

Brauna v roce 1967 nejvíce proslavilo jeho dílo 
Hühner (Slepice), ve kterém jako jeden z prvních do-
kumentaristů použil prvky stereofonie. Další doku-
menty s názvy Hyeny (Hyänen, 1971) a Zvony v Evropě 
(Glocken in Europa, 1973) se staly jedněmi z nejvý-
znamnějších děl ve světě rozhlasového dokumentu. 
Zvony v Evropě byly přeloženy do patnácti světových 
jazyků a jsou symbolem tzv. akustické emancipace.

V roce 1973 se Braun seznámil s rozhlasovými 
tvůrci Åkem Blomströmem a Andriesem Poppem 
a společně založili mezinárodní konferenci Interna-
tional Feature Conference (IFC), jejíž první ročník 
proběhl v roce 1974. Od založení IFC až do roku 
1995 byl Braun hlavním organizátorem a manažerem 
konference, pak svou pozici předal dál, přesto ale 
zůstal velmi aktivní a na každý ročník pravidelně jezdí. 
Od roku 1974 do roku 1994 vedl Braun sekci Fea-
ture Department na stanici SFB, což v té době bylo 
největší dokumentární oddělení v celém Německu. 
Rozhlasoví tvůrci spadající pod jeho oddělení v těchto 
letech obdrželi sedmdesát různých ocenění. Braun 
také dlouhá léta působil jako mentor a své zkušenosti 
jezdil předávat po celém světě.

Braun má však velké zásluhy i v organizaci dalších 
rozhlasových událostí – od roku 1979 byl zodpovědný 
za rozhlasovou sekci na Prix Futura Berlin, v letech 
1987 a 1988 navíc stál u zrodu Prix Europa, která se 
v roce 1997 spojila s Prix Futura Berlin – a od té doby 
se každoročně koná týdenní fúze obou konferencí 
s názvem Prix Europa. Během let vystřídal v organi-
zaci Prix Europa hned několik pozic, aby se v roce 
2000 stal hlavním pokladníkem a zároveň stanul ve 
vedení rozhlasové soutěžní sekce.

Přes vysoký věk je Braun pravidelným návštěvní-
kem International Feature Conference a Prix Evropa. 
Pokud mu to zdraví dovolí, účastní se i dalších akcí. 
V posledních letech je spíše pozorovatelem a glosá-
torem dění, jeho názor je však v komunitě dokumen-
taristů stále vysoce respektován.
     
Poznámky:
1 NWDR je zkratka pro Nordwestdeutscher Rundfunk (an-

glicky Northwest German Broadcasting), což byla orga-

nizace, pod kterou spadalo veřejnoprávní vysílání v Ham-

burku, Dolním Sasku, Šlesvicku-Holštýnsku a Severním 

Porýní – Vestfálsku mezi lety 1945 a 1955. Až do roku 

1954 byla společnost zodpovědná také za veřejné vy-

sílání v Západním Berlíně. Od 1. ledna 1956 bylo NWDR 

vystřídáno společnostmi Norddeutscher Rundfunk (NDR) 

a Westdeutscher Rundfunk (WDR).
2 SFB je zkratka pro Sender Freies Berlin (anglicky Radio 

Free Berlin), což byla veřejnoprávní organizace provozující 

rozhlasové i televizní vysílání pro Západní Berlín mezi lety 

1954 a 1990. Po sjednocení Berlína organizace vysílala 

pro celou republiku až do roku 2003, kdy se sloučila 

s Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg a společně vy-

tvořily Rundfunk Berlin-Brandenburg.
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Andries Poppe

6. 6. 1921, Wenduine, Belgie – 7. 5. 1992, Belgie

Andries Poppe (celým jménem Andries Amaat Lo-
dewijk Poppe, přezdívaný Dries) byl vlámský básník, 
spisovatel a autor mnoha divadelních a rozhlasových 
her. Poppe vystudoval hudební konzervatoř v Os-
tende a následně konzervatoř v Molenbeeku, kde 
také během svých studií vyhrál první místo v herecké 
soutěži. S rozhlasovou prací začal v roce 1951, kdy 
byl odvysílán jeho první pořad. V té době ještě pra-
coval jako šéfredaktor v časopisu De Nieuwe Gids. 
Konkrétně přispíval do rubriky Cultuur.

Od té doby Poppe napsal přes dvacet rozhlaso-
vých her, které byly hojně diskutovány všude po světě. 
V roce 1963 nastoupil na pozici dramaturga v roz-
hlase a po téměř třiadvacet let vedl oddělení kultury 
a literatury. Tou dobou každý týden přispíval článkem 
věnovaným rozhlasovým hrám do novin, což bylo 
ve vlámském tisku unikátní. Poppe bral rozhlasové 
hry stejně vážně jako hry divadelní a dával si záležet 
na tom, aby každý týden vyšla v novinách recenze 
na premiéru rozhlasové hry, stejně jako se to dělalo 
u her divadelních. Mimo to za svůj život napsal také 
velké množství různých studií a knih.

Poppe byl svědkem nejvýznamnějších technic-
kých změn v rozhlase – byl u zrodu sterea a mohl 
sledovat celý vývoj technické infrastruktury, která 
se výrazně rozšířila během 60. a 70. let. Pro rozhlas 
vytvořil přes devatenáct her, třináct rozhlasových 
dokumentů, devět rozhlasových miniher a jeden tři-
cetidílný seriál. Zároveň také pracoval s mladými au-
tory, které angažoval do svých projektů. Vedle své 
autorské tvorby se podílel také na velkém množství 
koprodukcí.

Poppe považoval rozhlas za umění, z něhož je vy-
loučena vizuální stránka a které člověka učí vnímat 
svět pouze skrze sluch – „žít ušima“. Poppe tvrdil, že 
poslech rozhlasové hry se naprosto liší od vnímání 
jakéhokoliv jiného dramatického umění právě tím, že 
rozhlasovou hru poslouchá každý sám, individuálně. 
To, co vidí divák například na divadle, sleduje spo-
lečně s ním mnoho dalších lidí – a proto není těžké to 
zhlédnout. Ale soustředit se samostatně na poslech 
hry bývá složitější – ale také o to intenzivnější. Poppe 
byl rozhlasový nadšenec. V rozhovoru pro časopis 
Etcetera se vyjádřil takto: „Nikdy bych nebyl schopen 
psát pro TV: nemohu to dělat, protože bych psal ‚vizu-
ální‘ rozhlasovou hru. Jsem schopen uvažovat tvůrčím 
způsobem, ale neumím uvažovat v obrazech. A nikdy 
bych se o to ani nesnažil – což mě přivádí k tomu, že 
žádný z mých textů by nemohl být uveden v televizi.“1

V roce 1974 se Poppe setkal s Braunem a Blom-
strömem a společně založili International Feature 
Conference. Dne 1. července 1986 odešel do důcho-
du, o několik let později vážně onemocněl a v roce 
1992 zemřel.
     
Poznámka:
1 Překlad TR: „I could never write for TV: I cannot do this 

because I would write a‘visual’ listening game. Because 

I can only think in a creative way, I cannot think of a‘visual’ 

image, if I write something. I will never try that either: by the 

way, none of my texts can also be broadcast on television.“ 

(Zdroj: https://www.dbnl.org/tekst/_vla016195701_01/_

vla016195701_01_0079.php. PERNET, Green. Etcetera, 

1987–09, jaargang 5, nummer 19, p. 29–35.)

Åke Blomström

31. 12. 1931 Stockholm, Švédsko – 31. 5. 1985, Švédsko

Åke Blomström, celým jménem Åke Gustaf Olof 
Thorvald Blomström, se narodil 31. prosince 1931 
ve Stock holmu. Po úspěšném dostudování ekono-
mické školy ve Stockholmu se věnoval studiu sever-
ských jazyků a literatury na Stockholmské univerzitě 
(Stock holms universitet). Do Sveriges Radio1 nastou-
pil na částečný úvazek v květnu roku 1958 jako vi-
kář v archivu gramofonových desek, kde bojoval za 
záchranu starých nahrávek, které se měly ničit. Tím 
se zasloužil o zachování některých nenahraditelných 
historických materiálů. Stálým zaměstnancem se pak 
stal v lednu 1962.

V roce 1968 se začal Blomström věnovat také roz-
hlasovým hrám, mimo jiné zbrusu nové sérii rozhla-
sových kriminálek. Vedle toho se ale aktivně podílel 

i na tvorbě rozhlasových her pro děti a vytvořených 
dětmi. Zasloužil se také o zorganizování Dnů mlá-
deže, při kterých bylo kompletně celé rozhlasové 
vysílání vedeno právě dětmi a mladými lidmi. Nápad 
na Den mládeže vznikl v souvislosti s Mezinárodním 
dnem dětí. Blomström dlouhá léta působil ve vedení 
dokumentárního oddělení ve Švédském rozhlase 
(Sveriges Radio), u jehož zrodu také stál. Stal se tak 
klíčovým člověkem v mezinárodní komunikaci Švéd-
ského rozhlasu a EBU.

Blomström byl hluboce přesvědčen o tom, že 
je potřeba rozvíjet nové a mladé talenty a pomá-
hat jim s jejich tvorbou. Především se zaměřoval na 
ty, kteří nebyli zaměstnáni v rozhlase, ale pracovali 
tzv. na vlastní pěst a byli přitom teprve na začátku 
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své kariéry. V praxi Blomströmova mentorská práce 
probíhala v několika krocích – nejprve musel mladé 
talenty vyhledat, poté rozpoznat, kde jsou jejich silná 
místa, a jejich talent rozvinout, aby mohl v závěrečné 
fázi jejich tvorbu propagovat na mezinárodních sou-
těžích a dopřát jim tak uznání kolegů. Jako mentor, 
editor a producent se podílel na tvorbě desítek roz-
hlasových her a dokumentů.

Blomström byl všestranně nadaný, o čemž svědčí 
také fakt, že si v roce 1976 zahrál postavu otce ve švéd-
ském filmu Hallo Baby v režii Johana Bergenstråhla.2

Blomström zemřel na selhání ledvin 31. května 
1985 v Sankt Matteus ve věku čtyřiapadesáti let. Na 
jeho počest byla založena cena Åke Blomström Me-
morial Prize, zkráceně Åke Blomström Award, která 
se každoročně uděluje souběžně s IFC.
     
Poznámka:
1 Sveriges Radio neboli SR je švédská veřejnoprávní roz-

hlasová stanice.
2 Zdroj: http://www.svenskfilmdatabas.se/en/item/?type 

=film&itemid=4971#cast.
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As per definition the starting point of any feature is the author. 
The feature is emerging in and brought to life by an author. 

 And so, the author is the filter 
through which the world is heard. At the IFC 2018 we want to put our authors 
in the spotlight. We want to take a closer look at how authors work with featu-
res – and how we hear the voice of the author in  their 
work. But we also want to contemplate the ways in which radios work with 
their authors as well as how developments  in the political  
environment might bend the frame within which authors work. 

Dle definice je počátečním bodem jakéhokoli rozhlasového  
dokumentu jeho autor. Rozhlasový dokument oživuje autor. 

 Autor je filtrem, pomocí něhož  
je svět slyšet. Na IFC 2018 chceme, aby naši autoři byli v centru pozornosti.  
Chceme poskytnout bližší  pohled na to, jak autoři  
pracují s audio dokumenty - a jak slyšíme hlas autora v jejich práci. Chceme 
ale také uvažovat o způsobu, jakým pracuje rádio se svými autory, a o tom, 

 jak může vývoj politického prostředí ohýbat rámec,  
v němž autoři pracují.
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Anketa

V anketě jsme oslovili několik účastníků konference 
se dvěma jednoduchými otázkami:
1. Jak jste si užili pražskou IFC?
2. Které téma považujete pro komunitu tvůrců fea-

turu a dokumentu za nejdůležitější, nejinspirativ-
nější, nejzajímavější? 

Silvie Lahner, šéfka EBU Features Group, Německo
1. Strávili jsme v Praze moc zajímavý čas. Líbily se 

mi živé diskuze a nápad s tzv. „Host of the day“, 
celodenním průvodcem, který umožnil nahléd-
nout téma dne z několika úhlů pohledu. Mohli jsme 
se tak konkrétním problémům featuru věnovat 
opravdu intenzivně a zažít zblízka velmi osobní 
postoj k prezentacím jednotlivých témat.

2. Myslím, že den věnovaný sériím a seriálům byl 
cenný pro všechny tvůrce rozhlasového featuru. 
Dozvěděli jsme se, jak se s tímto tématem vyrov-
návají tvůrci z různých zemí, naučili jsme se rozlišit 
dokumentární a publicistický přístup a prakticky 
jsme si ukázali, jak pracovat s cliffhangers (ná-
pověda pokračování a zároveň upoutávka v ději 
a v naraci pro další pokračování – pozn. AH). Můj 
osobní favorit je Sven Preger a jeho excelentní 
prezentace: sedm hříchů vyprávění (storytelling) 
a hledání správných proporcí pro vyprávění pří-
běhů v rámci série nebo seriálu.

Tim Hinman, nezávislý producent především v ob-
lasti radia on demand a podcastu, Dánsko
1. Pražskou IFC jsem si užil výborně! Bylo mi potě-

šením navštívit budovu Českého rozhlasu, který 
by se klidně mohl stát jedním z nejslavnějších ev-
ropských rozhlasových domů, protože má skvělou 
historii. Zároveň jsem velmi rád potkal tolik kolegů 
z Evropy a získal jako obvykle spoustu informací 
a inspirací o vývoji radio featuru i nových formátů 
ve světě digitálních médií. Je zajímavé pozorovat, 
kdo mění strategie a kdo zatím zůstává v tradič-
nějším pojetí, kdo se dívá dopředu a kdo vůči 
různým výzvám reaguje zdrženlivě.

2. Pro mě jako nezávislého podcastera byl samo-
zřejmě nejzajímavější vývoj nových způsobů vy-
právění pro podcast a radio on demand a způsob, 
jak se tyhle nové nápady vyrovnávají s tradičními 
modely a obsahy rozhlasového vysílání. Vypadá 
to, že série a seriály působí v celé Evropě jako 
„buzz word“, jakési zmatení, nejasnosti a zároveň 
lákavost nového stylu vyprávění. Zvládáme je lépe, 
nebo hůř a je super zajímavé pozorovat změny 
způsobu, jakým konstruujeme příběhy a jak je ná-
sledně vyprávíme. Myslím, že teď je skvělý čas pro 
revoluční „on demand“ změnu, která nám nabízí 

větší prostor, lepší podmínky a delší expoziční 
část pro vyprávění. Myslím, že máme výbornou 
možnost mluvit hlavně o příbězích a námětech, 
určitě to není tak únavné jako debaty o obchod-
ních modelech a výzkumech poslechovosti, které 
často zabijí rozpravu o obsahu, o tom, co umis-
ťujeme na web. Nejvíc si potřebujeme povídat 
právě o způsobu vyprávění a to se nám v Praze 
podařilo. A doufám, že v tomhle společně poros-
teme i v budoucnu.
 

Sven Preger, autor a producent, Německo
1. IFC v Praze jsem si opravdu užil. Byl jsem na téhle 

konferenci poprvé, okamžitě velmi zaujat a inspi-
rován. Tolik rozdílných témat, tolik různých pří-
stupů k vyprávění, tolik hlasů! Když se sejdou tak 
různorodé perspektivy pohledů v jedné chvíli na 
jednom místě a všichni se vyjádří ke tvé práci a pří-
stupu k tématu, vnímám to jako velkou hodnotu. 
Pražská IFC mě naplnila pokorou a vděčností díky 
vědomí, kolik skvělých kolegů a projektů kolem 
mě existuje. A užil jsem si taky kolegy z Prahy jako 
vynikající hostitele!

2. Tím, že jsem měl prezentaci v sekci Seriály, asi 
nepřekvapí, že považuji právě tohle téma za jedno 
z nejzajímavějších a inspirujících dlouhou debatu 
a následná diskuzní setkání. V tomhle formátu 
se právě odehrává obrovský vývoj, nacházíme 
se uprostřed experimentů s novým způsobem 
kompozice, vyprávění i práce s hlasem. Chci 
říci, že tento vývoj nepopírá stávající existující 
žánry. Rozvíjí je! Dokument, feature, série, seri-
ály, podcasty se inspirují navzájem a mě opravdu 
moc baví ten vývoj pozorovat a být jeho sou-
částí. V příštích letech se nebudeme nudit, tím 
jsem si jist.

Jiří Slavičínský, dokumentarista a zvukař, ČRo
1. Skvěle!
2. Svoboda slova a cenzura: Na IFC jezdím od roku 

2009 a vždycky jsem si uvědomoval, že konfe-
renci navštěvují z velké části lidé ze zemí, které 
jsou svým způsobem privilegované. Privilego-
vané v tom smyslu, že svobodu slova a cenzuru 
nemuseli nějak zásadněji řešit. To se teď mění 
i v této naší „bublině“. Např. polským kolegyním 
zakazují jejich šéfové vysílat dokumenty jenom 
proto, že nerezonují s nacionalistickou ideologií 
vládnoucí strany.

Když jsem točil dokumenty, nikdy pro mě ne-
bylo důležité, jestli budou vysílány v klasickém 
éteru jako podcast nebo budou určené pro strea-
mování. Byly to pro mě jenom různé způsoby 
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distribuce a nic víc. Po IFC teď mnohem víc pře-
mýšlím o tom, jak např. to, že dokument vzniká od 
začátku jako podcast, ovlivňuje to, jaký je – jeho 
stavbu, obsah, strukturu, zvuk…

Nejhlouběji ve mně po IFC zůstal asi doku-
ment Phila Smithe „A Very Different Time“. Při-
pomněl mi sílu audio dokumentu, který může 
být velmi poetický, hravý a kreativní a zároveň 
dokáže velmi ostře a přesně reagovat na aktu-
ální problémy (v tomto případě to byla migrace 
a uprchlická krize).

Brit Plieštik Jensen, dokumentaristka, ČRo
Pražská IFC? Mám především pocit, že se s IFC 
stalo něco nového, změnila se struktura a formát 
setkání. Cítila jsem, že právě tohle účastníci oce-
nili. Není žádné tajemství, že IFC s léty poněkud 
zestárla a Praha byl první krok do nové éry téhle 
konference. Zároveň se ukázalo, že IFC je v ko-
munitě rozhlasových dokumentaristů vnímána 
jako opravdu potřebný a velmi oblíbený způsob 
setkávání. Tím spíše je třeba tuhle unikátní insti-
tuci oživit a dál rozvíjet.
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Prix Bohemia Radio 2018

Svátek rozhlasu očima studentů

Andrea Hanáčková
Ve dnech 19.–22. března 2018 se v Olomouci usku-
tečnil 34. ročník festivalu Prix Bohemia Radio. Potřetí 
v Olomouci, potřetí v prostorách barokního Konviktu 
Univerzity Palackého, na náměstích a v ulicích města 
Olomouce, v regionálním studiu a také v honosných 
prostorách olomouckého arcibiskupství.

Následující reflexe se týkají těch částí festivalu 
Prix Bohemia Radio, který nějakým způsobem spo-
luorganizovali nebo navštívili studenti Katedry diva-
delních a filmových studií Filozofické fakulty Univer-
zity Palackého. V samostatném semináři zimního 
semestru jsme připravili odborný panel Jak slyšet 
film, který celý produkčně i moderátorsky zaštítili 
studenti. Dále jsme získali svolení producenta Alana 
Halla, přeložili a bezplatně uvedli titulkové verze tří 
featurů jeho produkční společnosti The Falling Tree. 
Originálním nápadem byl neformální diskuzní formát 
Speed Dating. Tohoto „rychlého rande“ se s nadhle-
dem a statečně účastnili třeba ředitel olomouckého 
rozhlasu Josef Podstata, zahraniční zpravodaj Jiří 
Hošek nebo dramaturgyně rozhlasových her. Stu-
denti byli také hlavními aktéry workshopu rumunské 
režisérky Ilincy Stihi, účastnili se debat v hlavních 
festivalových sekcích (drama, reportáž, dokument), 
byli přítomni doprovodnému programu. Řada z nich 
na festivalu pracovala v guest service, v mediální 
skupině a ve festivalovém štábu. Za zmínku rozhodně 
stoji i univerzitou oslovené a po všechny festivalové 
dny pracující studentské poroty složené ze studentů 
JAMU, DAMU, Masarykovy, Karlovy i Palackého uni-
verzit. V rámci semináře se podařila unikátní věc – 
jedna z babiček olomoucké studentky upletla pro 
všechny oceněné teplou šálu v barvách Prix Bohe-
mia Radio. Spolu s drobnými dárky z univerzity tvo-
řila právě šála cenný hand-made dárek pro laureáty 
studentských cen. Pohled studentů je nutně sub-
jektivní, místy kritickou sondou do života festivalu. 
Studentský pohled tedy rozhodně nepodává úplný 
obraz festivalu, zato prozradí mnohé o tom, co si o se-
tkání rozhlasáků myslí dvacetiletí lidé, co akcentují 
a co by si případně přáli jinak. Zadání znělo: napiš 
glosu ze svého nejsilnějšího festivalového zážitku. 
Následující text přináší výběr toho nejzajímavějšího.

Adéla Borovcová: Vidět, zažít, slyšet, myslet
Viděla jsem…

…spousty lidí, které spojuje jedno – nadšení a zá-
jem o rozhlas. 

…osobnosti rozhlasu, které stojí za mnoha známými 

pořady. Je to jiná a zvláštní zkušenost tyto lidi nejen 
poslouchat, ale také vidět mluvit naživo. 

…místa v Olomouci, kam bych se za normálních 
okolností nedostala.
Zažila jsem…

…katedru a filmáč trochu jinak.
…výbornou debatu, poslechy a koncerty.

Slyšela jsem…
…mnoho různých názorů a pohledů na rozhlas 

v ČR i v zahraničí.
…jak jsou vedena studia a formáty odlišných po-

řadů. Jak se jednotlivé pořady upravují a stříhají do 
finální verze, kolik lidí se na tom podílí a jak dlouho. 

…„film“, zvukový feature v sekci Falling Tree.
…skoro poprvé rozhlasovou hru, která mě baví.
…skvělou debatu ČRo – Rusko: přítel, nebo hroz-

ba? Přestože jsem nemohla souhlasit s většinou ná-
zorů, které v debatě zazněly, jsem ráda, že jsem moh-
la vidět stránku tohoto tématu z jiné strany.
Myslím si…

…že organizace celé akce byla vedena mistrov-
sky, za příjemný průběh filozofické fakultě a jejím 
studentům děkuji.

…jakožto studentka filmu, divadla, televize a roz-
hlasu preferuji nejvíce film. Musím přiznat, že rozhlas 
jako takový mě nikdy nebavil, ale Prix Bohemia Radio 
mi dodala inspiraci, kterými směry bych se v tomto 
oboru mohla zabývat. Nejvíce mě bavila debata Jak 
slyšet film, kde moderátoři pořadu Čelisti ukázali, že 
i Český rozhlas má tu „odvázanější“ stránku. Byla 
opravdu dobře vedena a věřím, že i laik by porozu-
měl. Od této akce se ze mě stal fanoušek pořadu 
Čelisti a Screener.

Helena Siegerová: Prix Bohemia Radio – jak to 
bylo intenzivní
Během festivalového týdne jsem zvládla navštívit 
program ve všech soutěžních sekcích, v doplnění 
o poslechovou sekci Falling Tree a panelovou debatu 
Jak slyšet film. Ze čtvrteční debaty, která pro mě byla 
pomyslnou tečkou za celým festivalem, jsem odchá-
zela s intenzivním pocitem nostalgie.

Prix Bohemia Radio byl v mém životě historicky 
první festival, kterého jsem se účastnila. /…/ Je to 
jako vyšplhat na veliký kopec, na který jste se vždycky 
dívali jen z dálky, posadit se do trávy a nadšeně se 
dívat dolů. Takový pocit ve mně zanechala účast na 
Prix Bohemia Radio.

Systém programových bloků s krátkými přestáv-
kami na kávu a jednou delší na oběd byl pro mě 
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natolik vyhovující, že se mi každým dnem stával čím 
dál více návykovým. Přála jsem si, abych měla celé 
dny jen na to, abych mohla sedět ve filmovém sále 
a poslouchat všechna ta zajímavá rozhlasová díla 
i následné debaty. Chtěla jsem se účastnit všeho, 
co bylo v poslechové části nabízeno.

Zamilovala jsem si festivalovou atmosféru ve smy-
slu intenzivních poslechových bloků přístupných 
všem bez rozdílu, takže jste v jedné chvíli seděli vedle 
spolužáka, v jiné vedle slavné herečky, na kterou se 
doma díváte v televizi. Moje nejoblíbenější momenty 
byly ty, kdy jsem až při debatě zjistila, že jsem po 
celou dobu poslechu díla seděla vedle jeho režiséra.

Prix Bohemia Radio bylo pro mě příjemným kro-
kem do neznáma, ukázkou toho, jak důležité je ode-
vzdat se novým věcem, injekcí životní inspirace.

Posílám do éteru upřímný dík všem tvůrcům 
a pořadatelům.

Alena Lančová: Rádio není mrtvé a Prix Bohemia 
Radio také ne
V roli návštěvnice 34. ročníku festivalu Prix Bohemia 
Radio jsem se ocitla podruhé, v roli jedné z produkční 
doprovodného programu poprvé. Především chci 
sdělit, že o pojetí Prix Bohemia Radio lze diskutovat 
nekonečně, z různých úhlů pohledu, dají se vytknout 
a pochválit různé prvky. Myslím, že letošní ročník pa-
třil k těm povedenějším, protože jeho programová 
skladba byla velmi různorodá, což vedlo k oživení 
rutinního života mnoha lidí. Zaměřím se na kritiku 
pojetí festivalu, a to z důvodu, že věřím, že má ještě 
větší potenciál, než využívá.

Různé akce, prezentace, dny otevřených dveří, 
koncerty, pomáhají utvářet značku (brand) jakékoli 
organizace. Nemělo by se také zapomínat, že smysl 
takové akce by měl být srozumitelný, nikoli jednodu-
chý. Jak ale utvářet jednotnou vizi a poslání určité 
události, když se týká veřejnoprávního média, koná 
se v Olomouci a zavazuje se k mezinárodnímu pojetí?

Především je nutno si uvědomit, že nejde pojímat 
událost čistě jako záležitost veřejnoprávní Českého 
rozhlasu. A že je nutné dobře si stanovit cíle.

Chce-li rozhlas pomocí mezinárodního festivalu 
získat nové posluchače a ukázat jim, že poslech může 
být vhodnou výplní volného času, udržet stávající fa-
noušky, prezentovat svou práci zahraničním hostům 
a zároveň uspokojit potřeby řadových posluchačů, 
tedy i koncesionářských poplatníků, jedná se o pří-
liš složitý úkol.

Následující předpoklad nemusí leckdo sdílet, ale 
sdílí ho organizátoři jiných festivalů. Rozdělení veřej-
ných poslechů podle žánru (dokument, drama, repor-
táž) je přínosem pouze pro profesionály a fanoušky. 
Řadového posluchače primárně zajímá obsah. Bylo 
by možné inspirovat se u jiných festivalů, například 

filmových, které mají většinou sekce rozděleny spíše 
podle různých témat, nikoli žánrů. Vítězná díla ob-
sahovala například témata smrti, tedy jasně vyme-
zenou kategorii. Jistě by se našel v tvorbě Českého 
rozhlasu i jiný leitmotiv, neboť autoři přece reagují 
na současná společenská dění. Rumunská autorka 
Ilinca Stihi na diskuzi o svém díle tvrdila, že chtěla 
vědět, proč mladí lidé žijí na ulici a uchylují se ke 
kriminálním a sebedestruktivním činům. Univerzita 
Palackého zaměstnává několik odborníků, kteří by 
mohli na tuto otázku fundovaně odpovědět.

Zapojme k diskuzím o jednotlivých tématech od-
borníky z Univerzity Palackého, aby mohli přispí-
vat potřebnými podloženými informacemi! Nechme 
mladé i staré, vzdělané i nevzdělané, Čechy i cizince 
diskutovat o tématech, která je zajímají a ke kte-
rým zaujímají odlišná stanoviska. Učme je, aby se 
vzájemně pochopili, aby nahlíželi na své problémy 
z druhé strany, neboť v době, kdy média hovoří o roz-
děleném národu, je úlohou veřejnoprávního média 
národ spojovat (pokud tuto funkci odmítá prezident). 
Pojďme se o to pokusit v jednom malém, demogra-
ficky rozmanitém městě. Pomocí poslechu a naslou-
chání. Pak se Prix Bohemia Radio může stát něčím 
větším než přehlídkou práce Českého rozhlasu za 
uplynulý rok a ukázat, že rádio není mrtvé.

Jakub Kraus: Debata Marie Woodhamsové a Re-
ného Zavorala aneb Veselé historky z natáčení 
a notná dávka nostalgie

Je úterý 20. března 2018 a vy jdete do budovy 
Českého rozhlasu Olomouc na debatu generálního 
ředitele ČRo Reného Zavorala a Marie Woodham-
sové, reportérky ČRo ve Vídni. Dnešní den je dnem 
reportáží a vy jste po poslechu soutěžních útvarů 
nabiti optimismem. Těšíte se na věcnou a profesio-
nální debatu, která by se mohla nést v duchu sou-
časných událostí českého veřejného života. Budou 
vaše očekávání naplněna?

Vejdete do sálu a hned zprvu jste zaskočeni, jaká 
věková skupina je tu zastoupena v devadesáti pro-
centech návštěvníků – samí senioři. Nemyslíte to 
zle, jen jste lehce zklamáni, že debatu nenavštívilo 
více studentů. A kde jsou rozhlasáci nebo kdokoliv 
v produktivním věku? Po chvíli se dozvíte, že debatu 
živě přenáší ČRo Olomouc, je tedy jasné, že obsah 
bude přizpůsoben posluchači.

Moderátorka vstává a představuje dnešní hosty 
a pokládá první otázku. „Jak často se dostanete k mi-
krofonu?“ ptá se moderátorka. Rozehřívací otázka, 
pomyslíte si. René Zavoral spustí. Mluví o úctě ke 
svým kolegům, kteří dnes a denně k mikrofonu za-
sedají, a jako zdatný politik to několikrát zopakuje za 
použití jiných slovních obratů. Marie Woodhamsová 
zvolí jinou taktiku a přes četné odbočky se nakonec 
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k odpovědi také dostane. Pokračujeme na téma tech-
nika. Oba hovořící se shodují, že dříve to bylo lepší, 
že nahrávání na pásky mělo duši a dnešní počítačová 
technika ji postrádá a obecně to dříve bylo jednodušší. 
Zarazíte se a pomyslíte si: jak chce Český rozhlas 
s podobnými postoji získat mladé posluchače? Iro-
nický moment nastává, když si nad tímto faktem, že 
se Českému rozhlasu mladé zaujmout nedaří, René 
Zavoral sám o chvíli později zazoufá. Přesto se pak 
rozhovor ubírá stejně jako předtím. Zavoral vyplňuje 
čas unavující repetetivností a Woodhamsová se ne-
chává unášet proudem svých myšlenek do vod da-
leko od podané otázky. Místo probírání důležitých 
témat, což přítomné kombo generálního ředitele 
a zahraniční zpravodajky, která byla ještě k tomu 
v exilu, skýtá, se vyprávějí veselé historky z natáčení. 
Ach, jak jste naštvaný, deprimovaný.

Našlo se ovšem i pár smysluplných dotazů, na-
příklad na rozdíly mezi českou a rakouskou společ-
ností. Ovšem i ty jsou Woodhamsovou nakonec zod-
povězeny pomocí nostalgického vyprávění. Přichází 
čas na poslední dotaz a s ním i naděje pro vás. Zved-
nete ruku a do ní dostanete mikrofon. Ptáte se, ja-
kou roli ve společnosti v současnosti zastává nebo 
by měl zastávat Český rozhlas. První odpovídá ge-
nerální ředitel. Dle něj by měl být rozhlas médiem, 
které hýbe společenským děním a nenechá se jen 
unášet, poprvé uslyšíte uspokojivou odpověď, ako-
rát by ji nemusel třikrát zopakovat. Marie Woodham-
sová odpovídá stručně – informace, to by měla být 
hlavní role rozhlasu, informovat. Prý proto, že když 
se něco stane, pustíme si rozhlas, je to nejrychlejší, 
dneska teda už i televizi. Patrně ještě neslyšela o in-
ternetu a sociálních sítích.

Debata skončila a vy odcházíte z budovy. Pře-
mýšlíte nad tím, co jste to právě vyslechli, ale hlavně 
nad tím, jaký to celé mělo smysl?

Kryštof Kotek: Radio Speed Dating
„Přijď na Speed Dating!“ říkali, „bude to sranda!“ Tímto 
způsobem jsem se znenadání ocitl na akci s názvem 
Radio Speed Dating v rámci festivalu Prix Bohemia 
Radio, který se konal ve dnech 19.–22. března 2018 
v Olomouci. Poté, co jsem dorazil k zápisovému 
check pointu, byl zapsán krásnými ženami do listu 
uchazečů o „rande“ a obdržel úvodního panáka sli-
vovice, jsem přikročil do dějiště celé věci. Ve dvou 
liniích oddělených neutrální zónou stály dvě armády: 
na jedné straně dychtiví studenti, na straně druhé 
dvanáct ostřílených osobností Českého rozhlasu. V tu 
chvíli mě, přiznám se, polil pot. Co si s nimi řeknu? 
Jak budou reagovat na moje improvizované otázky? 
Zaujal jsem první stanoviště a po zaznění zvukové 
signalizace jsem se začal spontánně vyptávat. Vět-
šina mých otázek směřovala ze začátku na výkon 

práce daného člověka, postupně jsem se osmělil 
i na otázky ohledně zaujetí pro danou pozici. Sa-
mozřejmě někteří byli sdílnější než jiní, s některými 
byla konverzace uvolněnější, s některými z mého 
pohledu krkolomnější. Obzvláště mne velice zau-
jaly osobnosti z oblasti tvorby rozhlasových her jak 
pro děti, tak pro dospělé. Setkal jsem se i s tím, že 
můj vítr v plachtách byl zmařen vysvětlením všeho 
v prvních zhruba třiceti vteřinách a věcnost a přímost 
mých otázek byly tytam. Na mou obhajobu se tento 
drobný incident odehrál na předposledním stanovišti, 
kdy mi docházela jak fantazie, tak energie, ale hlavně 
soustředění. Po zaznění závěrečné signalizace a po-
řízení společné fotografie jsem se odebral z dějiště 
s ambivalentními pocity. Dlouhé přemýšlení a vstře-
bávání slyšených údajů mě poté doprovázelo zbytek 
dne, avšak naplňovalo mě sladkým pocitem nabytého 
vědění a radostí z účasti na takto unikátním projektu.

Laura Šarochová: Radio Speed Dating – důkaz 
relevance
Přijít s něčím novým, neotřelým, s něčím, co nemá 
jistý pozitivní nebo alespoň neutrální výsledek, chce 
vždycky pořádnou dávku odvahy. Měla ji především 
studentka Alena Lančová. Přišla s představou nefor-
málního setkání rozhlasových tvůrců a nadšených 
návštěvníků festivalu. Navrhla debatní formát, který 
měl posluchačům rozhlasu, studentům a vlastně kaž-
dému, kdo bude mít odvahu přijít, nabídnout možnost 
setkat se face to face s lidmi, jejichž práci jsme doteď 
znali jen ear to ear.

Snad právě tento fakt se stal zdrojem počáteční 
nedůvěry, strachu a snad i malého opovržení ze strany 
organizátorů. Přesto se nevzdala a připravila plat-
formu pro netradiční rozhovory mezi lidmi, kteří se 
v tu chvíli už nedělili na VELKÉ TVŮRCE a MALÉ 
NÁVŠTĚVNÍKY, ale na ty, kteří jsou v něčem dobří 
a něco umí, a na ty, kteří to poznají a ocení. Chtějí 
se o tom dozvědět více.

Nervozita, která organizátory z Univerzity Palac-
kého do poslední chvíle svírala, se ale rychle přemě-
nila v nadšení a euforii, když poprvé zazněl signál 
a jedenáct dvojic se pustilo do živého rozhovoru 
o všem, na co si jen vzpomenete. Tři minuty na každý 
jeden rozhovor, to není mnoho, řeknete si, ale bylo 
to přesně tolik, aby se jeden druhému představil, je-
den se zeptal a druhý odpověděl a oba se rozloučili.

Akci se podařilo i dobře promovat, vzbuzovala 
poměrně značný zájem, očekávání a zároveň obavy, 
zda se vše povede, jak má. Dva kameramani, dva fo-
tografové a nespočet lidí s diktafonem, kteří nadšeně 
přecházeli od jednoho stolku k druhému a zazna-
menávali otázky a odpovědi jednotlivých účastníků. 
Taková byla nakonec realita celého Radio Speed 
Datingu.
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Bezprostřední reakce, množství získaného mate-
riálu i fakt, že se o události mluvilo ještě celý násle-
dující den, jsou podle mě jasným důkazem toho, že 
nápad, kterému se zprvu nedostává ze strany hlav-
ních organizátorů velkého porozumění a docenění, 
se může stát jednou z ústředních značek festivalu 
a jeho realizace může spustit další příliv nápadů, jak 
tento relativně malý projekt rozšířit a dát tak ještě 
větší prostor tvůrcům na odpovědi a příchozím na 
otázky a opačně.

Sára Jarošová: Putin, Merkelová a běloručky
Kontroverzní titulek avizuje, že bude řeč o tématu, jež 
dělí pomyslně celosvětovou společnost na dva od-
lišné vesmíry. V rámci festivalu PBR v Olomouci se dne 
21. března 2018 uskutečnila veřejná debata s názvem 
Rusko: Přítel, nebo hrozba? Jednalo se o debatu, která 
měla za cíl především objasnit současnou povolební 
situaci v Rusku. Debata se těšila velké účasti diváků. Ti 
jevili zájem být svědky toho, jak se do debaty zapojují 
významné osobnosti jako ekonom Tomáš Sedláček, 
bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Ba-
šta, novinářka Petra Procházková, politický geograf 
Michal Romancov a ekonom a ředitel Institutu Václava 
Klause Jiří Weigl. Už samotné složení debatujících 
hostů vypovídalo o pomyslném blížícím se střetu ná-
zorů, které ještě více podporovali a vyvolávali diváci, 
kteří, spíše než dotazy, osočovali svými poznámkami 
debatující hosty, uráželi je do „běloruček“ a dalších 
podobných výrazů. Více jak o samotné téma měli 
lidé zájem veřejně a dosti nekorektně vystoupit, což 
celou debatu velmi limitovalo. Ze zadních řad bylo 
slyšet ženu s vysílačkou korigující situaci, stejného 
vzhledu jako německá kancléřka Angela Merkelová, 
která mě ve chvílích neúnosných poznámek ze strany 
publika poutala svým vzhledem. „Merkelová“ přihlí-
žející na debatu „běloruček“ o Putinovi, dost bizarní 
situace po celém náročném festivalovém dni. Chtěla 
jsem těžit z každého proneseného slova, jelikož téma, 
které diskuze nesla, pro mě bylo dosti zásadní, ale 
nebyla jsem schopna nenechat se rušit zmíněnými 
nemístnými poznámkami, které vyplnily alespoň jednu 
čtvrtinu celé debaty.

Přestože debata byla velice přínosná a profesio-
nálně vedená, dostává se na pořadí dne otázka, jestli 
je jisté procento české společnosti připraveno na 
konfrontaci s jinými fakty a pravdami, které v průběhu 
večera zazněly, anebo slepě a hluše cítí potřebu být 
součástí významné společenské události a zabírat 
svou přítomností místa lidem, kteří by za účast v dis-
kuzi byli vděční a jako debatující se chovali korektně.

Šárka Beranová: Rusko: přítel, nebo hrozba?
Vzhledem ke svému dalšímu studijnímu zaměření 
(ruský jazyk) jsem byla velice zvědavá i na veřejnou 

debatu Rusko: přítel, nebo hrozba? přenášenou ve 
středu večer živě na stanici Českého rozhlasu Plus. 
Díky kamerám však bylo možné debatu sledovat i na 
webových stránkách ČRo Plus a na Facebooku, če-
hož jsem využila a rozeslala odkaz zhruba polovině 
svých přátel. Možná už trochu předpojatý název de-
baty ale nebránil výběru zajímavých hostů s leckdy 
i protichůdnými názory. Názory ekonoma Tomáše 
Sedláčka a novinářky Petry Procházkové byly nejsym-
patičtější nejen mně, ale – troufám si tvrdit – i většině 
přítomných v přeplněném auditoriu, kteří je odmě-
ňovali hlasitým potleskem. Méně dobře byly přijaty 
názory některých účastníků diskuze, kteří dostali 
prostor na své dotazy. Ti se přišli jen tzv. vykecat. 
Moderátor Michael Rozsypal se v těchto případech 
nenechal rozhodit a osvědčil se jako profesionální 
novinář veřejnoprávního média.

Ondřej Neumann: Hudební program „fresh“ jako 
meloun?
Melouny, kafíčka a energy drinky, jež byly nabízeny 
a rozdávány v průběhu celého festivalu, měly poten-
ciál nabít posluchače nekonečnou dávkou energie, 
která však nemohla být využita, pokud je řeč o hu-
debním programu. Jak je možné, že hudební část 
rozhlasového festivalu je tak chudá? A jak to, že když 
už jsme se hudebního programu dočkali, byl tvořen 
nejvíce mainstreamovou českou a slovenskou hud-
bou? Nabízí se otázka: pro koho byl tento hudební 
program určený? Rozmanité spektrum festivalových 
návštěvníků se skládalo především ze studentů, kteří 
by uvítali progresivnější hudební tituly. Těm byl nabíd-
nut pouze program na jediný večer, tedy 21. března, 
kdy se v Jazz Tibet Clubu v Olomouci představily 
dvě hudební skupiny Priss a Dukla, zprostředkované 
stanicí Radio Wave. Stejně tak si dovolím říci, že ani 
cizinci, kteří tvořili jistou část návštěvníků, nebyli zvě-
daví na Moniku Bagárovou nebo Martina Chodura, 
kteří opravdu nejsou schopni nabídnout kvalitní zá-
žitek, který by hudba měla přinášet. Pokud lze tedy 
vyzdvihnout účast někoho z hudebníků, pak jsou to 
stoprocentně Miroslav Vitouš a Emil Viklický, kteří 
jsou opravdu jazzovými velikány. Bohužel se jejich 
koncert odehrál také ve středu 21. března, tudíž se 
překrýval s hudebním programem v Jazz Tibet Clubu. 
Olomouc je opravdu pestrá, co se týče prostorů, jež 
dokáže využít k různým zajímavým hudebním akcím. 
Je také spousta mladých interpretů, kteří dělají svou 
tvorbu především pro vlastní potěšení a nejsou tolik 
finančně nároční jako zmínění interpreti, kteří byli 
součástí zahajujícího ceremoniálu festivalu. Jestli se 
chce festival i nadále pyšnit velkou účastí návštěv-
níků, vzhledem k rozměrům celého festivalu, měl by 
vážně zapracovat především na lepší realizaci hu-
debního programu. Pokud organizátoři neshledávají 
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hudební program tak důležitým, měli by od pozdního 
odpoledne podávat místo svěžích pokrmů a nápojů 
například banány, šunkové rolky nebo sklenice tep-
lého mléka s medem!

Romana Kopřivová: Jak zhltnout festival
Druhý den. Další poslech. Tentokrát reportáže. Svižné. 
Rychlé. Zajímavé. Zázraky medicíny Jana Hergeta se 
mě ze všech dotýkají nejvíc, nejen proto, že je můj 
otec anesteziolog, ale také proto, že prostředí ARO 
jsem i já mohla vidět (naštěstí ne z nemocničního 
lůžka). S Janem kritizujeme domněnky některých 
posluchačů, že „prezentování“ zásahu anestezio-
logů obsahuje citlivý materiál. Shodujeme se na tom, 
že citlivost této reportáže se nemůže rovnat napří-
klad drastickým záběrům operačního sálu v televizi 
a že anonymita pacienta bude nejlépe zachována 
v rozhlase.

Třetí den. Drama. Skoro při všech inscenacích za-
tajuji dech. Hilda mě zbaví dechu nejvíc, Spalovače 
mrtvol naopak hltám, jako by to ani nebyla temná 
groteska. Baví mě. Při poslechu Terapie tmou se ve 
mně začíná zvedat nápad taky natočit nějakou roz-
hlasovou hru. Nebo četbu. Pro začátek prostě něco 
menšího.

Čtvrtý den. Na programu je například prezentace 
práce mých kamarádů/spolužáků. Nad Dopisy Olze 
se mi chce brečet hrdostí a dojetím. Čtvrtým dnem 
celý festival končí. Předávání cen sleduju živě při vy-
konávání noční brigády (samozřejmě se souhlasem 
zaměstnavatele).

Na celém festivalu Prix Bohemia bych ráda oce-
nila organizovanost. Vše po celou dobu běží jako na 
drátku. Měla jsem díky tomu možnost mluvit například 
s Jakubem Doubravou, Alešem Vrzákem nebo paní 
Alenou Zemančíkovou, s lidmi, se kterými jsem se 
setkala na recitačních nebo divadelních přehlídkách.

Michal Bažant: Diskuze Jak slyšet film
Ve čtvrtek 22. března 2018 jsem se účastnil jako di-
vák diskuze s názvem Jak slyšet film, kde byli pří-
tomni zástupci Českého rozhlasu Vltava (Pavel Ko-
nečný, Šárka Gmiterková), Radia Wave (Aleš Stuchlý, 
Vít Schmarc) a taky Slovenského rozhlasu 1 (Peter 
Konečný).

Co se tedy odehrálo? Poslechli jsme si poměrně 
zábavné povídání, které se chvílemi odchylovalo 
od tématu (i když téma „jak slyšet film“ je poněkud 
abstraktní a nabízí mnoho variant odpovědí). Zažil 
jsem neodbytného fotografa, který mě schválně za-
bíral při záchvatu smíchu. Filmový sál byl plný. A moc 
jsem se bavil.

Pánové z pořadu Čelisti, Aleš Stuchlý a Vít Schmarc, 
předváděli stejný „na párku“ přístup, jako mají ve 
zvyku při vysílání svojí relace. A je vidět, že to prostě 

milují. Byli jednoznačně nejzábavnější. Svěřili se ale, 
že to občas není žádná pohodička a švanda, jak my 
slyšíme (a díky webkamerám i vidíme), ale že vysí-
lání občas představuje velký stres. Jejich upřímnost 
a přímočarost by ale mohla být vzorem všem politi-
kům. Peter Konečný podle mě aspiruje na minimálně 
katederní rekord v počtu vyslovených slov za minutu. 
Mluvil mimo jiné i o stále přítomné cenzuře ve Slo-
venském rozhlase, svěřil se, že byl ve svojí kariéře 
donucen neodvysílat pořad, aby někoho náhodou 
nepoškodil, a to přímo svým vedením. Kolemsedící 
diváci žasli. Snad se k tomu tady u nás v Česku taky 
neschyluje.

A přátelé z Vltavy také nezůstali pozadu, byť bylo 
vidět, že jsou o něco menší šoumeni než jejich ko-
legové z Wave. Zábavná historka o tom, jak Zdeněk 
Troška nezvládl rozhovor, nadmíru potěšila.

A co si myslím? Že jsme sice neslyšeli odpověď 
na otázku „Jak slyšet film?“ a že diskuze se točila 
mnohem více okolo povahy práce sedících rozhla-
sáků, ale vždyť to je tak inspirující! Je na nás, jak to 
vidíme a co si z toho vezmeme. 

Richard Stryk: Shakespearova lebka
Ukončení Prix Bohemia Radio pro mne přišlo posle-
chem rozhlasové hry Shakespearova lebka v režii 
Ilincy Stihi ve formátu 5.1. Nemůžu říci, že bych se na 
něm cítil kdovíjak dobře vzhledem k tomu, že jsme 
společně se spolužačkou a uvaděčkou do sálu byli 
snad jediní laici v místnosti. Myslím ale, že na to, co 
se strhlo po zahájení poslechu, nebyl připraven ani 
ten největší přítomný odborník, i když se tak mohl 
tvářit. Vlastně dosud nevím, co jsem v tu chvíli slyšel, 
pro nedostatek jiných pojmenování bych to označil 
za libozvučnou kakofonii ruchů a hlasů. Třešničkou 
na dortu pak byla debata po skončení poslechu, kdy 
se teprve rozehrála ta pravá a nefalšovaná kakofonie. 
Chvílemi jsem si připadal jako na lekcích svahilštiny 
pro německé děti. Všem rozhlasákům v sále velké 
minus za projevenou neschopnost se srozumitelně 
vyjádřit ke společně vyslechnutému dílu, ale velké 
plus za pobavení jednoho studenta. Zvláštní cenu pak 
získává vedle sedící pán, který své hlasité chrápání 
načasoval přesně do poslední minuty celé hry a dal 
tak skvělou tečku celému zážitku.

Kamil Fajmon: Debaty s tvůrci
Z toho, co jsem měl možnost na Prix Bohemia Radio 
poznat, si odnáším jednu zkušenost. Osobní setkání 
s některými tvůrci bylo pro mne daleko přínosnější 
než veřejné poslechy a odborné diskuze. Možná by 
nebylo od věci nechat nejprve reagovat publikum 
a až po něm odbornou porotu. Vytvořená nezamýš-
lená bariéra mezi odborníky a veřejností totiž podle 
mého názoru narušovala otevřenost diskuzí.
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Bohdana Nováková: Doprovodný program – diva-
dlo a muzikoterapie
Uplynulý týden se Olomouc zaposlouchala do roz-
hlasu. Jestli ale myslíte, že město utichlo, aby se 
všichni mohli soustředit na poslech, jste na omylu. 
Ve městě bylo naopak pěkně rušno!

V úterý večer jsem se na půdě Divadla na cucky 
díky pražskému divadelnímu souboru Tygr v tísni pře-
nesla do neklidné doby Protektorátu. Hra s názvem 
Ticho, nahrává se! líčila události od vzniku Protekto-
rátu po celou dobu války optikou Českého rozhlasu. 
Prožili jsme s redaktory a hlasateli těžké chvíle, které 
je před mikrofonem čekaly, když museli celému ná-
rodu vyhlásit usnesení Mnichovské dohody a další 
osudové události. Byli jsme svědky chvíle, kdy se 
Čeněk Šlégl snažil vykroutit z účinkování v dehone-
stujícím skeči Hvězdy nad Baltimore, tiše jsme tajili 
dech, když se bývalá redaktorka vloupala do rozhlasu, 
aby odvysílala tajnou povzbuzující zprávu, a netrpě-
livě čekali, jak dopadne boj o rozhlas při pražském 
Květnovém povstání. Zkrátka a dobře, Tygr v tísni 
alespoň mě úplně vtáhl do bouřlivé a nelehké atmo-
sféry Protektorátu a ukázal mi, jak důležitá, odvážná 
i nebezpečná může být práce v rozhlase.

Ve středu večer bylo pro změnu rušno v sále Kon-
viktu a přeneseně také na vlnách Českého rozhlasu 
Plus. Zde moderoval Michael Rozsypal veřejnou de-
batu na téma Rusko: přítel, nebo hrozba? Ač bylo 
pozváno pět významných osobností, které měly k to-
muto tématu co říci, objevilo se v publiku několik 
jedinců, kteří se pravděpodobně cítili dotčeně, že 
nesedí mezi pozvanými odborníky. Ve chvílích pro 
dotazy z pléna měl tedy moderátor co dělat, aby 
svou asertivitou udržel na uzdě záplavu originálních 
příspěvků k diskuzi a přiměl „tazatele“ položit otázku. 
Pravdou je, že někteří se jím naprosto nenechali vy-
vést z míry a neochvějně přidávali své připomínky 
k dobru. Nebo k opačné straně spektra?

Čtvrtek jsem završila odpočinkovou muzikote-
rapií. Tu si pro účastníky Prix Bohemia Radio i pro 
veřejnost připravil v palmovém skleníku olomoucké 
Flory Lubomír Holzer, muzikoterapeut a její učitel. 
Velký dlouhovlasý muž v ponču nás se svými kolegy 
učil vnímat rytmus, který je každému vrozený tepem 
srdce. Terapie probíhala v kruhu uprostřed sklení-
kové džungle, kdy každý zúčastněný dostal do ruky 
buben a pod vedením našeho šamana jsme zpívali 
jednoduché slovanské písně a bubnovali udaný ryt-
mus na bubny.

Zvuk a hudba jsou opravdu kouzelná věc. Člověk 
by spíš předpokládal, že dvacet bubnů bude vydá-
vat neúnosný hluk, ale dokázaly působit na člověka 
zcela naopak. Plynule vedly roztěkanou a přehluše-
nou mysl do klidu a vybubnovaly do ní klid a harmonii. 

Kristýna Hubičková: „Můžete to říct víc femini-
sticky?“
V pondělí 19. března jsme se spolu s ostatními nad-
šenci rozhlasové tvorby sešli v ranních hodinách 
v Divadle na cucky, odkud jsme netrpělivě vyhlíželi 
rumunskou režisérku Ilincu Stihi, se kterou jsme měli 
celý den natáčet rozhlasový útvar v rámci Prix Bohe-
mia Radio. Se spolužáky jsme koukali jeden po dru-
hém a sdělovali si naše představy o tom, jak bude 
celý den vypadat, a zjišťovali, že ani jeden vlastně 
nevíme, do čeho jdeme. Mé srdce zaplesalo. Občas 
je skvělé nevědět!

Společně s Ilincou do dveří vešel zvukař s ko-
žešinovou „štětkou,“ které se, jak jsem se později 
doptala za účelem napsání těchto řádků, říká dead 
cat. Jakmile tito dva energičtí lidé vešli do kavárny, 
cítila jsem nával tvůrčí a pozitivní energie. Té bylo 
potřeba pro každého z nás, protože venku byly tři 
pod nulou a celá naše audio-báseň, která měla lite-
rární základ v knize Václava Havla Dopisy Olze, se 
natáčela v exteriéru.

Posadili jsme se do kolečka a jeden po druhém 
pronesli pár vět o sobě. In English, of course. Ilinca 
si psala naše jména a slibovala, že si nás do konce 
dne zapamatuje. „Ok,“ řekla Ilinca rázně po tom, 
kdy se představil poslední z jejího „tvůrčího štábu“. 
K mému překvapení tohle bylo vše, co potřebovala 
k tomu, aby nám rozdělila role. Stačilo jí doslova de-
set vteřin našeho hlasu a rázem věděla, pro jakou 
roli bychom se hodili.

Na mě vyšla role Kolemjdoucího „E“. Šlo o výstup 
ve druhé scéně, která se odehrávala přímo v srdci 
Dolního náměstí. Sympatický zvukař Tomáš si s po-
mocí „mrtvé kočky“ zjišťoval povětrnostní podmínky 
a chvíli trvalo, než jsme našli to správné místo, kde by 
vítr nenarušoval naše slova, až se povedlo.

A už jsme mohli začít:
On: …a s hlasem bytí, v sobě…
Kolemjdoucí „E“: …jak mu v sobě rozumím…
Procházela jsem kolem hlavního protagonisty Kuby, 

jakožto Václava Havla, promlouvajícího o svém hla-
su bytí a pronášela svých pět slov. Režisérka chtěla, 
abychom nebyli prostí kolemjdoucí bez identity, ale 
měli osobnost. Já jsem měla být racionální a skep-
tická. No! To jsem netušila, jaký problém mi to bude 
dělat. „Takže já něčemu rozumím a de facto s něčím 
souhlasím, ale zároveň to mám říkat skepticky…?!“ 
sváděla jsem v hlavě intrapersonální konflikt. Nešlo 
mi to. Po několikátém „tejku“ a nezdařilých poku-
sech ke mně Ilinca přišla a říká: „Could you maybe 
be more feminist?“

Bingo! To je ono, to si dokážu představit! Vžila 
jsem se do své role feministky na protestu týkají-
cího se boje za ženská volební práva a s přehnanou 
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gestikulací pronesla: „jak mu v sobě rozumím!“ a ko-
nečně jsem cítila, že to bylo tak, jak si to režisérka 
představovala. Jako když se snažíte zahrát nějakou 
melodii a po deseti minutách trefíte ten poslední 
zbývající tón. Moje osobní vítězství.

Marek Podlaha: Prix Bohemia Radio na druhou
S vidinou „pouhého“ navštěvování poslucháren jsem 
se rozloučil hned v neděli ráno, den před začátkem 
festivalu. Po telefonátu, který mne vyrušil ze spánku, 
jsem se dozvěděl, že se zde koná workshop s Ilincou 
Stihi, režisérkou z Rumunska, která chce s pár stu-
denty natočit rozhlasovou inscenaci na námět knihy 
Václava Havla Dopisy Olze. Při takové příležitosti 
člověk neváhá, zruší svou práci v mateřské školce 
a přijme nabídku volného místa.

Workshop se nesl v duchu recording on location. 
To znamená, že se nahrává především na autentic-
kých místech. Jinými slovy například na náměstí či 
v pasáži vykřikujete věty a přizpůsobujete se zvukům 
okolí. Kolemjdoucí se shlukují a užívají si zajímavou 

scenérii. Paní ve své kavárně se vás táže, zda nebude 
ve výloze vidět a vy se jí snažíte vysvětlit, že jde jen 
čistě o audio. Když se vám scéna konečně povede, 
projede kolem nákladní auto během poslední repliky. 
Večer jste unavení po celodenním mrznutí venku 
a poslední scéna se má natáčet v katedrále. Recor-
ding on location se často spoléhá také na náhody 
a v katedrále zrovna probíhala zkouška varhan. A to 
bylo právě to nejzajímavější – přizpůsobit se vnějším 
činitelům a pronášet repliky tisíckrát jinak.

To vše vygradovalo, když jsme hotovou inscenaci 
slyšeli v její kompletní podobě. Naše repliky byly 
zpřeházené a zasazené do zvukově pestré struktury. 
Moc mě bavila i závěrečná debata s Ilincou, to byla 
jedinečná zkušenost. Částečně díky našemu zápalu 
pro věc a rozboru některých programových bodů 
festivalu jsme se my, hrstka šťastlivců, dostali na zá-
věrečnou ceremonii. A také díky tomu, že jsme byli ve 
správnou dobu na správném místě se správnou oso-
bou. Čili celkový pocit? Rozhovor nad sklenkou vína 
s paní Ilincou rovná se Prix Bohemia Radio na druhou.

Miroslav Tomek

Jak jsem poslouchal v Olomouci

(zpráva o výjezdu na festival Prix Bohemia Radio, 19.–20. března 2018)

Festivalu Prix Bohemia Radio jsem se letos účastnil 
poprvé. Proto, když jsme s kolegy vystoupili z vlaku 
a vydali se do centra Olomouce, 19. března ještě po-
řádně mrazivé, nevěděl jsem tak úplně, co mám čekat. 
Žánr dokumentární zvukové tvorby pro mne byl zcela 
nový. Ačkoliv již několik let v Českém rozhlase pracuji, 
zajímám se převážně jen o rozhlasovou publicistiku, 
případně o pořady zaměřené na hudbu či literaturu.

Zamířili jsme k baroknímu Konviktu olomoucké 
univerzity, nápadně připomínajícímu jezuitské koleje 
v jiných středoevropských městech, například ve Vra-
tislavi či Vilniusu. Nachází se tu takzvané Umělecké 
centrum, kde se celá akce konala. K místu registrace, 
při níž nás štědře vybavili propagačními materiály 
a sponzorskými dary, nás zavedly barevné stopy. Po 
nich jsme pokračovali až do podkroví, kde se v diva-
delním sále již soustředěně poslouchalo.

První den byl zasvěcen dokumentu a my dorazili 
v okamžiku, kdy už běželo Slyšet se jinak. Radiodo-
kument od Elišky Blauberové o metodě nenásilné 
komunikace nás přenesl na seminář, na němž se lidé 
učí, jak spolu mluvit, aniž by zraňovali city druhých. 
Postupně jsem se aklimatizoval v teplém podkroví 
a zvolna listoval sešitem obsahujícím text dokumentu. 
Anglický překlad dovoloval, aby se s dílem seznámili 
i přítomní členové poroty, kteří nerozuměli česky. 

Dílo ve mně zanechalo rozporuplný dojem. Metodu 
nenásilné komunikace, která je velmi zajímavá, snad 
i užitečná, ale jistě ne samospasitelná, v podstatě 
nijak nereflektoval a nebylo jasné, zda nejde prostě 
o propagaci konkrétního semináře.

Po každém poslechu následovala diskuze čle-
nů poroty, která zvláště díky hlasům zahraničních 
členů dokázala vždy nabídnout novou a nečekanou 
perspektivu.

Následoval působivý příspěvek Hlasy, které sly-
ším. Jeho autorka Hana Sedláková přítomné doslova 
vtáhla do vnitřního světa ženy slyšící hlasy, což je jev 
sice překvapivě rozšířený, ale přesto málo známý. 
O kvalitě díla vypovídá i to, že získalo cenu student-
ské poroty i posluchačů.

Dalším příspěvkem byl rozsáhlý dokument Nej-
krásnější dveře v moci úřední od Květy Přibylové. 
Formát tohoto dokumentu byl snad poněkud příliš 
reportážní, jak mu také vytkla porota, ale já jsem oce-
nil aktuální téma a zpracování, kterému nechyběla 
dávka drzosti a humoru. Roli zde jistě hrála i skuteč-
nost, že nenápadný starý dům v historickém jádru, 
o jehož bezohledném zbourání dokument pojednával, 
si dobře pamatuji.

Dopolední blok končil dokumentem Praha v kost-
ce režiséra Stanislava Abraháma. Ačkoliv by se snad 
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mohlo zdát, že zkoumání dlažby a zvuků vydávaných 
dlažebními kostkami je především recese, ve skuteč-
nosti šlo o odvážný zvukový experiment. Doplňova-
la ho bezprostřední živá autorova interakce s řeme-
slníky na ulici, kteří ukázali překvapivou vstřícnost 
a otevřenost. Kamenné dlažby jsou důležitou sou-
částí každodenního života většiny Pražanů a jako ta-
kové si zaslouží studium, popularizaci i zachycení po 
všech stránkách. Proč bychom tedy neměli zkoumat 
zvuky doprovázející jejich vznik? Z mého hlediska to 
byl dokument snad nejzajímavější a nejodvážnější.

Po obědě se pokračovalo dokumentem Sraz ulice 
z dokumentárního cyklu Dobrá vůle od Jana Gogoly 
mladšího. Bohužel, zde toho nebylo mnoho, co by mi 
utkvělo v paměti. Běžné nicneříkající fráze neobsaho-
valy nic, co by se mi zdálo objevné nebo co by prostý 
záznam jednoho večera a následujícího dopoledne 
pozvedlo na úroveň uměleckého díla. Hospodské řeči 
čtyřicátníků, autorových kamarádů, nezachránily ani 
rockové hudební předěly.

Následující dílo ze stejného cyklu, Roztančená 
oficína, zachycovalo vskutku neuvěřitelný příběh 
brněnského kadeřníka Jana Špilara, jakousi jeho 
osobní zpověď. Život hlavního hrdiny byl však tak 
bohatý na události a nejrůznější zvraty, že jsem se 
v jeho vyprávění znovu a znovu ztrácel a nedokázal 
udržet pozornost.

Seanci uzavřel dokument Berka se rozhodl zemřít 
z autorské dílny Martiny Pouchlé. Poslech tohoto díla 
mne dokázal vytrhnout z malátnosti, která se po ce-
lém dnu v měkkém křesle zákonitě dostavila. Snímek 
nezúčastněně popisoval člověka, který předem ozná-
mil svou sebevraždu na internetu a poté se celé mě-
síce loučil se svými blízkými. Mne osobně šokovala 
bezohlednost takového počínání a postup autorky 
vnímám jako jistou participaci na něm. Hrdina doku-
mentu jako by se rozhodl ignorovat, že nepatří jen 
sám sobě, ale i jiným lidem, svým nejbližším, příbuz-
ným a přátelům, a rozhodl se pro sebevraždu, v níž 
navíc zřejmě našel zalíbení. Jeho prvotním motivem 
byla obava z blíže neurčené nemoci, jak ale vyplynulo 
z debaty s autorkou, sebevraždu nakonec uskutečnil 
i přesto, že ho lékaři označili za zdravého.

Při poslechu, který mnou otřásl, jsem si nemohl 
nevzpomenout na postavu inženýra Alexeje Kirillova 
z Dostojevského Běsů. Kirillov se rozhodl, že jedině 
sebevražda je důstojným způsobem, jímž může pře-
svědčený ateista stvrdit, že se staví na místo křes-
ťanského Boha. Berka tak ale nechtěl demonstrovat 
nic, jeho rozhodnutí bylo takřka všedním kalkulem, 
i když snad s jistou příchutí touhy po povznesení se 
nad zbytek společnosti, jejíž členové nedokážou 
jeho rozhodnutí ani pochopit, ani ho s ním sdílet, ani 
mu ho vymluvit. Dílo se sporným poselstvím v celé 
soutěži zvítězilo.

Po večerním navazování kontaktů mezi kolegy 
z rozhlasu se v úterý pokračovalo poslechem re-
portážní tvorby, z tohoto dne jsem však již neslyšel 
všechny příspěvky. Nejvíce mne zaujala reportáž lu-
žickosrbského rozhlasového redaktora Benno Bilka 
o problematice výuky češtiny v lužických školách, 
natočená v hornolužické srbštině.

Jistou hrdost na naše Rešeršní oddělení jsem 
pocítil při vyhlášení výsledků ceny posluchačů – tu 
získal Jan Suchan za pořad Zaostřeno, věnovaný 
fenoménu hanspaulské ligy. Při jeho přípravě totiž 
využil zvuků, které mu naše oddělení vybralo z roz-
hlasového archivu.

Atmosféra v hledišti byla po celou dobu takřka 
domácká a po oba dva dny, které jsme na soutěži 
strávili, jsme potkávali především známé tváře. I proto, 
že se soutěž konala během všedních dnů, nepřilá-
kala zřejmě mnoho nikoho nezasvěcených. K ná-
vštěvníkům mimo rozhlas patřili především studenti 
olomoucké univerzity. Pamětníci dřívějších přehlídek 
říkají, že na dřívějším místě konání, v Poděbradech, 
si alespoň náhodní lázeňští hosté občas zašli něco 
poslechnout, ti se však v Olomouci nevyskytují.

Letmé seznámení s rozhlasovou tvorbou mi po-
mohlo lépe se zorientovat v práci rozhlasáků a udělat 
si představu i o činnosti kolegů v dalších středoev-
ropských zemích. Důmyslný systém slev v různých 
kavárnách a jiných podnicích nás provedl po celém 
centru města, elegantní plátěná taška nám zůstala 
na památku. Byly to příjemné a užitečně strávené 
dva dny.
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Andrea Hanáčková 

Příliv a odliv DokuVlny na Radiu Wave

Když se před rokem ozvala na Radiu Wave poprvé 
znělka nového cyklu DokuVlna, jásali jsme: Hurá!, bu-
deme mít pravý dokumentární podcast! Jako britský 
The Documentary Life, australský Earshot, španělské 
Radio Ambulante nebo americký This American Life. 
Když se poprvé ozvali od mikrofonu Brit Jensen a Jiří 
Slavičínský, ještě to neznělo, jako když své podcasty 
uvádí Thom Powers ze slavné stránky Pure Non Fic-
tion. Ale rozhodně šlo o osobité pojetí žánru podcast. 
Jak to s DokuVlnou vypadá po roce?

Témata a technologie
Ambice DokuVlny byla zřejmá a jasně deklarovaná: 
nacházet témata a situace atraktivní pro mladé po-
sluchače – cílovou skupinu Radia Wave. Zkoumat 
problémy současné společnosti, nahlížet je optikou 
domácího prostředí i zahraničí. Zvýraznit vizuální po-
tenciál zvuku a nabídnout netradiční úhel pohledu. 
Bylo zřejmé, že dramaturgie doširoka otevře dveře 
debutantům, všem, kteří si chtějí dokument jako žánr 
teprve osahat.

Ve více než v polovině případů opravdu jde o doku-
mentaristické debuty, do cyklu přispěli studenti FAMU, 
novináři i filmaři, kteří auditivní médium teprve pozná-
vají, posluchačsky i autorsky. Zkušená dramaturgie 
je vede spolehlivě k výsostně autorským výpovědím 
s výraznou reportérskou narací. Vypráví se hodně 
skrze situace, zásadní roli hraje vždy precizně zvlád-
nutá zvuková stopa (kromě J. Slavičínského se na do-
kumentech často podílí třeba R. Špála nebo D. Budil).

Jednoduchá tematická analýza odvysílaných po-
řadů ukazuje, že z původního záměru tvůrci neuhnuli 
ani o píď. V podcastu za sebou najdete dokument 
o jídelně pro lidi bez domova, o homosexuálním páru 
a nepovolených bohoslužbách pro LGBTQ komunitu, 
o hledání harmonie v životě s přírodou. Různými 
způsoby jsou tematizována psychická onemocnění, 
stáří a umírání, dobrovolná smrt. Třikrát se DokuVlna 
podívala na život v okolních postkomunistických ze-
mích – sociální dno reprezentuje manželský pár na 
polských veřejných záchodcích, mladý reportér veze 
humanitární pomoc do válkou devastované Ukrajiny, 
rumunská hudební redaktorka nabízí typizovanou 
story ze zemí, kde v devadesátkách vládla nevídaná 
svoboda a nikdo přesně nevěděl, jak s ní naložit. 
Jeden dokument se netradičně dívá na dědictví ko-
munistické minulosti v Čechách, další nabízí pohled 
na hlasový workshop, nechybí odlehčené téma ces-
tování, posluchači se mohou vypravit na Filipíny za 
malou okatou opicí nártounem.

Tematicky se tedy DokuVlna určitě vyhraňuje vůči 
investigativnímu rozhlasovému Dokumentu Plus (Český 
rozhlas Plus), je výrazně liberálnější a ve stopáži flexi-
bilnější než cyklus Dobrá vůle (Český rozhlas Dvojka), 
zásadně si zakládá na autenticitě zvuku a reportér-
ských postupech na rozdíl třeba od Radiodokumen-
tu Vltavy. Výběrem témat a respondentů je tak para-
doxně nejblíže Dokumentu Dvojky, což je nečekané 
vzhledem ke zcela odlišné cílové skupině: zatímco 
Radio Wave se jednoznačně profiluje jako stanice pro 
mladé posluchače, Dvojka s ambicí „rodinné stanice“ 
vysílá ve většině svého času pro věkovou skupinu 
60+. Důležitější než téma je tedy pro DokuVlnu jiná 
věc – totiž forma podcastu a předpokládaná skupina 
technologicky zdatných uživatelů, kteří si dokument 
spíše než ve vysílání poslechnou on demand nebo 
přímo z některého zdroje podcastového poslechu 
(mobil, PC, tablet). Navíc stopáž jednotlivých dílů se 
pohybuje od osmi do pětadvaceti minut, je tedy vel-
mi vstřícná vůči mladým posluchačům.

Situace, kdy lidé dělají něco úplně poprvé
Leitmotiv historicky prvního vysílání DokuVlny (únor 
2017) se nesl právě ve znamení nových začátků. Pro 
většinu autorů se NĚCO v rámci zkoumaného do-
kumentárního podcastu skutečně odehrálo poprvé. 
Magdaléna Trusinová zaznamenala první pražskou 
jídelnu otevřenou ženami bez domova. Lumír Košař 
natočil svůj první rozhlasový dokument o homose-
xuálním Asiatovi, který se seznamuje přes Grindr. 
Filmařka Eva Lammelová poprvé mluvila veřejně 
o své diagnóze panická porucha a díky mikrofonu 
se také poprvé zeptala rodičů na některé detaily 
svého dospívání.

Silná dramaturgie cyklu se pozná mimo jiné i podle 
odvahy nechat dokument do značné míry v syrové 
podobě, nepřikrašlovat ho, nevylepšovat. Dobře to 
vidíme na autorské práci Silvie Čechové Pan Koláček 
z cukrárny. Sedmdesátiletý respondent Koláček je 
komunista a mladou studentku tento jednoduchý fakt 
zaujme jako téma k hovoru. Přestože není schopna 
relevantní oponentury a působí vůči zkušenému 
marxistickému ideologovi dosti bezradně, cílovou 
skupinu zřejmě zaujme způsob myšlení, s nímž už 
se v mainstreamovém prostoru (naštěstí) dnes ne-
setkáváme. DokuVlna se do role zprostředkovatele 
životního postoje postavila během uplynulého roku 
opakovaně. Někdy dokumentarista přiměje vytrvalým 
dotazováním a trpělivým nasloucháním svého sociál-
ního herce k hluboké sebereflexi, jako se to podařilo 
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Brit Jensen v portrétu dánského designéra, kterému 
se úplně nezdařil životní restart v maringotce upro-
střed Českomoravské vrchoviny. Jindy zůstává autor 
v pozadí natolik, že se jako posluchači dostáváme 
coby pozorovatelé přímo dovnitř zobrazených situací.

Kontroverzní Berka, který se rozhodl zemřít
Takové řešení však někdy vede až k totální absenci 
autorského postoje, jako se to stalo u kontroverzního 
dokumentu Berka se rozhodl zemřít. Výchozí situace 
je od počátku zřejmá – chovatel ovcí na Facebooku 
oznámil, že plánuje ukončit svůj život. Autorka Mar-
tina Pouchlá a jeden z Berkových přátel se rozhodnou 
zjistit příčinu výjimečného rozhodnutí. Berka však 
po celou dobu působí, jako by už rozprávěl z dru-
hého břehu. Nevzrušivě zabíjí ovci, připravuje jídlo, 
odmítá přijmout empatii, objetí, přímým odpovědím 
na otázky se vyhýbá. Dění kolem Berky tak působí 
chladně, intelektuálně odtažitě, přestože se jeho pří-
tel zmítá v emocích a neví, zda má reagovat pláčem 
nebo fackou. Stručné autorské závěrečné slovo sdě-
luje, že Berka svůj úmysl skutečně naplnil a ze světa 
odešel. Pouhá observace však v tomto případě zna-
mená spoluúčastnit se pasivním pozorováním téměř 
návodného jednání, které vyvolává naléhavé otázky 
vůči jednajícímu respondentovi. Autorka je však nepo-
loží, nechá nás s tíživým sdělením, jehož předmětem 
není akademická rozprava o právu na sebevraždu, 
ale reálný člověk. Jeho neemotivní cestu ke smrti 
autorka zaznamenala, aniž nabídla alespoň základní 
milníky hodnot, jimiž se v příběhu sama orientovala.

Síla moderace
Na příkladu eticky hraničního dokumentu o Berkovi 
je zřejmá největší bolest DokuVlny. Velmi by pomohlo, 
kdyby po odeznění příběhu mohl být odvysílán roz-
hovor s autorkou tak, jak to ostatně DokuVlna pů-
vodně avizovala.

Původní dramaturgický záměr se totiž intenzivně 
blížil zahraničním podcastům, kde v nejlepších titu-
lech hostí konkrétní producent nebo moderátor ak-
tuální dokumenty a jejich autory. Často bývají hosti-
telé dva. Brit Jensen a Jiří Slavičínský přesně takto 
měli v úmyslu živou moderací doprovodit autorské 
dokumenty, chtěli o nich mezi sebou i s posluchači 
diskutovat, chtěli být nedílnou součástí živého pře-
mýšlení o rozhlasovém dokumentu. Tento záměr byl 
však hned po prvním díle vedením stanice zpochyb-
něn, v okleštěné podobě se objevil ještě při druhém 
a třetím pokračování a poté zanikl úplně. Moderá-
toři Brit a Jiří určitě nejsou prototypy akčních spíkrů. 
V Čechách žijící Dánka Brit Jensen netrefí vždycky 
správný český tvar slovesa, Jiří při moderaci napl-
ňuje spíše představu plachého introverta. No a co? 
Na nekorektní angličtinu je zvyklý každý, kdo si sem 

tam pustí BBC, etalon rozhlasové dokumentaristiky. 
V českém rigidním prostředí by nám jen prospělo, 
kdyby z rádia zněla cizinecká čeština, na níž mů-
žeme ocenit především úsilí mluvčího o co nejpřes-
nější vyjádření myšlenky. Oba dramaturgové jsou 
totiž především velmi kompetentní o dokumentech 
přemýšlet. Když jsem po prvním vysílání DokuVlny 
zadala svým studentům písemný feedback, byla to 
právě neformální, uvolněná, dialogická moderace, 
která je bavila, zaujala a udržela při poslechu.

Namísto podpory a prostoru, který měli mode-
rátoři dostat k růstu a zdokonalování daného for-
mátu, byl však jejich záměr zastaven. Autorské doku-
menty tak nyní ohlašují libovolní hlasatelé Radia Wave, 
pro něž jde o zaměnitelnou položku v programové 
skladbě. Není tedy divu, že k prezentovaným dílům 
nemají žádný vztah, že nedokážou unikátní příběhy 
prodat jako významnou programovou investici.

Promarněná šance
DokuVlna se taky za celou dobu existence nedočkala 
relevantní promo kampaně, pár videopříspěvků na 
Facebooku neodpovídá očekávání, které na začátku 
DokuVlna vzbuzovala. Až nad tím zůstává rozum stát – 
ve srovnání s masivní podporou, jaká se dostala „prv-
nímu českému podcastu Zhasni“, produkovanému 
Kreativním HUBem Českého rozhlasu ve spolupráci 
s Radiem Wave, je až nepochopitelné, proč dokumen-
tární podcasty DokuVlny až fatálně nevyužily talent 
a velkou erudici dvojice zkušených dokumentaristů. 
Připomeňme jen, že Brit Jensen má za sebou dlou-
holetou mezinárodní dokumentaristickou zkušenost, 
řadu evropských mediálních projektů a pořady v dán-
štině a angličtině. Jiří Slavičínský absolvoval meziná-
rodní školu rozhlasového featuru a dvouletý koučink 
v Kanadě u skvělého Chrise Brookse v Battery Radio. 
Jeho featury dodnes visí na stránkách CBC Canada 
a vysílají je třeba Irové. Napadlo mě hned na začátku, 
proč vlastně spolu Brit a Jiří nemluví prostě anglicky 
a proč Radio Wave tímto způsobem nezkusí překročit 
české hranice a nabídnout svůj erbovní dokumentární 
podcast zahraničnímu publiku. Stačilo by pak české 
dokumenty anglicky otitulkovat a proniknout tak cel-
kem snadno na evropský podcastový trh.

Z celé DokuVlny a jejího ambiciózního nástupu 
tak zůstala řádka kvalitních dokumentů, které si za-
kládají na vynikajícím zvuku, rozmanitém způsobu 
vyprávění a objevování nových talentů. Na možná 
pochybení má nový cyklus právo a žádné z nich ne-
bylo takové, aby zpochybnilo samotnou existenci to-
hoto podcastu. Z dálky viděno, bez detailní znalosti 
vnitřních mechanismů Radia Wave působí ovšem 
celé to roční úsilí dosti marnotratně. Jako by si sama 
stanice po celý rok ujasňovala, oč vlastně novou řa-
dou podcastů usiluje.
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Simona Šustková, Kamil Fajmon, Jan Lutera

Focus group ve skupině dětských posluchačů 
(Zkoumání posluchačské percepce a imaginace aplikováním kvalitativní metody ohniskových skupin.)

V rámci semináře analýzy auditivních médií na Kate-
dře divadelních a filmových studií v Olomouci jsme ve 
studentských skupinách zkoumali na zvolené cílové 
skupině posluchačskou imaginaci a percepci. Právě 
ona imaginace je pro nás pozoruhodným a dosta-
tečně neprobádaným rozhlasovým prvkem. U kaž-
dého posluchače je různorodá, neboť každý pracuje 
s vlastní fantazií. Helena Jarošová k tomu píše: „Hlas 
z rádia, jeho tón, emocionalita, spád a intonace řeči 
a samozřejmě i to, co je obsahem aktuální mluvy, vy-
kresluje v posluchači představu spíkrovy tváře, těla, 
šatu a osobnosti. Hlas a řeč z rádia patří k těm, na něž 
nemůžeme odpovídat, které však o to intenzivněji vní-
máme, dokážeme z nich vytěžit maximum a případně 
i odhalit, co bylo předstíráno, maskováno.“1 Naši vý-
zkumnou skupinu především zajímalo, jak rozvinutou 
představivost mají námi vybraní respondenti a jak ji 
dokážou specifikovat a popsat.

K tomu jsme využili aplikace kvalitativní metody 
ohniskových skupin. „V tomto typu výzkumu se spo-
léhá na interakci uvnitř skupiny, jež je vyvolána té-
maty, která jsou předkládána badatelem a obvykle 
i moderátorem v jedné osobě. Charakteristickým 
znakem ohniskových skupin je explicitní užívání sku-
pinové interakce k získání údajů a vhledů, které by 
bez interakce, již nacházíme ve skupině, byly těžko 
přístupné,“2 charakterizuje metodu David L. Morgan. 
Shledali jsme ji jako vhodnou volbu zejména proto, 
že tímto způsobem můžeme lépe pochopit dětskou 
mysl a získat přirozenou a nenucenou cestou pohled 
respondentů na velmi aktuální rozhlasovou hru a její 
zpracování. Metoda nám sloužila nejen jako nástroj, 
ale i jako podklad k chystané studii. Náš výzkum jsme 
si rozdělili do přípravné, realizační a vyhodnocovací 
fáze. Postupovali jsme strukturovaně, abychom do-
sáhli co nejlepších výsledků.

Přípravná fáze
Naše tříčlenná výzkumná skupina badatelů se záro-
veň ztotožňovala s rolí moderátorů diskuze. Jeden 
z nás fungoval rovněž jako pozorovatel, abychom tak 
byli schopni zachytit veškeré detaily. Úkolem pozo-
rovatele bylo sledovat respondenty po celou dobu 
realizační fáze, všímat si jejich chování, psychického 
rozpoložení, mimiky a gest. Zároveň jsme se posta-
rali o technické vybavení (notebook, reproduktory, 
fotoaparát, záznamové zařízení), bez něhož by ne-
byla možná realizace ani potřebná dokumentace, 
a doplňkový materiál (papíry, pastelky) sloužící jako 
interaktivní pomůcka při poslechu.

Posléze jsme si určili ohniskovou skupinu3, v na-
šem případě děti navštěvující rozhlasově-dramatický 
kroužek Sluchátko při ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, 
vedený Andreou Hanáčkovou. Důležitý pro nás byl 
fakt, že děti jsou součástí speciální třídy, v níž pro-
bíhá výuka metodou Montessori. Škola jako jediná 
na Olomoucku tento alternativní vzdělávací program 
umožňuje. Žáci si sami vybírají, jak si budou struktu-
rovat výuku v daném předmětu, je u nich budována 
velká samostatnost a zároveň odpovědnost za jejich 
rozhodnutí a volby. Učitelé respektují individualitu 
každého z nich a nijak je neznámkují nebo škatul-
kují, proto děti přirozeně získávají sebevědomí a jsou 
schopné kriticky přemýšlet v souvislostech. Děti jsou 
hodnoceny slovně a jsou vedeny k průběžnému se-
behodnocení a zpětné vazbě. Připadá nám, že jsou 
tak jejich názory velmi vyspělé a neomezené běž-
ným školským systémem. Navíc členové kroužku byli 
zvyklí pravidelně poslouchat nejrůznější rozhlasové 
hry, což výsledek našeho pozorování s jistotou ovliv-
nilo. Zúčastnilo se jej pět dětí navštěvujících 4. třídu 
ve věku od 9 do 11 let.

Od stanovení cílové skupiny se odvíjel výběr roz-
hlasového díla, pomocí kterého jsme následně po-
zorovali posluchačskou imaginaci a percepci. Zvolili 
jsme rozhlasovou hru Valentýnův první den na Zemi 
od autorky Kláry Vlasákové. Inscenace měla premi-
éru v roce 2017 na stanici ČRo Dvojka v podsekci 
Hry a četba. Dramaturgie se ujala Lenka Veverková 
a režie Petr Mančal. Hra vypráví příběh chlapce Va-
lentýna, který se od svých rodičů učí, jak převést lidi 

„na druhou stranu“. Až nemocná holčička Eliška ho 
přiměje pochopit, že neumírají jen staří lidé, ale že 
smrt může potkat kohokoliv v jakémkoliv věku.4 Hru 
jsme zvolili také kvůli její stopáži pohybující se okolo 
28 minut. Domnívali jsme se, že pro dětské poslu-
chače tak nebude příliš náročná na udržení pozor-
nosti a budou schopni se plně soustředit. Hlavním 
důvodem však bylo téma. Zajímalo nás, jak budou 
děti reagovat na toto aktuální rozhlasové zpracování 
tématu smrti a jaké budou jejich ohlasy. 

Cíle a očekávání
Chtěli jsme vést společné setkání – focus group zá-
bavnou a hravou formou tak, aby naše respondenty 
zaujala a oni s námi aktivně spolupracovali, přispívali 
svými názory do diskuze, nebo naopak argumento-
vali, pokud by měli odlišný pohled na věc než ostatní 
členové skupiny. Věřili jsme, že s dětmi rozvineme 
debatu na téma poslechové imaginace a společně 
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otevřeme téma smrti. Mimoto nás zajímal i zvukový 
design. Stal se totiž předmětem velmi kontroverzní 
výměny názorů v diskuzi na festivalu Prix Bohemia 
Radio. Proto jsme chtěli zjistit, jak na něj budou na-
hlížet respondenti, pro jejichž věkovou kategorii je 
hra přímo určená.

Očekávali jsme pozitivní reakce a ohlasy na připra-
vený poslech, a že si samy děti všimnou detailů a za-
jímavých postřehů, které jsme my jako průzkumníci 
nezaznamenali. Doufali jsme v obohacení dětským 
pohledem na vlastní vnímání rozhlasové hry.

Realizační fáze
Poslech jsme realizovali v hudebně základní školy, 
kde se kroužek Sluchátko pravidelně schází. Děti 
tak mohly poslouchat ve svém „domovském“, dobře 
známém prostředí. Při poslechu některé seděly nebo 
ležely na koberci, jiné zvolily sezení na židlích.

Bezprostředně po samotném poslechu pohádko-
vé hry Valentýnův první den na Zemi jsme naší ohnis-
kové skupině rozdali sestavené dotazníky o osmi ote-
vřených i uzavřených otázkách. Skupinka pěti malých 
participantů se na náš dotazník vrhla s vervou. Po 
pár minutách byl dotazník vyplněn, každý jinak ba-
revnou pastelkou. I to bylo záměrem, takto nonver-
bálně, pomocí barev získat od dětí informace o do-
jmech z právě poslechnuté pohádky. V dotaznících 
převládaly barvy spíše tmavších odstínů fialové, mod-
ré a naprosto přirozeně černá.

Vyplnění odpovědí nedělalo dětem sebemenší 
potíže a bez jakýchkoliv předchozích dotazů všem 
otázkám porozuměly. Díky dotazníku jsme se dozvě-
děli, že všem respondentům připadala hra přiměřeně 
dlouhá a – až na jednoho z nich – se všem líbila. Jejich 
odpovědi se rozcházely v případě otázky, jak na ně 
působilo téma smrti. Polovině z dotazovaných toto 
téma nevadilo, nebo jim dokonce bylo příjemné. Na-
opak druhá polovina jej označila za nepříjemné. V ná-
sledné diskuzi však změnili názor ti, kteří odpovídali 
negativně a společně s ostatními se shodli, že proti 
vybrané hře a jejímu tématu nemají námitky, pouze 
jim hra místy připadala smutná. Respondenti také 
napočítali rozdílný počet postav. Později nám bylo 
objasněno, že postavou nemysleli pouze rozhlasové 
herce, ale všechny osoby – včetně personifikovaných 
zvířat nebo živlů, o kterých byla ve hře zmínka. Jako 
problematická se ukázala otázka, zda se respondenti 
dozvěděli něco nového nebo zajímavého. Očekávali 
jsme delší odpovědi, alespoň o jednom souvětí. Re-
spondenti však odpovídali jednoslovně ano nebo 
nevím. Po vyplnění dotazníku následovala společná 
diskuze v kroužku.

Následující řádky textu jsou věnovány další části 
naší malé exkurze do posluchačské recepce – sa-
motné diskuzi. Jak uvádíme výše, při naší práci jsme 

využili metody ohniskové skupiny a zcela si tak uvě-
domujeme jednotlivá úskalí této metody i její hojné 
nedostatky. Je totiž časově náročná na zpracování 
a musí se předem dobře zorganizovat. Moderátoři 
by měli mít zkušenosti s prací ve skupině a umět re-
spondenty uvést do komfortní zóny, aby se diskuze 
ubírala tím správným směrem. Brzy jsme pochopili, 
že devíti a desetileté děti v této Montessori základní 
škole jsou osobnosti v plném rozkvětu, a proto i sa-
motná debata nabrala úplně jiný směr, než jsme oče-
kávali. Naše obavy z této metody byly tedy zbytečné.

V momentě, kdy děti vyplnily dotazník, se po-
stupně rozproudila diskuze nejen s námi, ale i mezi 
samotnými dětmi. Jelikož je náš kolega Kamil Faj-
mon zrakově postižený, musela být diskuze řízena 
s pomůckou, aby stíhal reagovat a také se zapojit do 
diskuze. Využili jsme kuličku, kterou si děti předávaly 
mezi sebou, pokud chtěly něco říci, a tím jsme zajistili 
přehlednost diskuze. Prvním zjištěním z probíhající 
debaty je, že pohádka je pro děti zajímavá a samotné 
literární zpracování příběhu se dětem líbí. Ovšem toto 
hodnocení zaznívá většinou ve formě rozpolcených 
názorů: „Ta pohádka byla příběhově hezká, ale byla 
jsem trošku smutná, protože nemám ráda smrt.“

V dotazníku jsme se respondentů tázali, zda se 
dozvěděli při poslechu něco nového nebo překva-
pivého, a jak už bylo výše zmíněno, jejich odpovědi 
byly velmi strohé. Nicméně když jsme se vrátili ke 
stejné otázce v diskuzi, označili jako nejvýraznější 
a zároveň překvapivý moment příběhu odvedení 
Elišky Valentýnem na její nejoblíbenější místo. V pod-
statě se jedná o tu část pohádky, která dětem nejvíce 
mění pohled na smrt a předkládá ji ve snesitelnější 
podobě, než jakou nabízí reálný svět. V dětech tento 
moment ihned evokuje zamyšlení nad vlastním oblí-
beným místem.

Stopáž rozhlasové prvotiny Kláry Vlasákové malí 
posluchači hodnotí jako ideální. Toto tvrzení mohu 
potvrdit, jelikož jako zúčastněný a pozorovatel v jedné 
osobě jsem zaznamenával jednotlivé stěžejní mo-
menty během poslechu (J. Lutera). Fakt, že jsme na 
radu vedoucí kroužku Andrey Hanáčkové nechali naši 
ohniskovou skupinu během poslechu malovat, neměl 
vůbec na soustředění vliv. Celkově pět ze sedmi po-
slouchajících dětí se věnovalo poslechu a malování, 
dva kluci, kteří při příchodu působili spíše bouřlivě, 
nakonec celou pohádku s nadšením doposlouchali 
do konce a jak v dotazníku, tak v diskuzi vyjádřili 
spokojenost s délkou.

Valentýnův první den na Zemi svým zpracováním 
doslova dráždí dětskou mysl i fantazii. Většina dět-
ských respondentů přišla s pozoruhodnými před-
stavami, které v dotazníku vůbec nerozvinuli. Na 
otázku, co jste si u poslechu představovali, můžete 
klidně obdržet takovouto odpověď: „Ten Valentýn měl 
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takovej koní obličej.“ Nejčastější odpovědi na otázku 
o prostředí hry reflektovaly les, nebe, pocit letu ve 
vzduchu nebo pokoj Elišky, včetně některých detailů, 
jako je barva povlečení. Za hrubý nedostatek celého 
příběhu děti označily fakt, že nikde není explicitně 
zmíněno, jakou nemocí Eliška trpí. Této problematice 
se následná diskuze věnovala detailně a podrobila ji 
všem různým možnostem. Děti se i později a často 
vracely zpět k této nevyřešené otázce.

Dále se naše společná debata ubírala směrem 
k použité hudbě, jejímu zapracování a celkovému 
dojmu. Naši malí respondenti se shodovali, že v urči-
tých momentech je hudba rušila nebo přehlušovala 
pro ně důležité dialogy, i když se jim celkově líbila. 
Naopak zůstaneme-li u použitých zvuků, tak velikého 
uznání posluchačstva se dostalo úvodnímu psaní kří-
dou na tabuli. Tento moment si většina z nich později 
při poslechu spojila s Valentýnovou maminkou a její 
„Knihou odcházejících“.

V závěru celé naší rozpravy s dětmi jsme přešli 
k tématu hry, tedy k samotné smrti. V dotazníku jsme 
se ptali, zdali se děti po poslechu dozvěděly něco 
nového o smrti, tu samou otázku jsme pak položili 
v závěru diskuze. První reakce dětí byly, že se nejedná 
o první zkušenost s tímto tématem. Bavíme se zde 
o posluchačské, ale i divácké či čtenářské zkušenosti, 
neptali jsme se přímo na zkušenosti z reálného světa. 
Pro nás překvapivé odpovědi se sesypaly ze všech 
stran. Velice populární jsou v této konkrétní skupině 
knihy (děti jsou v Montessori třídách vedeny k velmi 
aktivnímu čtenářství), za všechny jmenované lze 
uvést tituly Babička Drsňačka a Ďábelská zubařka, 
obě od autora Davida Williamse. Na základě debaty, 
která směřovala i k zajímavé diskuzi o posmrtném 
životě, jsme usoudili, že tato pohádková hra dokáže 
v myslích dětí podnítit velice zajímavé otázky, inspi-
rativní i pro myšlení dospělých.

Výsledek našeho pozorování naprosto splnil naše 
očekávání. Děti s námi aktivně spolupracovaly a hra 
se jim velmi líbila. Domnívali jsme se, že na téma 
smrti budou reagovat negativněji, ale naopak jsme 

se dočkali pozoruhodných odpovědí, které nám sa-
motným přinesly podněty k zamyšlení. Děti, jakožto 
přímá cílová skupina hry Valentýnův první den na 
Zemi, reagují na rozhlasové zpracování odlišně než 
dospělí jedinci. Usoudili jsme, že mnohem víc našim 
respondentům vyhovovala společná diskuze, která 
výrazně rozvinula témata psaného dotazníku. S ote-
vřeností dětské mysli a fantazie berou smrt jako nor-
mální součást života, dokonce se k našemu překva-
pení pídí po detailech. Obohatili nás velmi vyspělými 
a rozumnými názory, které bychom přisoudili spíše 
starším respondentům. Z našeho výzkumu si proto 
odnášíme poznání, že zkoumaná rozhlasová hra je 
naprosto vyhovující pro tuto cílovou skupinu a není 
třeba se obávat negativních reakcí.

Na samotný konec bychom velice rádi uvedli my-
šlenku jednoho z našich malých respondentů: „Já 
mám takový hrozně divný otázky. Třeba když um-
řeš, tak jestli se můžeš vrátit do minulosti? Já věřím 
v převtělení, to znamená, že se znovu zrodím (a ptám 
se sám sebe), jestli můžu pak být v minulosti nebo 
v budoucnosti? A já si myslím, že můžu být jenom 
v budoucnosti, protože v opačným případě by musel 
mít každej člověk svůj vlastní svět.“ 
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publicistika. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1998.
2 MORGAN, David L. Ohniskové skupiny jako metoda kvali-

tativního výzkumu. Tišnov: Sdružení SCAN, 2001. Meto-

dologie.
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Milovský 2006. Ladislav Toušek ve své odborné studii 

Zaměřované interview a focus groups. Mertonův příspěvek 
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Linda Marshall Griffiths: Širší než nebe
(recenze rozhlasové hry)

Rozhlasová hra z produkce BBC. Odborná spolupráce 
prof. MUDr. Martin Bojar, CSc. Přeložila Kateřina Holá. 
Hudba a hudební design Ondřej Gášek. Zvukový mistr 
Dominik Budil. Dramaturgie Lenka Veverková. Režie 
Petr Mančal. Premiéra: 27. 3. 2018 (ČRo 3 – Vltava, 
20.00 h) v cyklu Současná hra. Osoby a obsazení: Ella 
(Petra Špalková), Charlie (Anna Klusáková), neurolog 
(Martin Finger) a zdravotní sestra (Ivana Uhlířová).

Michaela Tsepeleva
„Rozhlasové drama o vnitřním světě ženy balancující 
na hranici vědomí a nevědomí…“

Touto charakteristikou představuje rozhlasovou hru 
Širší než nebe Český rozhlas Vltava. Hra dramatičky 
Lindy Marshall Griffiths zastupující současnou rozhla-
sovou dramatiku a v originále realizovaná v produkci 
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BBC byla uchopena dramaturgyní Lenkou Vever-
kovou a režisérem Petrem Mančalem a odvysílána 
v březnu 2018 na stanici Český rozhlas Vltava.

Drama řeší jednu ze životních tragédií, která ve 
vteřině může postihnout každého z nás. Matka, upou-
taná po nehodě na nemocniční lůžko, upadla do kó-
matu. Z jejích nejbližších ji navštěvuje jen nezletilá 
dcera. Ta současně cítí vinu za stav, ve kterém se 
matka nachází, neboť k nehodě došlo při jejich ve-
černí cestě na kole.

Z podstaty zápletky vyplývá, že rozvinutí děje by 
bylo v zásadě možné jen komunikací dcery a nemoc-
ničního personálu. Dramatička však postavila drama 
do naprosto odlišné roviny. Matka – Ella – byť je fy-
zicky neschopná komunikovat, promlouvá a snaží se 
navázat kontakt s okolím ve svém podvědomí. Její 
vnitřní monolog tedy znázorňuje boj o navázání kon-
taktu s okolním světem i se sebou samou. Autorka se 
zároveň opírá o medicínské výzkumy, které potvrdily, 
že člověk v kómatu do jisté míry vnímá svoje okolí 
a prospívá mu přítomnost a hlas blízkého člověka. 
Ošetřující lékař i dcera Charlie tedy k pacientce pro-
mlouvají. Vzniká tak řada kontrastních monologů, jež 
jsou principem celé rozhlasové hry. Niterné vyjádření 
zoufalství, vzteku, bezmoci a beznaděje mistrně inter-
pretovaly herečky obou hlavních rolí – matka Petra 
Špalková i dcera Anna Klusáková. Charlieina stále 
se opakující zoufalá věta – „mami, otevři oči!“ – se 
stává postupem času téměř zaklínadlem, jehož síla 
se stupňuje se vzrůstajícím zoufalstvím.

Pokud jsem emotivní hlasový projev hlavních 
představitelek zmínila jako první rovinu, která rozví-
jí a posouvá dramatický děj, druhou rovinou je ne-
pochybně zvuková stopa podkreslující a akcentují-
cí mluvený projev. Dějištěm celé hry je nemocniční 
pokoj. Pípavé zvuky, dunění tupé ozvěny a ztišené 
hlasy ošetřovatelek jsou zaznamenatelné na pozadí 
probíhajícího monologu. Divák si je tedy plně vědom 
prostředí, ve kterém se postava nachází. Současně 
se ale obě postavy, matka i dcera, ve svých vnitřních 
promluvách utíkají do minulosti a ke vzpomínkám. Ke 
svým oblíbeným místům a zážitkům. A jelikož tako-
váto změna myšlenky je reálně otázkou vteřiny, stej-
né rychlé změny prokazuje i zvuk. V jedné chvíli je 
tedy dějištěm nemocnice s chladnými neutrálně vy-
malovanými chodbami a mnohdy stejně chladným 
profesionálním přístupem, v okamžiku však dochá-
zí ke změně prostředí, kdy Charlie nebo Ella v myš-
lenkách odlétají na oblíbené místo v lese, kde stro-
my jsou košaté, tráva zelená a slunce hřeje na každý 
milimetr těla. A tyto změny, byť jen ve zvukové stopě, 
jsou až neuvěřitelně hmatatelné.

Z produkčního hlediska předpokládám, že na-
táčení probíhalo ve studiu. Každá z postav mohla 
v zásadě být při tomto procesu odděleně, neboť 

zmíněné monology jsou na sobě prakticky nezávislé. 
Z hlediska doprovodných zvuků je obdivuhodná je-
jich rozmanitost. Od pípání nemocničních přístrojů, 
cvakání propisky lékaře, tlumené, vzdálené, sotva 
rozeznatelné konverzace sester až po zvuky pokla-
den supermarketu, drnčení nákupního vozíku nebo 
uklidňující melodický zpěv ptáků. Do jisté míry je 
zaznamenatelná i jistá zvuková deformace hlasů po-
stav. Především sebeuvědomění Elly s její stávající 
situací v počátku hry probíhá postupným skládáním 
hlásek, slov a nedokončených vět. Podkres tvořený 
asynchronním využitím zvuků a hlasů vytváří ná-
zorně chaos, který osoba v takovéto situaci patrně 
může pociťovat. Silné dunivé elektronické akcenty 
pak vytvářejí předěly mezi fázemi snů, fantazie, přání 
a krutou realitou.

Hra během čtyřiceti minut vypovídá silný příběh 
a herci předvádí excelentní emotivní výkony, jejichž 
základem je z větší části jen monolog. Současně vy-
volává v posluchači silné pocity a empatii. Navázání 
vztahu s postavami vzbuzuje otázky, jak bychom da-
nou situaci vnímali a pociťovali sami. A hlavně, zda 
bychom byli schopni se s ní vůbec vyrovnat. Uvěz-
nění ve vlastním těle se může rovnat pohřbení za-
živa, obavě horší než samotná smrt. A bezmoc těch, 
jejichž blízký se nachází v komatózním stavu, může 
být mnohdy horší než úplná ztráta rodinného přísluš-
níka. Hra Širší než nebe Lindy Marshall Griffiths dává 
naději, že i zdánlivě marné pokusy navázat spojení 
s člověkem v bezvědomí mají smysl.

Barbora Holubová
Tuto rozhlasovou inscenaci lze auditivně rozdělit do 
tří rovin. Tou první je výstavba vnitřních monologů 
hlavní postavy, jež přibližuje duševní rozpoložení 
člověka v bezvědomí. Monology jsou především ve 
formě proudu myšlenek, jenž sestává z obrazných 
popisů pocitů, nesouvislých slov, ale také v podobě 
jednostranných prologů. Promluvy jsou uspořádány 
tak, že na sebe obsahově nenavazují, ale jsou kon-
cipovány jako dialog. Nemožnost spojení s kýmkoli 
z okolí vyvolává v Elle pocit frustrace. Ella napří-
klad nemůže otevřít oči, ale přitom ví, že jsou její 
oči otevřené. Stejně taková frustrace nastává, když 
se hlavní postava nemůže spojit s dcerou. Charlie 
chce chytnout mámu za ruku a Ella jí chce ruku po-
dat, ocitá se ale ve tmě a nemůže se hnout. Boj Elly 
s jejím omezujícím stavem je reflektován ve způsobu 
přednesu monologů. Petra Špalková do monologů 
vnáší velkou škálu emocí, od vzteku, bezmoci, frus-
trace až po starost o své dítě. Herečka každému 
slovu dává určitý výraz, často se děje to, že jsou 
slova jakoby slabikována, aby Špalková podtrhla 
tíhu nemožnosti slova pořádně vyslovit. Slova také 
opakuje, jako by se sama přemlouvala, že situaci 
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zvládne – „Prokoukám se, moje oko − otevře se do-
kořán“. Působnost mnohdy frustrujících monologů 
umocňuje využití zvukových prostředků. V některých 
částech inscenace je hlas herečky zdeformován 
(přidaná ozvěna hlasu či herecké a technické dělení 
slov). Co se týče jejích popisů vnitřních stavů, Ella 
nepopisuje základní emoce, ale spíše stav, v jakém 
se nachází skrze velmi obrazné popisy („Mám v sobě 
díru. Moje postel je plná vody.“). Pokud bychom si 
představili vše, co Ella říká, zažili bychom nejspíš 
vysoce smyslový, halucinatorní stav. Na rozdíl od to-
hoto způsobu mluvy jsou prology doktora a Charlie 
strukturovány do normálních, reálných vět.

Druhou rovinou jsou motivy dvou světů. První je 
svět reálný, v němž se doktor snaží pomoci pacientce 
a dcera navštěvuje svou matku v bezvědomí. Druhý je 
svět ženy, jež je v bezvědomí a zažívá pocity spojené 
s traumatem po autonehodě. Nemocnice je prostředí, 
které Ellu propojuje se světem reality. Z podnětů 
doktora a dcery Charlie hlavní postava poznává, že 
je stále naživu. Ella však často upadá do bezvědomí, 
ve kterém mimo jiné vzpomíná, a ve vzpomínkách se 
spojuje se svou dcerou. Mezi spojení těchto světů by 
se paradoxně daly zařadit i zoufalé monology malé 
Charlie. Dva světy jsou odděleny především kvůli 
komunikační izolaci, postavy se pohybují v odlišných 
vrstvách vědomí. Oboustranné neproveditelné po-
kusy o komunikaci vyvolávají v matce a dceři frustraci. 
Vzdálenost světů je dobře slyšet ve scéně, v níž se 
oba světy zvukově propojí a my sledujeme reálné 
dění i dění uvnitř Elliny mysli zároveň. Ella se snaží 
uklidnit svou dceru a říci jí, že je všechno v pořádku. 
Snaží se přejít do reálného světa, ale to se jí nedaří. 
Protože Charlie matčino počínání nezná, ztrácí tr-
pělivost a vzrůstá v ní pocit vzteku. To vede ke zvo-
lání, že si přeje, aby Ella umřela. V průběhu celého 
příběhu je rovina separace těchto dvou světů téměř 
stále přítomna skrze promluvy, jež se obsahově zcela 
míjí a jsou často kompozičně stavěny do protikladů.

Třetí rovinou jsou pak postavy tří aktérů. Petra 
Špalková vyjadřuje hlasem neuvěřitelnou škálu emocí. 
Její pocity jsou naznačeny hereččiným hlasovým 
projevem a určitou zřetelností hlasu. V jejím hlase 
je nejvíce slyšet frustrace, a to v podobě zvýšeného 
hlasu, ve kterém je přítomna jakási tíseň. Ve scénách, 
kde mluví s ostatními postavami, je její hlas nejvíce 
zřetelný a jasný. Na druhou stranu, když se nachází 
v temných koutech své mysli, herečka šeptá a zároveň 
je hlas technologicky upraven, takže ho doprovází 
například ozvěna. Charakter Elly na první poslech 
není tolik rozkryt, jelikož ho zvukové vyjádření jejího 

nitra jaksi zastiňuje. Je ale zřetelné, jaká je Ella sta-
tečná osobnost a bojovník. Povahu Elly prozrazují 
podle mého názoru hlavně rozkazy, jež si sama sobě 
dává. V nich je patrná její vytrvalost a vůle, jež jsou 
potřeba k překonání bezmoci.

Monology dcery Charlie zaujímají ve hře velkou 
část. Charlie mluví o přirozených věcech, jež musí dítě, 
které má matku v bezvědomí, zažívat. Mluví o tom, 
jak jí máma chybí, o svých nejistotách, o společných 
vzpomínkách. Z jejích promluv se také dozvídáme, že 
cítí za stav matky vinu. V den, kdy se nehoda stala, 
jely na popud Charlie obě na kole v dešti. Tuto myš-
lenku jí ale na konci hry matka vyvrací. V hlase Anny 
Klusákové je zřetelná především křehkost dítěte, jež 
v takovéto situaci prochází nespočtem emocí. K iden-
titě malé dívky, autentičnosti jejího věku a určité ne-
jistoty přispělo i časté užití výplňkových slov. Postava 
doktora ve hře neprochází emočními vzruchy a je 
tedy vcelku monotónní. Neurolog se snaží postarat 
o svoji pacientku, a i když na ni mluví, je zřetelné, že 
vlastně nevěří, že by ho Ella mohla slyšet. Zároveň je 
ale ochoten přistoupit k experimentální komunikaci 
s Ellou prostřednictvím magnetické rezonance a při-
brat k pokusu i malou Charlie. Martin Finger ztvárnil 
doktora jako vážného, prakticky smýšlejícího člověka, 
který především dělá svoji práci. Jeho hlas je trochu 
unavený a klidný.

Zvukové prostředky jsou ve hře využity především 
k vykreslení subjektivního vnímání člověka v bezvě-
domí, doprovází tak pouze prology Elly. Kromě ozvěn 
a deformace slov dochází také k užití velmi nepří-
jemných zvukových kulis. Zvuky jsou halucinatorně 
použity v různých frekvencích a filtrech, netvoří celek 
a doprovází blouznící Ellu. Nejsou jasně definova-
telné, vznikly technickým zkreslením zvuku violon-
cella a dalších nástrojů. Vnitřní charakter monologů 
však ztvárňují velmi přesvědčivě. Jako příklad mohu 
uvést zvuk jakési záře, který doprovází pasáž, kdy 
se Ella snaží zjistit, kde se nachází. Zvuk záře bych 
popsala jako táhlé broušení nože. Zvuky jsou použity 
i k naznačení jednotlivých prostředí. Nemocnice je 
nastíněna zvuky nemocničních přístrojů. Ella se ve 
svých vzpomínkách dostává do lesa, jenž je ilustro-
ván zpěvem ptáků, šumem stromů a chůzí po napa-
daných větvích. V mysli se dostává také do prostředí 
supermarketu, jehož atmosféru navodili tvůrci skrze 
šum klimatizace, zvuk pokladen a hlasy lidí v pozadí.

Inscenace na mě působila velmi silným dojmem. 
Herecké vyjádření postav a využití zvuků daly mož-
nost nahlédnout do duševního stavu člověka v bezvě-
domí, jenž ve frustrující situaci bojuje sám se sebou.
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Tomáš Bojda

Analýza metod rozhlasové herecké práce

V následujících dvou analýzách sleduji odlišné me-
tody rozhlasové herecké práce, jejíž tvůrčí impulsy 
přitom vždy vycházejí jednak z naturelních dispozic 
interpretů, jednak zároveň z režijních koncepcí a ty-
pologie žánru, potažmo konkrétní látky.

První analýza se věnuje Horčičkově rozhlasové 
adaptaci románu Klause Manna (Urmefisto, 1987), 
druhá dvěma inscenacím Josefa Henkeho na motivy 
her Friedricha Dürrenmatta (Dvojník, 1990; Soudce 
a jeho kat, 1994). V prvním případě se hlouběji zabý-
vám deskripcí jednotlivé herecké kreace, Höfgeno-
vi Eduarda Cupáka, v případě druhém se v kratších 
analýzách několika zásadními poznatky pokouším 

dobrat k charakteristice herectví dalších předních 
rozhlasových interpretů: Jaroslava Kepky a Rudol-
fa Hrušínského.

Odlišný rámec i délka jednotlivých analýz je zvo-
lena záměrně, nabízí různé, přitom principiálně ob-
dobné možnosti zhodnocení auditivního hercova vý-
konu. Navazuji tak na svou v minulém čísle otištěnou 
studii o metodě analýzy rozhlasového herectví, která 
se opírá o strukturalistickou teorii, zejména séman-
tickou analýzu, jak s ní v českém oborovém kontextu 
zacházel například Jan Czech (O rozhlasové hře: hle-
dání specifiky české rozhlasové inscenace od roku 
1945. 1. vyd. Praha: Panorama, 1987).

Dvojí virtuozita Eduarda Cupáka aneb Urmefisto

Osud románu Mefisto je z dnešního pohledu už okříd-
leným příběhem. Původní prozaický text Klause 
Manna, syna slavného spisovatele Thomase Manna, 
byl nejprve vydán exilově v Holandsku (Mann emig-
roval po roce 1933 a nástupu nacismu do Amstero-
damu) roku 1936, rok nato vyšel i v Československu. 
Německé vydání vzniklo až o dvacet let později, roku 
1956. Na vině byly spory s předobrazem hlavního hr-
diny, hercem Gustafem Grüdgensem. Jak vidno, již 
nyní se dostáváme do okolností geneze díla, které 
jednak v různých liniích vychází z perspektivy sku-
tečných událostí a žijících osobností, jednak je až 
brutálním svědectvím období třetí říše a hitlerov-
ského Německa.

Tematizace totalitní společnosti, útlaky a perzeku-
ce postav, míra schopnosti konformity s režimem. 
Všechna tato témata koncentrují existenční napětí, 
které prostupuje celým Mannovým dílem. Díky vrs-
tevnatosti textu, životným postavám a nadčasovos-
ti látky se román stal žádaným podkladem pro další 
umělecké interpretace. Světovou proslulost a ame-
rického Oscara získal vynikající STEJNOJMENNÝ ko-
produkční film maďarského režiséra Istvána Szabó. 
Režisér v něm započal svou politicko-historickou tri-
logii lidských dramat na pozadí historicky klíčových 
událostí Mefisto (1981) – Plukovník Redl (1985) – Ha-
nussen (1988). Titulní roli Hendrika Höfgena ztvár-
nil špičkový divadelní herec Klaus-Maria Brandauer, 
hvězda vídeňského Burgtheateru.

Úspěch filmového zpracování podnítil další či-
noherní adaptace po divadelních jevištích celé Ev-
ropy. V českém prostředí Mannův text dramaticky 
upravil dramaturg Jan Vedral pro Divadlo na Vino-
hradech. Inscenace režiséra Jana Kačera Urmefisto 

měla premiéru 9. února 1988, v roli Höfgena se ob-
jevil Viktor Preiss. O málo dříve Vedral dramatizova-
ný tvar vytvořil také pro rozhlasové nastudování, jež 
v roce 1987 režíroval Jiří Horčička.

Horčičkova tvůrčí metoda rytmicky dynamizo-
vaného tvaru, velkorysá pro vizuální sugesce poslu-
chačů, se v případě Vedralova zpracování Urmefista 
opřela zejména o hereckou interpretaci stěžejních 
postav. Herecké akci je přizpůsobeno členění do osmi 
dialogů, sevřený kompaktní rámec narativně určuje 
především osud postavy herce Höfgena.

Rozhlasový představitel interpretačně vděčné, 
bohaté figury, Eduard Cupák, byl v osmdesátých 
letech na vrcholu tvůrčích sil. Jakkoli bolestně per-
zekuovaný v divadelní i filmové tvorbě, dokázal Cupák 
mimořádným způsobem napnout tvůrčí síly v rozhla-
sovém médiu. Vytvořil v něm především v normali-
začním období mnohé dnes již legendární kreace. 
Cupák se stal erbovním protagonistou tak náročného 
režiséra, jakým byl Jiří Horčička, pro schopnost výra-
zové rozmanitosti, technické kvality, schopnosti dra-
matického oblouku postavy v rozhlase. Rozpolcenou 
postavu bohem nadaného herce Höfgena, lačnícího 
po úspěchu a uznání, avšak schopného pro úspěch 
obětovat vlastní morální hodnoty, partnerské vztahy 
i přátelství, Cupák interpretuje v širokém rejstříku vý-
razových prostředků. V pravém slova smyslu vytváří 
složitý, avšak o to životnější obraz Höfgena-herce, 
Höfgena-člověka i Höfgena – politicky manipulova-
ného umělce.

Horčička herce vede k rytmicky dynamickému 
tempu střídání větných kadencí, intonačních valér. 
Expresivní polohy, jimiž se inscenace přímo hem-
ží, Cupák cizeluje s minuciózní přesností. Často si 



61Svět rozhlasu 39–40 / 2018

pomáhá dechovou frekvencí: jak dechem provází 
frázování, jak přesně a sugestivně zobrazuje emo-
ce záludnosti, mocichtivosti, exaltované touhy uspět 
a dojít uznání.

Narativní princip dialogického členění prospívá 
rytmu i budování atmosféry, jednotlivé dialogy – ja-
kési dílky osnovy příběhu – se doplňují a stále posou-
vají vpřed strmou cestu nejdříve oblastního herce až 
k hvězdě berlínských scén. Samotný podtitul Man-
nova románu ostatně zní „Román velikého vzestupu“. 
Cena, kterou Höfgen morálně investuje do svého 
úspěchu, však časem čím dál více stoupá. Jednou 
z vrcholných scén první části dvoudílné inscenace je 
spor Höfgena jako herce a režiséra s autorem (po-
stava Sebastiana) v podání Ladislava Freje. Cupák v ní 
doslova drtivě ovládá prostor vespolného dramatic-
kého jednání v dialogu (řečeno se Zichem). Atakuje 
Frejova Sebastiana silou své osobnosti, přesvědčení 
o nároku na úspěch hry. Höfgen je režisér a herec, on 
je hvězdou, on by měl sklízet uznání publika. Sebe-
vědomí vycházející z nevšedního talentu a jakéhosi 
vyexponovaného entuziasmu se v Höfgenově pojetí 
stává zvrácenou dychtivostí. Konfliktnost postav, střet 
motivací, vyznívá pro Höfgena díky akcentované bez-
ohlednosti, s níž se řítí vstříc úspěchu. Cupák tuto ne-
urvalou lačnost manévruje silnou osobnostní investicí. 
Posluchač je brzy stržen cítěným fyzickým projevem 
Cupákova hlasového nasazení. Tajemství a nevyřčená 
síla niterného zaujetí, jichž Klaus-Maria Brandauer 

jako Höfgen dosahuje v Szabóově filmové adaptaci 
mimikou ve velkých detailech kamery či Viktor Preiss 
na jevišti pohybovým a gestickým vyjádřením, vytváří 
Cupák v auditivní perspektivě dechovou a hlasovou 
škálou, ale také pauzou. Významově záměrné využití 
pauzy patří ke klíčovým schopnostem herecké inter-
pretace. Herec v rozhlase může do pauzy vtisknout 
více napětí než do explicitně vyřčeného textu.

Tematizace kolaborace s režimem, ohebnost a kon-
formita patří k nejbolavějším otázkám uměleckého 
vyjádření minulého století. Všeobecně známé proce-
sy s kolaborujícími umělci jsou výstražným memen-
tem dodnes, zejména pro tenkou hranici toho, co 
umělec podstupoval dobrovolně, k čemu byl přinu-
cen apod. Soudit zločiny konformity je a bude kom-
plikované vždy. Zvlášť když se „pachatel“ brání jako 
Höfgen, který se zaklíná nutností „vycházet vstříc po-
třebám publika“. Přitom nikdy nebyl členem NSDAP, 
naopak své divadlo spatřoval jako „ostrov normál-
nosti v časech fanatismu“.

Ambivalentnost velkého tvůrce s konformistickým 
umělcem skýtá vděčný interpretační prostor pro he-
recké provedení. Vytvořit postavu rozsahu a hloubky 
Höfgena je pro každého herce bezpochyby požeh-
náním, vyžaduje však značnou míru empatie, intui-
tivní i technickou kvalitu, s níž herec může postavu 
podobné typologie vytvořit. V případě Cupákova 
Höfgena nacházíme dvojí virtuozitu – v Cupákově 
kreaci a potažmo také v myšleném obraze Höfgena.

Henkeho režie Friedricha Dürrenmatta

V tomto textu si připomeneme návrat dramatiky 
Friedricha Dürrenmatta na auditivní jeviště Českého 
rozhlasu. Také proto, že právě v těchto dnech se blíží 
premiéra nové inscenace Natálie Deákové Návštěva 
staré dámy, kterou režisérka natočila se vskutku hvězd-
ným obsazením (v hlavní roli Blanka Bohdanová, dále 
např. František Němec, Stanislav Zindulka, Jiří Lábus 
nebo Viktor Preiss). Dürrenmattův rozhlasový návrat 
byl šťastným okamžikem pro obě strany. Zvláště když 
při jednotlivých posleších zjišťujeme, že režisér Jo-
sef Henke švýcarského autora v českém kontextu 
skutečně auditivně „objevil“. Inscenování děl rodáka 
z Konolfingenu mělo v dřívějších dobách tradici ze-
jména v tuzemské činohře. Dürrenmattovy texty byly 
uváděny na předních českých scénách, dnes již le-
gendární je nastudování autorovy variace Tance smrti 
Augusta Strindberga s názvem Play Strindberg z roku 
1970, kdy v Komorním divadle zazářili Václav Voska 
jako Edgar a Jaroslava Adamová jako Alice.

Nucená přestávka v uvádění Dürrenmattových 
děl skončila po sametové revoluci, o jeho znovu-
objevení se v rozhlase posléze zasloužil zmiňovaný 

Josef Henke. Ten nejprve v roce 1990 natočil Dvoj-
níka, o čtyři roky později pak také další z vrcholných 
Dürrenmattových her Soudce a jeho kat.

Dvojník je kompozičně pečlivě vystavěné drama, 
které navozuje principy absurdního divadla, kromě 
toho v lecčems připomíná Kafku i Dostojevského. Te-
matika odcizení, ztráty a záměny identity, následky 
zločinu versus bezpráví, to vše v rozhlasovém nastu-
dování získává zvláštně mrazivý charakter naléha-
vosti. Režisér Henke předurčil interpretační kvalitu 
již hereckým obsazením, když do hlavních rolí hodi-
nové inscenace obsadil Josefa Somra s Jaroslavem 
Kepkou. Jejich tolik odlišné, přitom však obdobně 
výrazově tvárné, vrstevnaté hlasy doplňuje ještě Jiří 
Zahajský a Dana Syslová.

Jaroslav Kepka s Josefem Henkem spolupraco-
val již v roce 1966 na adaptaci Dostojevského Bílých 
nocí. Už tehdy bylo patrné, že stejně jako režisér 
našel svého herce, našel herec také svého režiséra. 
Kdo zná hereckou kariéru Jaroslava Kepky, ten ví, 
jak konkrétně dokáže svou postavu prožít do detailu, 
hlasově akcentovat i jemné změny nálad, intonačně 
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a dechově ovládat emoční silové pole postavy. Mo-
duluje svůj témbr do prudkých citových chvění – tuto 
metodu si ostatně vyzkoušel už v Dostojevském. Na 
počátku devadesátých let byl Kepka již zkušený pěta-
padesátiletý herec, technicky znamenitě vybavený. 
Jeho neokázalá melancholičnost projevu se hodila 
k Henkeho lyrickému, někdy experimentálnímu re-
žijnímu tónu.

Herecké nastudování Dürrenmattova detektivního 
románu Soudce a jeho kat oproti Dvojníkovi vsadilo 
na odlišnou metodu interpretace. Není bez zajíma-
vosti, že se jednalo o vůbec poslední rozhlasovou 
roli Rudolfa Hrušínského, kromě něj se v další stě-
žejní úloze v netradiční roli vraha Gastmanna objevil 
Otomar Krejča.

Hrušínského příklon k civilnímu, minimalistic-
kému herectví znají diváci z filmových a televizních 
produkcí, v rozhlase jej v této poloze pamatujeme 
minimálně od sedmdesátých let, kdy Hrušínský vynikl 
v roli Oblomova pod režijní taktovkou Josefa Melče. 

Také v Dürrenmattově Soudci sází Hrušínský na po-
malou dikci, mírné kadence, střídmost projevu i po-
zvolné emoční akcenty. Je známo, že síla tušeného, 
avšak nevyřčeného, je mnohdy vyšší než přímo ře-
čené. Rudolf Hrušínský tuto premisu dokládal prak-
ticky po celou svou kariéru. Jeho unavený chraptivý 
témbr sugeruje stárnoucího muže, který však ještě 
neztratil sebejistotu a kuráž. Naopak Otomar Krejča 
charakterizuje nebezpečného Gastmanna hluboko 
posazeným témbrem a obhroublou jadrností. Dia-
logy oboru herců patří bezesporu k vrcholům insce-
nace. Jiskřivé napětí není v konfrontačních scénách 
zkrášlováno vnějšími zvukovými efekty, Henke se 
omezuje na opakované simulace jízdy autem, jinak 
ovšem zkušeně přenechává prostor síle textu a hla-
sové sugesci interpretů.

Dnes už víme, že také díky dürrenmattovským in-
scenacím se Josef Henke na počátku devadesátých 
let (po normalizační perzekuci) vrátil do nejvyšších 
pater české rozhlasové režie.

Josef Řídký

Výstřižkový archiv osobností Českého rozhlasu

Představení
Výstřižkový archiv osobností je katalogem všech vý-
znamných i méně známých osobností z Čech, Sloven-
ska a v menší míře pak zahraničí, a to jak současných, 
tak historických. Vznikl jako databáze výběrových 
informací pro potřeby vysílání Československého, 
resp. Českého rozhlasu a smyslem jeho existence 
bylo zajistit redaktorům vysílání rychlý přístup k po-
třebným informacím a zároveň vybírat a třídit rele-
vantní informační zdroje.

Archiv byl sestavován hlavně při bývalém Doku-
mentačním oddělení ČRo. To vzniklo v první polo-
vině 50. let sloučením Oddělení dokumentace za-
hraničního vysílání a Dokumentačně informačního 
oddělení politického vysílání; jeho zřízení pak bylo 
hlavně reakcí na neutěšený stav informačního fondu 
a nepřehledné a nesystematické zpracovávání doku-
mentace v letech předchozích (tj. hlavně válečných 
a předválečných). 

Výstřižkový archiv osobností, jak název napovídá, 
je organizován podle biografického klíče. Složky 
(„košilky“) jednotlivých osobností byly sestavovány 
z článků a textů vycházejících v dobových periodi-
kách – nejen denících a týdenících, ale i odborných 
bulletinech a specializovaných časopisech. Složky 
nabízejí také množství obrazového materiálu (dobové 
fotografie, reprodukce v případě malířů), ale i notové 
party a další dokumenty (dokonce i rukopisy). Vý-
střižky jsou v drtivé většině v češtině a slovenštině, 

výjimečně pak i v dalších jazycích (německy, rusky, 
anglicky). Každá složka má od jednotek po desítky 
textů – u opravdu významných jedinců (celebrity, 
ministerští předsedové atp.) pak stovky.

Archiv čítá na 18 000 hesel a obsahuje texty od 
40. let minulého století až po léta nultá. Největší množ-
ství materiálu je potom ze 60. až 90. let. Jednotlivé 
složky jsou dále vnitřně roztříděny: u každé osob-
nosti se rozlišují texty s životopisnými údaji sesbírané 
v tiskovinách, dále texty vztahující se k práci a dílu 
dotyčných osobností, dosti cenné jsou pak podsložky 
s rozhovory, které podávají plastický obraz lidí na-
příč dekádami. Každý dokument je typicky označen 
datem vydání a uvedením zdroje.

Z osobností většinou převažují celebrity (herci, 
zpěvačky, hudebníci), dále umělci (malířky, sochaři, 
designéři atp.), spisovatelé a básníci, politici, poli-
tičky, sportovci a také pracovníci médií (hlasatelé, 
moderátoři). V dosti hojném počtu jsou zde i vědci 
a vědkyně, ale i další (ekonomové, vojáci, úderníci, 
rekordmani všeho druhu atp.).

S nástupem internetu a potřebou rychlejší ode-
zvy stran Rešeršního oddělení a knihovny, které má 
archiv nyní ve správě, soubor postupně ztrácí svou 
užitečnost. Primárně sloužil jako zdroj informací o vý-
znamných současnících a potenciálních responden-
tech a hostech rozhlasu, nicméně i vzhledem k jeho 
stáří se pomalu začíná stávat užitečným spíš pro 
potenciální badatele a badatelky než pro mediální 
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dům. Většina osobností zde uchovávaných totiž ča-
sem ztratila svou společenskou důležitost, anebo 
již zemřela. V případě našich současníků už rozhlas 
přešel na systém digitálních archivů a Výstřižkový 
archiv postupně přestal být od nultých let aktuali-
zován. Stal se tedy uzavřenou kapitolou.

Možné badatelské využití Výstřižkového archivu
Jestliže pro mediální dům archiv přestává být užitečný, 
potom naopak jeho badatelská hodnota roste. Nabízí 
se několik okruhů, v nichž může být pro výzkumníky 
a výzkumnice z různých oborů užitečným. Namátkou 
bych zmínil následující:

Biografický potenciál
Archiv byl budován dekády a sdružuje zvláště u star-
ších osobností dosti robustní fond biografických 
údajů a hlavně obraz jejich mediální odezvy. Potenci-
ální badatelé a badatelky, kteří se o různé osobnosti 
zajímají z životopisného hlediska a chtějí vědět, kdy, 
kde a proč se objevovaly v médiích, z jakého důvodu 
a v jakém časovém horizontu (odkdy a dokdy), pří-
padně s jakou četností a v jak rozsáhlých textech, by 
se tak nemuseli probírat ročníky všech možných tis-
kovin a periodik. Pro dotyčnou osobu by měli rovnou 
k dispozici celý korpus novinových a časopiseckých 
výstřižků. Chtějí-li tedy znát mediální ohlas či obraz 
nějaké persony, Výstřižkový archiv jim ho poskytuje 
v podstatě bezpracně.

(Nadto se dá např. sledovat, jak se v 70. letech pro-
mění obraz osmašedesátníků nebo v letech 90. obraz 
předlistopadových osobností; kdo zmizí po revoluci, 
kdo se nově objeví atd.)

Kulturně-sociální potenciál
Zájem se samozřejmě nemusí omezovat jen na jed-
notlivé osobnosti, archiv naopak přímo vybízí k za-
měření pohledu na celé profesní obce. Poskytuje 
katalog všech alespoň trochu významných česko-
slovenských, českých i slovenských herců a hereček, 
malířů, sochařů a umělců všeho druhu, spisovatelů, 
operních pěvců a pěvkyň, sportovců; v menší míře 
pak politiků nebo akademických pracovníků. K nale-
zení zde jsou i všemožní lidoví vynálezci a amatérští 
vědci, marginální a lokální umělci aj.; osobnosti, které 
měly chvíli příslib potenciálu, ale nakonec nikdy ne-
vstoupily ve všeobecnou známost nebo neprorazily. 
Tyto skupiny se dají zajisté zpracovat na mnoho 
různých způsobů: archiv indikuje, jakou měly me-
diální relevanci; kolik jejich příslušníků považovalo 
státní médium za „významné“; kdy a kterým z nich 

přikládalo důležitost; kdo a odkud členové těchto 
skupin byli.

Potenciál pro výzkumy týkající se práce rozhlasu
Výstřižkový archiv samozřejmě vypovídá mnohé 
i o rozhlasu samotném: o tom, jak fungovalo doku-
mentační oddělení, jaké osobnosti byly velkým stát-
ním a později veřejnoprávním médiem považovány 
za hodny pozornosti, co o nich schraňovalo za údaje, 
jak je klasifikovalo; v jakém rozsahu si rozhlas archiv 
držel nebo čemu přikládal důraz; z jakých pramenů 
vycházel.

Kulturně-mediální potenciál
Korpus archivu ve svém celku umožňuje také synop-
tický pohled na vývoj československých a českých 
tiskovin – napříč dekádami se dá v dosti zřetelné 
formě pozorovat proměna médií a jejich kultury. Ji-
nými slovy, počínaje tím, jak se měnil jazyk a design 
tiskovin nebo způsob vedení rozhovorů a informování 
o osobnostech, přes proměnu souboru respondentů 
a profesí hodných pozornosti až po čistě kulturní 
a antropologický rozměr věci – modu, témata, různá 
tabu, představu kultivovanosti atp. Fond v tomto 
případě nabízí dosti zřetelný materiál, bez toho, aby 
případný zájemce či zájemkyně museli procházet 
kvanta všech československých, českých nebo slo-
venských tiskovin.

(Např. 90. léta se zde jeví jako skutečný kulturní 
šok – naráz se mění styl vedení rozhovorů, celebrity 
i politici náhle opouštějí pevnou instituci seriózního 
rozhovoru a novináře si vpouštějí do bytů a na chaty. 
Politici jsou na začátku téže dekády portrétováni 
div ne jako hrdinové, což kontrastuje s předchozí 
škrobeností i pozdější tendencí k jejich démonizaci.)

Heuristický potenciál
Archiv má mezi tiskovinami značný záběr – neome-
zuje se jen na známé deníky, týdeníky a měsíčníky, 
ale schraňuje i texty z regionálních oběžníků, více 
či méně specializovaných bulletinů a periodik, vý-
jimečně i brožury a knihy. Případným badatelkám 
a badatelům může posloužit jako odrazový můstek 
pro další práci.

Potenciál Výstřižkového archivu se tímto samozřejmě 
nevyčerpává, jedná se pouze o některé nejzjevnější 
možnosti, jak s fondem naložit. Vzhledem k tomu, že 
soubor ztrácí pro rozhlas relevanci, ale přesto jsou 
v něm dekády práce dokumentačních pracovníků, 
byla by veliká škoda ho celý odepsat.
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Tomáš Pánek

Digitální projekt můjRozhlas

Projekt můjRozhlas je jedním ze strategických pro-
jektů Českého rozhlasu a má ambici stát se největším 
online archivem zvuku na českém internetu. Vedle 
vlastního (a neustále aktualizovaného) zvukového 
obsahu doplněného metadaty nabídne svým uži-
vatelům také mnohé užitečné funkce. Projekt svým 
technickým řešením posune Český rozhlas na tech-
nologickou špičku poskytování zvukového obsahu 
v rámci celé Evropy.

Idea, obsah a cíle projektu
Projekt můjRozhlas je plodem dlouhodobé diskuze 
o tom, jak by se měl Český rozhlas prezentovat na 
internetu. Jeho nejvlastnější počátky lze datovat do 
srpna 2017, kdy zhruba čtyřicítka pracovníků ČRo na 
velkém výjezdním zasedání diskutovala o problema-
tice podcastů. Toto dílčí podcastové téma však bylo 
nakonec smeteno ze stolu, a to ve prospěch ideje 
vystavět internetový portál, který by byl primárně za-
měřen na šíření všech zvuků z produkce ČRo. Český 
rozhlas tak bude mít v budoucnu tři weby, a to zpra-
vodajský iRozhlas, Rozhlas.cz a právě můjRozhlas.

Webový portál můjRozhlas bude archivem vysí-
lání ČRo, které se tak stane přístupným komukoli na 
světě s internetovým připojením. Zvuky, které uživa-
tel na webu nalezne, lze rozdělit do čtyř základních 
skupin. Za prvé se zde budou nacházet mnohé po-
řady z Archivu ČRo, a to např. každodenně vysílané 
Rozhlasové noviny z let 1968–1989 či vybrané kusy 
publicistické, umělecké a dokumentární tvorby. (Řada 
archivních zvukových snímků je však chráněna au-
torskými právy a při nutném finančním omezení pro-
jektu můjRozhlas nelze počítat se zveřejněním jejich 
přespříliš velkého množství. Bude nutné provést vý-
běr a zaměřit se na nejzajímavější a nejvýznamnější 
„perly“.) Dále bude web obsahovat široké spektrum 
aktuální produkce ČRo, neboť se bude neustále roz-
růstat o kontinuálně ukládané živé vysílání. Právě živě 
vysílané zvuky budou třetí součástí portálu, a měly by 
být k dispozici se zpožděním cca 90–180 vteřin od 
chvíle, kdy zazní v rozhlase. Konečně bude můjRoz-
hlas naplněn zvukovými obsahy vyrobenými přímo 
jemu „na míru“.

Projekt zároveň přináší mnohé převratné techno-
logické inovace v online práci se zvuky. Díky projektu 
tak může Český rozhlas v této oblasti sehrát pionýr-
skou roli a posunout vývoj – i v širším mezinárodním 
kontextu – o značný kus dopředu. Zvuky budou pro 
web zpracovávány, ukládány, tříděny a opatřovány 
různými metadaty pomocí modulů umělé inteligence, 

které tak budou činit nezávisle na lidském mozku 
a rukách. Konkrétně půjde o přepis mluveného slova 
do textové podoby, jež bude vedle vlastních zvuků 
paralelní součástí obsahu webu můjRozhlas. (Do 
budoucna se počítá i s tím, že by tyto moduly mlu-
vené slovo překládaly a převáděly do formy anglic-
kého textu.) Umělá inteligence bude také umět roz-
poznávat, kdo pronáší jakou větu, tedy identifikovat 
mluvčího. Všechna získaná data budou samozřejmě 
náležitým způsobem indexována a kategorizována. 
Cílem je, aby tímto automatickým způsobem byly 
zpracovávány nejen starší zvukové snímky, nýbrž 
i živé vysílání, a aby byly potřebné výstupy dostupné 
na webu můjRozhlas v téměř reálném čase (do 2–3 
minut). Díky získaným metadatům a textovým přepi-
sům zvuků bude moci uživatel webu po zadání kon-
krétních klíčových slov vyhledávat, kdy, kde, jakým 
způsobem a kterým mluvčím bylo hovořeno (a zda 
vůbec) o určitém fenoménu. Po nalezení konkrét-
ního zvuku bude moci dále podle libosti pracovat 
buď s tímto zvukem samotným, či s jeho textovým 
přepisem. Portál můjRozhlas bude mít zároveň za-
budované funkce, které uživateli umožní propojit 
obsah webu s jeho počítačem, mobilním telefonem, 
tabletem a ostatními chytrými zařízeními a stahovat 
z webu všechny zvuky a také je sdílet na sociálních 
sítích. Další technologickou novinkou je skutečnost, 
že pokud uživatele zaujme v nějakém pořadu pouze 
určitý dílčí výrok, nebude nutné pracovat s pořadem 
celým, nýbrž bude možné takovou konkrétní část 
označit markery a stáhnout si pouze ji.

Pokusme se nyní blíže specifikovat potenciální 
adresáty portálu. Podle Martina Ondráčka a Jiřího 
Špačka, projektových manažerů projektu můjRoz-
hlas, by těmito uživateli měli být v prvé řadě stávající 
posluchači ČRo, kterým web přinese rozhlasovou 
tvorbu v daleko komfortnější podobě než dosud 
a umožní jim s touto tvorbou dále kreativním způso-
bem pracovat. Stávající posluchač ČRo by mohl být 
pomocí webu „vytěžen“ daleko výrazněji než dosud, 
neboť se dá předpokládat, že na portálu narazí na 
zvuky blíže či vzdáleněji související s jeho oblíbenými 
pořady, či naopak na tvorbu pro něho zcela novou. 
Další potenciální uživatele je možné hledat u lidí, 
kteří sice mají vřelý vztah k „mluvenému slovu“, ale 
prozatím si nenašli Český rozhlas jako jeho výrobce 
a zprostředkovatele. Například v oblasti literárně-dra-
matické tvorby, jejíž prodej v České republice me-
ziročně stále stoupá, se projekt můjRozhlas pokusí 
zacílit na mladší skupinu jejích konzumentů a díky 
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svému obsahu a funkcím je přitáhnout. Vedle toho 
ovšem bude web pravděpodobně využíván i četnými 
studenty, ať už středoškolskými (např. poslouchání 
namluvených klasických literárních děl à la projekt 
Čtenářský deník) či vysokoškolskými (např. studenti 
historie naleznou na webu nepochybně mnohý pro 
ně zajímavý zvukový materiál). K portálu můjRoz-
hlas se však dostanou i lidé, kteří nepůjdou primárně 
poslouchat na něm umístěné zvuky, avšak kteří se 
k nim takříkajíc „proklikají“ pomocí internetových 
vyhledávačů při pátrání po určitém dílčím webovém 
obsahu. Jak zvukový, textový a metadatový obsah, 
tak technologické provedení a užitečné funkce webu 
můjRozhlas mají nepochybně potenciál oslovit široké 
spektrum posluchačů. Portál by se tak mohl stát 
prostorem hojně využívaným stávajícími i nově při-
byvšími posluchači Českého rozhlasu, uživateli inter-
netu po celém světě, akademickou sférou i komerč-
ními subjekty. Zároveň usnadní práci zaměstnancům 
a spolupracovníkům samotného ČRo (redaktorům, 
zpracovatelům rešerší či archivářům) a napomůže 
i lepší evidenci vysílání. Portál se tak stane nástro-
jem, který Českému rozhlasu umožní efektivněji plnit 
zodpovědnou roli média veřejné služby a realizovat 
s ní související úkoly, a to například – dovolím si zdů-
raznit – přispět „k lepšímu poznání, pochopení a ší-
ření národního, evropského a světového kulturního 
dědictví“ (Kodex ČRo).

Na přípravě a realizaci projektu můjRozhlas pra-
cuje v současné době několik dílčích útvarů ČRo. 
Vzhledem k technickým nárokům projektu je výbě-
rové řízení na stěžejní dodavatele, kteří budou za-
bezpečovat jeho technologické provedení a vývoj, 
teprve ve fázi přípravy. Přesto by měl být samotný 
internetový portál spuštěn pro veřejnost již 18. května 
2019, a to u příležitosti 96 let od zahájení vysílání 
tehdejšího Československého rozhlasu v roce 1923. 
Tato první verze webu ovšem nebude ještě vybavena 
všemi výše zmíněnými obsahy a inteligentními funk-
cemi, které budou přibývat až v dalších letech. Projekt 
můjRozhlas by měl být plně zrealizován a dosáhnout 
maxima svých dílčích cílů teprve v roce 2021.

První krůčky v APF ČRo – digitalizace Rozhlasových 
novin z let 1968–1989
Úkolem Archivních a programových fondů (APF) 
Českého rozhlasu je vybrat z rozhlasového archivu 
zajímavou a významnou tvorbu, zdigitalizovat ji a při-
pravit pro portál můjRozhlas. Množství pracovnic 
a pracovníků APF se již od jara věnuje primárně 
Rozhlasovým novinám z let 1968–1989, které byly 
vysílány každý den v podvečer, takže je nutné nále-
žitě opečovat více než osm tisíc zvukových snímků 
v průměrné délce mezi dvaceti a čtyřiceti minutami. 

O tuto digitalizaci se od začátku května 2018 stará 
zvláště tým externích spolupracovnic a spolupra-
covníků (zprvu pracujících na DPP, od září na DPČ), 
tvořený elévkami ČRo nebo studentkami a studenty 
mediálních studií, archivnictví či historie. Zprvu byla 
tato externí skupina dvanáctičlenná, ale stále se 
zužovala, čítajíc v říjnu již pouhých sedm lidí, když 
zbývající odešli především plnit své vysokoškolské 
studijní povinnosti.

Úkolem týmu, koordinovaného až do jeho od-
chodu z ČRo Michalem Ježkem, je pečlivě poslou-
chat jednotlivé zvukové snímky Rozhlasových novin 
a katalogizovat je v systému AIS. Z údajů, zazname-
návaných do AISu, budou mít pro web můjRozhlas 
největší význam anotace informující o nejvýznamněj-
ších či nejzajímavějších událostech, o nichž ta která 
zpravodajská relace informuje, a k tomu se vztahující 
klíčová slova. Výběr určité události do anotace, jejíž 
rozsah je omezen na 240 znaků, je samozřejmě do 
značné míry subjektivní záležitostí. Tým se však snaží 
anotováním postihnout široké spektrum minulého po-
litického, sociálního, kulturního, hospodářského a vě-
decko-technického dění jak v Československu, tak 
v celém světě. (Je zajímavé sledovat, že pro mnohé 
spolupracovnice/spolupracovníky se poslech Rozhla-
sových novin a jejich popisování v AISu stávají jakousi 
školou moderních dějin, určitou přidanou hodnotou 
této jejich práce, neboť si pro výstižnost svých ano-
tací musí o pojednávaných historických událostech, 
fenoménech, osobnostech a souvislostech získávat 
další sekundární informace. Zároveň si všichni při 
poslechu tehdejších Rozhlasových novin uvědomíme 
„jednookost“, nevyváženost a neobjektivitu tehdejšího 
rozhlasového zpravodajství v Československu, které 
informování o situaci v „bratrských“ socialistických 
zemích a komunisticko-dělnických stranách nejen 
preferovalo, nýbrž také naplňovalo a priori kladným 
hodnocením, přičemž tamní negativní jevy zamlčo-
valo a přehlíželo. V přístupu k informování o západním, 
kapitalistickém a „reakčním“ táboře si samozřejmě 
počínalo zcela opačně.)

Vedle těchto „obsahových“ úkolů kontrolují ex-
terní pracovnice/pracovníci také zvukovou kvalitu 
jednotlivých nahrávek, když je v případě zjištěných 
závad (např. přílišný šum, velmi nízká hlasitost, dlou-
hé tiché pauzy) postupují zvukovým technikům, kte-
ří tyto nedostatky víceméně úspěšně odstraní. Ko-
nečně je úkolem spolupracovnic a spolupracovní-
ků APF vyhledávat ve zpravodajských relacích hud-
bu a tyto zvukové snímky postupovat skrze speci-
ální sdílenou složku Jiřímu Zelenkovi, jenž rozpozná 
jak autora, tak název a verzi té které hudební stopy, 
a to samozřejmě kvůli případnému vypořádání au-
torských práv. V současné době (konec října 2018) 
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je tímto způsobem zdigitalizována zhruba polovina 
Rozhlasových novin z let 1968–1989. Jejich soubor 
by měl tvořit významnou součást historického ob-
sahu webu můjRozhlas, která má potenciál oslovit 
nejen studenty historie nebo žurnalistiky, milovníky 
dějin i profesionální badatele, nýbrž i zájemce, kte-
ré bude kupříkladu zajímat, co se v ČSSR, Evropě 
i světě dělo a jaké bylo počasí v den jejich naroze-
ní. Mohlo by tak jít i o méně vážnou a více zábavnou 
cestu do historie.

Prameny:

Osobní rozhovor s Martinem Ondráčkem a Jiřím Špačkem 

(projektovými manažery projektu můjRozhlas) ze dne 

4. října 2018.

Osobní rozhovory s Lucií Maškovou, Dominikou Pravdovou, 

Terezou Uvízlovou a Renátou Vinšovou (externími spo-

lupracovnicemi APF při přípravě projektu můjRozhlas) 

v první polovině října 2018.

Interní dokumenty Českého rozhlasu o projektu můjRozhlas 

dostupné zaměstnancům ČRo na Intranetu.

Následující medailon vznikal původně pro knihu o významných rozhlasových publicistech a zpravodajích. 
Martin Ondráček, dnes šéfredaktor Zpravodajství Českého rozhlasu, mezi ně patří. Jeho profesní příběh 
je ale barvitější – otiskujeme proto širší verzi medailonu, která reflektuje i Ondráčkovo působení v tele-
vizní branži. Text je zároveň reflexí osobnosti, která vyniká svojí marketingovou intuicí, díky níž dovede 
propagovat veřejně prospěšné aktivity. Mimořádného úspěchu dosáhl projektem Ježíškova vnoučata, 
který plní přání opuštěným seniorům. V současnosti rozvíjí největší zvukový portál v Česku jako kreativní 
producent projektu můjRozhlas.

Michal Ježek

Martin Ondráček
21. 9. 1970 Vojnův Městec

redaktor, moderátor, šéfredaktor Zpravodajství ČRo

Vyrůstal v malé vesnici Ždírec nad Doubravou a už 
odmala s rozhlasem. Svoje první rádio dostal, když 
mu bylo deset. „Bylo právě Mistrovství světa v hokeji, 
takže se k němu prodávaly kultovní Puky,“ vzpomíná 
Martin Ondráček na kapesní přijímače v podobě ho-
kejového kotouče. Protože chytaly vysílání na střed-
ních vlnách, poslouchal tímto způsobem s oblibou 
Stránky na dobrou noc a o víkendu si nenechal ujít 
rozhlasové hry, natož svůj nejoblíbenější literárně-
-dramatický pořad Pokračování za pět minut. „Pak 
jsem dostal od babičky starý rádio, který se jmeno-
valo Kantáta, měl jsem ho za hlavou, a to bylo ještě 
zábavnější,“ připomíná, že ilegální Kantáta občas 
dovedla naladit i Radio Luxembourg, které vysílalo 
v tehdejším Československu nedostupnou hudbu.

Když Martin studoval na gymnáziu v Chotěboři, 
potřeboval si nejprve ujasnit, co se sebou. Učitelé mu 
sice nedávali moc šancí, přesto si řekl, že se stane 
novinářem, a přihlásil se do Prahy na tamní Fakultu 
žurnalistiky Univerzity Karlovy. Předměty studia byly 
ale často koncipovány jen jako teoretické úvody. Pro-
stě nudily. Když si u jedné zkoušky vylosoval otázku, 
jak se liší kniha a noviny, a dostal od pana profesora 
odpověď, že zatímco noviny po přečtení vyhodíte, 
kniha zůstává integrální součástí domácnosti, rozhodl 
se, že ještě v „prváku“ se studiem skončí.

Zlákalo ho rádio. Ostatně, zápasit s pravopisem 
mu přišlo mnohem složitější než pracovat s hlasem. 
Když Československý rozhlas na jaře roku 1989 vy-
hlašoval veřejný konkurz Junior zóna, nezaváhal. Kdo 
by nechtěl spolupracovat s prestižním magazínem 
Mikrofórum? Na Vinohradskou dorazilo osm desí-
tek zájemců, a Martin Ondráček s pár dalšími uspěl. 
Když se pak na přelomu května a června 1989 ocitl 
poprvé v budově rozhlasu jako elév, dostal okamžitě 
do ruky nahrávací techniku, aby ten samý den nato-
čil svoji první anketu. Vysílala se ještě večer. „Druhý 
den ráno − a to bylo úplně bizarní − si mě tehdejší 
šéfová redakce Mikrofóra předvolala: hele, je to moc 
pěkný, seš mladej, a my vysíláme o mladých, s mla-
dými a pro mladé, pojedeš udělat rozhovor s Vasilem 
Mohoritou…“ líčí Ondráček s úsměvem pro Sametové 
Rádio Retro, jak vyzpovídal předsedu ÚV SSM. Ná-
stup do Československého rozhlasu vyústil třetí den, 
kdy si Ondráčka zavolal elitní moderátor Ivan Jablon-
ský. Hele, pojď na mě chvilku mluvit, budeš se mnou 
dneska moderovat Mikrofórum. Takže moderoval od 
páté odpoledne do čtvrt na sedm, aby o deset minut 
později už seděl Na Smetance a pil tam jedno pivo 
za druhým. „Protože jsem tomu nemohl věřit,“ dodává 
se smíchem při vzpomínce na svého nejbližšího roz-
hlasového učitele.
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Mikrofórum (v šedesátých letech legendární) se 
nyní vysílalo každý den jako ikonický pořad stanice 
Praha, takže se dá předpokládat, že v časech soci-
alismu musela jeho redakce projít stranickým kádro-
váním. Navzdory tomu ale podle Ondráčka tvořila 
výjimečný „ostrůvek“, kde se mohlo s posvěcením 
Socialistického svazu mládeže říkat a vysílat o kou-
sek víc než na ostatních stanicích. Ilustruje to zážitek 
z reportáže, kterou natočil se svým kolegou Radko 
Kubičkem, jenž si v Mikrofóru coby student žurna-
listiky odbýval praxi. Když se v Praze konal Festival 
Francie, doprovázeli spolu několik francouzských 
účinkujících do jejich hotelu, kde zjistili, že probíhá 
„tradiční hra personálu na škubání západních cizinců“, 
vzpomíná Kubičko, jak jim vše neuvěřitelně předražili. 
Právě proto natočili obrázek tamních poměrů, který 
v proudu vysílání vynikl svojí kritičností.

Redakce Mikrofóra později vytvořila společný 
projekt se slovenským pořadem Rádio Elán. Výsle-
dem byla stanice EM, která se přihlásila do éteru 
v září 1989. „Mladí lidé konečně ztrácejí zábrany mlu-
vit otevřeně a do éteru zaznívají i hlasy lidí ‚z okraje 
společnosti‘,“ líčí stať Mikrofórum v době revoluce, 
kterou redakce pořadu publikovala v roce 1989. Sta-
nice měla nasytit potřebu posluchačů po moderním 
rádiu, které bude rychlé a nonkonformní. Emko cílilo 
na mladé lidi a nabízelo jim mimo jiné speciální hu-
dební vysílání. Právě na stanici EM zastihla Martina 
Ondráčka sametová revoluce. Když šel v pátek sedm-
náctého listopadu 1989 v průvodu na Národní třídu, 
hlásil se každou hodinu do zpráv. „Ve 20.00 jsem se 
hlásil s tím, že skupina se zastavila proti policajtům 
a uvidí se,“ připomíná, že poslední zpravodajská re-
lace dne skončila právě před kruciálním momentem, 
kdy jednotky demonstraci brutálně potlačily.

Protože o víkendu stanice EM nevysílala, strávil 
Martin Ondráček sobotu a neděli na kolejích. Měl s se-
bou naštěstí nahrávací techniku, takže stihl zachytit 
založení Občanského fóra v Činoherním klubu. Ná-
sledující dny s rozhlasovým vysíláním byly prý mimo-
řádně zvláštní. „Nevím, jestli to byla středa…, kdy hu-
dební redaktor Ivan Cafourek pustil na konci Mikrofóra 
Modlitbu pro Martu,“ připomíná píseň, která se stala 
symbolem sametové revoluce, a když ji z éteru slyšel 
ústřední ředitel rozhlasu Karel Kvapil, přiměla ho, aby 
celou redakci na hodinu vyhodil. „Aby ji druhý den 
znovu slavnostně přijal,“ doplňuje dobový paradox 
Ondráček. Později už podle něho byla doba těhotná 
tím, že se lidé méně a méně báli. Martin Ondráček 
se pohyboval mezi stávkovým hnutím a fakultou, ale 
i rádiem, kde občas o něčem promluvil a něco natočil.

Díky své dvojroli se stal jakýmsi reprezentantem 
studentského hnutí uvnitř rozhlasu. Takže když se 
pak po vzoru studentského vysílání FAMU v Česko-
slovenské televizi zrodil nápad zřídit něco podobného 

i v rozhlase, nemohl Ondráček chybět ve skupině, kte-
rá pod vedením nejstaršího Tomáše Klvani (také člen 
Mikrofóra) zašla přímo za vedoucím rozhlasové stani-
ce Československo. Delegace zapůsobila natolik pře-
kvapivě, že ihned získala vybavenou kancelář a navíc 
štědrý vysílací prostor. „Každý týden dvě půlhodinové 
relace a každý den v rámci vysílání Občanského fóra 
ještě deset studentských minut na celoplošné, nejpo-
slouchanější, federální stanici,“ dodává ke vzniku stu-
dentského vysílání Rádia Gaudeamus Radko Kubičko.

Protože se studenti těšili ve společnosti velkému 
respektu, měli redaktoři tohoto vysílání volné pole 
působnosti. Studenti jim občas „řekli“, co mají vysílat, 
nikdo je ale nekontroloval. „Jednoduše přišli na vysí-
lací pracoviště s magnetofonovými páskami a začali 
mluvit do éteru,“ líčí volnomyšlenkářské období On-
dráček. „Martin byl silný ve čtení zpráv a reportážích, 
rozhovorech a debatách. Hlas i styl měl bez jakékoliv 
přípravy takový, jako by se s rozhlasovým mikrofonem 
rovnou narodil a srostl,“ konstatuje Radko Kubičko, 
komentátor ČRo Plus.

Revoluční étos ale ze společnosti pomalu vypr-
chával a chaos vzrušených časů střídaly nové po-
řádky. Když studentské vysílání asi po půl roce za-
niklo, vrátil se Martin Ondráček do redakce Mikrofóra. 
Pracoval dál jako redaktor a moderátor pro stanici 
EM. „Ano, já taky moderoval, což pro posluchače 
asi nebylo úplně dobrý (smích), i když mi mikrofon 
na hlase přidává, tak z dnešního pohledu je jasný, že 
lidi, kterým je dvacet až dvacet pět let, před mikrofon 
nepatří,“ ohlíží se Martin Ondráček kriticky za svými 
moderátorskými začátky, kdy v sobě dle svých slov 
neměl potřebné zkušenosti, díky kterým by si vypěs-
toval přesnější rozlišování, co by se na mikrofon mělo 
a nemělo říkat. Když ale Emko ke konci roku 1990 
zaniklo a když potom zanikl i navazující programový 
okruh Rádio Mikrofórum, přesunul se na stanici Praha, 
kde se podílel na nedělním čtyřhodinovém bloku Až 
zítra bude pondělí. Tento hudebně zpravodajský od-
počinkový pořad shrnoval události týdne a avizoval 
ty nejdůležitější na příštích sedm dní.

Přišel rok 1993, kdy se v českém éteru ozvalo 
Rádio Alfa jako první celoplošná soukromá stanice. 
Vytyčilo si za cíl konkurovat zpravodajsko-publicis-
tickému Českému rozhlasu 1 – Radiožurnálu a sku-
tečně zlákalo řadu jeho profesionálů. M. Ondráček 
si nejprve vyzkoušel, jaké to je moderovat ve veřej-
noprávním a privátním rádiu souběžně, pak ale do 
Alfy přešel. Moderoval její večerní kontaktní pořad, 
který šel takříkajíc s dobovým trendem a zapojoval 
posluchače po telefonu. Bylo to prý podobně „di-
voké“ jako studentské vysílání v ČsRo. „Pamatuji si, 
jak jsem šel jednou moderovat, i když jsem nebyl 
ve formě. Druhý den si mě pozval generální ředitel: 
celý si to poslechneš a pak mi řekneš, jestli to bylo 
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dobrý nebo ne,“ připomíná svých devadesát minut 
absolutního pocitu trapnosti. Na druhou stranu to prý 
ale byla dobrá škola: pochopil, že alkohol vtipnost 
moderátora neposiluje. Celkově si ale moderaci na 
Rádiu Alfa dva roky užíval.

Souběžně s Alfou ale v roce 1993 začal spolupra-
covat se vznikající soukromou televizí FTV Premiéra, 
kde působil pod vedením rozhlasového kolegy Jana 
Pokorného. „Když jsme tam přišli, byla tam jedna 
kamera, jedna střižna, žádné auto. Takže zatímco 
ostatní televize ve zprávách říkaly, že jejich štáby 
vyjely, my jsme říkali, že náš štáb vyšel,“ říká se smí-
chem Pokorný coby současný ředitel Zpravodajství 
ČRo. Dřevní začátky soukromého televizního vysílání 
trvaly zhruba do roku 1995, kdy Martinu Ondráčkovi 
už souběžné moderování v rádiu i televizi lezlo krkem. 
„Začalo to být destruktivní, děláte furt to samý, pře-
hazuje vám to biorytmus, až začnete nenávidět židli, 
na který sedíte,“ vysvětluje, proč záhy nastoupil na 
Premiéru do plného úvazku. Jeho startovní pozicí byl 
reportér. Byť v životě nestál před televizní kamerou.

Na televizi Premiéra se mohl začít učit základní 
principy takzvaného infotainmentu, tedy spojení in-
formací a zábavy. Vlastně spíš odkoukávat, protože 
nejlépe je zvládala konkurenční TV Nova. „Můžete 
se tomu smát, ale faktem je, že těm klukům na Nově – 
kteří začali před kamerou rozdupávat vajíčka – se 
velmi rychle podařilo přitáhnout ke zpravodajství mi-
liony lidí,“ upozorňuje Ondráček, který se stal roku 
1997 vedoucím vydání zpráv Premiéry. „Od té doby 
vlastně něco řídím v médiích,“ poznamenává.

O dva roky později navíc dostal nabídku, aby tutéž 
práci dělal pro Novu. „Sedm týdnů jsem dělal vedou-
cího vydání týden tam a týden tam a jako bonus jsem 
měl holku ze Zlína,“ líčí Martin Ondráček vražedné 
tempo, které nakonec vyústilo v kariéru na Nově. Bylo 
mu devětadvacet let, když se začal učit od svých 
profesních vzorů na nejsledovanější televizi v Česku. 
„Pořád jsme diskutovali o tom, jak zajistit, aby si v tom 
portfoliu devatenácti zpráv každý divák našel jednu 
pro sebe,“ vysvětluje. Jeho ambicí bylo přitáhnout lidi 
k obrazovce, ale zároveň sdělit nějakou zprávu o zemi, 
ve které žijí. Byť dramatickým způsobem. „Přeci tím 
nejlepším nositelem informace je emoce. A největší 
skupina diváků je ta, která si chce říct, ježiši, to je 
dobře, že já tu jízdu na silnici přežil,“ uvažuje.

Zpravodajství Novy, za které měl od roku 2000 
zodpovědnost i jako zástupce šéfredaktora, od roku 
2004 jako šéfredaktor a od roku 2006 dokonce jako 
ředitel zpravodajství a publicistiky, se snažil dělat co 
nejatraktivněji, zároveň ale nechtěl propadnout bul-
váru. „Martin hodně dbal na to, abychom nepřekra-
čovali určité hranice – komerční televize sice infor-
muje o autonehodách a podobných neštěstích, není 
ale nutné, aby ukazovala jakkoliv drastické obrázky. 

Neříkám, že se nám to podařilo uhlídat všechno, ale 
hodně jsme dbali například o to, abychom chránili 
děti, když se staly obětí trestného činu,“ vysvětluje 
jeho tehdejší zástupce (šéfredaktora) Kamil Houska.

„Martinův styl řízení byl spíše generálský, ale tele-
vizní prostředí se svojí rychlostí to podle něj tak trochu 
potřebuje,“ líčí Houska. Ondráček podle něho vynikal 
tím, že byl schopný rychle se zorientovat v problému, 
měl cit pro televizní médium i schopnosti vysvětlit 
a obhájit své názory, i když nesly určitou míru vizio-
nářství. „Myslím si, že jde celkově o charismatickou 
osobnost, která si vždy uměla získat lidi na svou 
stranu,“ konstatuje K. Houska v roli ředitele zpravo-
dajství a publicistiky TV Nova. O Ondráčkově natu-
relu se přesvědčil i člověk, který byl jako odborník 
na informační technologie jeho pravou rukou při bu-
dování nového newscentra, se kterým Nova zavedla 
zcela nové metody výroby zpravodajství. „Vzhledem 
k jeho stylu řízení, kdy vlastně mluví do všeho a všem, 
je jeho invence vidět v celém pracovním přístupu 
zpravodajství,“ uzavírá Petr Slabý.

Po třinácti letech ve vysokých pozicích Martin 
Ondráček z nejsledovanější televize v Česku odešel. 
„Zahodil jsem průkazku do koše, před tím newscent-
rem, který jsem stavěl a na kterém jsem zešedivěl. Jel 
jsem na chalupu a udělal jsem si tam soukromej večí-
rek sám se sebou,“ přibližuje jeden z nejlepších dnů 
svého života. Jenže druhý den ráno zazvonil telefon 
poradce generálního ředitele Českého rozhlasu: ro-
zumíš zpravodajství, nechceš si ho poslechnout? „Tak 
já jsem si to pustil, a po dvou hodinách jsem málem 
zešílel. Hele, já bych to vzal,“ líčí moment v roce 2012, 
kdy se rozhodl měnit zpravodajsko-publicistickou 
stanici Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Nejprve jako 
poradce generálního ředitele Petera Duhana, o rok 
později už jako programový vedoucí nejposloucha-
nější stanice rozhlasu.

Spolu s Janem Pokorným, který usedl do šéfre-
daktorského křesla Radiožurnálu, pochopili, že vlaj-
ková stanice ČRo potřebuje zásadní změny. „Tehdy na 
tom byl Radiožurnál nejhůř v historii, mimo jiné proto, 
že privátní Rádio Impuls střílelo do toho, co v sobě měl 
nejvíc,“ uvádí s poukazem na konkurenční tlak. Aby 
se podařilo odvrátit pád poslechovosti, bylo zřejmé, 
že Radiožurnál musí naplňovat to, k čemu vznikl. „Být 
rolling news,“ zdůrazňuje Ondráček a jako příklad 
uvádí kauzu středočeského hejtmana Davida Ratha.

I když informace o jeho zatčení přišla už v 8.41 
ráno, Radiožurnál ji ve zprávách odvysílal poprvé 
o půl desáté, poté v deset, v jedenáct a ve dvanáct, 
ale ani v poledne ještě neodvysílal žádnou reakci, 
konstatuje Ondráček, což považuje za fatální chybu. 
Stanice podle něho nedokázala přepnout své me-
chanismy do „červeného modu“, aby se mohla plně 
soustředit na zcela mimořádnou událost.
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Cesta k akceschopnosti Radiožurnálu byla pod-
le Ondráčka dlouhá, protože nerespektoval základní 
principy, které jsou ve světě rozhlasové žurnalistiky 
univerzálně platné. Zejména pravidelnost. Ať už jde 
o hlasy moderátorů, celkový tón nebo hudební sklad-
bu. „Jestliže všechna rádia na světě tohoto typu rotu-
jí 600 až 800 skladeb, tak nemůžete mít rádio, které 
bude hrát 2000 skladeb,“ poukazuje na jeden ze zá-
kladních problémů. Hlavní výzvou pro něho bylo sjed-
notit stanici, která jako „kočkopes“ kombinuje proud 
hudby a příspěvků s pravidelnými pořady. Přetvořit ji 
tak, aby vzniklo čistě zpravodajské proudové rádio. 
Do změn se pustil s know-how z tvrdého konkurenč-
ního prostředí, které ale ctilo určité principy. „Hlavně 
jsme říkali, vy musíte mluvit tak, aby vám poslucha-
či rozuměli. Kolik našich posluchačů by dovedlo říct, 
co to je inflace?“ zmiňuje se skepsí nejčastější cizí 
slovo, které Radiožurnál používá.

V roce 2015 si Martin Ondráček „odskočil“ do vy-
davatelství MAFRA, kde jako ředitel jejího digitálního 
obsahu rozvíjel zpravodajské servery, následující rok 
už ale znovu začal dle svých slov „vyšívat“ na Radio-
žurnálu. Stal se šéfredaktorem Zpravodajství ČRo. 
„Kdo už má tady hájit normální slušnou žurnalistiku, 
která je rovná proti všem a která je z věcného hle-
diska správná, než média veřejné služby?“ vysvětluje 
svoji ambici. Dělat zpravodajství tak, aby bylo rychlé 
a energické, ale aby v něm zároveň posluchači Čes-
kého rozhlasu nalezli vyvážený pohled, podstatné 
informace i dobrou práci s jazykem. A kromě toho 
posluchači chtějí rádio, „které občas ukáže, že ho 
dělaj‘ lidi,“ uzavírá.

A je to právě potřeba otevírat veřejnoprávní in-
stituci lidem a přibližovat ji marketingově výraznými 
projekty, která významně charakterizuje Ondráčkovo 
působení ve službách Radiožurnálu či rozhlasového 
Zpravodajství. V roce 2013 vymyslel a zorganizoval 

projekt 90 statečných, kdy rozhlasový tandem po-
pulárních moderátorů Lucie Výborná a Jan Pokorný 
vyzpovídal za 48 hodin nepřetržitého moderování 
devadesát osobností. O rok později pak do mobilního 
studia na Václavské náměstí dorazila statečných celá 
stovka. „Já jsem byl vždy zastáncem toho, že musíme 
vstupovat do veřejného prostoru, a buďto tak, aby-
chom v něm byli vidět, nebo abychom ho spolu-měnili,“ 
vysvětluje Martin Ondráček. Ideální příběh takového 
vstupu do veřejného prostoru zažil při přípravách 
koncertu Karel Kryl 70, kdy do pražské Lucerny při-
šly k nedožitým narozeninám slavného písničkáře 
zazpívat kapely, které znovu nahrály jeho legendární 
písně. „A podařilo se nám stvořit hit, který se dodne-
ška hraje v rádiích,“ připomíná úspěch z roku 2014.

V roce 2017 pak ukočíroval zatím nejvýraznější 
ze svých marketingových projektů, jehož cílem bylo 
probudit zájem o seniory a jejich reálné životní situ-
ace. Několik tisíc Ježíškových vnoučat splnilo vánoční 
přání několika tisícům osamělých lidí. Od sady ko-
rálků přes bezpečnostní pás na invalidní vozík až po 
osobní požehnání od papeže Františka. „Komerční 
média chtějí žít jen svět hezkých, mladých a naděj-
ných. Proč by měly dělat projekt, jako jsou Ježíškova 
vnoučata?“ ptá se skepticky Ondráček. Zdá se, že ho 
rozvinul díky svému novinářskému, organizačnímu 
i marketingovému talentu, ale i díky mixu zkušeností 
jak z privátní, tak veřejnoprávní sféry. „Můžeme mu ří-
kat veřejnoprávní buldozer a neurážíme tím Martina ani 
buldozery,“ uzavírá jeho životní kamarád Jan Pokorný.
     
Prameny:

Rozhovor M. Ondráčka s T. Černým pro Sametové Rádio 

Retro (2014)

Osobní rozhovor s M. Ondráčkem (prosinec 2017)

Mikrofórum v době revoluce (Archiv ČRo, 1989)

Webové stránky www.jeziskovavnoucata.cz

Michal Ježek

„Mám chuť zlobit,“ říká moderátor Aleš Cibulka

Když v roce 2004 přebíral legendární pořad Tobogan, netušil, že bude zábavnou talk show moderovat 
sobotu co sobotu příštích čtrnáct let. Dnes patří mezi nejzkušenější moderátory Českého rozhlasu, ale 
i oblíbenou tvář televizní obrazovky. „Rozhlas je svobodnější,“ vysvětluje v rozhovoru o roli moderátora, 
který nechce sklouznout k rutině.

Mají vás posluchači rádi?
Jednodušší otázku na začátek nemáte? To byste 

se opravdu musel zeptat jich. Ale vzhledem k tomu, 
že letos je to přesně dvacet let od chvíle, kdy jsem 
poprvé promluvil na vlnách Českého rozhlasu, a ješ-
tě mě posluchači nevypískali, tak snad trochu ano.  

 
Vzpomínám si třeba na rok 2006, kdy mi posluchači 
Dvojky vyjádřili až neskutečnou podporu v nepříjem-
né kauze s Jiřím Paroubkem. To jsou chvíle, kdy jste 
rád, že se můžete pevně opřít o věrné posluchač-
stvo. A kdy vám vrátí tu práci, kterou pro ně děláte.
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Když točíte Tobogan v pyžamu, jste v pyžamu?
To si pište, že ano! Vzpomínáte si na televizní se-

riál Křeček v noční košili? Vnuk si vezme u babičky 
pradědečkovu noční košili a ve snu se za ním pře-
nese do minulosti. Hned jak jsem tohle coby kluk na 
obrazovce viděl, vyžebral jsem pradědečkovo py-
žamo a spal v něm noc co noc. Nikam jsem se nikdy 
pochopitelně nepřenesl. Získal jsem tak ale dokonalý 
oděv pro natáčení „pyžamových Toboganů“. Pět let 
jsem si zval hosty k nám domů. Oni byli uvolnění, 
otevření – a já je hostil v zeleném pruhovaném froté 
pyžamu s rodinnou historií. Dnes už je to trochu jinak, 
každou první sobotu v měsíci navštěvujeme hosty na 
místech, která mají rádi oni sami. 

Jde vám spíš o téma nebo o zážitek?
Jedna věc je, o co jde mně, a druhá to, co bude ba-

vit posluchače. Pokud jde o Tobogan, jsme „limitováni“ 
tím, že jsme zábavný pořad. Pobavit a zaujmout poslu-
chače před sobotním obědem. Nic víc a nic míň si já 
osobně nekladu za cíl. A pokud se třeba během hodi-
nového přímého přenosu i něco zajímavého dozvědí, 
tím líp. Mám rád hosty, kteří nejsou známí, profláknutí, 
jejich tváře neplní stránky novin. Bývají mnohdy víc 
vtipní než ostřílení baviči. Pokud se ale jejich jméno 
objeví na plakátě nebo v upoutávce, jsou posluchači 
tak trochu zklamaní. To si mohou dovolit kolegové 
v jiných typech pořadů. Pokud ale divák vstane v pět 
ráno a jede vlakem do Prahy na přímý přenos Tobo-
ganu, chce si také v památníčku odnést domů podpis 
nějaké slavné osobnosti. To prostě k Toboganu patří.

Známá osobnost má také v přímém přenosu mno-
hem jednodušší pozici. Tak třeba nedávný pořad se 
Zdeňkem Troškou. Diváci ho přivítali bouřlivým pot-
leskem a on pochopitelně nezklamal. Lidé ho milují. 
Je vtipný a navíc chytrý. Má rád staré knihy, a tak jsem 
mu jako překvapení pozval neznámého antikvariát-
níka. Diváci ho přichystali vlažným potleskem. Musel 
si jejich přízeň teprve získat. Po skončení pořadu se 
diváci ptali, kdo že to vlastně vůbec je, že je tak vtipný 
a zajímavý. Vyvážit hosty tak, aby to diváky bavilo, to 
je velká alchymie.

Co by se stalo, kdybyste nepozval slavnou osobnost? 
Vidím to podle své maminky. Přesná cílová sku-

pina Dvojky. Je nadšená, když přijde do vysílání Viktor 
Preiss, ví, co zpívala Petra Janů nebo co vyprávěla 
Eva Pilarová. Když odvysíláme úspěšný díl třeba s od-
borníky na nějaké téma, posteskne si: no, tentokrát 
tam nikdo moc nebyl… Jak už jsem řekl, v tom mají 
jiné pořady typu Host do domu nebo Mikrofórum 
mnohem větší volnost. Můžete si tam hodinu povídat 
s plastickým chirurgem nebo s odborníkem na dřevo, 
my ne. Naším úkolem je, jak jsem říkal, zaujmout – 
a pobavit. A nabídnout známé osobnosti.

A vaše maminka to řekne s jakou emocí, s výčitkou?
Vlastně tak trochu ano. Proto mám takové pra-

vidlo. Díky jednomu Troškovi můžu do vysílání „pro-
pašovat“ jednoho neznámého knihkupce. Někdy je 
prostě jedna známá osobnost tak nosná, že už další 
nejsou třeba. Čtyřikrát poctil Tobogan svou návště-
vou pan Václav Havel. Coby překvapení jsem pak pro 
něj mohl zvát, koho jsem chtěl.

Dalo by se říci, že vás v Toboganu postupem času 
zajímají spíše méně známá témata? Například sto 
let herce Svatopluka Beneše… 

Dle mého názoru je právě tohle téma přesně to, 
co Toboganu sluší. Pocta člověku, který si to za-
slouží. Neznamená to, že sobotu co sobotu musí být 
v našem pořadu bohapustá řachanda, to v žádném 
případě. Mám rád, když se naši posluchači mají po 
vysílání i o čem zamyslet. Ale implantujte tohle přání 
do zábavného pořadu, to je kumšt!

Je vyprávění historek podmínkou? 
My jsme zábavný pořad a naši posluchači se rádi 

smějí. Tak to prostě je. Někdy, přehnaně řečeno, leží 
smíchy od začátku do konce, ale já mám rád, když 
se to střídá. Jednou legrace, příště pocta, pak zase 
něco zajímavého. A když je u toho ještě legrace, je 
to bonus navíc. Je to fakt alchymie. Nikdy neodhad-
nete, jak to dopadne.

Píšete si scénář pořadu, nebo je to celé alchymie?
Přesně tak. Vytvářím si jen bodový scénář, takže 

si můžu maximálně tak plánovat, jak pořad zhruba 
proběhne. A tenhle jednostránkový boďák slouží jak 
mistrům zvuku, tak produkci v zákulisí. Můžu si pře-
dem určit, kdy bude jaká píseň, v jakém pořadí při-
jdou hosté, ale to je tak všechno. Ale doslovný scénář 
typu: „Dobré dopoledne, milí posluchači…“ To ne, to 
by mě ani nebavilo. Miluji improvizaci.

Tobogan jste dříve vysílali z Divadla U Hasičů, teď ho 
vysíláte z největšího rozhlasového studia na Vino-
hradské. Proč myslíte, že na živé vysílání lidé chodí? 

Myslím, že diváky baví právě to napětí, ta nejis-
tota. To vzrušení být u toho, když něco vzniká. Přímý 
přenos, improvizace, nic není nazkoušeno, nacvi-
čeno. Pro diváky je prostě vzrušující být u toho. I ta 
představa, že já právě teď sedím ve studiu na Vino-
hradské a někde u Aše nebo v Ostravě jsou poslu-
chači u rádia doma nebo třeba na zahrádce a slyší 
to, co já právě teď vidím. A ty tleskající ruce, které 
slyší, ty jsou moje! Jsou tváře, které vídám ve studiu 
sobotu co sobotu. Jsem moc rád, že si Tobogan zís-
kal jejich důvěru. Stojí jim za to dva měsíce předem 
si obstarat lístky, jet mnohdy přes celou republiku 
a být na místě.
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O posluchačské skupině Dvojky se říká, že je velmi 
konzervativní.

To mi povídejte! Má to své výhody i nevýhody. 
Tobogan vysílá Český rozhlas od 24. listopadu 1990, 
tedy téměř třicet let. Týden co týden ve stejný čas. 
Naši posluchači prostě mají rádi svou jistotu. Ale zá-
roveň také milují překvapení.

Co se stane, když náhodou chybíte, třeba onemoc-
níte? 

To by se pochopitelně nemělo stát. Vysílal jsem 
už se čtyřicítkou horečkou i den poté, co umřel můj 
tatínek. Taková je prostě naše profese. Od října 2004 
jsem nechyběl jedinou sobotu. Tedy kromě začátku 
roku 2016, kdy jsem si naordinoval tříměsíční pauzu. 
Jak v rozhlase, tak v televizi. Jak se ukázalo, byla pro-
spěšná pro mě i pro posluchače. 

Tobogan i vy jako slavný moderátor máte vlastně 
svůj klub fanoušků. Mezi posluchači dominují lidé 
nad padesát, šedesát let. Chcete ho omladit? 

Dle mého to není dost dobře možné. Proč? Snahy 
přitáhnout k rozhlasovým přijímačům mladou gene-
raci jsou podle mého zbytečné a marné. Vím to podle 
svých synovců a neteří. Preferují naprosto jiný druh 
zábavy. Prostě by je ani nenapadlo pustit si rádio. 
Natož Dvojku, která je primárně určena pro zralejší 
posluchače. Já vidím správnou cestu ve snaze udr-
žet si stávající posluchačskou rodinu a dát jim přesně 
to, co od nás očekávají. Představa, že si patnáctiletí 
teenageři hromadně pustí Tobogan, je lichá. Samo-
zřejmě i nás poslouchají mladí, často také přijdou na 
vysílání, ale to jsou spíš výjimky. Hned se jich před 
začátkem vysílání ptám, jestli k nám nezabloudili 
omylem. (smích)

Co by se stalo, kdybyste vedle legendárního 
herce Viktora Preisse pozval šestnáctiletého you-
tubera, aby si prarodiče měli o čem povídat se svý-
mi vnoučaty? 

Tak zrovna tohle vůbec není špatný nápad. Jak 
jsem řekl, naši posluchači jsou sice konzervativní, 
ale zároveň zvídaví a zvědaví. Tohle funguje. Museli 
bychom k němu pozvat i nějakého známějšího hosta. 
Tedy známějšího pro střední generaci. Vzpomínám 
třeba na Tobogan, kdy jsem pozval herečky napříč 
generacemi. Nejstarší byla tehdy devadesátiletá Luba 
Skořepová, nejmladší dvanáctiletá Anna Čtvrtníčková. 
A fungovalo to dokonale. 

Kolik let má pak podle vás pořad před sebou, vzhle-
dem k věkovému průměru posluchačů? 

Při pohledu do publika je znát, že se naše cílová 
skupina omlazuje a vypadá celkem zdravě. Takže je 
reálná šance, že to v Toboganu doklepu do důchodu. 

Pokud budou mít posluchači zájem, pojedeme dál.

„Hosté vědí, že je nepotopím.“

Když vás sleduji, jak moderujete Tobogan, říkám si, 
kdo vlastně jste? Zdá se mi, že do studia přijde kluk 
naplněný energií, která z něho vyzařuje, dělá si ze 
sebe legraci a tak trochu působí jako vnuk. 

Jojo, to už jsem taky slyšel. Ideální vnuk, kterého 
by si posluchačky u rozhlasového přijímače přály 
mít. Možná to vzniklo díky pořadům, které jsem kdy 
v rozhlase či v televizi moderoval. O češtině, o sta-
rých hereckých hvězdách, vydávám kalendáře pro 
pamětníky… Lidé mají pocit, že i doma mluvím spi-
sovně, nekouřím, nepiju a sotva vejdu domů, pustím 
si v televizi černobílý film. Samozřejmě to tak není. 
Zeptejte se mého Michala! (smích) Samozřejmě je 
to zčásti role, která mi ale není nepříjemná. I když 
někdy mám chuť tak trochu zlobit! (smích)

Jak to vypadá, když v Toboganu zlobíte?
Vím, co si smím dovolit. Například nemůžu mlu-

vit sprostě. Když je ale hostem někdo, koho dobře 
znám, jako je třeba zpěvačka Eva Pilarová, tak si můžu 
dovolit otázku typu: Evo, je na tobě ještě něco pů-
vodního od těch šedesátých let? Jak to bylo s těmi 
tvými plastikami?

To je ostré.
Samozřejmě to řeknu důstojně, protože vím, že 

to máme s Evičkou nacvičené, a strašně se mi líbí, 
jak lidem zatrne. Proboha, on se zeptal takové dámy 
na tak intimní věc? Vždycky ale musíte přesně vě-
dět, jestli váš protějšek na tuhle hru přistoupí. Pokud 
ano, je to pro mě živná půda, která mě baví. Přesně 
takhle nám to fungovalo s herečkou Jiřinou Jirásko-
vou. Balancování na hranici, to je ono. Otázku „jak 
jste začínali“ už položil kdekdo, ale zeptat se „jak 
chcete končit“ mi připadá trefnější. 

Jakou hranici při takovém odhalování osobností už 
nepřekročíte?

Nesmíte hosty potopit, urazit je a nesmíte dopustit, 
aby se posluchači cítili trapně. Ta hranice je někdy 
strašně tenká… Je důležité ji nepřekročit. Pokud to 
zvládáte, pak si můžete dovolit zavolat panu Munza-
rovi, panu Preissovi, paní Maciuchové, Václavu Hav-
lovi – a oni řeknou, že rádi přijdou, neboť vědí, že se 
jim u nás nic špatného nestane. Bulvární pikantnosti 
z rodinného života z nich páčit nebudu.

A když přestřelíte? Dá se z toho vybruslit?
Co jiného vám v přímém přenosu zbývá. I to se 

pochopitelně stane. I když osobní pocit je často velmi 
mylný. Někdy mám opojný pocit, jak krásně se pořad 
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vydařil, a ohlasy nejsou nic moc. Jindy se domů vra-
cím téměř kanálem a říkám si, jestli jsme spíš neměli 
lidem vrátit vstupné, a dostávám esemesky a maily 
od těch, co poslouchali, a oni píší, jak se úžasně bavili. 
Zvykl jsem si sám své pořady nehodnotit. Vždycky 
je to matoucí.

Není to ale jen kontakt s hosty a posluchači v sále, 
na který musíte při moderaci myslet, souběžně si 
musíte představovat posluchače, které nevidíte. To 
je celkem složitá interakce. 

Neskutečně. Divák u televize přesně vidí, co se 
právě stalo, proč se publikum směje nebo proč ani 
nedutá. Posluchači u přijímače to musíte zprostřed-
kovat. Nesmí mít pocit, že o něco přišel. Rozhlasový 
moderátor plní i funkci posluchačských očí. Musí po-
psat to, co se právě ve studiu děje. Tak, aby měli lidé 
doma pocit, že jsou u toho. Jsem ale zásadně proti 
webovým kamerám při našem vysílání. Když hosté 
začnou před návštěvou rozhlasu přemýšlet, co si 
vezmou na sebe, a dámy se začnou líčit, je to špatně.

Pokud usilujete o to, aby se vaši hosté „otevírali“, 
znamená to, že chcete posluchačům přenést váš 
vzájemný zážitek blízkosti? 

Pokouším se o to. Na jedné straně musíte dostát 
tradici Českého rozhlasu, tradici třicetiletého Tobo-
ganu. Na straně druhé ale nesmíte ustrnout a při-
nášet pořád něco nového. Hodně se mi líbil slogan, 
který běžel před lety na naší stanici: „Poslechněte si 
nás, abyste slyšeli, jak jsme se změnili!“ Už nejsme 
ta stanice, kde se hraje dechovka a minutu se čeká 
na časové znamení. 

I vy sám se snažíte měnit. 
Baví mě překvapovat. Posluchače, hosty i sám 

sebe. Předvánočních, silvestrovských nebo prázdni-
nových Toboganů už jsme dělali desítky. Vždycky ale 
musíte přijít na něco nového. Co bude bavit. Dlouhá 
léta jsme dělali Tobogan v tandemu s Yvonou Žer-
tovou, tu před pár lety nahradila Kateřina Coufalová. 
Je o deset let mladší, orientuje se v jiných žánrech, 
často přijde s nápadem, který bych já sám neměl, 
nebo přivede hosty, které bych já nepozval. Prostě 
proto, že jsem je neznal. 

„Nevěděl jsem, jestli se k moderování vrátím.“

Jak to děláte, abyste nespadl do stereotypu? Na 
konci roku 2017 jste oslavil svůj 500. Tobogan.

Ano, ještě pár sobot a budu náš pořad moderovat 
déle než Tomáš Sláma, který byl s jeho jménem spojen 
prvních čtrnáct let. Ověřil jsem si, že když máte pocit, 
že už chodíte za mikrofon jako do rutinní práce, je 
lepší dát si „oraz“. Nastala doba, kdy jsem moderoval 

krom Toboganu i několik televizních pořadů a jednoho 
dne se přistihnete, že nejdete do své milované práce, 
ale do Kolbenky. Včas jsem to zastavil. 

Takže Tobogan k tomu syndromu vyhoření také 
přispěl?

Tak bych to neřekl. Ten mě vždycky spíš nabí-
jel. Proto Tobogan a Český rozhlas tak miluju, jsem 
s ním už dvacet let. Ať se dělo cokoli, ať jsem dělal 
v České televizi nebo na Barrandově, ať jsem měl 
práci na obrazovce nebo ne, vždycky tu byla jistota 
v podobě Toboganu. Tam jsem chodil pro energii. 
To, co mi ten pořad dal, se mu snažím vracet. A je 
to někdy šichta. Jsem perfekcionista, takže hledám, 
šprtám, telefonuju, googluju…

A to je pro moderátora špatně?
Když jsem točil rozhovor s Karlem Šípem, který 

je podle mě u nás špičkou, co se talk show týká, 
tak jsem se ho ptal na nějakou radu. Překvapil mě 
tím, jak často mě sleduje či poslouchá, a on mi ten-
krát dal jedinou radu – „Berte to víc zlehka!“ Řekl to 
mnohem, mnohem lidověji, jak bych to parafrázoval 
slušně, no prostě netlačit na pilu. Nebýt tak úporný, 
předpřipravený a svázaný. 

A to byl váš restart, že jste začal moderovat víc po 
svém?

I tohle byl jeden z impulzů. Ta práce musí bavit 
i moderátora samotného. Pokud ne, je to na něm znát.

Co když se ale stane, že budete muset moderovat 
Tobogan podle zadání? Že třeba rozhlas bude chtít, 
abyste připravil Tobogan pro teenagery, aby ho mohli 
sledovat na chytrých telefonech. 

Proč ne? Já jsem, jak říkám, „pro každou špatnost“. 
Jen si nejsem jistý, zda by byli mladí na mobilech nad-
šení, že budou sledovat Cibulku ve středních letech. 
Možná by mě vzali na milost, protože mě má ráda 
jejich babička! (smích)

Není to někdy depresivní, když vidíte, jakou sledo-
vanost mají na sociálních sítích náctiletí youtubeři, 
kteří se nemuseli vypracovávat jako vy? 

Upřímně? Tuhle možnost jim moc závidím. Já 
když jsem chtěl ve dvanácti něco dělat, začal jsem 
vydávat školní časopis a ve čtrnácti jsem si přišel 
říct o práci do nově vzniklého regionálního rádia. 
Víc možností nebylo. Dneska jde cokoli. Miluju tuhle 
dobu a její možnosti v tom smyslu, že nikdo už ne-
může naříkat: „Kdybych já vydal svoji knihu, to by byl 
bestseller. Kdybych měl peníze na cédéčko, byla by 
ze mě hvězda. Kdybych já měl někde svojí talk show, 
to by byla bomba…“ Není nic jednoduššího než si 
vydat knihu, cédéčko, anebo mít svůj pořad a dát ho 
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na net. Diváci rozhodnou. Kdo stvořil Kazmu nebo 
Kovyho? Právě oni!

Nedávno jsem viděl na netu jeden Kovyho příspě-
vek. Seděl doma před rozestlanou postelí a ve vyta-
haném triku něco sděloval svým divákům. Já bych si 
nejdřív vzal na sebe něco lepšího a před natáčením 
bych tu postel ustlal. A to je špatně.

Co kdybyste to podobně udělal vy v Toboganu, že 
byste se vůbec nepřipravil?

To mě ohromně láká. Ale jak se znám, stejně bych 
si udělal pár poznámek.

Nevnímáte ale youtubery jako svoji konkurenci? 
Vůbec ne. To je úplně jiná profese, zcela jiný obor. 

Můžete mít úspěšný pořad na netu, ale pak firma XY 

pořádá vánoční večírek a stejně potřebují moderátora. 
Aby přivítal diváky, poděkoval sponzorům a uvedl 
generálního ředitele. 

Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak budete mo-
derovat třeba za deset let?

No, to už asi nebudu „ideální vnouček“, ale pa-
desátník! Nevím, o tomhle nepřemýšlím. Jsem pro-
stě moderátorem, protože mě to baví. Jednou třeba 
někdo přijde a řekne mi, že už patřím do starého 
železa a Tobogan převezme… Já nevím kdo, možná 
právě Kovy.

A Kovy si vás bude brát jako hosta?
To doufám! Pozve si mě, aby ukázal živou mode-

rátorskou fosilii! (smích)

Josef Maršík

Okénko rozhlasových pojmů 10

Rozhlasovost

V seriálu věnovaném základním rozhlasovým pojmům, 
který je určen zejména začínajícím spolupracovní-
kům, se chceme věnovat pojmu, jenž v historii naší 
rozhlasové teorie a praxe patřil k nejdiskutovaněj-
ším. Jde o pojem rozhlasovost. V rozhlasové teorii 
je zpravidla definován prostřednictvím příbuzného 
pojmu specifičnost, který vyjadřuje to, co je pro 
rozhlasovou komunikaci typické, čím se rozhlasová 
tvorba odlišuje od ostatních sdělovacích prostředků, 
tedy to, co je pro ni specifické. Rozhlasovostí se pak 
rozumí míra uplatnění těchto specifických rozhlaso-
vých prvků v konkrétním pořadu. Z tohoto hlediska 
můžeme o jednom pořadu prohlásit, že je „rozhla-
sovější“ než druhý, pokud uplatňuje tyto specifické 
prvky ve větší míře než druhý. To je ovšem značně 
abstraktní a nekonkrétní teorie, která pro vlastní roz-
hlasovou tvorbu nemá valný význam.

Podívejme se proto na některé vybrané názory 
k tomuto pojmu, které zazněly v anketě uskutečněné 
před více než půl stoletím a které jsou podstatně 
konkrétnější. Přestože byly vysloveny v jiných spole-
čenských podmínkách a byly determinovány jinými 
dobovými normami a jinou hierarchií hodnot, mohou 
být podle našeho soudu zajímavé i pro současnost. 
Tak jako současná literární tvorba čerpá podněty 
z literatury starší a staré, tak i současná rozhlasová 
tvorba by se neměla uzavírat do sebe, ale hledat také 
to, co bylo ve vývoji rozhlasu nosné a progresivní, co 
tvoří ve vývoji rozhlasu kontinuitu a na co lze také 
dnes, byť v jiných společenských, ekonomických 
i technických podmínkách, navazovat. Tím spíše, že 

v 60. letech minulého století, zvláště v jejich druhé 
polovině, zaznamenal rozhlas mohutný tvůrčí rozvoj, 
který právem hodnotíme jako renesanci rozhlasové 
tvorby. Ankety se zúčastnila řada rozhlasových pra-
covníků, teoretiků i rozhlasových herců.

Anketní otázka zní: Co je to rozhlasovost?

Karel Höger, divadelní, filmový a rozhlasový herec
Musím se přiznat, že jsem o tomto termínu nikdy ne-
přemýšlel, i když rozhlas je po mnohá a mnohá léta 
jedním z míst mé herecké práce. A to jsem začínal 
v rozhlase ještě v Brně, v tom brněnském rozhlase, 
který byl stanicí opravdu avantgardní, kde Bezdí-
ček, Kožík a Chalupa, abych jmenoval hlavní, se bili 
o umělecký tvar nového sdělovacího prostředku. 
Vytvořil jsem tam řadu opravdu milých postav a do-
dnes chovám jako vzácnou památku dopis Šrámkův, 
který mi poslal poté, kdy jsem u brněnského mikro-
fonu hrál Ratkina v Kožíkem zdramatizovaném „Stří-
brném větru“.

Říkáte rozhlasovost? Asi v tom tedy něco bude – já 
ovšem osobně necítím potřebu se přelaďovat na nové 
rejstříky, když místo mezi kulisami divadla nebo před 
okem filmové kamery stanu ve střízlivém prostředí 
rozhlasového studia, ať už s partem veršovaným, 
s prózou či úlohou rozhlasové hry. Přátelství moje 
a rozhlasového mikrofonu je starého data, známe 
se hodně dlouho a vím, jak tlumočí můj hlas i moje 
pojetí a co ode mne chce.
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Rozhodně se nedomnívám, že rozhlas je divadlem 
pro nevidoucí, ačkoliv dovedu ocenit, co právě pro 
ně znamená.

Já bych to, čemu říkáte rozhlasovost, viděl v tom, 
jak tu je vše soustředěno na jeden výrazový prostře-
dek – hlas, jak herec se nemůže opírat ani o gesto, ani 
není zmnožována sugestivita jeho projevu různými 
vzdálenostmi a úhly kamery, jak tu nemá k dispozici 
ani kostým, ani kulisu, jak hlas, jedině hlas má mno-
honásobně zmnoženou funkci.

Herec před mikrofonem by měl být, jak to kdysi 
po něm žádal Kožík, „hlasatelem vlastní duše“. Totiž 
mikrofon má jednu schopnost, odhalit plochou rutinu, 
obratnost bez vynalézavosti, neměnnost, standard-
nost výkonu, řemeslnost bez uměleckosti. Příkladů 
je mnoho a setkáváme se s nimi u přijímačů denně. 
Rozhlasovost vidím právě v tom kusu fyziologické 
bezprostřednosti, která musí nahradit tu neviditelnost 
hercovu, v onom způsobu, jak si vytvoříme jakéhosi 
fiktivního posluchače, skoro symbol posluchače, 
k němuž mluvím a jemuž více než stoprocentně se 
snažím přiblížit to, co říkám do mikrofonu. Ono zná-
sobené vcítění do posluchačovy mentality je úko-
lem, myslím, nejtěžším. Nesmím mu ovšem lacino 
posluhovat, musím ho s určitou dávkou ušlechtilé 
demagogie přinutit, aby se se mnou sžil v mé před-
stavě, musím, jako pochopitelně ve všech projevech 
hereckých, ať se dějí z platforem jakýchkoliv, zároveň 
sloužit autorovi i posluchači, aniž zradím a podcením 
svým výkonem sama sebe.

Někdy se zdálo, že třebas čtení není záležitostí 
rozhlasovosti, že tady slouží rozhlas jen jako tlumoč-
nický prostředek, snad ne daleký telefonu. A právě 
to mne vždy lákalo, udělat z toho víc … a láká mne 
to dodnes. Jsem rád, když můj přístup k takovému 
úkolu je pochopen režisérem, když se snažíme všemi 
prostředky povýšit prostou sugestivitu psaného slova 
do nových poloh a vlastně učíme posluchače nově 
a jinak si číst sám pro sebe.

Rozhlasovost – já vím, to je tolikrát diskutovaný 
pojem a jinak se k němu postaví spisovatel a jinak 
režisér a jinak hlasatel, reportér, dramaturg. Všechny 
ty názory by ovšem měly mít společného jmenova-
tele – lásku k člověku, onu odpovědnost, kterou má 
mít každý, jak se jakkoliv podílí na rozhlasové práci. 
Lásku k člověku, k němuž přicházíme prostřednictvím 
přijímače, jehož jsme na kratší i delší chvíli hostem. 
Měli bychom proto být hostem dobrým a štědrým, 
aby zatoužil, abychom ho zase znovu navštívili.

Josef Bezdíček, režisér a profesor AMU 
(zkrácený záznam)
Rozhlasovost je třeba hledat především ve sdělovací 
formě, na kterou je rozhlas svým akustickým omeze-
ním odkázán. Záleží proto na každém pořadu zvlášť, 

jak tyto podmínky splňuje po stránce stylistické, 
koncepční (kompoziční) i interpretační.

Rozhlasovost pořadu lze zkoumat pouze na něm 
samém, vždy z hlediska jeho vlastní působivosti, niko-
liv z hlediska obecné rozhlasovosti. Ponechám-li stra-
nou hudbu, považuji za jádro rozhlasovosti mluvní pro-
jev. Z této skutečnosti vyplývají pak všechny ostatní 
její principy, jako je požadavek myšlenkové přehled-
nosti, poutavosti a sociálnosti pořadu.

Rozhlas nesmí ztratit z patrnosti, že poslech roz-
hlasových pořadů vyžaduje od posluchačů více sou-
středěnosti a napjaté pozornosti (tedy více spolu-
práce) než vnímání hry na jevišti, v kinu a při televizi 
nebo na koncertě. Nesmí se zapomínat, že při posle-
chu musí představivost pracovat mohutněji a že je 
tedy rovněž podmínkou rozhlasovosti umění podnítit 
posluchačovu představivost a udržovat ji při poslechu 
v trvalém vypětí, bez ohledu na to, zda je to vypětí 
rozumové/myšlenkové nebo citové povahy. Značnou 
úlohu zde hraje míra únosnosti posluchačova vnímání.

Ale otázka rozhlasovosti netkví ani tak v samém 
kombinačním použití jednotlivých, napohled nesou-
rodých prvků, jako v tom, jak autor těchto prvků po-
užil, jak pamatoval na to, aby působil na posluchačův 
rozum i cit, na jeho představivost, aby posluchač ne-
postrádal „vidění“, ale aby nebyl unavován množstvím 
různorodých faktů, mnohomluvností textu anebo 
přemírou nefunkční akustické kulisy či jiných dělících 
zvukových a hlukových pomůcek.

Dr. Milan Maralík, zástupce hlavního redaktora
Lehčí je věru říci, co rozhlasové není. Rozhlasová není 
jakákoliv neupřímnost, předstírání, faleš. Rozhlas je 
zmnožuje s obzvláštní citlivostí.

Rozhlasově působí tedy jen to, co je pravdivé. Ale 
ne vše pravdivé je rozhlasové. Musí tu být ještě za-
ujatost pro pravdu. Ale ani všechny formy zaujatosti 
nejsou rozhlasové. Vemlouvavost a patos nejsou 
přesvědčivé. Tím méně rozčilení.

Rozhlasová je i řeč faktů, ovšem nezkreslená ani 
svéráznou redakcí, ani svérázně patetickým hlasa-
telem.

Řeč faktů i řeč argumentů je nejpůsobivější, když 
je koncizní.

Rozhlasový je lidský hlas, krásný lidský hlas. My-
slím, že je podceněna jeho rozhlasovost, že rozhlas 
ještě z něho nevytěžil, co mohl. Ani v poloze „agi-
tační“, ani v poloze umělecké.

Krásu a sílu lidského hlasu někdy – dosti často – 
suplují různé zvukové a hudební efekty. Neprávem. 
Nedá se nahradit.

Dr. Ferdinand Smrčka, hlavní redaktor
Rozhlasovost nás znovu trápí od doby, kdy sledu-
jeme pohyb čísel koncesionářů rozhlasu a televize. 



75Svět rozhlasu 39–40 / 2018

Ale není důvod k panice. I tam, kde začali s televizí 
dřív než my, prokazuje rozhlas úctyhodnou vitalitu. 
Rozhlasovost neznamená proto hledat nové fígle, ale 
pravé pole působnosti rozhlasu v naší společnosti 
vzhledem nejen k televizi, ale i k tisku. Trpíme neroz-
hlasovostí našeho programu nejen pro nedokonalou 
znalost našeho řemesla, ale proto, že se zahlcujeme 
množstvím úkolů, které rozhlas neunese.

Co je největším nepřítelem rozhlasovosti?

1. Jestliže si rozhlas myslí, že je na všechno sám.
2. Jestliže posluchače unavuje oposlouchanými 

a afektovanými hlasy a prázdnými myšlenkami, 
ať už jde o řeč, hudbu nebo zpěv.

3. Jestliže posluchače jakkoli šidí.
4. Jestliže posluchače uvede do hlubokého lesa 

a tam se mu ztratí.

Co rozhlasovosti nejvíce prospívá?

1. Jestliže rozhlas využívá svých největších před-
ností, rychlosti, pohotovosti, napětí, překvapení, 
bezprostřednosti.

2. Jestliže si uvědomujeme, že rozhlas neangažuje 
jen druhou signální soustavu, ale ve velké míře 
posluchače získává nebo odrazuje již hlasovým 
projevem.

3. Jestliže co nejvíc těžíme z krásy, sociální a emo-
cionální síly lidské řeči, z bohatství říše zvuků.

4. Jestliže si posluchače vážíme a jsme mu blízkým 
přítelem nejen o Vánocích a na Silvestra.

Josef Branžovský, vedoucí redaktor 
(zkrácený záznam)
V užším, specifickém smyslu je rozhlasové to, co zá-
měrně a poučeně, někdy také jen instinktivně, využívá 
výrazových prostředků vlastních jen nebo především 
rozhlasu. Rozhlasové tedy například je vysílat infor-
mace nebo jiný pořad o významné události ihned. 
Rozhlasové je odložit všechen patos ve stylizaci textu 
i v hlasovém projevu, uvědomit si psychickou situ-
aci člověka poslouchajícího o samotě nebo v malé 
skupině a vycházet z ní, jinak mluvíme do prázdna, 
nebo dokonce dosáhneme opačné reakce, než jsme 
zamýšleli. Z tohoto hlediska bychom vlastně měli 
promýšlet každou relaci individuálně: ke komu mluví, 
v jaké psychické situaci jej zastihne.

Rozhlasové vysílání se děje v čase, proto je roz-
hlasové jen to, co je dramatické. Dramatičnost sama 
o sobě není pro rozhlas specifická, specifické pro 
rozhlas však je, že se musí uplatňovat všude. Popis, 
rozvleklost, je smrt rozhlasového účinku. I zpravo-
dajská relace jako celek musí mít v tomto smyslu 
spád, vzruch, napětí. Rozhlasové je „posouvat děj“ 
promyšlenou stavbou záběrů (točených, mluvených, 
zvukových), z jejichž sledu a konfrontace vyrůstá 
umocněný obraz skutečnosti.

Tolik jen několik anketních názorů, které byly vyslo-
veny k pojmu rozhlasovost. Jistě by bylo zajímavé 
uskutečnit tuto anketu dnes a porovnat, jak se té-
měř po šedesáti letech názory na to, co je a co není 
rozhlasové, proměnily. Možná bychom zjistili, že se 
podstatně nezměnily.

Josef Maršík

Okénko rozhlasových pojmů 11

Tréma u mikrofonu

Téměř každý rok si některý student audiovizuální spe-
cializace postěžuje, že má u rozhlasového mikrofonu 
nebo před televizní kamerou trému, a žádá o radu, 
jak se s ní vyrovnat. V některých případech jsou stu-
denti trémou téměř až paralyzováni, a jejich mluvní 
výkon má proto daleko k optimální úrovni. V dnešním 
Okénku, které je opět určeno především začínajícím 
spolupracovníkům, si proto pokusíme ujasnit, co to 
tréma vlastně je, jak se projevuje a hlavně jak se s ní 
vyrovnat tak, aby nepřesáhla „přijatelnou“ hranici.

Pojem tréma pochází z latinského tremere, což 
v překladu značí zachvění, třes, v odborné terminolo-
gii má název iracionální emotivní reagencie. Postihuje 
každého, i když s výraznými individuálními rozdíly. 

Z psychologického hlediska jde o stav emočního na-
pětí, který vzniká zejména před nějakým veřejným 
vystoupením (anglické označení stage fright = strach 
z pódia) nebo také v jiných situacích, které jsou pro 
nás subjektivně významné a důležité. Bývá spojo-
vána s pojmy strach, úzkost, napětí, obava, nejistota, 
nedostatek sebedůvěry, stres. Často nás postihne 
nečekaně, a to v situacích, které zvláště předpoklá-
dají naše plné soustředění a koncentraci.

Některý z projevů trémy jsme všichni určitě zaži-
li. Je jich celá řada. Před vystoupením a v jeho prů-
běhu se začneme potit (zejména na čele a na dla-
ních), najednou se nám špatně dýchá (zvyšuje se fre-
kvence našeho dechu – tzv. lapáme po dechu), při 
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interpretaci textu začneme dělat přebrepty, nejsme 
schopni se soustředit, špatně artikulujeme (mění se 
kvalita i kvantita výslovnosti samohlásek a souhlásek, 
některé hlásky vynecháváme), chvěje se nám hlas, 
máme ho přiškrcený, nejsme schopni ovládat rych-
lost našeho projevu a intonaci, zčervenáme, zrych-
leně mrkáme, třesou se nám ruce, provádíme ne-
koordinované pohyby, cítíme svalové napětí až kře-
če, máme sevřený žaludek, polykáme, máme sucho 
v ústech, buší nám srdce, máme tzv. okna, objevuje 
se agresivita, nebo naopak otupělost, nejraději by-
chom ze studia utekli atd. atd. To vše se pak často 
projeví v nesoustředěném a nepřesvědčivém proje-
vu na mikrofon.

Psychologové se vesměs shodují v názoru, že 
tréma se vždy nemusí projevovat negativně. V ur-
čité míře nám pomáhá ke koncentrovanějšímu, sou-
středěnějšímu a kvalitnějšímu výkonu. Jde tedy o to, 
abychom měli trému a její projevy pod kontrolou, aby 
negativně neovlivňovala náš život a kvalitu našeho 
pracovního výkonu, ale abychom ji dokázali vědomě 
zkrotit do přijatelných mezí. V literatuře můžeme na-
lézt řadu doporučení a návodů, jak trému potlačit, aby 
se postupně nezvyšovala a z pouhého nepříjemného 
pocitu před vystoupením se nestala zničující fobie. 
Zkušenosti kolegů od mikrofonu ukazují, že cílevě-
domý racionální boj s trémou přináší dobré výsledky 
a že nad ní lze zvítězit, nebo ji alespoň omezit tak, 
abychom ji dokázali zvládnout na přijatelnou úroveň.

Bohužel neexistuje nějaká univerzální zaručeně 
účinná metoda, která by nám problém s trémou oka-
mžitě a navždy vyřešila. Následující rady vycházejí 
hlavně ze zkušeností z rozhlasové praxe a nefungují 
univerzálně – každý by si měl vybrat takovou metodu, 
která pro něj přináší nejlepší výsledek.

1. Uvědomte si, že tréma není projevem vaší nedo-
konalosti, ale projevem vaší zodpovědnosti před 
vystoupením na mikrofon. To, že máte trému, ne-
znamená, že nejste schopni podat profesionální 
výkon, ale právě naopak, že tréma vám pomůže 
k soustředěnějšímu a perfektnějšímu projevu. 
Sám jsem viděl některé kolegy, kterým se i po tři-
cetileté praxi u mikrofonu třásly ruce při interpre-
taci textu, ale jejich výkon byl naprosto brilantní.

2. Tréma vzniká z negativních myšlenek typu: „No, 
to bude průšvih“, „Všichni se mi vysmějí“, „Určitě 
to nezvládnu“, „Ztrapním se před známými“ atd. 
Zkuste tyto negativní myšlenky před vystoupe-
ním nahradit pozitivními typu: „Jsem skvěle při-
praven a dnes to všem ukážu“, „Moje vystoupení 
dopadne perfektně, téma přece znám lépe než 
všichni ostatní“, „Už jsem zažil horší situace a do-
padlo to výtečně“ atd. Doporučuje se opakovat si 

tyto pozitivní myšlenky několikrát v průběhu dne 
a doslova touto autosugescí potlačit a vymazat 
z mysli ty případné negativní.

3. Někomu může pomoci i talisman nebo určitý rituál. 
Jistě jste si všimli, že mnozí sportovci, umělci apod. 
před vystoupením sáhli na řetízek kolem krku, kde 
měli třeba medailonek s obrázkem svého blízkého 
člověka a s „jeho pomocí“ pak podali dobrý výkon.

4. Doporučuje se také dobře se před mluvním pro-
jevem na mikrofon „naladit“, tj. např. si vybavit 
nějakou příjemnou situaci, kterou jste v minulosti 
prožili, nebo představit si něco pěkného, co vás 
v nejbližší budoucnosti očekává. Tím opět ze své 
mysli vytěsníte případné nepříjemné myšlenky 
a obavy.

5. Vhodná mohou být i dechová cvičení. Své dýchání 
dokážeme vědomě ovládat, a proto můžeme vy-
zkoušet několik typů dechových cvičení. Doporu-
čuje se například před vystoupením zhluboka se 
na čtyři doby nadechnout, na čtyři doby zadržet 
dech a pak opět na čtyři doby vydechnout. Toto 
cvičení opakovat několikrát za sebou. Jiná metoda 
doporučuje dlouze se nadechnout, zadržet dech 
a prudce vydechnout s celkovým tělesným uvol-
něním. A opět tento trénink několikrát opakovat. 
I zde platí, že si každý musí najít takovou formu 
dechového cvičení, která mu nejlépe vyhovuje.

6. Určitou pomoc mohou také přinést čaje z ně-
kterých bylinek, které mají uklidňující účinek na 
naši nervovou soustavu. Patří k nim například čaj 
z meduňky, třezalky tečkované nebo z chmelu. 
Nedoporučuji ale hledat řešení problémů s tré-
mou v alkoholu, ten k mikrofonu v žádném případě 
nepatří. V krajních situacích, kdy žádná z metod 
nezabírá, lze použít léky předepsané cíleně léka-
řem. Jde o takzvaná anxiolytika, tedy prostředky, 
které slouží k léčbě příznaků při stavech úzkosti, 
psychického napětí, strachu a také trémy. Mají 
poměrně nepříjemnou nevýhodu – jejich užití vy-
volává únavu, ospalost a otupělost, což u mikro-
fonu nemůžeme potřebovat. Při jejich delším uží-
vání mohou vést až k závislosti, proto mohou být 
aplikovány jen pod přísným lékařským dohledem.

Základem úspěšného boje s trémou je ale vždy peč-
livá příprava na mluvní projev. Seznamte se včas s tex-
tem, který budete interpretovat, zjistěte si všechny 
dostupné údaje o tématu a partnerovi, se kterým 
povedete rozhovor. Rozmluvte se s pomocí cvičných 
textů, které jsou pro tyto účely speciálně připra-
veny. Nespěchejte, zvolte spíše pomalejší tempo řeči, 
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rychlost svého projevu pak můžete měnit podle oka-
mžité mluvní situace. Klidně dýchejte a soustřeďte se 
především na obsah svého vystoupení. Po přiměřeně 

dlouhé praxi pak jistě nabudete sebedůvěru, jistotu 
a potřebnou dávku sebevědomí. Tréma pak ustoupí 
do rozumných a přijatelných mezí.
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ROZHLASOVÁ HISTORIE

Dušan Radovanovič

Objev unikátního záznamu projevu  
Tomáše G. Masaryka z roku 1931

V Archivu Českého rozhlasu se podařilo objevit uni-
kátní záznam projevu Tomáše Garrigua Masaryka 
z 28. října roku 1931. Nahrávku nalezl archivář Milo-
slav Turek při kontrole kovových matric.

Původně se totiž předpokládalo, že je na desce 
jiný − již známý − Masarykův projev.

Záznamy projevů prvního československého pre-
zidenta Tomáše G. Masaryka jsou přitom velmi vzác-
né. Archiv Českého rozhlasu dosud disponoval čtyř-
mi projevy, z nichž nejstarší pochází z 27. října 1928, 
kdy T. G. M. hovořil v Národním shromáždění. Na dru-
hé straně téže desky se nachází druhý projev − hold 
dětí prezidentu Masarykovi a jeho odpověď. Archiv 
ČRo dále disponuje Masarykovým projevem z roku 
1932 k Sokolům a projevem velikonočním, rovněž mí-
řeným k dětem. Nebudeme-li počítat drobné zázna-
my z prezidentské volby 1934 či z vysílání pro BBC 
v angličtině, představuje tak současný nález teprve 
pátý rozhlasový projev prezidenta Masaryka.

Nahrávka objeveného projevu Tomáše Garrigua 
Masaryka patří mezi první snímky, které v roce 1931 
v Radiojournalu vznikly. Záznam se nacházel na mě-
děném negativním záznamu, tzv. otci, který nebyl 
určen k vysílání. Z toho důvodu nebylo ani možné 
záznam přehrát. Proto se Archivní a programové 
fondy obrátily na GZ Media, dřívější slavné Gramofo-
nové závody v Loděnici u Prahy, s prosbou o pomoc. 
Pomohly dobré kontakty pracovníků APF s tamním 
expertem na gramofonové desky Ing. Ladislavem 
Kussem, který se úkolu ujal. 

Nebylo ovšem divu, že měď na deskách starých 
téměř devadesát let byla zoxidovaná. Rovněž se zde 
nacházely některé sloučeniny síry, s nimiž ovšem ne-
měli pracovníci GZ Media praxi a obávali se, že by 
mohlo dojít k nenávratnému poškození desek. Spolu 
s tzv. otci proto musely dát Archivní a programové 
fondy k dispozici i bezcennou gramofonovou mat-
rici, na níž bylo možné neobvyklý postup vyzkoušet. 
Díky vynikající práci Ing. Kláry Píchové nakonec vše 
proběhlo úspěšně. Podařilo se vytvořit nové pozi-
tivní kopie (matky), z nichž je možné záznam přehrát. 
Tyto záznamy pak Český rozhlas využil během oslav 
100 let od vzniku Československé republiky. Úryvky 
z Masarykova projevu zazněly poprvé na ČRo Ra-
diožurnálu 25. října 2018. Celý záznam byl zveřejněn 
rovněž na webu ČRo.

A čeho se Masarykův projev vůbec týkal? Dne 
28. října 1931 přivítal prezident Masaryk na Hradě 
nejdůležitější představitele státu. Každý z nich před-
nesl krátký projev, v němž se věnoval tehdejší situaci. 
Předseda Poslanecké sněmovny Jan Malypetr označil 
probíhající hospodářskou krizi za „v dějinách lidstva 
snad nejvážnější dobu“. Předseda Senátu JUDr. Fran-
tišek Soukup zdůrazňoval význam propojení odboje 
zahraničního i domácího pro vznik Československa 
a předseda československé vlády Jan Udržal pouze 
stručně popřál prezidentovi zdraví s odkazem na to, 
že jako předseda vlády již hovořil u této příležitosti 
několikrát.

Samotný Masarykův projev pak trval zhruba čtvrt 
hodiny a byl v mnohém pozoruhodný. Čiší z něj jisté 
podráždění nad kritikou poměrů v zemi, kterou do 
značné míry považoval za své dílo. Připomeňme, že 
se vše odehrávalo v roce 1931 během prohlubující se 
hospodářské krize, která s jistým zpožděním začala 
dopadat i na Československo. V Masarykově projevu 
ovšem explicitně zaznělo, že k nespokojenosti nejsou 
vážné důvody. Prezident hned na začátku svého pro-
jevu zdůraznil, že i podle zahraničních odborníků je 
Československo v poměrně dobré hospodářské situ-
aci. Přesto se podle něj měli všichni začít uskrovňovat. 

Kritizoval především korupci, zvláště pak korupci 
politickou. „Je-li někdo korupčníkem nebo spojen-
cem korupčníků, je v zájmu státu, aby byl odstraněn,“ 
prohlásil nekompromisně prezident.

Velmi kriticky komentoval roli inteligence, nepřímo 
hovořil dokonce o její zradě. „Apeluji na tyto orgány, 
apeluji na inteligenci vůbec. My za naše národní ob-
rození do značné míry děkujeme literatuře a inteli-
genci; převratem a nabytím samostatnosti tato ob-
rodní práce nestala se méně potřebnou než v době 
naší závislosti. Nebyl bych upřímný, kdybych neřekl, 
že naše inteligence prožívá krizi. Francouzský spi-
sovatel nedávno konstatoval zradu inteligentů – pře-
mýšlejme také o poměrech našich!“

Masaryk se poměrně jasně vyjádřil i k tehdy velmi 
diskutovanému tématu k politice tzv. Hradu, tedy 
neformální skupiny, kterou Masaryk sám vedl a pro-
střednictvím jíž ovlivňoval dění ve státě. Existenci této 
skupiny často kritizovali představitelé parlamentních 
politických stran, prezident ale neoblomně trval na 
její smysluplnosti. „Ten takzvaný Hrad je v zájmu 
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státu, a musí zůstat pro všechny časy budoucí ohra-
dou proti politické malosti, fantastice a korupci. Je 
docela v pořádku, že elementy rozkladné jsou proti 
těm, kteří hájí právo a pořádek.“

Na závěr svého projevu se pak prezident vrátil 
k otázkám mravním. „Neběží jen o odstranění do-
časné krize hospodářské, nýbrž je na čase, aby poli-
tika a celý život stal se opravdovější, aby přestala bez-
starostná povrchnost a pohodlná lhostejnost – aby 

nejen politika, nýbrž celý život byl opravdovější, čest-
nější, duchovnější… Demokratická republika potře-
buje tento základ, a ona především, má-li program 
svobody nezajít k anarchii, má-li ideál rovnosti nebýt 
chytráckým vykořisťováním slabších, nemá-li pod 
rouškou bratrství řádit všeho druhu násilnictví, tedy: 
politiku rozumnou a poctivou,“ uzavřel svůj projev 
z 28. října 1931 první československý prezident To-
máš Garrigue Masaryk.

95 let rozhlasového časopisu

Bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek nabídl v roce 1998 redakci Týdeníku Rozhlas 
k otištění vskutku mimořádný článek. U příležitosti pětasedmdesátin tohoto rozhlasového časopisu se 
vydal proti proudu času a za „asistence“ bohatého archivu v Českém rozhlase sepsal příběh dodnes 
unikátního periodika, v jehož minulosti se zrcadlí pohnuté osudy naší republiky.

Týdeník Rozhlas článek publikoval na pokračování v číslech 42–45/1998. Jeho zkrácenou verzi otis-
kujeme na následujících stránkách.

Vlastimil Ježek

Od Radio-Journalu k Týdeníku Rozhlas

„Zahajujeme dnešním číslem vydávání časopisu, je-
hož účelem je především, aby sloužil k informaci těch, 
kdo stali se předplatiteli Radio-Journalu, t. j. jeho 
bezdrátových produkcí a zpráv, a v druhé řadě pak 
k poučení všech, kdo se o radio zajímají. V časopise 
našem chceme je seznamovat s organisací podniku, 
se všemi jeho novinkami a technickým i uměleckým 
jeho zákulisím, chceme je vésti k prohloubení zájmu 
o radiotelefonii a potřebnými pokyny usnadniti jim 
ovládání přístrojů, které jim mají nahraditi návštěvu 
koncertů, přednášek a t. d. – zkrátka náš list jim má 
býti doplňkem toho, co Radio-Journal přináší jejich 
sluchu. Doufáme tudíž, že nebude jediného poslu-
chače Radio-Journalu, který by zároveň nebyl čtená-
řem jeho časopisu a který by se na něho neobracel 
jako na svého rádce a nejlepšího společníka. Redakce 
bude bráti všemožný zřetel na přání a potřeby před-
platitelstva a ochotně popřeje i jeho hlasům sluchu.“

Těmito slovy v září roku 1923, pouhé čtyři měsíce 
od prvního domácího radiofonního vysílání z kbel-
ského stanu, zahájila redakce věstníku Radio-Jour-
nal, řízená Milošem Čtrnáctým, éru tehdy jistě netu-
šené pětasedmdesátileté existence rozhlasového 
týdeníku. Vydavatelem časopisu je stejnojmenná 
společnost Radio-Journal, spol. s r. o., která dostává 
v roce 1923 povolení k provozování radiotelefonie 
v tehdejší Československé republice. Tištěný mě-
síčník (na týdenní periodicitu přejde až v roce 1925) 
slouží v těchto prvopočátcích užitečnými radami 

i historickou a technickou osvětou rozvoji rozhlaso-
vého vysílání u nás. Bylo to třeba jak z hlediska ob-
chodního (společnost byla závislá na počtu koncesio-
nářů, kterých bylo ještě v polovině roku 1924 jen 219), 
tak z hlediska praktického – získat licenci k poslechu 
rádia bylo tehdy prakticky stejně složité jako získání 
zbrojního pasu. Nechyběly ovšem ani kreslené vtipy 
či reportáže z radiotelefonických veřejných poslechů, 
které měly o kvalitách kouzelných bedýnek přesvěd-
čit budoucí posluchače – a zákazníky.

Na uslyšenou
Přirozenou úlohou tištěného Radio-Journalu se brzy 
stalo i zavádění nových českých „radiofonních“ pojmů, 
dnes – i když třeba v pozměněné podobě – zcela běž-
ných: tak například z pozdravu „na uslyšenou“ z roku 
1923 zbylo časem „na slyšenou“; český termín „roz-
hlas“ užíváme od dvacátých let v nezměněné po-
době – i když vedle mezinárodního „rádia“– dodnes.

Již koncem roku 1923 a naplno pak od ledna 1924 
přináší věstník Radio-Journal programy domácího 
vysílání, doplněné přehledem vysílání dalších deva-
tenácti kontinentálních rozhlasových stanic. Na celý 
přehled by však stále ještě vystačil jediný list papíru.

Od prvopočátků měly v časopise své trvalé místo 
dopisy čtenářů a posluchačů, kteří – rovněž od pr-
vopočátků – většinou hodnotili vyslechnutý pro-
gram: „…dovoluji si sděliti, že nejlépe zamlouvají 
se mi koncerty klasické hudby, a nikoli lehká hudba, 



80 Svět rozhlasu 39–40 / 2018

kterou vysíláte obvykle v pondělí. Rovněž by se mně 
líbilo zařazení občasných poučných přednášek. Hlas 
p. Dobrovolného zní skvěle, hlas předčítatele bursy 
ale velmi chabě. Krásně znějí harfa, housle, cello, kor-
net, flétna, koloraturní soprán. Špatně zní klavír. Až 
zamezíte hučení generátorů, budete opravdu jednou 
z nejlepších stanic“ – píše jeden z nich do dubnového 
čísla Radio-Journalu roku 1924.

Konec starých časů
Spolu se zvyšujícím se počtem posluchačů přirozeně 
rozdílných názorů (na konci roku 1925 bylo v Česko-
slovenské republice evidováno 14 542 koncesních 
listů) se začal rychle zvyšovat počet ohlasů nejen 
kladných, ale i záporných, takže jen o necelých pět 
let později si můžete přečíst přátelskou radu: „Vybeřte 
si z programu jen to, co Vás zajímá. Lépe poslouchat 
méně relací, ale pozorně a se zájmem, než zapnout 
aparát na celý program a nevěnovat mu pak pozornost.“

V březnu 1925 redakce oznamuje změny – z do-
savadního měsíčníku malého formátu se stává rotač-
kový týdeník formátu novinového, novým nakladate-
lem pak pražská tiskařská a novinářská společnost 
Orbis. Typografickou krásu prvních dvou let však 
rozhlasový věstník touto změnou na dlouho ztrácí. 
Jak se dočteme v úvodníku, vysílací společnost Ra-
dio-Journal se však svých redakčních práv rozhodně 
nevzdává: „Náš časopis vychází dnes po prvé v no-
vém formátě, s rozsáhlým obsahem a v nové úpravě, 
přizpůsobené praktické potřebě. Jsme potěšeni, že 
můžeme dáti do rukou čtenářstva list, odpovídající 
důstojnosti československého rozhlasu a potřebám 
doby a že naše snahy po jeho zvelebení neminuly se 
cílem a nalezly vřelý ohlas v naší obci radiofonické… 
Radio-Journal zůstane nadále jediným oficielním 
orgánem vysílací společnosti, bude sloužiti v prvé 
řadě českosl. rozhlasu a pak radiofonii vůbec, bude 
přinášeti podrobné programy stanic domácích a rov-
něž všech slyšitelných u nás stanic evropských…“

Rozhlas proti lži
Debaty nakonec vyústily na jaře 1933 v novou do-
hodu mezi Radio-Journalem a Orbisem, jejíž originální 
kopie se dochovala péčí Archivu Českého rozhlasu. 
Podle této dohody Orbis pokračuje ve vydávání tý-
deníku, teď už v rozsahu 56 stran za nezměněnou 
cenu dvě koruny za výtisk.

Radio-Journal postoupil Orbisu výhradní právo 
otiskovat rozhlasové programy, které se v úplnosti 
zavázal s předstihem dodávat. Denní tisk smí na-
příště otiskovat rozhlasové programy na jeden den, 
maximálně však na den následující.

Dohoda byla uzavřena s platností od 1. dubna 
1933 na dobu pěti let s možností prodloužení o další 
„pětiletku“. Rozhlas a s ním jeho programový věstník 

se stávají běžnou součástí československých do-
mácností. Rok 1934 zahajuje Československý roz-
hlas (ve zvukové podobě) i Radio-Journal (v podobě 
tištěné) pozdravem dr. Ladislava Šourka. Najdeme 
v něm obdiv k roli rozhlasu i obavy z budoucího vý-
voje: „Československý rozhlas chce býti vám všem, 
kdo jej posloucháte, pravým přítelem. Přeje si, aby 
mezi vámi a mezi ním byl vzájemný svazek důvěry 
a porozumění. Vždyť rozhlas jako podněcovatel my-
šlení a jako prostředník myšlenkových hodnot stal 
se důležitou, ba skorem nepostradatelnou pomůc-
kou dnešního lidstva… Rozhlas musí informovati 
také cizinu o našem životě, bojovati pravdou proti 
nepravdám světem šířeným.“

Pravda nad lží ale nevyhrává boj nikdy snadno, 
zvláště když se ke lži a demagogii přidá síla. Týde-
ník Radio-Journal se ještě (1. ledna 1939) stihne 
přejmenovat na Náš rozhlas, rozšířit zpravodajství 
o rozhlasovém dění v zemi, zvýšit počet teoretic-
kých úvah i polemik o pěstovaných rozhlasových 
žánrech, pravidelné místo nacházejí původní drob-
nější literární útvary i křížovka. Jádrem obsahu je už 
bezpečně obsáhlý rozhlasový program na celý týden 
s programy stanic domácích (vysílaly Praha I, Praha 
II, Brno, Moravská Ostrava, Banská Bystrica a Brati-
slava) a více než třiceti stanic zahraničních. Věstník 
Náš rozhlas byl zastaven 24. května 1941, jeho úlohu 
přebírá Týden rozhlasu.

Protektorát nebo bolševismus
Válečné rozhlasové programy nacházeli posluchači 
v Týdnu rozhlasu, který již před válkou (od roku 1934 
do roku 1938) vydával Orbis vedle věstníku Radio-
-Journal. Týden rozhlasu byl obnoven v lednu 1941 
a po zastavení týdeníku Náš rozhlas zcela přebírá 
jeho úlohu. O jeho válečném obsahu vypovídá jeden 
z redakčních politických úvodníků z dubna 1945: 
„Rozumní lidé už došli k poznání, že v tomto prostoru 
jsou uskutečnitelná jen dvě řešení: buď Protektorát 
v rámci Říše, nebo bolševická republika v rámci So-
větů; jiné řešení je naprosto vyloučeno a spoléhání 
na Angličany nebo Američany by vedlo tam, kde se 
ocitli Finové, Rumuni a Bulhaři… V každém případě je 
nutno definitivně se rozloučit s přeludem samostatné 
Čsl. republiky. Buď Protektorát, nebo bolševismus, 
ale nikoli ten komunismus theoretický, o němž lze 
aspoň diskutovat, nýbrž bolševismus praktický, jak 
jej provádějí partyzánské tlupy, řídící se tajuplnými 
rozkazy. Správná volba jistě není těžká, zvláště když 
Protektorát známe a bolševismu se bojíme.“

Měsíc nato, 19. května téhož roku, Týden roz-
hlasu děkuje za osvobození Československé repub-
liky dr. Edvardu Benešovi a maršálu Josifu Stalinovi. 
O další týden později již místo Týdne rozhlasu vychází 
opět Náš rozhlas.
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Náš rozhlas
V červnu 1945 otiskuje Náš rozhlas programové 
prohlášení ředitele Českého rozhlasu B. Laštovičky: 
„…Český rozhlas bude věrným nástrojem naší vlády, 
která požívá důvěry celého národa a kterou národ 
uvítal s nadšením. Bude nástrojem státní a národní 
politiky a nebude v něm připuštěno uplatňování žád-
ných úzce stranických vlivů a tendencí. Svým obsa-
hem a formou bude rozhlas státní, národní a lidový.“

O necelé tři roky později, 29. února 1948, redakč-
ní úvodník téhož Našeho rozhlasu vysvětluje: „Tím 
šťastněji a radostněji, bez rozpaků a bez ohledů na 
nicotné obviňování ze stranictví či jednostrannosti 
půjde rozhlas do své další práce pro tyto vznešené 
cíle u vědomí, že sjezdem závodních rad byly ukázá-
ny znovu jako potřebné, dosažitelné a uskutečnitelné 
všechny ty podstatné složky národního programu, ze 
kterých má vzejíti další klidný pospolitý život našeho 
státu… Bylo ovšem třeba hned v prvním okamžiku, to 
jest večer 20. února, odstranit z rozhlasu několik lidí, 
kteří se během poslední doby prokázali jako nespo-
lehliví…“ upřesňuje dále v čísle 10 Našeho rozhlasu 
předseda Akčního výboru Čsl. rozhlasu Kazimír Stahl.

V březnu 1948 došlo i na dopis nejmenovaného 
posluchače z Brna: „Poslouchal jsem dnes noční vy-
sílání BBC… Bylo by jistě dobré uvádět jejich zprávy 
na pravou míru a současně i pomoci otevřít oči pra-
cujícímu lidu v Anglii i jinde…“

V květnu 1948 slavil rozhlas 25. narozeniny (na 
Radio-Journal se jaksi pozapomnělo) a hlavní oslavný 
projev nepřednesl nikdo jiný než ministr informací 
Václav Kopecký: „Marně reakce usilovala o to, aby 
náš rozhlas odcizila jeho pokrokovému poslání, marně 
používala svého podvodného vnadidla o ‚nadstra-
nickosti‘ rozhlasu a marně osnovala pikle za cílem 
uchvácení rozhlasu pro kontrarevoluční své snahy. 
Uvědomělí a stateční pracovníci našeho rozhlasu zma-
řili všechny naděje reakčního nepřítele nové repub-
liky a prokázali v únorových dnech tím nejskvělejším 
způsobem, že Československý rozhlas je spolehlivým 
služebníkem lidu, lidové demokracie a pokroku a že 
nová vláda Klementa Gottwalda má v rozhlase svého 
nejoddanějšího mluvčího…“

Od dvacátých let se tak nezměnilo vlastně jediné: 
až do roku 1951 je vydavatelem a nakladatelem zá-
roveň Orbis, od roku 1951 Orbis Náš rozhlas pouze 
tiskne, vydavatelem se stává Československý rozhlas.

Československý rozhlas (a televize)
S přelomem let 1953–1954 přišla změna pro budouc-
nost zásadní: spolu se zahájením televizního vysílání 
byl Náš rozhlas přejmenován na týdeník Českoslo-
venský rozhlas a televise a obsah byl rozšířen o tele-
vizní program. (Byl to koneckonců právě rozhlasový 
věstník, který v roce 1948 přinesl první reportáž 

o prvních vysílacích pokusech Československé te-
levize.) Tak jako první tuzemské televizory byly jen 
nevýraznou součástí velkých rozhlasových přijímačů, 
byl i televizní program zpočátku popelkou programů 
rozhlasových. Ještě v květnu 1954 se týdenní tele-
vizní program vešel na necelou jednu tiskovou stranu 
společného věstníku: vysílalo se jen v úterý, ve čtvr-
tek, v pátek a v neděli – vždy od osmi hodin večer 
do necelé půlnoci.

Společný rozhlasový a televizní programový ča-
sopis se udržel až do poloviny roku 1966, kdy se te-
levizní a rozhlasová část oddělily do samostatných 
týdeníků. Tvrdé kritice se však neubránil ani jeden 
z nich: „Nějak se to všechno shrnulo dohromady, roz-
hodnutí šla ráz na ráz a od zimy máme věstníky (stěží 
je totiž můžeme označit za časopisy) dva: čs. rozhlas 
se stručnou rubrikou televizních pořadů a čs. televizi 
s ještě stručnějším přehledem rozhlasového vysílání. 
Vedle dost bídného a stísněného listu rozhlasovo-te-
levizního vznikly dva stejně chudé časopísky…“ na-
psal v únoru 1966 v Kulturní tvorbě Dušan Havlíček.

Rozhlas proti tankům
Lednový hudební úvodník Československého roz-
hlasu z pera Jiřího Štilce ani v nejmenším nenazna-
čoval dramatický spád událostí v následujících mě-
sících roku 1968. Ani Československý rozhlas č. 34 
na týden od 19. do 25. srpna nebyl ničím zvláštní – 
snad jen titulní fotografií z televizního studia s Vě-
rou Šťovíčkovou, Jiřím Dienstbierem a Slávou Vol-
ným, a vzhledem k výrobním lhůtám platí totéž o ná-
sledujícím čísle. Až koncem září 1968 (zatímco Čes-
koslovenský rozhlas odvedl v srpnových dnech he-
roický výkon, bylo vydávání jeho věstníku celkem 
logicky přerušeno) se dočteme, že rozhlasové vysí-
lání se konsoliduje, avšak programové údaje jsou za-
tím neúplné a nejsou vyloučeny změny. V říjnu 1968 
následuje Dopis pracovníků rozhlasu, určený sou-
druhům Svobodovi, Dubčekovi, Černíkovi a Smrkov-
skému: „…Po obsazení ústřední budovy mohli jsme 
ovšem své úkoly plnit jen na našich vedlejších pra-
covištích, s minimálním technickým zařízením… Tak 
se mohlo stát, že se nechtěně objevily v našem vysí-
lání i některé ne plně prověřené informace a chyby, 
jsme však přesvědčeni, v souladu s naprostou větši-
nou našich posluchačů, že jsme v zásadě se ctí do-
stáli mimořádným a náročným úkolům…“ Přetištěním 
dopisu reflexe doby v ročníku 1968 končí. Do Čes-
koslovenského rozhlasu i jeho týdeníku se pozvolna 
plíží normalizace.

Rozhlas pod Rudým právem
Tu stvrzuje i nucený přechod (v letech 1973–1974) 
pod vydavatelství Rudé právo. Z názvu je vypuštěno 
adjektivum Československý, cena zvýšena o dvacet 
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haléřů (na jednu korunu československou), nevzhled-
nost novinového formátu naopak zachována, poprvé 
se na titulní straně objevuje barva (pro sedmdesátá 
léta příznačně červená). Rozsáhlý sice, ale nepříliš 
přehledný program – teď už stanic Praha, Vltava, 
Hvězda, Bratislava; rozhlasu po drátě a krajových vysí-
lání. V sedmdesátých letech poznáváme s Rozhlasem 
především kubánskou hudbu, sovětské filmy, výchovu 
v socialismu, případně chronické jaterní choroby.

V lednu 1977 Rozhlas zveřejňuje programové zá-
věry rozhlasu v nové etapě boje proti třídnímu nepří-
teli. Text Charty 77 bychom v Rozhlasu hledali marně, 
čtenářům (a předtím posluchačům) však správný po-
stoj (souhlas s Antichartou) vysvětlil v Živých slovech 
ústřední ředitel Ján Riško: „Opäť raz, ako je dobrou 
tradíciou našej kultury, sa umelci – majstri kultúry po-
stavili po bok ľudu. Jeden po druhom položil každý 
z nich svoj podpis pod precítený manifest prihlasu-
júci sa k socializmu… Činili tak verejne, pred zrakmi 

všetkého ľudu… Psi štekajú a karavana ide ďalej.“ 
Nutno dodat, že v následujících dvanácti letech se 
na tom neměnilo téměř nic.

Zpět pod rozhlasovou střechu
Mnoho už asi nepřekvapí, že ani listopadové udá-
losti roku 1989 Rozhlas příliš nezajímají. Až v čísle 
50 najdeme první fotografii ze zaplněného Václav-
ského náměstí – vedle Živých slov Vasila Mohority 
a rozhovoru o vysílání Pionýrské jitřenky. Reflexi 
nové doby najdeme až v číslech následujícího roku. 
To už Rozhlas vychází ve vydavatelství Delta-press 
(nahradilo vydavatelství Rudé právo), které týdeník 
prodává soukromé společnosti Radioservis, s. r. o. 
Ta se po dvou letech transformuje v akciovou spo-
lečnost, jejímž stoprocentním vlastníkem se v roce 
1996 stává Český rozhlas. Koloběh se uzavírá, pro-
gramový věstník se po letech vrací do rukou vysílací 
rozhlasové společnosti.

Milan Šefl: A jak to bylo dál?

Výstižný článek Vlastimila Ježka si dovolím doplnit 
o fakta týkající se dalších osudů Týdeníku Rozhlas 
v letech 1996–2002, tedy v období, které jsem měl tu 
čest v redakci časopisu prožít i já sám, nejprve jako zá-
stupce šéfredaktora a od roku 2000 jako šéfredaktor.

V roce 1996 došlo v redakci Týdeníku Rozhlas 
k personálním změnám. Šéfredaktorkou listu se stala 
Agáta Pilátová, která se s novým redakčním týmem 
rozhodla zásadně změnit nepříliš záživnou náplň ča-
sopisu. Týdeník Rozhlas se více přimkl k dění v Čes-
kém rozhlase a zejména ke kulturní části jeho pro-
gramu. Přibylo však i článků, které se rozhlasové 
problematiky přímo nedotýkaly – recenzí, reportáží, 
profilů a dalších článků na kulturní téma. Neodmy-
slitelnou součástí každého čísla Týdeníku se stal 
titulní rozhovor se skutečnými osobnostmi českého 
kulturního a společenského dění – jejich seznam 
dnes působí impozantně.

Ruku v ruce s obsahovými změnami kráčely změny 
„vizáže“ časopisu. 12. října 1998 vyšel Týdeník Rozhlas 
poprvé s barevnou obálkou. Vedle fotografie Zdeňka 
Svěráka se mohli čtenáři seznámit s úvodníkem šéf-
redaktorky Pilátové: „Také my jsme museli zareago-
vat na to, že svět je barevný. Ba co víc – velice pestré, 
barevné, doslova zvukomalebné je i vysílání České-
ho rozhlasu a ostatních rádií. Určitě také vnímáte tu 
širokou škálu hudby, zpráv, poutavých rozhovorů, re-
portáží, které ve velkém výběru a lákavém balení pu-
tují éterem. Chceme být v souladu s tímto trendem…“

S dalšími změnami v obsahu i vzhledu Týdeníku 
Rozhlas přišel v říjnu 1999 nový šéfredaktor Jiří Vej-
voda. Většina z nových rubrik (např. Téma týdne, Mo-
derní technické zázraky, Tvář za mikrofonem) a no-
vých autorů (mj. Ivan Hoffman, Petr Nováček, Vác-
lav Větvička, Mirek Kovářík, Milan Bauman) zůstala 
na stránkách Týdeníku i po jeho odchodu koncem 
roku 2000, kdy se již celá redakce soustředila na další 
významný okamžik v historii časopisu – přechod na 
takzvaný berlínský formát. Týdeník Rozhlas se od 
března 2001 zvětšil a hlavně: začal vycházet se třemi 
přílohami. Čtenářům se tak do rukou dostaly čtyři 
časopisy najednou: dva programové (rozhlasový a te-
levizní) a dva publicistické. Redakce tím vyhověla čte-
nářům volajícím po snadnější manipulaci s časopisem 
a jeho přehlednější podobě. S novým formátem se 
dočkaly důstojnějšího místa některé starší rubriky 
a nové přibyly – například prestižní rubriky Zkraje 
týdne (s atraktivními autory Janem Špátou, Olgou 
Sommerovou, Pavlem Soukupem či Janou Koubko-
vou) nebo Reflexe rozhlasové tvorby (jediná svého 
druhu na zdejším mediálním trhu).

Týdeník Rozhlas v posledních několika letech 
získal úctyhodnou pověst a také nové čtenáře. Jiné 
však poztrácel – především proto, že posluchačů, 
kteří by každý týden potřebovali program Českého 
rozhlasu, stále ubývá. Tento trend přetrvává. Redakce 
rozhlasového časopisu je mu však připravena čelit.

A zatím poslední kapitola…
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Eva Ješutová

V roce 2007 Milana Šefla vystřídal ve funkci dlouho-
letý redaktor Milan Pokorný. Poté, co roku 2016 přijal 
nabídku stát se prvním rozhlasovým ombudsmanem, 
se funkce šéfredaktora ujal René Kočík.

V roce 2006 dostal Týdeník nové logo. Dosud nej-
radikálnější změna v historii Týdeníku ale nastala od 
1. října 2007. Od tohoto data vychází jako celobarevný 
magazín ve formátu A4 a původní novinový papír na-
hradil na obálce papír lesklý.

Týdeník Rozhlas – jak ostatně uvádí ve svém pod-
titulu – je především programový a kulturní časo-
pis. Na více než šedesáti stránkách pravidelně při-
náší rozsáhlé a zajímavé rozhovory s osobnostmi ze 
všech oblastí kultury. Značný prostor věnuje také kul-
turní publicistice. Od roku 1997 pravidelně vyhlašuje 

anketu Neviditelný herec, která hledá nejoblíbenější 
rozhlasové herce a herečky. Kromě detailního pro-
gramu všech stanic Českého rozhlasu, včetně regio-
nálních a digitálních, otiskuje také programy všech 
stanic veřejnoprávní ČT a vybraných ostatních tele-
vizních stanic.

Týdeník Rozhlas stejně jako Český rozhlas oslaví 
v letošním roce už 95. narozeniny. S jedinou pře-
stávkou během druhé světové války (v letech 1941 
až 1945) vychází nepřetržitě až dodnes. Od roku 
1990 je jeho vydavatelem Český rozhlas, který jej 
vydává pod svou dceřinou společností Radioservis. 
V záplavě nejrůznějších barevných magazínů se za-
tím neztratil.

Snad se stého výročí dočká i v tištěné podobě.

Jan Müller

Interradio 1943–1945

Interradio byla německá rozhlasová stanice, která v letech 1943 až 1945 vysílala z rozhlasové budovy 
v Praze-Karlíně. Jednalo se o tzv. štvavou vysílačku. O historii této vysílačky není příliš informací, pro-
tože se z pochopitelných důvodů ke spolupráci s ní po válce téměř nikdo nehlásil. Jediné informace se 
nacházejí pouze útržkovitě ve vzpomínkách hudebníků a hudebních publicistů.

Lubomír Dorůžka: „Jazzmeni, kteří zůstali v totálním 
nasazení doma, měli zase jinou věc, které se říkalo 
Interradio. Mohli tam občas nahrávat svůj jazz, který 
byl ovšem u nás ve veřejném provozování vlastně 
zakázaný. Nacisti ovšem tyhle nahrávky potom po-
užívali k propagačnímu vysílání pro západní armády. 
V Německu tuhle akci dělal nějaký Uncle Charlie. 
(L. Dorůžka: Fialová koule jazzu, 1990)

Pozn.: Ve skutečnosti se jednalo o tzv. Charlie Or-
chestra, což byl ve skutečnosti taneční orchestr pod 
vedením Lutze Templina, který v Berlíně natáčel v le-
tech 1941–1943 swingové melodie opatřené anglicky 
zpívanými propagandistickými a parodickými texty, 
které se vysmívaly spojencům z protihitlerovské ko-
alice. Byly určeny pro vysílání pro zahraničí. Gramo-
fonové desky s těmito nahrávkami nebyly určeny pro 
komerční prodej, byly dodávány jen do rozhlasových 
stanic v Německu a v okupovaných zemích. Členy 
Templinova orchestru byli přední němečtí sólisté jako 
Helmut Zacharias, Willi Berking, Benny de Weile nebo 
Friedrich Brocksieper. Údajně ale také český trom-
bonista Alfons Chrpa (ten podle vzpomínek Jiřího 
Traxlera zahynul v Německu při náletu) a kubánský 
trumpetista Fernando Díaz, který předtím hrával 
v Praze ve Slavíkově souboru.

V roce 1943, tedy v době, kdy již bylo téměř celé 
území Německa bombardováno spojeneckými nálety, 
bylo rozhodnuto, že vysílání programů pro Severní 
a Jižní Ameriku bude přemístěno do Prahy, která byla 
spojeneckých náletů ušetřena. Sídlo Interradia bylo 
v rozhlasové budově v Praze-Karlíně.

Budova rozhlasu byla umístěna do Národního domu 
v Karlíně v roce 1937. Vedení tehdejšího Radiojournalu 
vytvořilo stanici Praha II, která by vysílala v němčině 
pro německé obyvatelstvo Československa. Budova 
byla vybavena záznamovým oddělením se dvěma 
blattnerfony, nahráváním na fólie a voskové desky 
a bylo počítáno i s brzkým umístěním výkřiku nej-
modernější techniky – magnetofony. Vysílání stanice 
Praha II bylo zahájeno v květnu 1938, ale po mnichov-
ských událostech stanice přestala vysílat německý 
program a začala vysílat kulturní a hospodářskou 
propagaci Československa v několika cizích jazycích.

Po obsazení zbytku Československa 15. března 
1939 nacistickým Německem byla karlínská rozhla-
sová budova obsazena Němci, začleněna pod říšský 
rozhlas a vznikla tak stanice Reichssender Böhmen. 
Češi museli studia vyklidit, odvézt zařízení a Němci 
je pak vybavili svojí technikou včetně magnetofonů. 
Z vinohradské budovy byl přemístěn do Karlína na-
hrávací přístroj na filmový pás systému Philips-Miller.
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Nejvíce informací o Interradiu najdeme v pamětech 
hudebního skladatele Zdeňka Petra: „V nejkritičtější 
situaci na začátku roku 1945, kdy selhaly všechny 
kontakty, pomohl muž jménem Satranoff. Byl to ta-
jemník, manažer či agent rozhlasového hudebního 
tělesa s názvem Deutsches Tanz- und Unterhaltungs 
Orchester. Tento orchestr – jak se mezi muzikanty 
vyprávělo – vznikl na přímý pokyn říšského ministra 
propagandy Josefa Goebbelse, když bylo zjištěno, 
že němečtí váleční letci při svých akcích poslouchají 
jazz a taneční hudbu z amerického rozhlasu. Aby se 
jim dostalo přiměřené náhrady z německých zdrojů, 
vybrali nacističtí vojenští činitelé za pomoci odbor-
níků nejlepší jazzové hudebníky, vynikající hráče na 
smyčcové nástroje, postavili orchestr a jeho vedením 
pověřili známého skladatele Franze Grotheho, oblí-
beného autora několika filmových hudeb a skladeb 
z oblasti malých žánrů. S postupem fronty se Berlín 
jako sídlo orchestru stal nevhodným, přestěhovali tedy 
těleso do Prahy. Franz Grothe se stal dramaturgem 
a na místo dirigenta nastoupil Willi Stech. Nikdo už 
dnes neví, kdo usoudil, že německý orchestr, který 
pracuje v Praze, by měl propagovat i českou taneční 
hudbu (její pověst v Evropě byla velmi dobrá), ale jed-
noho dne se manažer obrátil na centrum naší taneční 
hudby – a to byl přirozeně R. A. Dvorský se svým na-
kladatelstvím – se žádostí o aranžéry. Dvorský viděl 
šanci pro mne a tím i pro svůj podnik, protože práce 
aranžéra znamenala vynětí z totálního nasazení. Uva-
žoval jsem s rozpaky o této nabídce, ale když jsem 
si uvědomil, že členové orchestru FOK ušli totálnímu 
nasazení někde v Německu tím, že se stali orchestrem 
pražského Německého divadla (nyní Smetanovo) a že 
řada dalších hudebníků zůstala v Praze dík vzniku 
tzv. orchestru Prag-Filmu (předobrazu pozdějšího 
FISYO čili Filmového symfonického orchestru), roz-
hodl jsem se, že raději napíšu několik partitur čes-
kých písniček pro Deutsches Tanz- und Unterhaltungs 
Orchester, než abych vyráběl součástky ve zbrojní 
továrně nebo uklízel trosky po bombardování v Ně-
mecku. Zároveň se mnou se tenkrát v poslední chvíli 
vyhnul týmž způsobem totálnímu nasazení můj dobrý 
přítel, skladatel Alfons Jindra. Ze zvědavosti jsem 
se šel podívat do rozhlasového studia v Karlíně, kde 
orchestr natáčel, na zkoušku jedné ze svých partitur. 
Kytarista Ladislav Čerpl, který v orchestru vypomáhal, 
řekl při poslechu: ‚To zní výborně, to je úplný Glenn 
Miller.‘ Strnul jsem strachem, ale Láďa mě ujistil, že 
‚tady se mluví normálně‘, že to všechno nejsou žádní 
nacisté, nýbrž muzikanti, kteří znají americkou hudbu 
a jsou rádi, že nemusí na frontu. Na jediného si prý 
dávají pozor, a to je harmonikář Albert Vossen. Když 
jsem ho uviděl, přiznal jsem, že asi vědí proč. Byli to 
opravdu znamenití hráči, po válce se jeden z nich, 
trombonista Willi Berking, stal dramaturgem taneční 

hudby v západoněmeckém rozhlase. Smutnou tečkou 
za touto kapitolou je skutečnost, že jeden z nejlepších 
členů orchestru, plachý, útlý houslista Kurt Henne-
berg, zemřel při Pražském povstání, zasažen zřejmě 
zbloudilou kulkou.“(Z. Petr: Hudba přítelkyně, 2000)

Jazzový hráč Jan Hammer: „V Praze se takové pro-
gramy točily na Perštýně, v budově, kde tenkrát byla 
NOÚZ neboli Národní odborová ústředna zaměstna-
necká, ještě do nedávna oddělení Správy pasů a víz. 
Byla to ovšem jen muzika, žádné texty, a taky jsme ani 
přesně nevěděli, k jakému účelu to bude sloužit. Mohli 
jsme si tam přinést, co jsme chtěli, čím američtější, 
tím lepší. A všechno to vedl nějaký Charlie Schwedler, 
Berlíňák, který byl dlouhá léta v Americe, podle řečí 
velice antináci.“ (L. Dorůžka: Fialová koule jazzu, 1990)

Pozn.: Zpěvák Karl „Charlie“ Schwedler spolupraco-
val s Charlie Orchestra již v Berlíně v letech 1941 až 
1943, viz článek Gabriela Gössela v knize Fonogram 2.

Swingový harmonikář a skladatel Kamil Běhounek: 
„Na Národní třídě vyrostlo v podzemí přes noc nové, 
moderní zvukové studio: Interradio. Kolem nového 
podniku vládlo tajemné mlčení. Nikdo nevěděl, komu 
patří. Jisté bylo jen to, že za celou záležitostí stojí 
Němci. Ředitelem byl Berlíňan, dr. Meyer. Ale byl to 
skutečně Němec? Působil spíše dojmem anglického 
gentlemana. A přesně tak se také strojil. Senzací bylo, 
že se ve studiu nenahrávalo na vosk, ale na drát! Za-
řízení bylo předchůdcem našich dnešních magneto-
fonových pásků. Snímek bylo možno odposlechnout 
bezprostředně po nahrávce – třeba několikrát! A také 
kousek po kousku. A bylo možné nahrávku vymazat. 
Studio bylo vybaveno moderními mikrofony a am-
pliony. A znělo to jedna báseň! Poprvé jsme slyšeli 
vysoké frekvence a basy nezkresleně. Podnik dobře 
platil – ale největší senzací bylo, že chtěli jen moderní 
swing a jazz. A to v době, kdy se moderní americké 
šlágry už nesměly hrát a jazz nacisté jako černoš-
skou hudbu zakázali. Nahrávali jsme tam s Vlachem.“ 
(K. Běhounek: Má láska je jazz, 1983)

A pro srovnání další Běhounkova vzpomínka z téže 
knihy: „Z Berlína se do Prahy přestěhoval orchestr, 
který jsme znali pod jménem Das Deutsche Tanz- 
und Unterhaltungs Orchester. Nahrávali v karlínském 
rozhlase. Byl to velký orchestr se šestnácti štrajchy. 
Koncertním mistrem byl hezký Berlíňan Adalbert Lucz-
kowski. Soubor řídili dva dirigenti: Franz Grothe – 
známý komponista melodií pro Zaru Leanderovou, 
a brilantní koncertní pianista Georg Henschel. Dávali 
také koncerty v Lucerně, my, vlachovci, obdivovali 
akademickou přesnost jejich přednesu. K top členům 
souboru patřil pozounista Willi Berking, trumpetista 
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Kurt Hohenberger a český saxofonista Jan Bureš. 
Oni navštěvovali naše koncerty a líbila se jim naše 
vitalita a moderní aranžmá. Měli také sólistu harmo-
nikáře – Alberta Vossena. Měl báječnou techniku, ale 
hrál ovšem po německu – sokolsky. Seznámili jsme 
se a dobře si rozuměli.“

Skladatel Jiří Traxler napsal: „Co mě zachránilo 
před muzicírováním v Reichu, byl dopis, který jsem 
dostal před nedávnem a který jsem měl náhodou 
u sebe. Vedení Deutsches Tanz- und Unterhaltungs 
Orchestru mi v něm dávalo na vědomí, že potřebuje 
mých služeb jako aranžéra, a abych se dostavil do 
budovy německého rozhlasu v Karlíně. Pokud vím, byl 
jsem jediný z podobně pozvaných (například Jindra 
a Běhounek), který to ignoroval.“ (J. Traxler: Já nic, 
já muzikant, 1980)

Lubomír Dorůžka: „Vysoké úrovně naší taneční hudby 
byli si […] vědomi i Němci, kteří v Praze umístili tzv. In-
terradio, nahrávací studio německé krátkovlnné vysí-
lačky pro Jižní a Severní Ameriku. Pro tuto stanici měl 
být sestaven zvláštní orchestr z českých hudebníků, 
uvolněných pro tento účel z totálního nasazení v to-
várnách, čeští aranžéři měli upravovat jinak zakázané 
americké skladby, čeští jazzoví hudebníci byli poklá-
dáni za nejschopnější upoutat pozornost amerických 
posluchačů. Ba dokonce byli Němci ochotni ponechat 
těm, kteří by měli spolupracovat s touto vysílačkou, 
i zařízení pro poslech krátkých vln.“ (Možnosti naší 
taneční hudby, Gramoklub Praha – členský zpravo-
daj č. 1/1946)

Muzikolog Josef Kotek v knize Kronika české syn-
kopy 2 uvádí, že v karlínské budově rozhlasu existo-
val orchestr složený z českých hudebníků vedený 
trombonistou Janem Čížem a že hudebníci získali 
celou řadu existenčních výhod a plnou uměleckou 
a repertoárovou volnost.

A co ještě napsal Jiří Traxler: „Bylo to v době, kdy 
jsme podobně jako Běhounek v Německu natáčeli 
pásky k vysílání pro americké vojáky. Hráli jsme ví-
ceméně v obsazení jako v Elit-Clubu, s přídavkem 

Verbergera na další piano.“ (J. Traxler: Já nic, já mu-
zikant, 1980)

Pozn.: Kamil Běhounek ve skutečnosti v Německu 
totálně nasazen nebyl. Dostal sice příkaz pracovat 
jako aranžér po potřeby německého orchestru Lutze 
Templina v Berlíně (tedy Charlie Orchestra), ale na-
konec se v Berlíně dohodl, že bude pracovat v Praze 
a aranžmá pro kapelu posílat poštou.

S tím koresponduje i vzpomínka skladatele Miloslava 
Ducháče, který mi přibližně v roce 2006 sdělil, že to 
byla velmi dobře placená práce, navíc placená trojná-
sobně a v markách, že každý ze skladatelů ochotně 
pro Němce dělal. Noty prý se dovážely z USA přes 
neutrální Švédsko, bylo ale nutno dopsat k aranžmá 
třeba pátý saxofon a čtvrtou trubku a třetí a čtvrtý 
trombon, a že žádané byly úpravy ve stylu orchestru 
Glenna Millera. U nahrávání tehdy byl, ale jestli se na-
hrávalo na drát, Philips-Miller či mgf. pásek, nevěděl, 
prý ho to ani nezajímalo, měl za úkol kontrolovat vše 
po hudební stránce. Zmiňoval se také, že krom něj 
tam byli angažováni skladatelé Alfons Jindra a Be-
dřich Nikodem.

Závěrem
Gabriel Gössel v knize Fonogram 2 píše, že členové 
Charlie Orchestra se koncem války rozprchli na 
všechny světové strany. Píše tam také, že poslední 
desky s nahrávkami Charlie Orchestra vyšly v lis-
topadu 1943. To by sedělo datově, že v té době or-
chestr v Berlíně skončil.

Vše ale také nasvědčuje tomu, že část drama-
turgie a vedení Charlie Orchestra byla převedena 
na podzim 1943 do Prahy a působila pak v Karlíně. 
V Karlíně zřejmě nahrával velký orchestr složený jak 
z českých, tak německých hudebníků, ve studiích 
v centru Prahy působily nějaké menší soubory.

Po osvobození Československa byl rozhlas v Kar-
líně 9. a 10. května 1945 předán opět českým roz-
hlasovým technikům.

Vypadá to, že v té době už ale všechny doklady 
o činnosti Interradia byly z pochopitelných důvodů 
zlikvidovány…

Eva Ješutová, Pavel Kobera, Miloslav Turek

Kauza Slánský – nález ztracených záznamů

Po únoru 1948, v době probíhajících politických pro-
cesů, Čs. rozhlas vysíláním ze soudních síní a orga-
nizováním odsuzujících kampaní výrazně přispěl ke 
stupňování atmosféry strachu. Po řadě procesů proti 

tzv. třídnímu nepříteli, za kterého byli považováni vý-
znamní armádní představitelé, bývalí funkcionáři ne-
komunistických stran včetně sociálně demokratické, 
církevní hodnostáři i řadový klérus, drobní živnostníci 
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nebo rolníci, obvinění z politicky motivovaných hospo-
dářských deliktů, došlo i na členy KSČ. V roce 1952 
byl na podnět a za pomoci sovětské KGB postaven 
před soud generální tajemník strany Rudolf Slánský 
se skupinou vysokých funkcionářů. V procesu s ním 
byli dále obžalováni a odsouzeni: Bedřich Geminder, 
Ludvík Frejka, Josef Frank, Vladimír Clementis, Be-
dřich Reicin, Karel Šváb, Artur London, Vavro Hajdů, 
Evžen Löbl, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Šling 
a André Simone. Veřejné soudní přelíčení před Stát-
ním soudem v Praze probíhalo ve dnech 20.–27. lis-
topadu 1952. Obžalovaní pronášeli naučené a vy-
nucené odpovědi přesně podle předem detailně 
připraveného scénáře. Senát, kterému předsedal 
JUDr. Jaroslav Novák, uznal všechny obžalované 
vinnými. Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, Ludvík 
Frejka, Josef Frank, Vladimír Clementis, Bedřich Rei-
cin, Karel Šváb, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto 
Šling a André Simone byli odsouzeni k trestu smrti 
oběšením; Artur London, Vavro Hajdů a Evžen Löbl 
dostali trest doživotního vězení.

Účastníky soudních jednání se nedobrovolně stali 
i rozhlasoví technici, kteří z jejich průběhu pořizovali 
záznam na magnetofonové pásy. Z nich se v rozhlase 
pořizoval sestřih pro vysílání a zároveň se ukládaly 
do rozhlasového archivu. Tam ovšem zůstaly jen do 
roku 1962, kdy, jak dokládá následující zpráva, byly 
na pokyn z vyšších míst z rozhlasu odvezeny:

Zpráva
Po předběžném jednání se soudruhem Svobodou byly 
nám dne 9. dubna 1962 předány Československým 
rozhlasem pásky se zvukovým záznamem soudního 
procesu se Slánským a spol.

Celkem jsme převzali 453 krabic rozměrů 
30 × 30 cm. Podle sdělení pracovníka Čs. rozhlasu 
soudr. Kazdy jde o relace z procesů, které byly roz-
hlasem vysílány. Jak je patrno z přiloženého seznamu, 
byly zvukové záznamy pořízeny u hlavních osob pro-
cesu v Praze na Pankráci, v soudní budově na Karlově 
náměstí a u soudu v Bratislavě.

Dále je to zvukový záznam procesu s Oatisem, 
Zelenou internacionálou a proces OKD.
10. dubna 1962
s. Vovsík
Rukou je na dokumentu připsáno: „s. Novotný in-
formován – založit 16. 5. 1962“ a připojen nečitelný 
podpis.

Datum předání pásů koresponduje s dobou, kdy se 
po odhalení kultu osobnosti začaly otevírat a přešet-
řovat staré procesy. Pásy byly odvezeny neznámo 
kam, je ale jisté, že později byly uloženy do tehdej-
šího Archivu ÚV KSČ. Když jeho fondy a sbírky pře-
bíral v 90. letech ex lege Národní archiv, dokumenty 

z procesu se Slánským byly sice uvedeny v soupisu, 
fyzicky ale předány nebyly.

Po stopách ztracených záznamů z procesu s Ru-
dolfem Slánským
Po zmizelých záznamech z procesu s R. Slánským 
pátrali nejen historici a archiváři včetně rozhlasových 
bezvýsledně celá desetiletí. Po více než 65 letech už 
i ti nejurputnější pomalu ztráceli naději, v rozhlase 
jsme byli vděčni i za nekvalitní části vysílání, které 
se našemu kolegovi P. Koberovi podařilo vypátrat až 
v americké Knihovně Kongresu a získat výměnou za 
dokumenty z období Mnichova: „V roce 2011 jsem za-
čal pátrat po ztracených záznamech z tohoto procesu. 
Oslovil jsem mnoho kulturních a vědeckých institucí 
v České republice, od Národního archivu přes Archiv 
Ministerstva vnitra až po Muzeum dělnického hnutí. 
Vše ovšem bez úspěchu. Pásky z tohoto procesu 
byly v roce 1962 z tehdejšího Československého 
rozhlasu odvezeny pracovníky Ministerstva vnitra 
z důvodu rehabilitací a následně v době tzv. norma-
lizace až do nedávné doby zcela ztraceny. Historik 
Karel Kaplan vzpomíná, že když v letech 1968–1969 
zasedal v Pillerově rehabilitační komisi, existovala 
na ÚV KSČ místnost, kde byly všechny tyto audio-
vizuální záznamy uchovány. Po jeho návratu z emig-
race z Německa již tato místnost neexistovala. Sám 
Kaplan mi poradil i další lidi, kteří mohli vědět, kde 
by se nahrávky mohly nacházet. Bohužel nevěděli.

Dále jsem oslovil i děti obětí. Mnozí z nich také po 
těchto záznamech pátrali. V Archivu Britské knihovny 
jsem našel pouze 20 minut záznamu. Ty byly ovšem 
totožné s tím, co se nacházelo u nás. Další zlomek 
se mi podařil vypátrat v Deutsche Rundfunkarchiv 
ve Frankfurtu nad Mohanem. Tento záznam byl ale 
s komentářem německých redaktorů. Hledání ztra-
cených záznamů z tohoto procesu proto pokračo-
valo dále. Pátral jsem v okolních státech i v Rusku, 
ovšem vždy se stejným výsledkem. V USA jsem hle-
dal v archivu Svobodné Evropy ve Standfordu v USA, 
ale také marně. Následně mi Ivan Margolius, syn po 
odsouzeném a popraveném Rudolfu Margoliovi, dal 
tip: ‚Zkuste se zeptat v USA ve Voice of America nebo 
Library of Congress.‘ K mému velkému překvapení 
se v Knihovně Kongresu nacházelo 18 hodin.

Nyní jsem začal řešit, jak tyto materiály získat. 
Odkoupení na licenci vzhledem k ceně nepřichá-
zelo v úvahu. Rozhodlo se tedy, že se zkusí výměna. 
Naštěstí souhlasili. Jako protiváhu po nás chtěli zá-
znamy týkající se Mnichovské dohody v roce 1938. 
Dohodlo se, že oni nám poskytnou 18 hodin z pro-
cesu s Rudolfem Slánským a my jim 18 hodin našich 
záznamů. Americká protistrana připravila smlouvu. 
Vše vypadalo na dobré cestě. V tom však nastal 
problém u právníků a hlavně u ekonomů. Ti za vším 
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hledali peníze a nemohli pochopit, že takto unikátní 
záznamy nelze zpeněžit, resp. pokud by se vše ne-
chalo ocenit, jak bylo od nich požadováno, stálo by 
to mnohem více, než je skutečná finanční hodnota 
zvukového materiálu, a druhá strana, tedy Knihovna 
Kongresu, by mohla od souhlasu s prostou výměnou 
couvnout. To vše se stalo v roce 2013.

Proces interního dohadování trval bezmála tři 
roky. Vše se vyřešilo až výměnou na pozici vedou-
cího Finančního oddělení Českého rozhlasu a zá-
vazným stanoviskem Archivní správy Ministerstva 
vnitra ČR. To vydalo na naši žádost rozhodnutí, že 
typ smlouvy, která je nazvaná „Smlouva o vzájemné 
spolupráci“, může mít i bezplatné plnění, pokud je 
tak v dokumentu výslovně uvedeno. V tom případě si 
veškeré náklady hradí každá strana sama. Po tomto 
výroku se nesouhlasné stanovisko uvnitř ČRo změnilo 
a po menších úpravách smlouvy na obou stranách 
se přistoupilo k výměně. Povedla se na konci června 
v roce 2016. Zvukový záznam z procesu s Rudolfem 
Slánským byl konečně v Praze. Všichni zaintereso-
vaní byli nadšeni, že po tak dlouhé době americká 
strana necouvla a vše se dotáhlo do zdárného konce.

Zvukový technik Miloslav Turek se pustil do zpra-
covávání. Zjistil, že se nejedná o původní záznam na-
točený v soudní síni, ale o sestříhané nahrávky pro 
rozhlasové vysílání i s příslušnými komentáři, které 
byly vysílány a následně zachyceny vysílačem Rádia 
Svobodná Evropa v Mnichově v tehdejším Západním 
Německu. I díky tomuto je záznam naprosto unikátní. 
Vytváří obraz doby. A navíc se podařilo získat i Roz-
hlasové noviny z listopadu 1952, které jsou nejstar-
šími dochovanými Rozhlasovými novinami v Archivu 
Českého rozhlasu.

Když se nyní objevily původní ztracené zvukové 
pásy, byly po dohodě s Národním filmovým archivem 
a Národním archivem převezeny do ČRo a zdigita-
lizovány. Podle předběžných odhadů je záznam, až 
na chybějící cca půl hodiny, kompletní.

Bude zajímavé srovnání, co všechno z celkových 
62 hodin bylo následně každý den večer po hlavním 
líčení veřejnosti odvysíláno. Celý záznam je unikátní 
v tom, že po 66 letech budeme moct rozklíčovat 
přesné výpovědi obžalovaných/odsouzených, otázky 
a projevy soudců a prokurátorů. Ze záznamu po-
známe, jak celý proces probíhal a jak moc se celý 
průběh lišil od toho, co bylo následně zveřejněno 
v knize, která měla veřejnosti v roce 1953 ukázat, 
k jakým zločinům se odsouzení přiznali a kvůli čemu 
jim byly uděleny tresty smrti a doživotí.“

Unikátní objev
Na konci března 2018 byly v hale zkrachovalé továrny 
v Panenských Břežanech nalezeny zvukové a filmové 
pásy z tohoto politického procesu.

Kruh se uzavírá
V dubnu tohoto roku se po více jak 50 letech do Čes-
kého rozhlasu na čas vrátily magnetofonové pásy se 
záznamem patrně nejznámějšího politického procesu 
50. let 20. století v Československu. Jde o tak zvaný 
Proces s vedením protistátního spikleneckého cen-
tra v čele s Rudolfem Slánským.

Zatím poslední slovo patří zvukovému technikovi 
Miloslavu Turkovi, který se stejně jako v předcho-
zím případu ujal přepisu pásů: „V březnu 2018 bylo 
v areálu zrušené továrny v Panenských Břežanech 
nalezeno několik beden s krabicemi, které zjevně ob-
sahovaly obrazové a zvukové materiály z procesu se 
spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Prvotní 
zajištění nálezu včetně fotografického zadokumen-
tování proběhlo v režii filmového dokumentaristy 
Martina Vadase a historika Petra Blažka, kteří nechali 
všechny materiály převézt do prostor Národního fil-
mového archivu v Malešické ulici. Již z fotografií, pre-
zentovaných krátce poté na tiskové konferenci v kinu 
Ponrepo, bylo jasné, že se jedná o filmové materiály 
pro čtyřdílný filmový propagandistický dokument 
(Jiří Havelka: Československé filmové hospodářství 
1951–1955) a samostatný zvukový záznam celého 
procesu, provedený Československým rozhlasem. 
Průběh tiskové konference ukázal, že zatímco na 
rekonstrukci a následném využití filmových mate-
riálů má NFA enormní zájem, ke zvukovým se staví 
se zdrženlivostí až nezájmem. Proto v podstatě bez 
připomínek prošel návrh M. Vadase, aby byly magne-
tofonové pásy co nejrychleji předány k rekonstrukci 
do Archivu Českého rozhlasu. V následujících týd-
nech převzal Český rozhlas celkem 183 krabic mag-
netofonových pásů a neprodleně zahájil práce na 
přepisech. Hrozilo totiž nebezpečí, že majitel areálu 
v Panenských Břežanech rekonstrukci zablokuje 
a všechny nalezené materiály skončí v jeho rukou.

Již při letmé prohlídce krabic bylo jasné, že značná 
část pásů je poškozena nesprávnou manipulací a ze-
jména uložením ve vlhkém prostředí, řada z nich je-
vila známky přímého zasažení vodou. Krabice vyro-
bené z tvrzeného papíru se po zvlhnutí zdeformovaly, 
aretační plechové úchyty, mající za úkol pás pevně 
adjustovat v krabici, se po zoxidování uvolnily a po 
zlomcích milimetrů začaly svitky pásů deformovat 
a dělit do vzájemně se posouvajících vrstev. Na stavu 
pásů se velice negativně podepsalo i jejich ‚stohování‘ 
ve vodorovné poloze, zásadně odporující pravidlům 
správné manipulace. Přesto se ve výsledku ukázalo, 
že ani ty největší excesy neměly na zvukovou kvalitu 
podstatnější vliv.

Záznam procesu byl natáčen přímo v soudní bu-
dově v Praze na Pankráci. Po celých osm dní ho pro-
váděl jediný technik, pracovník přenosového odděle-
ní Československého rozhlasu pan Oldřich Růžička 
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(nar. 1911). K natáčení používal dvojici německých 
studiových magnetofonů Janzen s posuvnou rych-
lostí 76‚2 cm/s, jako záznamový materiál byl použit 
magnetofonový pásek Agfa-Wolfen typu ‚C‘. I když 
bylo jak ozvučení jednací místnosti, tak samotné na-
táčení technicky velmi dobře zajištěno, došlo přes-
to k několika zádrhelům, které ve svých důsledcích 
ovlivnily kompletnost či kvalitu záznamu. Hned prv-
ní den při výslechu R. Slánského zmlkl linkový zesi-
lovač v modulační cestě pro magnetofony (výpadek 
záznamu cca 2 minuty). Chybějící část byla doplně-
na z dodatečných nálezů v Národním archivu, tak-
že výslech R. Slánského je kompletní. Při výslechu 
svědka Mordechaje Orena selhal pérový svazek zá-
znamového tlačítka jednoho z magnetofonů (výpa-
dek cca 1 minuta). Za vcelku nepodstatné lze pova-
žovat ‚prošvihnutí‘ přejezdu ze stroje na stroj při vý-
slechu A. Londona, kde chybí pouze několik sekund, 
navíc zcela bezvýznamného obsahu. K největší zá-
vadě došlo ve 4. den procesu, kdy byla podstatná 
část výslechu E. Löbla doprovázena rušivými efekty 
v modulaci, a dokonce i krátkým výpadkem. Zde ale 
byl na vině zesilovač v hlavní modulační cestě, což 
ve svých důsledcích postihlo i paralelní záznam na 
Vinohradech (pro účely zpravodajství a Rozhlasové 
noviny) a poslechovou linku pro pracovnu Klemen-
ta Gottwalda na Pražském hradě.

Rekonstrukce záznamu proběhla na technickém 
pracovišti Archivu v dubnu a květnu 2018. Přepisy 
byly započaty na magnetofonu STUDER A812, ale už 
po prvním pásu bylo jasné, že tento stroj, vybavený 
špičkovou elektronikou pro řízení posuvu pásku, je 
pro práci se zdeformovanými svitky a zvlněnými pásy 
prakticky nepoužitelný. Proto už další práce probí-
haly na klasickém, mnohem jednodušším a dlouho-
letou praxí prověřeném magnetofonu A80. Základ-
ním problémem při přepisech se ukázalo vyjmutí 
svitku pásu z krabice a jeho přenesení na odvíjecí 
talíř magnetofonu. Už při otevírání pokroucených 
krabic hrozil rozpad svitku a jeho standardní ucho-
pení do rukou bylo již od pohledu zcela vyloučené. 
V mnoha případech bylo tedy nutno krabici buď roz-
střihnout, nebo násilně roztrhat a naprosto ve všech 
případech pás nepřenášet, ale naopak sejmout talíř 
z magnetofonu, s nejvyšší opatrností ho podsunout 
pod pás a opět s nejvyšší opatrností ho zaaretovat 
na magnetofonu. Jako problém se ukázalo i navinutí 
pásu ‚vrstvou ven‘, dané konstrukcí páskové dráhy 
u magnetofonů Janzen. Pás musí být při zakládání 
dvakrát převrácen, a to jak před páskovou dráhou, 
tak i na straně navíjecí, neboť tvarová paměť pásu 
navíjeného obráceně, jenž byl uložen více než še-
desát let, zcela mění ukládání jednotlivých závitů 
a hrozí až zničení svitku. U zvláště zdeformovaných 
pásů je nutno použít na navíjecí straně cívku místo 

středovky, protože ‚vyskakující‘ závity opět mohou 
způsobit úplnou devastaci pásu. Takové pásy je nutno 
během celého průchodu páskovou dráhou pozorně 
sledovat a být připraven k bleskurychlému zásahu 
jak na straně odvíjecí (ručním zbrzděním zpětného 
pohybu talíře – protitahu), tak navíjecí (ručním zablo-
kováním navíjení). Přes sebeopatrnější manipulaci 
několikrát došlo k situaci, kdy se pás na talíři rozpadl 
na několik vzájemně posunutých vrstev, případně byl 
svitek zdeformován do tvaru zcela znemožňujícího 
průchod pásu magnetofonem. Tehdy nezbývalo nic 
jiného, než rozstřižené části pásu ručně odvinout na 
podlahu (tzv. vydojit) a pak je opět ručně navinout 
zpět. Samozřejmostí bylo čistění páskové dráhy po 
průchodu každého jednotlivého pásu. Mnohdy hrozivě 
vypadající situace ale vždy skončily úspěchem, obrov-
ská rychlost pásu spolehlivě zahladila množství sle-
pek, pomačkaný pásek i krátké chybějící části pásku.

Prakticky všechny pásy se dochovaly v původ-
ním stavu, bez následných střihových úprav. Výjim-
kou jsou zhruba tři pásy s výslechem Rudolfa Slán-
ského, které při poslechu vykazují slyšitelné skoky 
v modulaci, či dokonce manipulaci se smyslem věty. 
Střihy se dají na pásu vyhledat, navíc mají tyto pásy 
kratší stopáž. Vzhledem k tomu, že jsou slepky prove-
deny nikoli formou svaření pomocí filmového lepidla, 
ale lepicí páskou (‚klebebandem‘), běžně užívanou 
v rozhlasové praxi až o mnoho let později, původně 
jsme usoudili, že úprava byla provedena dodatečně 
v rámci poslechu při rehabilitačním řízení. Po získání 
srovnávacího materiálu z Národního archivu (záznam 
pro zpravodajství a Rozhlasové noviny) ale vyšlo na-
jevo, že střihová úprava proběhla ještě v den proce-
su a materiál v Národním archivu je přetočenou ko-
pií sestřiženého pásu ze soudní síně. Z toho vyplývá, 
že zatímco pro uměleckou výrobu byla v Českoslo-
venském rozhlasu používána v podstatě primitivní 
metoda spojování magnetofonového pásu, pro stát-
ně důležité projekty nebylo problémem obstarat si 
z ‚imperialistického západu‘ moderní a u nás běžně 
nedostupnou lepicí techniku.

Kompletace záznamů z jednotlivých pásů do celků 
dokumentujících průběh procesu se obešla bez vět-
ších problémů, přesahy modulace při přejezdech 
z pásu na pás byly kromě jediného (výše již zmíně-
ného) místa plně dostačující k bezproblémovému na-
vazování. Stačilo pouze srovnat úrovně (=hlasitost), 
v několika ojedinělých případech též i mírně upravit 
frekvenční charakteristiku. Celkově lze konstatovat, že 
výsledná kvalita záznamu předčila veškerá očekávání. 
Pokud pomineme prokopírování, z principu magnetic-
kého záznamu doprovázející každý záznam na pás-
cích typů C, CH a L, technická kvalita se plně vyrovná 
současným digitálně pořízeným záznamům. Ani čas, 
ani špatné uložení nahrávkám neublížily a plně se tak 
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potvrdila stabilita a spolehlivost klasického analogo-
vého magnetofonového záznamu. Dá se předpoklá-
dat, že při řádném uložení mají původní pětašedesát 
let staré pásy šanci přežít dalších několik desetiletí.

Celková statistika natočených pásů:
 1. den: 25 pásů 506:21
 2. den: 18 pásů 374:14
 3. den: 31 pásů 633:40
 4. den: 26 pásů 535:25
 5. den: 29 pásů  565:44 (jeden pás chybí)
 6. den: 23 pásů 463:18
 7. den: 27 pásů 537:26
 8. den: 5 pásů 88:05

Celkem 184 pásů minus 1 pás = 183 pásů
Čistá stopáž 3 704′13″ = 61:44:13

Z uvedeného přehledu vyplývá, že se podařilo úspěšně 
přepsat všech 183 dodaných pásů, chybí jediný pás 
z výslechu obviněného O. Šlinga. Celková dochova-
nost zvukového záznamu z procesu Slánský a spol. 
tak dosahuje unikátních 99‚4 %.

Zbývá jen dodat, že originální záznamy na magneto-
fonových pásech budou po digitalizaci uloženy v Ná-
rodním archivu. Zdigitalizované záznamy zůstanou 
kromě Národního archivu i v Českém rozhlase, kde 
budou k dispozici pro vysílání a badatele.

Jaroslava Nováková

Cenzura v Českém/Československém rozhlase do roku 1993

Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či 
dalšími veřejnými médii, veřejnými proslovy, dopisy a podobně. Je prováděna státem, případně stát přenáší 
její výkon na spřízněné subjekty, cenzuru mohou také z vlastního zájmu a motivů provádět náboženské 
organizace, veřejnoprávní, ale i soukromé instituce, média. Slouží pro udržení státního zřízení a integrity 
státu, a proto střeží uchování státní ideologie, státního či vojenského tajemství. Je využívána k prosazování 
společenských, stranických či jiných skupinových zájmů.

Cenzura se obvykle týká veřejně sdělovaných názorů, ale v dobách nesvobody je kontrolováno i sou-
kromé sdělování názorů. Součástí cenzury bývá i kriminalizace toho, kdo se cenzuru snaží obejít. Cenzura 
je součástí praktik mocenských struktur prakticky po celou lidskou historii. S cenzurou úzce souvisí různé 
indexy zakázané literatury.

Slovo cenzura pochází z latinského censor, což byl úředník, který měl za úkol sčítání obyvatel a dohlížení 
na morálku.

(heslo cenzura na Wikipedii, 
dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Cenzura)

Sloveso „cenzurovat“ definuje Encyclopaedia Britannica jako: „to act so as to change or suppress speech 
or writing that is condemned as subversive of the common good“, tedy „jednat tak, aby se změnil nebo 
potlačil projev nebo psaný text, které jsou označeny jako podvratné, ke společnému blahu“.

(heslo cenzura z Encyclopaedia Britannica,  
dostupné z http://www.britannica.com/EBchecked/topic/101977/censorship)

Censura, vulgo cenzura (angl. censorship, fr. censure, něm. Zensur), je pravomoc udělená právní normou, 
zejména zákonem, od osoby veřejného práva, především státu nebo státní náboženské společnosti, doporu-
čovat (tj. schvalovat) k vytištění nebo k jinému veřejnému šíření autorské dílo (předběžná cenzura, v českých 
zemích do roku 1848), nebo jeho šíření naopak zakazovat, reprobovat a trestat (následná cenzura, v českých 
zemích od roku 1848 dodnes). Během pražského jara bylo jasně stanoveno: „Cenzurou se rozumějí jakékoliv 
zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními prostředky.“
V širším smyslu znamená cenzura jakékoli omezení možnosti sdělovat informace, bez ohledu na to, kým 
a na základě jaké pravomoci je vykonávána. Striktně vzato se však o cenzuru jedná pouze tehdy, jde-li 
o výkon veřejné moci.

(heslo cenzura z Encyklopedie o právu Iuridictum,  
dostupné z https://iuridictum.pecina.cz/w/Censura)
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Získávání, šíření, či naopak utajování informací hrálo významnou roli ve všech etapách historie lidstva, vždy 
v souvislosti s bojem o moc. Přesvědčení o velké moci mediálních obsahů a jejich schopnosti ovlivňovat 
postoje a názory lidí (např. zpochybňovat právo mocných na moc) a obavy z důsledků této moci často 
vedou držitele moci ke snaze nejrůznějšími zásahy zvnějšku kontrolovat a korigovat obsahy médií, které 
se k příjemcům dostanou – jinými slovy mají za následek ustavení cenzury, jejímž posláním je znemožnit, 
aby se z hlediska držitelů moci „závadné“ obsahy dostaly ke svým adresátům nebo k příjemcům vůbec. 
Využití vynálezu knihtisku vedlo k novým možnostem šíření slova a proti tomuto trendu se ohradila jak 
církev, pro kterou to znamenalo zásadní oslabení monopolu na výklad světa, definování hodnot a symbo-
lickou i politickou moc, tak i stát, tedy panovník, a obě instituce si začaly budovat nástroje kontroly šíření 
slova. V podstatě stejná představa o působení médií a tytéž důsledky využití knihtisku vedly i k trendu 
zcela opačnému – k prosazování svobody projevu… Nejvýznamnějším nástrojem kontroly se stala právě 
cenzura… (Jirák, Jan; Köpplová Barbara: Masová média, Portál, s. r. o., 2009)

Rozlišujeme cenzuru předběžnou (preventivní) a následnou (represivní), případně kombinovanou. Často 
funguje i autocenzura, když se autor snaží vyhýbat případnému postihu. Motivem k cenzuře mohou být 
důvody morální, kdy moc chrání své standardy, dále důvody vojenské, kdy jde o utajení vojenských informací, 
politické či náboženské, kdy jde o udržení moci a potlačování radikálních názorů.

Cenzura v českých zemích byla uplatňována prakticky od počátku tvorby mediálních obsahů pro veřej-
nost. Týkala se jak ručně psaných spisů a letáků, tak i tiskovin, které se objevily po zdokonalení knihtisku 
ve 40. letech 15. století, později se rozšířila na veškerou mediální produkci. Cenzura byla jak světská, tak 
církevní – katolická, následně i protestantská. České země jako významná součást evropského prostoru 
měla obdobné přístupy k cenzuře jako sousední země. Vykonávání cenzurních povinností prováděly v prů-
běhu dějin různé instituce, například byrokratický aparát, policejní složky či soudy. Cenzura panovala za 
Rakouska-Uherska, ve zmírněné podobě i za první republiky. Za druhé světové války zde byla cenzura 
řízená nacistickými orgány a po nástupu komunistů k moci fungovala komunistická cenzura, která trvala až 
do roku 1990, s mírnými výkyvy kopírovala krátká období politické oblevy. Nakonec byla cenzura po pádu 
totality oficiálně zrušena a ústavním zákonem prohlášena za nepřípustnou.

Cenzura v českém prostředí

První republika (1918−1938)

Po vzniku ČSR byla ústavně zabezpečena svoboda tisku a zakázána cenzura, ale již zákonem z roku 1920 byly 
definovány výjimky. Otevření prostoru pro cenzuru představovalo také vydání zákona na ochranu republiky 
v roce 1923 a novela tiskového zákona v roce 1924. Další důležitou právní úpravou posilující výkon cenzury 
byl tzv. malý tiskový zákon z roku 1933. Je třeba připomenout, že většina těchto opatření byla namířena 
proti šíření tiskovin komunistického hnutí a projevům německého nacionalismu na českém území. Zákonem 
č. 131/1936 Sb. byla definována cenzura a jiná opatření k ochraně veřejných zájmů a stanovena omezení 
v oboru radioelektrických zařízení. Až do září 1938 prováděly cenzuru tisku státní prokuratura a tiskové 
oddělení české vlády. Periodické tiskoviny byly konfiskovány po vydání, na základě návrhů okresních úřadů 
nebo policie. Výtisky periodik s nepřijatelnými články byly stahovány z oběhu. Po konfiskaci bylo možno 
vytisknout nové vydání. V něm většinou zůstalo na místě potlačeného článku bílé místo s poznámkou, že 
byl text oficiálně zakázán.

V Radiojournalu podléhaly slovesné pořady vnitřní cenzuře pražského ústředí, situaci dokreslují výňatky 
ze zápisů programových konferencí. Problematikou cenzury v Radiojournalu se detailně s využitím archiv-
ních pramenů zabýval Jiří Hraše ve Světě rozhlasu č. 8/2002 v článku Skandál Radiojournalu s cenzurou 
a v č. 13/2005 Praxe cenzury ve vysílání Radiojournalu. O cenzurní praxi v rozhlase svědčí i dokumenty 
z programových konferencí:

Jarní programová konference na Radhošti 12.−14. 4. 1934
• „odbočky jako dosud budou do ústředí zasílat k posouzení texty přednášek, pokud nemají jistotu po 

stránce politické nebo vhodnosti či úrovně přednášky…“
18. jarní programová konference Radiojournalu v Mor. Ostravě 8.−10. 4. 1937

• „rozhlasové cenzurní zásahy podvazují satiru a humor…“
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Jarní XX. programová konference v Jevanech 6.−8. 4. 1938
• „předávat všechny texty k umělecké a politické cenzuře včas, vytvořit si zásobu nejméně na dobu 

tří měsíců…“

Druhá republika (1938–1939), Protektorát a 2. světová válka (1939−1945)

Během Protektorátu se uplatňovala velmi přísná předběžná cenzura. Již 26. září 1938 byla zřízena Ústřední 
cenzurní komise, kterou řídilo ministerstvo vnitra a do jejíž kompetence spadala i cenzura rozhlasového 
vysílání. Úkolem cenzorů bylo „nepropustit informace, které by mohly poškodit stát“. V prosinci 1938 byly 
vydány Pokyny pro úředníky tiskové a dozorčí služby. Vláda rozhodla, že v novinách už nadále nesmějí být 
bílá místa. Tím se až do roku 1968, kdy byl zrušen, stal tiskový dozor pro čtenáře nenápadným. Dva dny po 
okupaci Československa nacistickým Německem dne 15. března 1939 byla založena nová ústřední tisková 
služba, která se stala součástí tiskového odboru úřadu vlády. Její zaměstnanci pracovali v redakcích jed-
notlivých novin. Šéfredaktoři dostávali přesné instrukce, jak mají psát. Nacisté využívali novin a časopisů 
plně pro propagandistické účely. Působnost rozhlasového vysílání byla ovšem ještě daleko účinnější. Hned 
po okupaci v roce 1939 převzala německá správa mělnickou, brněnskou a moravskoostravskou rozhla-
sovou stanici s tím, že vysílač Mělník byl začleněn do říšského rozhlasu. Cenzuru rozhlasových pořadů 
obstarávalo cenzurní oddělení rozhlasu a německá tisková cenzura, v některých případech i německá 
rozhlasová cenzura. V březnu 1940 byla rozhlasová cenzura zpřísněna ustavením programové intendan-
tury, která podléhala přímo Úřadu říšského protektora. O rok později, 1. března 1940, vznikla programová 
intendantura, napojená na Úřad říšského protektora a přesně o měsíc později se rozhlas stal součástí 
Reichs-Rundfunk-Gesselschaft jako Sendergruppe Böhmen und Mähren. Jednatelský sbor byl nahrazen 
německou intendanturou. Všechny pořady Českého rozhlasu, dvojnásob cenzurované protektorátními 
i nacistickými cenzory, byly kromě toho kontrolovány nacistickou odposlouchávací službou a později 
byly dokonce schvalovány jen projevy natočené na desku, aby mohl být porovnán mluvený text s psaným 
a posouzen také způsob projevu.

V Protektorátu fungoval systém předběžné i následné cenzury s citelným rizikem osobního ohrožení 
autorů. (Jirák, Jan; Köpplová Barbara: Masová média, Portál, s. r. o., 2009)

Z rozhlasu byli propuštěni všichni zaměstnanci neárijského původu. Antisemitská čistka byla dokon-
čena již v dubnu 1939, jak oznámil týdeník Náš rozhlas. Dalším omezením bylo stanovení maximální délky 
slovesného pořadu na 45 minut, zákaz vysílání slovesných i hudebních děl neárijských autorů a interpretů. 
Tím se podstatně zúžil výběr programových námětů i jejich realizací.

Ze zápisů programových konferencí vyplývá, že se rozhlas nové situaci postupně podvoloval:
Letní (23.) programová konference v Pardubicích 6.–7. 6. 1939

• „otázka cenzury – jakmile bude německá předběžná cenzura odstraněna i v Brně, bude Brno a Mor. 
Ostrava tak jako dříve veškeré texty zasílat do Prahy…“

Podzimní programové porady Českého rozhlasu v Praze 22.–24. 11. 1939
• „Reportážní sekce upozornila, že snaha vysílat reportáže přímé je často znemožňována cenzurní 

praxí, a ani veřejný život neskýtá mnoho příležitostí; proto nabývají navrch reportáže stylizované…“
Jarní programové porady Českého rozhlasu v Praze (v Autoklubu) 8.–10. 2. 1940

• „nové provozní cenzurní poměry – třeba přizpůsobit program na poslední chvíli bez velkých nesnází 
(byl vypracován systém rezervních přednášek, reportáží atd.).“

Podzimní programové porady v Praze 12., 13. a 25. 9. 1940 (v Autoklubu)
• „obtíže zábavného programu kvůli cenzuře (velká část autorů a tím i archivů cenzurou vyřazena)…“
• „předseda dr. Masařík o reorganizaci; rozhlas napříště bude veřejnoprávní společností se dvěma 

partnery – Protektorátem a Velkoněmeckou říší. Dosavadní organizace vnitřní a personální zůstává 
zachována.“

Třetí republika – obnovené Československo (1945–1948)

V krátkém období třetí republiky v euforii z ukončení světové války se cenzura příliš neprojevovala, narůs-
taly však konflikty mezi zájmy jednotlivých politických stran, což vedlo k požadavku na vytvoření instituce 
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oficiální cenzury, která by fungovala podle přesně stanovených pravidel. Tento požadavek však byl v roce 
1946 zamítnut jako neslučitelný se zásadami lidové demokracie.

Poválečné rozdělení Evropy na sféry vlivu jednotlivých vítězných mocností a vděčnost Sovětskému 
svazu za jeho podíl na osvobození republiky se odrazily v politickém posunu doleva. Košický vládní program 
stanovil jednoznačnou politickou orientaci a sílila tendence přejímat sovětské vzory řízení společnosti, bu-
dování armády i obnovy válkou zdevastovaného hospodářství, které navíc trpělo nedostatkem pracovních 
sil. Společnost si v tomto období také vyřizovala účty se všemi občany, kteří kolaborovali nebo mohli kola-
borovat s fašisty. Boj o moc se stupňoval, komunisté přistoupili k „mobilizaci mas“ a s touto taktikou uspěli. 
Rozhlas byl řízen ministerstvem informací a programově měl sloužit budovatelské politice Národní fronty. Na 
společné poradě vedoucích funkcionářů-komunistů ministerstva vnitra a ministerstva informací v prosinci 
1947 se účastníci shodli na zřízení kontrolního orgánu, který bude dohlížet na tisk a zjišťovat závadnost psaní 
o dvouletém hospodářském plánu, štvaní proti slovanským národům, o zásobování a výživě, o vnitřní a za-
hraniční politice a o obraně státu. Rozhlas v té době těžil z důvěry, kterou získal hlavně během Květnového 
povstání a byl informátorem, organizátorem veřejného života a do značné míry i tvůrcem veřejného mínění.

Na svých programových konferencích se k tomuto poslání hlásil:
Programové porady Čs. rozhlasu v Gräfenberku (Jeseník) 10.–13. 7. 1946 

• „hlavní úkol: nová ústava a dvouletý plán – rozhlas musí působit na posluchače formou informativní, 
propagační, pedagogickou, ale i uměleckou; politická orientace – politická příslušnost pracovníků 
rozhlasu je jejich soukromou věcí, ale závodní organizace stran Národní fronty schůzují mimo budovy 
rozhlasu. V žádném případě program nesmí mít ráz stranicko-politický – Čs. rozhlas je rozhlasem 
vládním, rozhlasem Národní fronty Čechů a Slováků.“

Programové porady Čs. rozhlasu v Karlových Varech 27. 1. – 1. 2. 1947
• „Čs. rozhlas má být aktivním bojovníkem a spoluuskutečňovatelem vládního programu.“
• „otázky právní organizace rozhlasu (nebylo uskutečněno přetvoření Čs. rozhlasu ve veřejný podnik 

státu)…“

Únor a upevňování totality (1948–1960)

Dříve než byl založen plně funkční cenzurní úřad, přišel únorový převrat a regulace a kontrola mediální 
produkce byla legitimována jako součást ideologické a politické práce vítězných komunistů. Média byla 
používána jako výchovný faktor a tiskový dozor byl značně zpřísněn. Rozhlasový zákon vznikal už za jiné 
situace. K podstatné změně v postavení a organizaci rozhlasu došlo 28. dubna 1948, kdy byl schválen zá-
kon č. 137/1948 Sb., o postátnění Českého rozhlasu, společnosti s ručením omezeným, se sídlem v Praze 
a Slovenského rozhlasu, spoločnosti s ručením obmedzeným, so sídlom v Bratislave. Tím byl dán základ 
k vytvoření státního podniku Československý rozhlas. 

Starý tiskový zákon byl nahrazen zákonem č. 94/1949 Sb., o vydávání knih, hudebnin a jiných neperio-
dických publikací, a zákonem č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, 
který byl proveden vyhláškou ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú. l., kterou se vydávají tiskové 
předpisy. Následná cenzura byla upravena v § 3 odst. 2 vyhlášky: „Tiskárna je povinna odevzdat jeden 
exemplář každé tiskoviny zároveň s počátkem jejího rozšiřování okresnímu prokurátorovi a okresnímu 
národnímu výboru, v jejichž obvodě byla tiskovina vytištěna.“ a § 12 odst. 1: „Okresní národní výbor může 
zakázat rozšiřování tiskovin, jejichž obsah není v souladu s obecným zájmem.“. Pro zvýšení efektivnosti 
tiskového dozoru byla vládním usnesením č. 17/1953 a s účinností od 1. srpna 1953 po sovětském vzoru 
Glavlitu zřízena Hlavní správa tiskového dohledu – zkratka HSTD. (Iuridictum)

Vedení Komunistické strany se snažilo upevnit moc prostřednictvím kontroly informačních, propagač-
ních a agitačních prostředků už od roku 1948. Šlo o delší proces, na jehož konci měla být kontrola nejen 
tisku, rádia či filmu, ale též různých výstav, knihoven, reklamních letáků, plakátů, odznaků, nálepek apod. 
Kontrolu a řízení hromadných sdělovacích prostředků, kultury a osvěty svěřilo komunistické vedení v září 
1948 tzv. Kulturní radě, která se touto problematikou zabývala jen v obecné rovině, zatímco konkrétní a kaž-
do denní úkoly zajišťovalo kulturně propagační oddělení ÚV KSČ a stejná oddělení v krajích a okresech. 
Tisk kontroloval tiskový odbor ÚV KSČ, který měl v letech 1949–1951 kromě vedoucího třináct pracovníků. 
V následujících dvou letech byl rozdělen do dvou odborů – tiskového a pro rozhlas. V listopadu 1950 zavedlo 
ústředí KSČ funkci dohlížecích redaktorů, od počátku roku 1951 nastoupili skutečně cenzurní redaktoři. 
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V letech 1952–1953 proběhla „očista knihoven všeho druhu od závadné literatury“ podle seznamů, sesta-
vených lektory ÚV KSČ, bylo zničeno přes 27‚5 milionů knih.

Již 2. ledna 1950 vyslovilo předsednictvo ÚV KSČ (nikoliv vláda) předběžný souhlas se zřízením Hlavní 
správy tisku a publikací. V únoru 1953 byl ke konzultacím přizván pracovník moskevského cenzurního 
ústředí. V dubnu bylo definitivně rozhodnuto předsednictvem vlády o zřízení cenzurního úřadu a nezveřej-
něným Usnesením č. 17 z 22. dubna 1953 byl takový orgán ustaven a v září 1953 přešel do kompetence 
ministerstva vnitra jako Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD) s úzkou vazbou na Státní bezpečnost. 
Tím začala oficiální cenzura (od 1. 8. 1953), která od této doby provázela nejen tisk, ale všechna postupně 
vznikající média (zpočátku bylo cílem získat kontrolu nad denním tiskem, rozhlasem a ČTK). Sledovány byly 
zejména informace, které neměly být v obecném zájmu zveřejňovány. Obecným zájmem byly myšleny zprávy 
a údaje či skryté útoky, které škodí státu a straně nebo se odchylují od oficiální politické linie. Výklad však 
záležel na politickém uvědomění a znalostech dotyčných cenzorů. Povinností šéfredaktorů tisku, rozhlasu 
i televize, nakladatelství stejně jako pořadatelů kulturních akcí bylo předkládat cenzurním orgánům včas 
veškeré materiály, které byly určeny k zveřejnění, a respektovat jejich rozhodnutí. Zástupci HSTD pro roz-
hlas – „plnomocníci“ – sídlili přímo v rozhlasové budově a jejich činnost se řídila důvěrnou Směrnicí pro 
práci plnomocníků, v níž bylo přesně stanoveno, co jim musí být předloženo a v jakých termínech, a také 
to, že „plnomocník“ nemusí svá rozhodnutí zdůvodňovat.

Úřad se při průběžných konzultacích se sovětskými experty z moskevské centrály Glavlitu postupně 
formoval. Z počátečního počtu 96 cenzorů, dle slovníku ministerstva vnitra ‚plnomocníků‘, se jejich stavy 
postupně zvyšovaly na 270 stálých pracovníků a dalších 250 externistů v okresech z členů tamních aparátů 
KSČ. Kvalifikace „plnomocníků“ byla katastrofální. Dle dokladu z roku 1963 mělo jen základní školu 34‚9 % 
cenzorů, nižší střední 16‚8 %, maturitu mělo 32‚9 %, vysokou školu 15‚4 %, stranickou 1‚6 % a 23‚4 % cen-
zorů absolvovalo Univerzitu marxismu-leninismu.

Výpisy z programových konferencí dokreslují atmosféru v rozhlase:
Programové porady Československého rozhlasu v Praze 19.–22. 1. 1948

„Jaro v Čs. rozhlase v únoru 1948“
Václav Kopecký, ministr informací:
• kritika stranickosti proti rozhlasu má většinou reakční zaujetí proti lidové demokracii – rozhlas je 

stranický v tom smyslu, že bojuje proti fašismu a každé reakci a že je mluvčím naší lid. dem. vlády

Programové porady Čs. rozhlasu ve Zlíně 13.–17. 7. 1948
„Od dvouletého k pětiletému plánu v Čs. rozhlase“
• rozhlas musí být celým svým programem politický, rozhlasoví pracovníci se tedy musí politicky 

vzdělávat a naučit se správně politicky myslet…
• úkol zřídit funkci ředitele politické a informační služby rozhlasu (pověřen šéf dosavadního naukového 

odboru Zdeněk Novák)
• politické zpravodajství v únorových dnech bylo jednou z hlavních opor lidově demokratických sil – 

v pravém světle se ukázalo několik zaměstnanců oddělení a Akční výbor z toho vyvodil důsledky – 
dnes se politické zpravodajství skládá z osob oddaných lidově demokratickému režimu

(Pozn.: bývalý ředitel Laštovička je velvyslancem v Moskvě, bývalý šéf politického vysílání Jiří Hronek je 
ředitelem státní informační služby)

I. celostátní pracovní konference Čs. rozhlasu v Praze 12.–15. 1. 1949
Projev ministra Václava Kopeckého:
• nové poslání Čs. rozhlasu po únoru 1948 – stává se součinitelem státní politiky, cele k službám režimu, 

orgánům státní moci a lidové správy
• zřízena ústředna státní tiskové a zpravodajské služby, generální ředitel Hronek
• vzhledem ke svému státně-politickému významu musí být rozhlas řízen přímo podle dispozic vlády 

a z hlediska výsostných zájmů státních (podřízenost Čs. rozhlasu ministerstvu informací a osvěty)
Projev generálního ředitele K. Stahla:
• otvírá se stálá politická škola pro rozhlasové pracovníky v Bílých Poličanech
Projev min. předsedy A. Zápotockého:
• rozhlas se dal do služeb budování, proto musí počítat nejen s kritikou, ale přímo s odporem těch, 

kteří tomu nepřejí – proti takovéto kritice je nutno bojovat…
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Programová konference v Autoklubu (Praha) 9. 1. 1952
• pro rok 1952 generální linií výstavba socialismu – zaměřit se na závody, venkov, učit se odhalovat 

nepřátele na vnitřní frontě, uplatňovat a uznávat vůdčí úlohu strany…

Období uvolňování – 60. léta (1960–1969)

V 60. letech nastalo částečné politické uvolnění. Po XII. sjezdu KSČ v roce 1962 se objevily první libera-
lizační náznaky, které byly ještě výraznější po XIII. sjezdu v roce 1966. Postupná liberalizace se promítla 
i do činnosti Čs. rozhlasu, došlo k renesanci řady oblastí rozhlasové tvorby – hry, publicistika, zpravodajství 
i hudba. Do vysílání stále častěji pronikala do té doby tabuizovaná témata i autoři, výrazně se projevil odklon 
od socialistického realismu, došlo k odideologizování tvorby a zařazování tvorby tzv. západních autorů do 
vysílání. Období, pro které se vžil název pražské jaro, přinášelo změny nejen politické, ale současně i kulturní 
scény. Uvolnění v umělecké sféře veřejného života vyvrcholilo během třídenního IV. sjezdu československých 
spisovatelů v roce 1967, někdy považovaného za počátek období pražského jara.

V první polovině 60. let se stupňoval tlak kulturních pracovníků, spisovatelů, redaktorů periodik, roz-
hlasu i televize na zrušení cenzury v zájmu tvůrčí svobody. HSTD zanikla v roce 1966. Zákonem č. 81/1966 
Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, však byla zřízena Ústřední 
publikační správa a tím cenzura zákonně opět legalizována. Nařízení vlády č. 119/1966 Sb. z 8. listopadu 
1966, kterým byl vydán statut Ústřední publikační správy, pak bylo zrušeno k 19. 6. 1968 nařízením vlády 
č. 69/1968 Sb.

Zákon o hromadném tisku a ostatních informačních prostředcích z 8. listopadu 1966 přinášel několik 
změn, většinou však spíše kosmetických. HSTD je přejmenována na Ústřední publikační správu (ÚPS) 
a dochází k mírné změně jejích pravomocí. Jednou z hlavních změn bylo, že u informací, jež tvoří státní, 
hospodářské a služební tajemství, nemůže dojít k jejich zákazu, ale pouze pozastavení (jež bylo fakticky 
mnohdy zákazem). Toto pozastavení však mohlo být na návrh vydavatele přezkoumáno krajským soudem. 
Avšak již nebyla stanovena lhůta pro projednání, takže pokud po nějaké době vydavatel spor vyhrál, infor-
mace již nebyla aktuální a její zveřejnění postrádalo smysl. Největší změna však spočívala v případě cenzury 
z důvodů rozporu s jinými zájmy společnosti. V tomto případě měla ÚPS pouze upozornit šéfredaktora nebo 
vydavatele. Ovšem vedle toho existovalo ustanovení, které říkalo, že uveřejnění takové informace, které 
ohrožuje zákonem chráněné zájmy společnosti, je považováno za zneužití svobody projevu, slova a tisku. 
Co je myšleno ohrožením nebo zneužitím však bylo především na posouzení orgánů ministerstva vnitra, 
které, jak víme, bylo s cenzurou silně spjato. A moc se nezměnilo ani změnou jména cenzurního orgánu.

Až na lednovém plénu ÚV KSČ prosadili reformní komunisté své názory proti konzervativcům. 1. dubna 
1968 byl přijat Akční program KSČ, jenž byl publikován 10. dubna 1968, dle kterého se již ustanovení o před-
běžné cenzuře neměla vztahovat na vědecké časopisy, vědecké diskuze a umělecká tvorba nesměla být 
podrobována cenzuře. Pod heslem „socialismus s lidskou tváří“ se radikalizovalo hnutí proti dogmatům 
předcházejících desetiletí. Cenzuru v uvolněné atmosféře pražského jara již redaktoři ignorovali a rozhlas 
si vymohl přístup například ke zprávám Reuters, takže již nebyl odkázán pouze na ČTK a TASS. Do éteru 
pronikala kritická slova, která dosud mohla být vyřčena jen za zavřenými dveřmi. Zrušení Ústřední publi-
kační správy v březnu 1968 tak bylo již vlastně formalitou. Zatímco velká část obyvatel republiky sledovala 
reformní vývoj s nadšením, Sovětský svaz a vedení zemí Varšavské smlouvy v něm viděli oslabení východního 
bloku a po neúspěšných pokusech změny zvrátit jednáním přistoupili 21. srpna 1968 k vojenské invazi do 
Československa. Donutili pak československé představitele, aby se vrátili k poměrům před lednem 1968 
a zaručili kontrolu a řízení veškeré mediální produkce. Již 30. srpna 1968 rozhodla vláda o zřízení Úřadu 
pro tisk a informace (ÚTI), který 3. září vydal první pokyny, kterými zakazoval psát o okupaci a kritizovat 
okupační mocnosti. Tím byla opět obnovena cenzura. 12. září 1968 vláda navíc zřídila Vládní výbor pro tisk 
a informace, jehož úkolem bylo sledovat a hodnotit činnost a působení tisku, rozhlasu a televize, zabezpe-
čovat dodržování předpisů pro práci v těchto médiích a koordinovat opatření a směrnice podle požadavků 
vládní politiky. O den později, 13. září 1968, přijalo Národní shromáždění zákon č. 127/1968 Sb., o některých 
přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných sdělovacích prostředků, kterým upřesnil 
postavení ÚTI jako orgánu státní správy a vymezil sankce za „zneužívání svobody slova“. To vedlo autory 
a vydavatele k autocenzuře. Všechna opatření a sankce uplatňovalo oddělení stranické práce ve sdělo-
vacích prostředcích ÚV KSČ, později oddělení masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ. Federalizace 
od 1. ledna 1969 se v oblasti cenzury projevila zřízením Federálního výboru pro tisk a informace, který se 
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stal nástupcem Vládního výboru pro tisk a informace (zanikl již na počátku 70. let), Českého úřadu pro tisk 
a informace (ČÚTI) a Slovenského úradu pre tlač a informácie (SÚTI).

Normalizace (1970–1989)

Jedním z hlavních úkolů, který pro vedení KSČ vyplynul z podpisu tzv. moskevských protokolů v srpnu 1968, 
byl závazek ovládnout sdělovací prostředky pomocí nových zákonů a opatření s personálními změnami 
ve vedení tisku, rozhlasu a televize. Nástup tzv. normalizace probíhal v několika fázích, podle toho, jak po-
stupně ztráceli vliv a moc představitelé tzv. pražského jara, a na jejich místa nastupovali věrní přisluhovači 
Kremlu. Definitivní návrat ke starým pořádkům znamenal nástup Gustáva Husáka do vedení KSČ v dubnu 
1969. Krátké opojení svobodou bylo vystřídáno naprostou ztrátou iluzí o reformovatelnosti socialismu. Ná-
sledovaly rozsáhlé čistky prakticky ve všech oblastech společenského života, perzekuce desetitisíců rodin; 
děti pykaly za „viny“ svých rodičů tím, že nemohly uplatnit své schopnosti. Normalizace dále znamenala 
naprosté podřízení ekonomiky sovětským zájmům (a potřebám, které byly značné), technologické zaostá-
vání i devastaci životního prostředí. Zásadním dokumentem, jímž normalizační vedení Československého 
rozhlasu shrnulo a zhodnotilo rozhlasové dění v konci šedesátých let, se stal materiál s názvem Analýza 
činnosti pravicově-oportunistických sil v letech 1968–1969 v Čs. rozhlase. Tento 63stránkový spis byl 
schválen kolegiem Čs. rozhlasu 15. června 1970 a stal se vnitropodnikovým Poučením z krizového vývoje.

Podstatná změna se týkala rozhlasových pořadů, obnovila se cenzura, zmizelo živé vysílání, opět se 
sestavovaly seznamy zakázaných autorů, zdůrazňovala se angažovanost, vedení rozhlasu se soustředilo 
na plnění kulturně-politických cílů. Vznikaly nejrůznější schvalovací komise, které dohlížely na ideologickou 
náplň celého vysílání Čs. rozhlasu.

Důkladné revizi z hlediska ideové, umělecké a politické „nezávadnosti“ byly podrobeny i programové 
fondy, řada hodnotných snímků byla vyloučena z vysílání, některé byly dokonce smazány.

Za normalizace bylo v průběhu čistek vyhozeno z rozhlasu na 600 pracovníků všech profesí. Do vedoucích 
funkcí byli dosazeni stalinisté a většinou v nich setrvali až do druhé poloviny 80. let. Hlavním kritériem pro 
přijímání pracovníků, především na redaktorská místa, bylo členství v KSČ a politická aktivita. Čs. rozhlas 
přímo řídilo ideologické oddělení Ústředního výboru KSČ. Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení byli 
schvalováni stranickými orgány, od funkce šéfredaktora spadali přímo do nomenklatury ÚV KSČ. K hlavním 
úkolům Čs. rozhlasu patřilo napomáhat „socialistickému státu plnit jeho politicko-organizátorskou a kulturně 
výchovnou funkci při budování rozvinuté socialistické společnosti“ a rozvíjet „propagaci socialistického 
Československa v zahraničí“. Stanovenou politickou linii vedení Čs. rozhlasu prosazovalo bez ohledu na 
realitu až do svého odvolání na počátku prosince 1989.

Činnost médií analyzovaly a cenzuru prováděly národní tiskové úřady ČÚTI a SÚTI, které byly zrušeny 
až v dubnu 1988, jejich pravomoci převzaly odbory tisku a informací ministerstev kultury ČSR a SSR. Jako 
zastřešující orgán byl 16. prosince 1980 zřízen Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI), který formálně 
spadal pod federální vládu, ale ve skutečnosti byl řízen oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ, 
vznikl 1. ledna 1981 na základě zákona č. 180/1980 Sb. Byl pokračovatelem cenzurních úřadů: HSTD z první 
poloviny padesátých let a ÚTI (později ČÚTI). Pravomoci FÚTI se netýkaly jen tisku, ale i rozhlasu a televize.

Normalizační bezčasí trvalo dlouhých dvacet let, mnoho nezměnil ani nástup sovětské „glasnosti“ a „pe-
restrojky“, „mlčící většina“ obyvatel ČSSR umožňovala přetrvávající vládu jedné strany, přestože politická 
i hospodářská situace přestávala být udržitelná a tzv. Východní blok se rozpadal v sérii místních revolucí. 
V Československu došlo k revoluci až po Polsku, Maďarsku, NDR i Bulharsku v listopadu 1989, kdy brutální 
zásah represivních složek proti demonstrujícím studentům odstartoval „sametovou revoluci“ (na Slovensku 
„něžnou“). Ta prosadila rozsáhlé změny v politickém a hospodářském uspořádání Československa a vývoj 
po těchto událostech dostal rychlý spád. KSČ se v podstatě rozhodla vzdát mocenského monopolu. Čes-
koslovenský rozhlas díky redakci Mikrofóra, která jako jediná objektivně informovala posluchače, neztratil 
úplně kredit z let 1945 a 1968. Již 23. listopadu vzniklo Občanské fórum Čs. rozhlasu, které pod vedením 
režiséra Karla Weinlicha formulovalo hlavní požadavky na objektivní informování a odstoupení zkompro-
mitovaného vedení.
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Situace v rozhlase byla vyhodnocována i na programových konferencích:
Celostátní konference vedoucích pracovníků Čs. rozhlasu o prognóze Gottwaldov 22.−23. 5. 1972

• hlavním úkolem diskuse a závěry k materiálu „Analýza vývoje rozhlasu za období 1960–1970“ – pod-
kladový materiál obdržela všechna pracoviště

• po událostech 1968 téměř nikdo nezůstal na vedoucích místech Čs. rozhlasu, noví pracovníci dokázali 
dát rozhlas plně k dispozici novému vedení KSČ

• k materiálu „Analýza…“ – chybí adresnost a větší konkrétnost, např. v roce 1963 uvnitř rozhlasu ostrý 
ideový zápas, došlo ke střetu s pravicí ve vedení – „marxisté-leninovci“ v čele s Hoffmannem a na 
druhé straně pravice s tehdejším hlavním redaktorem Jiřím Rumlem a Aloisem Svobodou; součinnost 
pravicových sil zvenku i zevnitř rozhlasu – střet nebyl dotažen do konce, protože byl bez podpory 
stranických orgánů

Celostátní aktiv rozhlasových pracovníků-komunistů v Praze 12. 12. 1972, který svolalo odd. stranické 
práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ spolu s vedením Čs. rozhlasu (Slovanský ostrov)

• realizace závěrů plenárního zasedání ÚV KSČ z 26.–27. 10. 1972 k ideologickým otázkám v progra-
mové činnosti Čs. rozhlasu – dovršit porážku pravicového oportunismu i v ideové oblasti a vychovávat 
nového socialistického člověka

• očista rozhlasu ještě nedovršena, z rozhlasu 2/3 pracovníků muselo odejít, v roce 1970 a později 
odešlo 60 % bývalých členů KSČ

Konference pracovníků Čs. rozhlasu o koncepci celostátního vysílání politického zpravodajství, publicistiky 
a kulturně zábavných pořadů, Praha, Hajnovka, 6. 2. 1973

Květoslav Faix:
• zajistit na všech vysílacích okruzích jednotnou politickou linii a informovanost – nedostatky v práci
• zvýšit aktuálnost i ofenzívnost zpravodajství, zvýšit úroveň politické publicistiky

Celostátní programová konference – Bratislava 15.–16. 9. 1975
• úkol: vypracovat platformu vycházející z rozhodujících dokumentů ÚV KSČ ze zasedání v listopadu 1974

Celostátní programová konference Čs. rozhlasu – Kladno 24.−25. 6. 1977
Ján Riško:
• volby do zastupitelských orgánů od poloviny 1976 osou vysílání – rozhlas obstál se ctí
• rozhlas plnil důležité poslání na ideologické frontě odhalováním protisocialistických útoků tzv. chartistů

Období po listopadu 1989

K prvním proměnám mediálního systému v Československu začalo docházet již krátce po listopadu 1989. 
Začátkem prosince 1989 byl do funkce předsedy Federálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI) jmenován 
vládou premiéra Mariána Čalfy představitel Občanského fóra Miroslav Kusý. Počátkem roku 1990 jej ve 
funkci vystřídal Vladimír Príkazský. Federální úřad pro tisk a informace jako kontrolní a cenzurní orgán 
totalitní moci byl zrušen k 31. červenci 1990, a to zákonem č. 166/1990 Sb. Právní normu o zániku FÚTI 
schválilo Federální shromáždění 7. května 1990. Zákon č. 86/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 
č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích ze dne 28. března 
1990. FÚTI v minulosti uplatňoval monopol KSČ při kontrole tisku a dalších informačních prostředků. Půso-
bil jako cenzurní, represivní, propagandistický a dezinformační orgán, stal se symbolem nesvobody tisku 
a jeho pracovníků. Zcela se zdiskreditoval v očích novinářské veřejnosti. Zákon o zrušení FÚTI počítal s tím, 
že výkon demokratické státní správy v tisku a dalších informačních prostředcích se v budoucnu přesune 
do kompetencí obou republik, proto federální vláda nenavrhla žádnou nástupnickou organizaci. Dne 7. lis-
topadu 1991 Česká národní rada schválila zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších 
předpisů, který byl následně novelizován zákony 36/1993 Sb., 253/1994 Sb., 301/1995 Sb., 135/1997 Sb., 
192/2002 Sb., 127/2005 Sb., 196/2009 Sb., 79/2015 Sb.

Po vzniku samostatné České republiky k 1. lednu 1993 byla cenzura legislativně zrušena Ústavním záko-
nem č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Součástí ústavního pořádku České republiky 
se stala Listina základních práv a svobod, podle níž je cenzura nepřípustná. Stále však funguje autocenzura, 
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mezi trendy se objevil například požadavek „politické korektnosti“, který autorům brání nazývat věci pra-
vými jmény. Po listopadu ’89 se také objevila nová forma cenzury – nepsaný zákaz stihl mnoho autorů, kteří 
nebyli zakázáni před tímto datem. (Petr Žantovský: Média a politika v digitálním světě, nakl. Beskydy, 2018)

Závěrem

V historii České republiky i Českého rozhlasu se střídala období volnějšího režimu s diktaturou, která vždy 
znamenala posílení cenzurních orgánů. Dlužno poznamenat, že ta volnější období nemívala dlouhé trvání, 
vždy však znamenala velké tvůrčí vzepětí a oživování občanské společnosti. Je nesporné, že cenzura 
„v obecném zájmu“ je nezbytná, podstatné však je, co je za obecný zájem považováno. Nevýhodou demo-
kratických režimů a současně jejich předností je přístup „co není zakázáno, je dovoleno“. Generace, které 
vyrostly v nesvobodné zemi a přizpůsobily se požadavkům moci, nemají s demokracií mnoho zkušeností 
a mají tendenci volit spotřebitelský přístup k životu, aniž by cítily nutnost demokracii bránit. Senioři pod-
léhají vzpomínkám na své mládí, kdy byli v plné síle a režim si je kupoval sociální politikou. Členové těchto 
skupin, pokud nepovažují svůj životní standard za komfortní, mají tendenci vzpomínat na staré pořádky se 
slzou v oku a tepat novodobé problémy s tím, že by je někdo – jako ostatně všechno – měl za ně vyřešit.
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ROZHLASOVÝ DOKUMENT

Martina Poliaková

Unikátní záznam z porady vedení Čsl. rozhlasu dne 21. 2. 1948

I v dnešní digitalizované době lze najít poklad. Za 
něj určitě můžeme označit dobové audio záznamy 
z procesu s Rudolfem Slánským. Do Archivních a pro-
gramových fondů míří i další, skromnější objev, který 
se váže přímo k historii Československého rozhlasu 
jako instituce.

Knihovna Českého rozhlasu, která od červen-
ce loňského roku tvoří nový organizační celek s Re-
šeršním oddělením, totiž zveřejnila čtenářům unikát-
ní dobový záznam z klíčové schůze vedení Česko-
slovenského rozhlasu ze dne 21. února 1948. Dosud 
jsme pouze věděli, že na této schůzi generální ředi-
tel Československého rozhlasu Bohuslav Laštovič-
ka oznámil vyhození nepohodlných spolupracovníků. 
Ve dnech předcházejících 70. výročí komunistické-
ho uchopení moci si ale mohli návštěvníci knihovny 
přečíst rukopisný záznam dr. Hradilové, tehdejší ve-
doucí knihovny, díky kterému víme, jak schůze sku-
tečně probíhala.

Jedná se o zápis unikátní, psaný rukou do tzv. De-
níčku knihovny. Není to však žádná úřední kniha, 
pouze jakýsi deník, do kterého si vedoucí knihovny 
psala každodenní operativu na oddělení. Zřejmě 
z toho důvodu také unikla pozornosti od cenzurních 
zásahů a dochovala se nám do dnešních dní nepo-
škozená a kompletní.

K pochopení významu zápisu i schůze pro roli 
rozhlasu v únorových událostech roku 1948 je třeba 
připomenout kontext. Dne 20. února 1948 podali 
ministři národněsocialistické, lidové a demokratické 
strany demisi, a to na protest proti odvolání osmi po-
licejních ředitelů ministrem vnitra Václavem Noskem 
(KSČ) a kádrovým změnám velitelského sboru SNB 
v Praze. Chtěli dostat komunistické ministry v čele 
s Klementem Gottwaldem pod tlak a spoléhali na 
prezidenta Edvarda Beneše, že demisi přijme a od-
volá celou vládu, vyhlásí předčasné volby a jmenuje 
prozatímní úřednickou vládu. Tyto strany však dispo-
novaly jen dvanácti ministerskými křesly a pro získání 
potřebné nadpoloviční většiny museli získat podporu 
ministrů dalších stran nebo nestraníků. Předseda 
vlády Klement Gottwald navrhl prezidentovi, aby 
demisi přijal a vytvořil buď vládu většinovou, nebo 
ji doplnil levicovými funkcionáři z ostatních stran 
a masových organizací.1

Nejen ve vládě, ale ve státních úřadech, podni-
cích a i médiích se rozhodovalo o tom, kdo získá 
moc. Československý rozhlas byl v  roce 1945 

prohlášen za státní. V českých zemích fungoval 
jako postátněná společnost s ručením omezeným 
v čele s tříčlenným jednatelským sborem ve složení: 
generální ředitel Čs. rozhlasu Bohuslav Laštovička, 
sekční šéf IV. odboru ministerstva informací Václav 
Patzak a správní ředitel Čs. rozhlasu JUDr. Karel 
Remeš. V systému státní správy spadal pod minis-
terstvo informací, které řídil Václav Kopecký (KSČ). 
Na Slovensku byl rozhlas podřízen Povereníctvu pre 
informácie, které uvalilo 25. září 1945 na Slovenský 
rozhlas národní správu.2

Bylo běžné, že tiskový odbor KSČ vysílal do roz-
hlasu kádrové posily na různé funkce. Jedním z nich 
byl Zdeněk Novák, který působil jako předseda celo-
závodního výboru KSČ. Ten držel již od 17. února po-
hotovost a „všechny tři zpravodajské směny měla KSČ 
obsazené svými lidmi, takže do vysílání se dostávaly 
pouze stanoviska a názory jedné strany. Od 20. února 
informace do zpravodajství dodávalo přímo ÚV KSČ“3. 
V této atmosféře obležení, v den, kdy K. Gott wald na 
Staroměstském náměstí v Praze vyzval k vytváření 
akčních výborů, byla na 10.30 svolána schůze šéfů 
Československého rozhlasu. Svolal ji vedoucí finan-
čního odboru Julius Randýsek, zástupce správního 
ředitele. Na ní bylo generálním ředitelem Laštovičkou 
oznámeno, že již došlo k okamžitému suspendování 
lidí, u kterých bylo podezření na nespolehlivost v pl-
nění košického i následného vládního programu.4 
Jednalo se například o hlasatele Zdeňka Mančala, 
proslulého autora výroku Je právě „sechs“ hodin 
z 5. května 1945, nebo Stanislava Kozáka, také hr-
dinnou postavu rozhlasu z května 1945.

Ze zápisu ze schůze, který se zachoval v tzv. De-
níčku knihovny, vyplývá, že postup okamžitého od-
volání jmenovaných osob schválil ředitel Laštovička 
a rada Patzak, bez přímého souhlasu správního ře-
ditele Čs. rozhlasu JUDr. Karla Remeše. Jsme tedy 
svědky boje o moc v přímém přenosu. Na jedné 
straně máme generálního ředitele Laštovičku a radu 
Patzaka, na straně druhé předsedu správní rady Re-
meše s vedoucími na středním stupni řízení, kteří se 
dožadují vysvětlení. Mezi ně patří i hudební vědec 
a kritik Mirko Očadlík, programový ředitel rozhlasu 
z let 1945 až 1950, nebo Ladislav Janík, ústřední 
technický ředitel v letech 1945 až 1952.

Na schůzi vystupoval i Kazimír Stahl, který se 
v roce 1948 stal předsedou Akčního výboru a podílel 
se na výpovědích a pronásledování nekomunisticky 
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smýšlejících pracovníků rozhlasu. Od 26. března 1948 
působil ve funkci náměstka generálního ředitele La-
štovičky, poté byl 18. června 1948 jmenován členem 
správního výboru a od 2. července 1948 působil ve 
funkci generálního ředitele rozhlasu.

Bouřlivá schůze nakonec dopadla odkazem k nut-
nosti zachovat klid a plynulý chod provozu. Suspen-
dování zmíněných lidí bylo potvrzeno a navzdory 
protestům jednotlivých vedoucích se směr nastolený 
generálním ředitelem zvrátit nepodařilo. Rozhlas se 

tak od počátku vládní krize postavil na stranu KSČ 
a obnovené Gottwaldovy vlády. 
     
Poznámky:
1 Veber, Václav: Osudové únorové dny. Nakladatelství Lidové 

noviny, Praha 2008.
2 Ješutová, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi 

desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: ČRo, s. 191.
3 Tamtéž, s. 198.
4 Tamtéž, s. 198.

Přepis:

Deníček knihovny
21. 2. 1948

Dr. Randýsek svolal na 10.30 schůzi šéfů na příkaz gen. řed. Laštovičky.
Zaznamenávám obsah sdělení:
Vývoj vnitropolitické situace vyžaduje i zásah do chodu rozhlasu. Okamžitě suspendováni ze svých míst: 
Mančal, Kozák, Štolbová, Janoušek, Ryba, Halzenová, Vyhnálek, Váchová, Kůs, Míchal, Brinke, Kleiner.
Gen. ředitel nerad sahá k diktátorským metodám, jsou mu cizí. I toto rozhodnutí přednesl jednatelskému 
sboru; schválil je rada Patzak, dr. Remeš přítomen nebyl.
Gen. ředitel žádá, abychom si uvědomili, že závodní rada schvaluje jenom přijímání nových zaměstnanců 
Čs. rozhlasu. Jinak jenom „spolupůsobí“. Tedy i tato rozhodnutí jí budou oznámena a odůvodněna.
Ing. Janík jako ředitel technického oddělení konstatuje, že mu nebyla jako šéfovi sdělena určitá opatření. 
Dr. Remeš s ním souhlasí.
Kol. Thierl žádá zveřejnění důvodů, proč tato opatření vstoupila v platnost. Gen. ředitel odpovídá, že vy-
světlení zaměstnancům podají šéfové.
Dr. Remeš ohlašuje, že Brinke zastával své povinnosti řádně. Jeho případ řeší právě závodní rada.
Kol. Stahl konstatuje, že byl navržen nějaký dopis p. Rybovi (nevím o tom nic bližšího – zdá se, že všichni 
ostatní přítomní vědí víc).
Dr. Očadlík zdůrazňuje, že je nutno si uvědomit, kam sahá hranice „úředního tajemství“ při výkonu služby.
Gen. ředitel konstatuje, že ohlášení KSČ četl kol. Hoblík v rozhlase na přímý příkaz min. Kopeckého.
Gen. ředitel Laštovička zdůrazňuje, že vnitropolitická i mezinárodní situace vyžaduje, aby byl v rozhlase 
zachován klid a plynulý chod provozu. Proto bylo nutno z provozu vzdálit rušivé vlivy.

Vzali na vědomí Guth, Arnetová.
V. r. Hradilová
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Zpráva o vysílání Čs. rozhlasu v době od 21. 8. 1968

Vysílání Československého rozhlasu po 21. srpnu t. r. bylo řízeno na základě politické směrnice dané usne-
sením předsednictva ÚV KSČ z 21. srpna a prohlášeními Národního shromáždění a vlády, která na toto 
jednání navazovala. Vysílání Československého rozhlasu bylo po celou dobu od 21. srpna v nepřetržitém 
styku s orgány a aparátem Národního shromáždění a podle možnosti i s vládou a Kanceláří presidenta re-
publiky. Prostřednictvím tohoto vysílání zveřejňovaly státní orgány svá stanoviska a obracely se k občanům 
země. Jeho význam konstatovalo i prohlášení pléna Národního shromáždění z 23. 8., ve kterém je vysloven 
mj. i požadavek udržet vysílání Čs. rozhlasu v chodu. V podobném vztahu k rozhlasu byly i slovenské ná-
rodní orgány a krajské národní výbory i krajské výbory strany ve vztahu k národním i krajským studiím Čs. 
rozhlasu. Ve vysílání vystoupil před svým odjezdem do Moskvy dvakrát president republiky, vystupovali 
v něm pravidelně předsedové a funkcionáři krajských národních výborů, KV KSČ i někteří ministři. Rozhlas 
sehrál svými výzvami významnou úlohu při udržování klidu mezi obyvatelstvem, pomohl zabránit tomu, aby 
nedošlo nikde k přímému střetnutí mezi občany a postupujícími vojenskými jednotkami, a přispěl značnou 
měrou k udržování pořádku v zásobování a ve výrobě.

Po návratu československé delegace z Moskvy přijal s pochopením výsledky uzavřených jednání a pod-
nikl ihned kroky k úpravě vysílání v duchu přijatých dohod. Jako první z masově sdělovacích prostředků 
umožnil zveřejnění komuniké z moskevských jednání a zabezpečil širokou publicitu projevům presidenta 
republiky s. Ludvíka Svobody, prvního tajemníka ÚV KSČ s. Alexandra Dubčeka, předsedy vlády s. inž. 
O. Černíka, předsedy Národního shromáždění s. J. Smrkovského i místopředsedy vlády s. Gustáva Husáka, 
kteří se prostřednictvím rozhlasu obraceli k občanům s výkladem moskevských dohod jako jediného vý-
chodiska ze složitého postavení naší země. Zvlášť významným faktem bylo spojení českých a slovenských 
studií v jedno společné vysílání, které velikou měrou posílilo jednotu našich národů a upevnilo soudržnost 
republiky v jedné z nejtěžších zkoušek.

To všechno se zejména po obsazení ústřední budovy Československého rozhlasu v Praze v noci z 21. na 
22. 8. a ústřední budovy v Bratislavě 21. 8. večer dělo za nesmírně těžkých komunikačních podmínek, kdy bylo 
přerušeno telefonické spojení mezi studii a řídící úloha vedení i ověřování informací se mohly uplatňovat jen 
přímo ve vysílání. Řada příkladů svědčí o důsledně dodržované snaze o pravdivost a objektivnost informací 
a dodržování základní politické směrnice. Byly vysílány omluvy řadě neprávem obviněných funkcionářů 
nebo osob byly vysílány opravy nebo výzvy k zastavení některých neurotizujících hlášení (jako byl např. 
příkaz studiím přestat s vysíláním informací o tzv. zatýkajících autech, výzva k občanům, aby nerozbíjeli 
skleněné dopravní značky), ve vysílání se vyzývalo k normalizaci práce v závodech a proti organizování 
zbytečných stávek atd. Jen ve dvou případech došlo k vážnějším vybočením z politické linie vlády. Bylo to 
v případě vysílání stanovisek skupin právníků v některých mimopražských krajích o vyhlášení neutrality 
ČSSR a podruhé v nejbližších minutách po zveřejnění oficiálního komuniké z moskevských jednání, kdy 
některá krajská studia začala publikovat stanoviska stranických orgánů a závodů obsahující nesouhlas 
s tímto komuniké. Příčina obou chyb byla způsobena rozrušením přímého spojení vedení rozhlasu s kraj-
skými studii, ke kterému došlo obsazením ústřední budovy Čs. rozhlasu a přímou závislostí programové 
účasti krajů jen na provozně technických spojích. (Také meziměstská telefonní síť pracovala jen občas.) 
První z obou chyb byla napravena zařazením vlastních polemických komentářů a odmítavého stanoviska 
pražského studia, besedy pražských právníků a zejména zveřejněním odmítavého stanoviska Národního 
shromáždění. Ve všech těchto materiálech byla zdůrazněna škodlivost neutrality pro Československou 
socialistickou republiku. Od toho okamžiku přestala krajská studia požadavek neutrality, obsažený i nadále 
v řadě rezolucí, zveřejňovat. Druhý případ nebylo možno řešit jinak než příkazem technickému dispečinku, 
aby zastavil na dočasnou dobu zařazování krajských studií do programového řetězu, dokud nebude možné 
svolat zástupce studií na obsáhlejší politickou instruktáž. I takové zásahy byly ovšem ztíženy faktem, že po 
obsazení ústřední budovy byl ústřední dispečink vzdálen 1 km od Prahy.

Vysílání Československého rozhlasu bylo odbavováno z pracovišť, která jsou normálními pracovišti 
Československého rozhlasu, neboť více než 90 % studií rozhlasu nebylo vojenskými jednotkami 5 států 
Varšavské dohody obsazeno. Obsazena v Praze byla jen budova na Vinohradské třídě, a to od noci z 21. na 
22. srpna, všechna ostatní pražská pracoviště zůstávala volná. Po třech dnech bylo jako druhé obsazeno 
pracoviště v Praze na Žižkově. Z krajských a pobočných studií byla obsazena jen Olomouc, Brno a od 26. 8. 
České Budějovice. Zůstaly volné Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, 
Gottwaldov, Ostrava, Banská Bystrica, Žilina a po 6 dní i České Budějovice. Oficiální program Českoslo-
venského rozhlasu byl podle sdělení pracovníků Ústřední správy spojů šířen jen normálními rozhlasovými 
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vysílači běžné sítě, krajských vykrývacích vysílačů ÚSS a byl k těmto vysílačům dopravován sítí normálních 
rozhlasových kabelů. Obsazeny nebo vyřazeny byly jen vysílače Liblice, Mělník, Dobrochov a Krašov.

Po celou dobu od 21. srpna nebyl vydán ani velitelstvím vojenských jednotek 5 států Varšavské dohody, 
ani našimi státními orgány zákaz činnosti Československého rozhlasu a zákaz vysílání.

Základní snahou Československého rozhlasu při udržování nepřetržitého vysílání bylo zajistit obyva-
telstvu naší republiky nejnutnější informace, zprostředkovávat stanoviska a prohlášení legálních činitelů, 
presidenta republiky, vlády, Národního shromáždění a ÚV KSČ, výzvy ke klidu a základní pokyny pro udržení 
hospodářského života.

Mimořádně obtížné organizační a spojovací podmínky pro tuto činnost znesnadňovaly potřebnou ko-
ordinaci, řízení a kontrolu této činnosti, takže mohlo v některých jednotlivých případech dojít i k některým 
nesprávným informacím a chybám.

Protože chybí dokumentace z těchto dnů, není možno ani dnes některé časové úseky nebo údaje ověřit.
I za těchto okolností je však možno konstatovat, že se Československý rozhlas a jeho pracovníci snažili 

důsledně dodržovat v postavení Čs. rozhlasu jeho charakter komunikačního prostředku vlády, státních 
a stranických orgánů.

2 přílohy:
• Informace o zjištěných skutečnostech
• Prohlášení Národního shromáždění z 23. srpna 1968

V Praze dne 19. září 1968.

O. Závodský
vládní zmocněnec pro rozhlas

Dr. R. Běhal
v zast. ústředního ředitele 

J. Henke
předseda CZV KSČ

Příloha č. 1
Informace o zjištěných skutečnostech

Základní politickou orientací pro vysílání Československého rozhlasu ve dnech vstupu vojenských jednotek 
pěti zemí Varšavské dohody na území Československé socialistické republiky bylo usnesení předsednictva 
ÚV KSČ, sdělené zpravodajské redakci Československého rozhlasu telefonicky z budovy ÚV KSČ krátce po 
půlnoci dne 21. srpna. Vzhledem k naléhavosti a aktuálnosti této zprávy nebyla telefonická informace ničím 
neobvyklým, neboť např. i oficiální komuniké z výsledku jednání z Čierné nad Tisou bylo sdělováno rozhlasu 
telefonicky do stenogramu, aby bylo možné dodržet dohodnutý termín zveřejnění na 16. hodinu. Po sdělení 
této informace byly všechny další pokusy o navázání styku s pracovníky ÚV KSČ a jeho tiskovým oddělením 
bezvýsledné a pro první hodiny bylo proto usnesení předsednictva jediným základem programové koncepce.

Usnesení předsednictva zařazené jako zvláštní zpráva do vysílání bylo přerušeno vypojením vysílačů 
a teprve po druhé hodině je bylo možno zveřejnit celé prostřednictvím rozhlasu po drátě.

Rozhlasové vysílače Ústřední správy spojů obnovily svou normální činnost až ve 4.30 hod., kdy začíná 
pravidelně denní vysílání Československého rozhlasu. Náplní programu v té době bylo prakticky jen něko-
likeré opakování zmíněné zprávy o usnesení předsednictva ÚV KSČ a teprve postupně byla zveřejňována 
stanoviska stranických organizací závodů a postupně i okresních a krajských stranických orgánů k zmí-
něnému usnesení. Tato stanoviska, docházející do rozhlasu prostřednictvím dálnopisů i telefonicky buď 
přímo, nebo prostřednictvím krajských zpravodajů a krajských studií Čs. rozhlasu, vyjadřovala bez výjimky 
souhlas s usnesením předsednictva ÚV KSČ a ve zdrcující většině obsahovala výzvy ke klidu a pořádku, 
které pokládali všichni odpovědní pracovníci za vysílání za nejdůležitější. Ve zpravodajské redakci v té době 
pracovala v normálním obsazení zpravodajská směna, která měla právě toho dne službu, a během noci se 
postupně dostavili na telefonickou výzvu všichni další vedoucí pracovníci zpravodajství.
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S přibývajícími ranními hodinami se začaly na rozhlas obracet oficiální státní orgány se žádostmi o zve-
řejnění naléhavých výzev. Prostřednictvím rozhlasu bylo na žádost místopředsedů Národního shromáždění 
Andreje Žiaka, Josefa Zedníka a člena předsednictva Národního shromáždění Aloise Poledňáka svoláno 
k mimořádnému zasedání předsednictvo Národního shromáždění, které pak prostřednictvím rozhlasu zve-
řejnilo i své stanovisko, se kterým se obrací na předsedy vlád a předsedy parlamentů pěti zemí se žádostí 
o stažení všech jednotek z našeho území. Československý rozhlas pak vyslal do budovy Národního shro-
máždění své redaktory jako stálé pracovní spojky a po celou dobu bylo s předsednictvem a postupem času 
i se zasedajícím plénem Národního shromáždění udržováno nepřetržité spojení prostřednictvím tiskového 
tajemníka předsednictva s. Mezuliánika, kterému byly podle možností do tiskového oddělení doručovány 
i kopie vysílaných zpráv o činnosti Národního shromáždění.

Postupem doby se na rozhlas obrátily se svými stanovisky ministerstvo zahraničních věcí, předsednic-
tvo Ústředního výboru NF, Česká národní rada a Slovenská národní rada. Dále bylo zveřejněno prohlášení 
17 ministrů, členů vlády, kteří se sešli k první společné schůzi. Prostřednictvím rozhlasového vysílání bylo 
presidentem republiky svoláno i plenární zasedání Národního shromáždění. Všechno oficiální zpravodajství 
bylo prokládáno dalšími rezolucemi závodů, Lidových milicí, stranických organizací, ohlasy zahraničních 
agentur a zejména výzvami ke klidu a nekladení odporu vojenským jednotkám. Vysíláno bylo z běžných 
pracovišť Československého rozhlasu na Vinohradské třídě a jedinou výjimkou proti běžnému dennímu 
programu bylo spojení obou programových okruhů Československého rozhlasu ve společné vysílání.

Již během noci a prvních ranních hodin se začali kolem rozhlasu soustřeďovat lidé, kteří kolem půl 
7. začali shromažďovat na Vinohradské třídě z obou stran budovy rozhlasu nákladní vozy a autobusy, aby 
z nich vytvořili barikády, bránící přístupu cizích jednotek k rozhlasu. Proto se rozhodlo vedení Čs. rozhlasu 
uvést do provozu reproduktor na balkoně budovy, připravený a používaný pro výzvy ke klidu poprvé při 
manifestaci pražských občanů dne 1. 8. 1968 a prostřednictvím zvláštního hlášení z balkonu budovy vyzvalo 
jménem pracovníků rozhlasu shromážděný dav ke klidu, k odstranění barikád, a s poukazem na usnesení 
předsednictva ÚV KSČ zdůraznilo žádost státních i stranických orgánů neklást přicházejícím vojenským 
jednotkám odpor. Shromáždění lidé však této výzvy neuposlechli, zejména když se v té době již pod Vác-
lavským náměstím ozývala opakovaná střelba. Okolo půl 8. přijely k rozhlasu nejprve v kamionech a potom 
v tancích první vojenské jednotky, které shromážděný dav přivítal pískotem. Nato se ozvaly nové výstřely 
do vzduchu. Na příkaz pracovníků StB, kteří byli v té době v budově, umožnili pracovníci rozhlasu příchod 
skupině příslušníků sovětských jednotek do budovy přes sousedící nezastavěnou parcelu. Vojenské jed-
notky, proniknuvší do budovy, obsadily první a druhé poschodí, postavily hlídky k technickým zařízením 
v těchto poschodích a žádaly, aby pracovníci rozhlasu opustili místnosti obrácené okny na Vinohradskou 
třídu. Tím došlo na určitou dobu k přerušení vysílaného programu, protože práci bylo nutno z části převést 
do jiných kanceláří a studií.

Ani ze strany vojenských jednotek, tím méně pak ze strany vládních nebo stranických orgánů, nedo-
šlo ani v tento den, ani po celých následujících 14 dní k jakémukoli zákazu vysílání nebo ke kritice jeho 
programové orientace. Vedení Československého rozhlasu vyhledal pouze starší lejtěnant velící skupině 
vojáků hlídkujících v budově a oznámil mu, že sem přichází jako zástupce armád Varšavské dohody. Přislíbil 
tlumočit svým velitelům žádost vedoucích pracovníků rozhlasu (kterými v té době byli všichni náměstkové 
ústředního ředitele (s výjimkou ústředního ředitele Čs. rozhlasu s. Hejzlara, který byl 20. 8. služebně v Bra-
tislavě a ve středu 21. 8. se teprve spěšně vracel do Prahy), aby se do rozhlasu dostavil některý z vyšších 
velitelů sovětských jednotek, kteří vydali rozkaz ke vstupu vojáků do rozhlasu, a vysvětlil toto jednání, které 
je v rozporu se stanovisky vlády a Národního shromáždění, jimž rozhlas bezprostředně podléhá. Žádný 
z velitelů se však až do doby násilného vyklizení budovy do rozhlasu nedostavil a ani potom se nepokusil 
navázat s vedením Čs. rozhlasu spojení. Také zpětné navrácení budovy bylo provedeno bez přítomnosti 
velitelů, a dokonce i vojenských jednotek vůbec, které odešly z budovy mimo sjednaný termín bez jaké-
hokoli protokolárního předání. Vojenská jednotka přítomná v rozhlase 21. 8. postavila hlídky v jednotlivých 
patrech, přerušila vnitřní telefonní síť uzamčením telefonní ústředny a v některých případech i odřezáním 
telefonních šňůr v kancelářích a z největší části uzamkla místnosti obrácené okny na Vinohradskou třídu.

Jinak do práce rozhlasu nezasahovala, o čemž Československý rozhlas ve svém vysílání i pravdivě 
informoval shromážděné davy před budovou rozhlasu, když ve své výzvě k rozchodu shromážděných lidí 
informoval posluchače o tom, že o osud pracovníků nemusejí mít obavy, že mají zcela volný pohyb po bu-
dově a je jen přerušeno spojení s vysílači.

Přestávka ve vysílání, způsobená obsazením 1. a 2. patra, totiž vyvolala v masách lidí velké znepokojení 
a ze všech stran města sem přibíhali další. Proto bylo rozhodnuto dočasně, než bude možno uvést do 
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provozu jiná pracoviště, přejímat na rozhlasové vysílače Ústřední správy spojů zvuk televizního programu, 
který v té době začal vysílat. Asi po třech hodinách bylo možno napojit znovu normální vysílání z budovy 
Československého rozhlasu, a to ze studia č. 7. Toto označení bylo pak i po opuštění budovy převzato pro 
jedno z náhradních pracovišť v jiných objektech Československého rozhlasu a teprve dodatečně přejme-
nováno na původní název pracoviště krajského vysílání pro střední Čechy. Také v dalším pokračujícím 
vysílání 21. srpna byly zprávy soustředěny na rezoluce a stanoviska pracovních kolektivů, na informace 
o činnosti a přijatých závěrech vlády a Národního shromáždění, situační zprávy z Prahy i krajů a zahraniční 
ohlasy. Vzhledem k nervozitě posluchačů, projevované při každém přerušení zpravodajství, byly postupně 
vyřazeny z vysílání hudební vložky a tok informací, z nichž zejména oficiální stanoviska státních orgánů 
byla několikráte opakována, byl prakticky nepřerušen.

Poněvadž nervozita shromážděného davu před budovou rozhlasu narůstala a mnohokrát opakovaná 
střelba měla své první raněné a zprávy o zastřelených a zabitých začaly přicházet i z krajů, byl vydán postupně 
zpravodajům i hlasatelům zákaz zveřejňovat zprávy o zastřelených a o střelbě vůbec, aby nenarůstala panika.

V této době však bohužel nebylo možno použít k uklidňování mas lidí před rozhlasem znovu reproduk-
torů na balkoně, protože byla obava, aby vojáci, nerozumějící česky, nepokládali výzvy ke klidu za nějaké 
pokusy k organizování odporu a nebyl ohrožen život hlasatele. K místnímu vysílání z balkonu došlo až v po-
zdních odpoledních hodinách v dohodě s vojenskou jednotkou v budově rozhlasu a asi po tříhodinových 
promluvách se podařilo situaci před budovou rozhlasu zvládnout natolik, že se dav z největší části rozešel.

Zpravodajství Československého rozhlasu bylo po celou dobu až do nočních hodin 21. 8. nepřetržitě 
dodáváno na rozvod vysílačové sítě Ústřední správy spojů přímo z hlavní budovy Čs. rozhlasu na Vinohrad-
ské třídě. Protože se ovšem během doby stále zvětšoval počet bojových prostředků okolo budovy rozhlasu 
a hrozilo úplné vyřazení tohoto objektu z provozu a protože naši styční redaktoři v Národním shromáždění 
i ve vládě tlumočili rozhlasu během dne mnohokrát mimořádné ocenění činnosti rozhlasu těmito orgány, 
které zdůrazňovaly jeho význam a úlohu, jakou rozhlas sehrál při udržování klidu a jednoty lidí, i to, že díky 
rozhlasovým výzvám nedošlo k žádným ozbrojeným srážkám mezi vojenskými jednotkami a obyvatelstvem, 
začali už během odpoledne připravovat pracovníci rozhlasu k provozu náhradní studia, kterých je vzhledem 
k malé kapacitě rozhlasové budovy v Praze celá řada. Na tato pracoviště se pak také vysílání Čs. rozhlasu 
přestěhovalo, když 22. 8. sovětské vojenské jednotky pracovníky rozhlasu z hlavní budovy vykázaly.

Náhradní pracoviště zřizovaná ve stísněných provizorních prostorách v Praze měla především za úkol 
udržovat spojení s oficiálními státními orgány, opatřovat informace z jejich jednání, zprostředkovávat jejich 
spojení s obyvatelstvem a pomáhat k udržování klidu a hospodářského provozu státu. Jen podle předběž-
ných zjištění tiskových oddělení obou orgánů bylo během prvních 8 dnů vysíláno prostřednictvím rozhlasu 
40 oficiálních zpráv a prohlášení vlády a Národního shromáždění.

Obsazení budovy na Vinohradské třídě tedy nemohlo přerušit normální činnost rozhlasu, zejména když 
při tomto obsazení budovy nebyl znovu ani ze strany velitelů vojenských jednotek, ani československých 
orgánů vydán zákaz vysílání. Způsobilo však nesmírnou škodu znemožněním bližšího dorozumění mezi 
jednotlivými studii, v kontrole a usměrňování jejich činnosti ze strany vedení rozhlasu.

V obsazené budově se nalézá jak centrála přímých linek na jednotlivá studia, tak celý autopark Čs. roz-
hlasu. Přerušeno nebo ztíženo bylo i normální meziměstské telefonické spojení. V prvních dnech velice 
špatně fungovala i městská doprava. Spojení mezi pražskými studii se proto muselo z největší části udržovat 
pěšky a spojení do krajů bylo jen prostřednictvím vysílání. Přitom význam krajových studií nesmírně vzrostl, 
protože pražská provizoria nemohla obsáhnout šíři celodenního vysílání a neměla žádnou možnost přijímat 
informace z krajů, mezi nimiž byla i významná stanoviska výzvy krajských orgánů, pomáhající k organizaci 
zásobování, výroby a k udržování pořádku. Tyto výzvy byly během prvního dne zprostředkovávány v kra-
jích prostřednictvím místních vysílačů krajské správy spojů, které běžně slouží každodennímu krajskému 
vysílání Čs. rozhlasu. (Krajská studia byla z největší části volná, 21. a 22. 8. byly vojenskými jednotkami jen 
uzamčeny hlasatelny studia v Ostravě a obsazen jeden objekt krajského studia v Brně.) Ve všech krajích 
krajská studia spolupracovala s Krajskými národními výbory a Krajskými výbory KSČ, jejichž předsedové, 
tajemníci a jiní čelní představitelé sami někde i několikrát denně docházeli do rozhlasu a vystupovali v jeho 
vysílání. Vzhledem k této úloze krajských studií bylo rozhodnuto vytvořit z vysílání nepřetržitý řetěz, do 
kterého by jednotlivá studia vstupovala s nejdůležitějšími informacemi ze svých krajů. Pro tento způsob 
vysílání mluvily i technické podmínky.

21. 8. o 19. a 20. hodině byly totiž obsazeny vojenskými jednotkami vysílače Liblice a Mělník, které jsou 
základními prostředky pro šíření programu Československého rozhlasu, a pro vysílání byla tedy k dispozici 
jen kompletní sít krajských vysílačů, která za normálních okolností je pouze doplňujícím prostředkem pro 
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posilování slyšitelnosti obou hlavních vysílacích center. Spojení všech těchto vysílačů v jednotný řetěz však 
umožňuje prakticky pokrytí téměř celého území republiky vysílaným signálem.

Od tohoto okamžiku však byly veškeré možnosti dorozumění mezi jednotlivými pracovišti rozhlasu jen 
v rukou pracovníků spojů a jejich zesilovacích stanic, přes které musely být nejdůležitější informace tlumo-
čeny, a to ještě jen za vysílacích přestávek, protože spojení se dělo po vysílačových kanálech. Proto musely 
jak provozní instrukce, tak i event. politické směrnice být předávány jen éterem přímo ve vysílání a nebylo 
možno zabránit, aby se stanoviska některých studií neodlišovala a aby v nich individuálně nevznikaly i chybné 
závěry, názory a informace. Provozními informacemi spojových techniků byla i tzv. hesla, zařazovaná čas od 
času do vysílání. Protože obsazením budovy na Vinohradech byl obsazen i centrální dispečink mezi studii, 
muselo být nouzové dispečinkové zařízení na jiných provizorních místech zajištováno a později přeneseno 
do Plzně. Některé problémy vznikaly i tím, že se pak na Plzeň obracely i různé závody, instituce a jednotliví 
informátoři z jiných krajů, aniž by studio při přerušení meziměstského telefonického spojení mělo možnost 
tyto informace zpětně ověřovat. Každý zjištěný nedostatek se však podle předběžného zjišťování snažilo 
pražské centrum nebo jednotlivá studia napravovat nebo omlouvat. Tak např. po nespravedlivém obvinění 
soudruha Barbírka byla vysílána omluva jeho osobě spolu se zveřejněním jeho stanoviska, podobně byla 
vysílána omluva a vysvětlení, týkající se osoby náměstka ministra vnitra soudruha Rypla a garážmistra Šťast-
ného. Vedoucí zpravodajství v Praze připravil a odvysílal výzvu adresovanou všem krajským studiím, aby 
nezveřejňovala panikářské zprávy o zatýkajících autech, protože tyto zprávy jsou nepodloženou provokací. 
Byla vysílána výzva, aby se nerozbíjely skleněné dopravní značky a nezvyšovaly tak utrpěné hospodářské 
škody. Když výzva některých závodů z Jihomoravského kraje, aby v pondělí 26. a v úterý 27. srpna v 9 ho-
din zazněly ve všech krajích sirény a zvony, byla pochopena některými studii jako výzva ke čtvrthodinové 
generální stávce, byly ihned vysílány zprávy, které uváděly věc na pravou míru a vyzývaly k tomu, aby se 
normálně pracovalo. Nejvážnější politickou chybou byla iniciativa skupin právníků v řadě mimopražských 
krajů, vyzývající Národní shromáždění k vyhlášení neutrality republiky. Redaktoři Československého rozhlasu 
v Praze hledali ihned odborníky mezinárodního práva, kteří by škodlivost tohoto návrhu vysvětlili, vyvraceli 
ho v komentářích a konečně několikrát opakovali stanovisko Národního shromáždění, které tuto iniciativu 
odmítlo jako škodlivou. Všechen tento dialog se ovšem mohl odehrávat jen ve vysílání a jen ve vysílání 
mohla být také krajská studia upozorňována, aby si bedlivě všímala vysílání z Prahy, analyzovala charakter 
jeho stanovisek a podle toho orientovala i vlastní vysílání. Přesto ovšem zůstávala řada informací, které za 
daného stavu komunikačních prostředků nemohly být prověřeny a nesmírně obtížné bylo dokonce i vlastní 
spojení mezi třemi pražskými pracovišti. I takto improvizované vysílání však představovalo pro vládní orgány 
nejvýznamnějšího pomocníka pro spojení s obyvatelstvem a udržení pořádku v zemi. Jen díky tomuto vy-
sílání mohly být ve dnech 22. a 23. 8. odvysílány dva projevy presidenta republiky Ludvíka Svobody k oby-
vatelstvu, mohla být likvidována provokačně svolávaná manifestace na Václavském náměstí v Praze, díky 
tomuto vysílání byly organizovány nástupy pracovníků pekáren a elektráren do práce, občané upozorňováni 
na nebezpečí nočního vycházení atp. Československý rozhlas tu stál také připraven ihned po návratu naší 
delegace z Moskvy, aby informoval občany o přijatých dohodách, a prostřednictvím tohoto vysílání se také 
poprvé občané republiky seznámili v úterý 27. srpna s textem přijatého komuniké, přenášeného do vysílání 
Čs. rozhlasu z Hradu, a téhož dne i s projevy presidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ.

Vzhledem k tomu, že celé vysílání Československého rozhlasu se snažilo dodržovat striktně linii usnesení 
předsednictva ÚV KSČ přijaté v noci z 20. na 21. 8., všechna usnesení a stanoviska předsednictva a pléna 
Národního shromáždění i vlády, řízené v té době ministryní s. Machačovou-Dostálovou, jakož i vzhledem 
k tomu, že všechno vysílání se dělo na normálních nebo provizorních vysíláních Československého rozhlasu 
a nebyl nikdy vysloven žádný zákaz vysílání, mělo toto vysílání plné oprávnění zdůrazňovat svůj program 
jako legální vysílání Československého rozhlasu, odpovídající zcela duchu Zákona o Československém 
rozhlase i všem stranickým usnesením.
Vysílala tato nikým neobsazená studia Čs. rozhlasu:

• tři pracoviště Čs. rozhlasu v Praze
• krajské studio pro západní Čechy v Plzni
• studio Severočeského kraje v Ústí n. L. a v Liberci
• studio Východočeského kraje v Hradci Králové
•  studio Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  

(po obsazení hlavní budovy 26. 8. přešlo na několik dní na náhradní pracoviště)
• studio Severomoravského kraje v Ostravě
• studia Jihomoravského kraje v Brně, Jihlavě a Gottwaldově (hlas Valašska)
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Po napojení slovenských studií se jako stanice Dunaj hlásilo provizorní pracoviště Čs. rozhlasu v Brati-
slavě a jako Město obilí totéž vysílání, obracející se k maďarským spoluobčanům (vysílání pro maďarské 
spoluobčany tvoří samostatný celek Čs. rozhlasu na Slovensku), středoslovenské krajské studio v Banské 
Bystrici a severoslovenské v Žilině. Se slovenskými studii vzhledem k přerušení meziměstského spojení 
nebyl prakticky možný styk a výměna názorů mimo vysílání až do 1. září. (O přesné situaci na Slovensku 
není však ještě do této doby Praha úplně informována.)

Všechen program byl dodáván na vysílače Ústřední správy spojů prostřednictvím normální kabelové 
sítě rozhlasových linek ÚSS. Prostřednictvím mezinárodních dorozumívacích spojů obrátil se dne 22. 8. na 
čs. správu vysílačů rakouský rozhlas s návrhem, že je ochoten dát našemu vysílání k dispozici některé své 
vysílací prostředky. Pracovníci spojů tlumočili tento návrh vedení Čs. rozhlasu, které ho odmítlo, a od té 
doby se již návrh neopakoval.

O charakteru komunikace mezi studii svědčí např. i okolnost, že schůzka vedoucích krajských studií, 
svolávaná vedením rozhlasu na 26. 8. za účelem politické orientace a rozboru nedostatků ve vysílání, byla 
svolávána rozhlasem několikrát opakovanou zprávou s udáním místa i hodiny schůzky (v Kulturním domě DS 
na Vinohradech) a byla ve vysílání uváděna i pražská telefonní čísla pracoviště Československého rozhlasu, 
na kterém se mohli pracovníci krajských studií o připravované schůzce informovat. V nejožehavějších oka-
mžicích měnící se politické situace, v době, kdy byly uzavírány moskevské dohody, a později ještě jednou, 
kdy nebylo možné při nedostatku centrálního dispečinku poskytnout krajským studiím řádnou instruktáž, 
bylo dokonce nutné sáhnout i k dočasnému vypojení krajských studií z vysílání. To však mělo za následek 
okamžité urgence krajů, kde přerušení toku rozhlasového vysílání mělo za následek poruchy v zásobování 
i vzrůstající paniku, a tak pod tlakem krajů došlo i k jednomu ne příliš šťastnému zapojení krajů do programu 
právě v době po zveřejnění komuniké z moskevských jednání, kdy do vysílání živelně pronikly z některých 
krajů informace o prvních stanoviscích stranických orgánů nebo závodů, které vyjadřovaly pod vlivem 
první emoce i projev nesouhlasu se zněním komuniké. Tento okamžik byl jediným případem, kdy se vysílání 
Československého rozhlasu dostalo do rozporu s moskevskými dohodami, stalo se tak ovšem asi 10 minut 
po první a zatím jediné informaci, která byla o průběhu a výsledcích jednání známa.

Československý rozhlas ani Ústřední správa spojů nemohou samozřejmě vyloučit, že signál vysílačů 
normální sítě ÚSS nebyl v některých místech zachycován radioamatéry nebo jinými držiteli vysílačů z éteru 
a prostřednictvím těchto vysílačů dál šířen. Sám výkon československých vysílačů s výjimkou okolí Prahy, 
která je pokryta hlavně v té době vyřazenými vysílači Liblice a Mělník, je však natolik postačující pro běžné 
pokrytí území, že jakýchkoliv mimořádných prostředků nebylo třeba. Z běžného poslechu programu a kon-
troly stupnice rozhlasového přijímače bylo možno konstatovat, že v té době, třeba i jen dočasně, působilo 
v éteru ještě několik dalších vysílání v českém nebo slovenském jazyce, která se vymykala z kontroly 
a dosahu vedení Čs. rozhlasu, a Čs. rozhlas neměl s jejich vysíláním nic společného. (Bylo to např. vysílání 
Svobodná Evropa, Deutsche Welle, BBC, Hovoří Moskva, vysílání Vltava, vysílání tzv. Dělnického hlasu 
republiky, vysílání Záře, polské vysílání pro Československo nebo vysílání Dana. Řada těchto vysílačů 
vzhledem k tomu, že vysílala na cizích vlnách, se navzájem rušila, občas odmlčovala a některé programy 
působily jen velmi krátkou dobu.)

Od 21. srpna t. r. nepřetržitě, s výjimkou několika hodin prvního dne, pracovalo i zahraniční vysílání Čs. roz-
hlasu. (Ráno 21. srpna v 8‚15 hod. po zahájení vysílání bylo totiž přerušeno kabelové spojení s krátkovlnnými 
vysílači, které bylo znovu obnoveno až ve večerních hodinách.) V průměru pak vysílalo zahraniční vysílání 
až do 30. srpna denně 15 hodin programu přibližně od 9‚00 do 24‚00 hodin. Od 31. srpna do 9. září bylo 
vysílání přechodně omezeno na 3 hodiny od 18‚00 do 21‚00. Vysílání bylo odbavováno jedním z normálních 
pracovišť zahraničního vysílání v Praze, i když za velmi stísněných podmínek. Po celou dobu využívalo pouze 
svých normálních vysílačů i kmitočtů na krátkých vlnách. Vysílalo se pouze v základních světových jazy-
cích, a to: anglicky, francouzsky, německy, italsky, v některých dnech též španělsky. Od 24. 8. do 28. 8. se 
vysílalo také rusky.

Relace jednotlivých jazykových mutací byly maximálně 10–15 minut dlouhé a měly výlučně informativní 
charakter. Obsáhle byla do zahraničí tlumočena stanoviska vedoucích představitelů strany a státu (presi-
dent L. Svoboda, předseda vlády s. Černík, první tajemník ÚV KSČ s. Dubček, předseda NS s. Smrkovský 
atd.) a stranických a státních orgánů. Zdroje informací byly stejné jako u domácího vysílání, jen výběr byl 
prováděn s ohledem na specifika této práce. Možnosti prověřovat informace byly velmi ztížené, a tak se 
mohly ojediněle dostat do vysílání i chyby. Heslo neutrality ČSSR se však do zahraničního vysílání Čs. roz-
hlasu nedostalo.
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OSOBNOSTI − VÝROČÍ

Václav Bělohlavý

Eva Mudrová, roz. Kunertová
5. 2. 1933 Hať

rozhlasová a televizní hlasatelka a moderátorka

„Když jabko, tak rajske, když děvuchu, tak z Prajzske…“ 
Hať, obec na Hlučínsku, leží v části Slezska, kterou 
musela Marie Terezie po prohrané válce v roce 1742 
odstoupit Prusku. Versailleská smlouva po 1. světové 
válce území přiřkla Československu, po Mnichovu 
se Hlučínsko stalo přímo součástí tzv. třetí říše. Byť 
s obyvatelstvem převážně slovanským, lidé se tam 
sami nazývali Moravci.

Tatínek Evy Mudrové, za svobodna Kunertové, 
byl český četník, legionář, ctitel masarykovského 
Československa, a tak se musel vystěhovat; i v dal-
ších letech často měnil působiště. Až po válce rodi-
na zakotvila v Českém Těšíně; v čase mládí a nadějí 
vypadalo všechno krásně; i pro studentku obchod-
ní akademie − Evu. Chytila ji recitace, divadlo – a od 
listopadu 1952 ostravský rozhlas. Zvládla akustické 
zkoušky, prvním, s kým se u mikrofonu potkala, byl 
Jiří Adamíra, a to byl nějaký vzor!

Rozhlasový hlasatel v padesátých letech nebyl jen 
pouhým čtečem zpráv a předepsaných textů, sám 
je vytvářel, uváděl natočené pořady literární, prová-
zel hudebními, musel se rychle orientovat ve spous-
tě dat, jmen, názvů v různých jazycích, a kultivovaně 
je posluchačům předávat; práce inspektora vysílání 
se rozuměla sama sebou. Eva Kunertová se učila za 
pochodu, zpočátku přespávala přímo v „podniku“, jak 
staří rozhlasáci svému pracovišti říkávali, později si 
našla první podnájem v Michálkovicích, ve východ-
ní části města, kam v té době ještě jezdila přes Slez-
skou Ostravu stará dřevěná tramvaj.

Tu tramvaj pamatuji, stejně jako to, jak jsem cho-
dil do rádia za tatínkem, tehdy vedoucím hudební re-
dakce, jak jsem začal účinkovat v dětských pořadech 
a jak jsem při tom někdy zlobil – a jak na mě platil 
laskavý hlas a konejšivé pohlazení Evičky Kunertové. 
Potkávali jsme se i při prvních krůčcích ostravské te-
levize, v ministudiu na vysílači v Hošťálkovicích, od-
kud šlo všechno naživo, ale o to déle se s četnými 
prodlevami zkoušelo. Cestou na vršky Bobrovníků se 

odkrývala Ostrava, černá, začouzená, které se Eva 
bála a která se jí přesto stala domovem.

Eva Kunertová, pak už Mudrová, byla v šedesá-
tých letech hvězdou ostravského rozhlasu i tele-
vize – až po smutných osm srpnových dní v roce 
1968. 28. srpna to byla právě ona, kdo poslucha-
čům sdělil: „Právě jsme obdrželi příkaz vlády, aby-
chom se dočasně odmlčeli na vlastním i celostát-
ním vysílání Československého rozhlasu. Loučíme 
se s vámi, děkujeme vám za vaši důvěru a pomoc. 
Nikdy na to nezapomeneme.“ Poslední větu už pro 
pláč málem nedořekla…

Součástí jejího studia na obchodní akademii byla 
i zkouška z psaní na stroji a to se jí hodilo později, 
když musela skončit s přímou účastí na rozhlasovém 
vysílání; do roku 1970 byla „uklizena“ do literární re-
dakce jako písařka. Pak nemohla dlouho sehnat za-
městnání, až v roce 1975 nastoupila do Severomo-
ravských mlékáren v Ostravě-Martinově jako sekre-
tářka, kde pracovala až do roku 1989.

Téměř dvacet let pak byl ostravský rozhlas pro Evu 
Mudrovou místem zapovězeným. Ale přece jen ji po-
sluchači mohli občas slyšet; o Vánocích, když se éte-
rem nesly Prskavky Drahoslava Volejníčka a Milana 
Sýkory. Kromě zpívajících Luďka Nekudy a Zdeňka 
Klumpara se ozýval sametový hlas přející: „Hospo-
dáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi čes-
neku, hrachu jeho družce; ovocnému stromoví od 
večeře kosti a zlatoušky na stěnu tomu, kdo se po-
stí.“ I za časů normalizačních.

Po roce 1989 se Eva Mudrová do rozhlasu vrátila, 
uváděla pořady na přání s Ivanem Šedivým, později 
byla příjemnou hostitelkou v pořadu Apetýt,  ovšem, 
ač je to neuvěřitelné, musela si od některých nových 

„odborníků“ vysloužit řeči o „starých hlasech“. Na-
štěstí aspoň v letošním osmičkovém roce ji slýchá-
me i v televizi ji vídáme častěji. Stále kultivovanou, 
stále šarmantní, jako by těch dvacet ztracených roků 
nebylo. Ale ony byly. Co s tím?
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Jiří Hubička

Kamila Moučková, roz. Nová
8. 4. 1928 Jihlava

rozhlasová a televizní hlasatelka

Kamila Moučková patří k těm osobnostem hlasatel-
ského světa, které se rozhlasem jen mihly, aby se 
posléze proslavily v jiném médiu. Ostatně – o tom, 
že šlo jen o úvodní epizodu profesního života, svědčí 
i jediná pasáž, kterou v životopisné knize Říkali jí lvice 
na adresu jejího rozhlasového angažmá zazname-
nal autor knihy Vlastimil Ježek: „…Československý 
rozhlas zrovna (v roce 1952 – pozn. autora) vyhlásil 
konkurz na zpravodajského hlasatele. Sešlo se nás 
tam ke třem stovkám, brali čtyři. Byla jsem mezi nimi. 
V rádiu jsem byla do října 1956… kdy mě začali nahá-
nět do televize.“ (Ježek, V.: Kamila Moučková – Říkali 
jí lvice, Primus, Praha 1996, s. 27) To je vše o rozhlase 
z pohledu K. Moučkové.

Moučková je dcerou bývalého novináře a vlivného 
komunistického politika Viléma Nového. Ten v roce 
1928 zakládal organizace KSČ na Českomoravské vy-
sočině. Na začátku války emigroval, ale vzdor svému 
levicovému přesvědčení nezamířil na východ, ale na 
západ. V londýnské české sekci BBC vysílal během 
války, a to pod svým vlastním jménem. V důsledku 
toho upadla matka Kamily do hledáčku gestapa. Nej-
dříve ji uvěznili v jihlavské věznici, později byla de-
portována do Ravensbrücku. Utrpení koncentračního 
tábora však přežila. Děti (Kamila měla ještě o osm 
let mladší sestru Věru) žily od roku 1942 u dědečka 
na Vysočině v městečku Polná.

Během války vystudovala Kamila Státní česko-
slovenské reformní gymnázium v Jihlavě. Její kroky 
po skončení války ovlivnil do velké míry její otec, 
který poté, kdy se vrátil z emigrace, před ni položil 
stranickou legitimaci a sdělil jí (dle jejích slov), že se 
stala členkou strany.

Kamilu vždy lákalo divadlo (měla za sebou pár 
ochotnických vystoupení v dobách středoškolských 
studií), proto hned v roce 1945 zamířila ke zkouškám 
na Pražské konzervatoři. Jak říká – zkoušky udělala, 
ale nevzali ji. Doporučili, ať to zkusí za rok znovu. 
Nechtělo se jí rok promarnit, tak přijala nabízené 
angažmá do teplického divadla. „Byla to hrůza, ty-
pické období modrokošiláčů. Kulturní brigády spo-
čívající v přiblblých recitačních pásmech složených 
z poezie soudobých sovětských básníků,“ vzpomíná 
ve své knize. A tak z Teplic odešla do Jihlavy, kde 
dostala angažmá v Horáckém divadle. „Následovala 
krásná doba, kdy jsem za ředitelování režiséra Honzy 
Strejčka hrála krásné role tak blbě, že mě ještě dneska 
při vzpomínce na ně hanba fackuje.“

V Horáckém divadle se také zamilovala a ve svých 
19 letech poprvé vdala – za jihlavskou hereckou hvěz-
du Miloše Williga. A tím také skončila svou hereckou 
kariéru, protože přivedla na svět svou první dceru 
Kateřinu (v květnu 1948).

Mezitím přišel únor ’48, Willig už v té době působil 
spolu s dalšími kolegy z Horáckého divadla v libeň-
ském divadle, kde se angažoval herecky i politicky, 
hlavně neměl na rodinu čas. A Kamila se zamilovala 
do rodinného lékaře Moučky. Následoval rozvod 
s Willigem a po čase svatba s doktorem. V den, kdy 
se na Staroměstské radnici brali, tedy 30. listopadu 
1949, jejího otce Viléma zatkli. Zpočátku nikdo ne-
věděl, co se stalo, co provedl. Později, když došlo 
k soudu, se dozvěděli, že „soudruh Nový je anglický 
špión nasazený do komunistické strany“. Odseděl si 
pět let. („Před válkou seděl za to, že byl komunista, 
v padesátých letech ho soudruzi zavřeli na pět let za 
to, že byl podezřelej komunista.“ – Říkali jí lvice, s. 17.)

Kamile se v roce 1951 narodila druhá dcera Bára. 
(V roce 1956 pak ještě syn Ondra.) V onom roce ’51 
ještě krátce zauvažovala, že by navázala na svou he-
reckou dráhu, zájem o ni projevilo divadlo v Kladně, 
ale sama uznala, že by „…něco musela dělat špatně: 
děti, nebo divadlo. Anebo obojí. Ale dlouho jsem to 
doma coby mladá maminka nevydržela“.

A nyní v jejích vzpomínkách přichází ona krátká 
zmínka o rozhlase, kterou jsem už v úvodu citoval.

Kvalitu její rozhlasové práce ocenil Rostislav Běhal 
těmito slovy: „Hlasatelka s velkou kulturou přednesu 
i jazyka, charakteristická hloubkou svého altu. V dané 
době představovala spolu s H. Čechovou, A. Pávko-
vou, L. Kunešovou a V. Pokornou-Fišerovou ženskou 
špičku rozhlasového hlasatelského sboru, které byly 
svěřovány nejnáročnější zpravodajské relace a úkoly.“ 
(Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého roz-
hlasu, Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1992)

Rozhlasové působení K. Moučkové trvalo tedy 
čtyři roky. V roce 1956 začaly Televizní noviny vy-
sílat jako deník. „A já pracovala jako hlasatelka od 
prvního dne pravidelného vysílání Televizních novin 
až do dubna 1969 – přesně do dne, kdy Alexandra 
Dubčeka nahradil ve funkci prvního tajemníka ÚV KSČ 
Gustáv Husák.“ (Říkali jí lvice, s. 27)

Ve vzpomínkách K. Moučkové se mihne ještě 
jeden okamžik, který souvisí s rozhlasem: v noci 
z 20. na 21. srpna 1968 ji vzbudili telefonem Jiří Dienst-
bier a Věra Šťovíčková. Tito dva rozhlasáci jí sdělili 
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skutečnost, že došlo k okupaci. Ihned jela do televiz-
ního studia, odkud pak vysílala spolu s kolegy celý 
den až do okamžiku, kdy ji ze studia vyvedli ozbrojení 
sovětští vojáci. 17. dubna 1970 vláda vydala dekret, 
jímž byla K. Moučková odvolána z televizního vysílání. 
Ještě krátce se mohla věnovat televiznímu dabingu, 
ale v závěru roku 1970 byla z ČST propuštěna.

Zapovězena pro ni byla veškerá zaměstnání, ve 
kterých by ji mohla veřejnost poznat (byla přece jen 
velmi známou televizní tváří a do jisté míry i symbo-
lem televizního protiokupačního vysílání). Působila 
tedy jako kantýnská v hereckém klubu Komorního 
divadla, jako uklízečka, prodavačka a servírka. Stala 
se jednou z prvních signatářek Charty 77.

Po listopadu 1989 se ke své hlasatelské profesi 
vrátila, pokusila se vstoupit i do politiky. Působila jako 
radní a řadu let hlásila zprávy v pražské Svobodné 
Evropě. V televizi v letech 2001–2007 moderovala, 
posléze spolumoderovala, pořad věnovaný senio-
rům – Barvy života. V dubnu 2013 obdržela Cenu Ar-
nošta Lustiga. Profesor Jan Pirk přínos Moučkové 
zhodnotil takto: „Její morální kvality se v plné míře 
prokázaly při pražském jaru 1968… Všichni dobře 
víme, jakým perzekucím byla pak díky své návazné 
protirežimní činnosti vystavena. Přes veškerý nátlak 
však nikdy od svých názorů neustoupila.“ Dne 28. říj-
na 2013 ji prezident Miloš Zeman vyznamenal me-
dailí Za zásluhy.

Jiří Hubička

Miroslav Pavel Michal
21. 5. 1928 Uherské Hradiště − 9. 3. 2005 Liberec

knihkupec, nakladatelský pracovník, divadelní herec a režisér, rozhlasový dramaturg a režisér

Na rozdíl od mnoha jiných „rozhlasáků“, jimž právem 
náleží přívlastek „skalní“, patří Miroslav Pavel Michal 
mezi ty, pro něž byl rozhlas několikanásobnou pře-
stupní stanicí. Pokud zrekapitulujeme sled jeho za-
městnání, ve kterých působil poté, kdy v roce 1942 
ukončil obchodní školu (bez maturity), pak nepo-
chybně dospějeme k názoru, že byl svým naturelem 
člověk neposedný.

Během prvních let, kdy působil jako knihkupec 
v nakladatelství F. Sukaný v Uherském Hradišti, se 
stihl knihkupcem také vyučit. S certifikátem o vy-
učení, který získal v roce 1945, pak následující tři 
roky pracoval jako knihkupec a nakladatelský pracov-
ník postupně ve Frývaldově (Jeseníku, 1945−1946), 
půlrok pak v pražském nakladatelství Práce, téhož 
roku (1947) opět jen půlrok v soukromém naklada-
telství O. Šeby v Praze a v závěru své knihkupecké 
kariéry u J. Nožičky, taktéž v Praze. I tam vydržel jen 
polovinu roku. Šlo ovšem o rok významný, šlo o první 
část roku 1948.

V době prudkých společenských změn pocítil 
M. P. Michal potřebu změnit i svůj soukromý osud. Dal 
se na dráhu herce a režiséra. Doba byla nepochybně 
nakloněna tomu, aby pro mnoho profesí nebylo ne-
zbytné speciální školení, a tak se Michal od 1. srpna 
1948 stává hercem a režisérem u Vesnického divadla 
v Praze. Tato scéna, založená na konci roku 1945 pů-
vodně pouze z amatérů, se postupně rozrostla, zís-
kala velké množství profesionálních spolupracovníků, 
herců a režisérů. V únoru 1948 oznámil ministr Ďuriš 
na shromáždění Vesnického divadla plánované rozší-
ření souboru; tento záměr podpořil na manifestační 

schůzi československého herectva ministr informací 
a osvěty Václav Kopecký. Poté byly do divadla an-
gažovány desítky dalších herců a Vesnické divadlo 
zahájilo sezonu v počtu deseti pracovních skupin, 
z toho jedné, která působila na Slovensku.

M. P. Michal působil u této scény jednu a půl se-
zony. Pak přešel do Divadla Spejbla a Hurvínka. I zde 
pobyl (opět jako herec a režisér) rok a půl; v tomto 
případě ho dohnala branná povinnost. Od října 1950 
do konce září 1952 odkroutil dva roky základní vojen-
ské služby. Po návratu se opět vrhá na prkna, která 
znamenají svět – tentokrát do divadla ve Varnsdorfu. 
Rytmus jeho „odcházení“ se maličko prodlužuje. Ve 
Varnsdorfu prožije coby herec a režisér téměř tři 
roky, v září 1955 přechází do divadla v Opavě a od-
tud (v roce 1958, tedy po plných třech letech) ko-
čuje do Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Nebude jistě 
překvapením, že po těchto krátkodobých angažmá 
nezůstaly o uměleckém působení Michalově žádné 
zřetelné stopy. Po dvou letech v libereckém divadle 
opět odchází. Zůstává věrný severočeskému městu, 
ale přechází – poprvé – do rozhlasu. V libereckém 
krajském studiu Českého rozhlasu pracoval jako 
režisér od prosince 1960 do konce srpna 1966. Ne-
bývale dlouhý čas působení (téměř šest let) je už 
v několika případech zachycen i v podobě archivních 
nahrávek – z roku 1963 se uchovala dvě vydání po-
radu Piš a slyš!, která M. P. Michal v Liberci režíroval. 
Stejně tak zde s herci libereckého divadla natočil 
hudebně-dramatické pásmo o písních z doby ame-
rické občanské války Severu proti Jihu pod názvem 
Tam dole u řeky…
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Ale v roce 1966 přichází zase přeskok z rozhlasu 
do Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Během následující-
ho roku se do libereckého rozhlasu vrátil jako inter-
pret – v monologické četbě zde přetlumočil desetidíl-
nou úpravu Pamětí katovské rodiny Mydlářů v Praze 
(1967). Při poslechu jeho projevu dospějeme ovšem 
k názoru, že polohou hlasu ani výrazem zdaleka ne-
představoval rozhlasově hereckou špičku.

Angažmá v libereckém divadle ukončil k 31. pro-
sinci 1968 a hned zamířil na jih, do Českých Budě-
jovic – a znovu do rozhlasu. Tady zakotvil na „ce-
lých“ sedm let. Období 1969–1975 se vyznačovalo 
tvrdým nástupem tzv. normalizace. Rozhlasová re-
gionální studia však byla v té jinak nepříznivé době – 
ve srovnání s dneškem – mnohem více využívána 
k realizaci závažných textů. Součástí tehdejší „kul-
turní politiky“ byla nejen přísná ideologická hledis-
ka, ale také (a to nepochybně nebylo špatné) zřetel 
na to, aby pro rozhlasovou práci, zejména dramatic-
kou, byli v hojné míře využíváni herci oblastních di-
vadel. Mělo to pozitivní dopad na realizační úroveň 
textů natáčených v regionech, mělo to smysl i pro 
herecké zázemí, které se v regionech utvářelo. A tak 
se Pavel Michal dostal v českobudějovickém studiu 
Československého rozhlasu k režiím takových děl 
jako například k O‘Neillově hře Tak trochu básník, 
Šamberkově komedii Rodinná vojna, k Pogodinovým 
Aristokratům či k Nerudově aktovce Ženich z hladu. 
Vše realizoval v roce 1971. Pražská dramaturgie mu 
také zadala realizaci dramatizace románu Karla Po-
láčka Vše pro firmu (v roce 1969), dále dramatiza-
ci detektivky Emila Vachka Muž a stín (1971). O rok 
později natočil Michal rozhlasovou detektivku pod-
le stejnojmenného románu Radovana Šimáčka Zlo-
čin na Zlenicích hradě.

Přesně v polovině roku 1975 M. Pavel Michal z bu-
dějovického rozhlasu odchází. Nikde nenacházíme 
žádné stopy, které by svědčily o tom, že se stal další 
z obětí normalizačních čistek. Jeho odchod nastává 

v červnu 1975, tedy v době, kdy byly ideologické čis-
tky už uzavřeny. Nikde nenacházíme stopy po jakém-
koli politickém angažmá M. P. Michala, které by mu 
vyneslo nucený odchod z rozhlasu. Jeho další kroky 
vedly do Prahy, kde se stává dramaturgem ÚKDŽ 
neboli Ústředního kulturního domu železničářů. Je 
tedy možné, že touha uplatnit se v Praze byla silnější 
nežli snaha zůstat ve spojení s rozhlasem. Ovšem – 
a to je druhá stránka věci: po roce 1975 až do roku 
1990 nenalézáme žádný kontakt, tedy ani externí, 
s médiem, v němž předtím působil řadu let. Jako 
by se v rozhlase stal „personou non grata“. Jakmile 
došlo v roce 1989 ke změně poměrů, hlásí se znovu 
do rozhlasu a nalézá uplatnění v nově vzniklém Au-
diostudiu, kam nastupuje k 15. květnu 1990 už jako 
pracující důchodce do pozice slovesný režisér se 
smlouvou na dobu určitou, platnou do 31. prosince 
1990. Smlouva je mu posléze prodloužena, definitivně 
však končí k 31. prosinci 1991.

Za dobu svého působení v Audiostudiu natočil 
Michal poměrně značný počet slovesných pořadů. 
Dostal na starost realizaci celých řad (např. Osudy, 
Bílá kronika, Signály antiky), realizoval několik pásem 
(mj. Libri prohibiti, Průvodce po stopách českého 
historika Jana Slavíka, 1991), dvanáctidílnou četbu 
z románu Ferdinanda Peroutky Oblak a valčík (1991), 
osmidílnou komentovanou četbu z knihy J. Dienst-
biera a K. Lánského Rozhlas proti tankům (tu natá-
čel v roce 1990 v libereckém studiu Audiostudia). 
V jeho režijní péči vzniklo několik pořadů pro děti 
(Lenka Procházková: Pohádky pro tátu, 1991). Ještě 
po definitivním odchodu z rozhlasu spolupracoval 
krátce externě jako autor (je tvůrcem i režisérem 
třídílného pásma Podoby českých slov, s podtitulem 
O síle slova a možnosti jeho zneužití, 1992). Stal se 
také scenáristou, režisérem a autorem komentáře 
DVD nahrávky o vysílání Československého rozhlasu 
v srpnu 1968. Po roce 1992 však jeho spolupráce 
s rozhlasem končí.

Lucie Hradilová

Pavel Kühn
7. 7. 1938 Praha – 5. 1. 2003 Praha

sbormistr, hudební režisér

Pavel Kühn pocházel z hudební rodiny. Jeho otec 
Jan Kühn byl operní pěvec a sbormistr, založil a vedl 
Český pěvecký sbor a Kühnův dětský sbor. Jeho 
matka Markéta Kühnová byla též operní pěvkyně, 
klavíristka a sbormistryně. Sestra Jana Šulcová se 
věnuje hře na varhany a hudební pedagogice. Pavel 
Kühn navštěvoval otcův sbor a už v dětství nazpíval 

sólové party například ve skladbách Václava Trojana 
k loutkovým filmům Jiřího Trnky.

Po absolvování gymnázia začal studovat na Hu-
dební fakultě AMU – nejprve hru na violoncello a poté 
dirigování u V. Jiráčka, R. Brocka, A. Klímy a u své-
ho otce. Po završení studia působil jako sbormistr 
Pražského filharmonického sboru, Pěveckého sboru 
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Československého rozhlasu a od roku 1958 Kühnova 
smíšeného sboru, který založil a s nímž dosáhl skvě-
lých výsledků. Těleso se podílelo na mnohých pro-
vedeních vokálně-symfonických skladeb s Českou 
filharmonií, Symfonickým orchestrem Českosloven-
ského rozhlasu a Symfonickým orchestrem hlavní-
ho města Prahy FOK. Pavel Kühn zahájil spolupráci 
také s dalšími pěveckými sbory.

Ve výběru repertoáru se nejprve zaměřil na ob-
dobí hudebního romantismu. Poté se na veřejnosti 
stal známý především jako výborný interpret děl 
soudobých českých skladatelů. Za zmínku stojí, že 
rodinný přítel – skladatel Bohuslav Martinů mu de-
dikoval svou kantátu Mikeš z hor. Pavel Kühn ji uvedl 
v premiéře v červnu 1959.

Dále provedl skladby Václava Trojana (Pět lido-
vých písní); v roce 1959 nahrál scénickou hudbu 
Václava Trojana k Shakespearově komedii Sen noci 
svatojanské. Provedl rovněž skladby Jana Rychlíka 
(mimo jiné Šibeniční madrigaly), které mu skladatel 
věnoval. Soustavně se zabýval uváděním tvorby br-
něnského skladatele Jana Nováka. Provedl mimo jiné 
jeho skladby Testamentum, cyklus madrigalů Exerci-
tia mythologica a po Novákově emigraci (1968) i ora-
torium Ignis pro Ioanne Palach (15. 4. 1969).

Kühnova sestra Jana Šulcová vzpomíná, jak v roce 
1968 navštívili sborovou soutěž v Arezzu: „V srpnu 
1968 jsme byli se sborem v Arezzu na soutěži. Měli 
jsme tam veliké úspěchy: vyhráli jsme první cenu 
v ženských sborech, první cenu za smíšený a třetí 
cenu za mužský sbor. Tenkrát nám to zpívalo! A do 
toho invaze. Řada z nás měla malé děti, byli jsme 
hrůzou bez sebe, když jsme v televizi viděli tanky na 
Václaváku. Po koncertě vítězů, když jsme šli po ulici, 
čekali na nás Italové, zdvihli nás na ramena a volali: 
Dubček, Dubček! Měli jsme tam takové postavení, 
že si nás tam nechali a živili nás o dva týdny déle.“

Tehdy sbor doprovázel skladatel Jan Novák, který 
se rozhodl stejně jako několik členů zůstat v emigraci.

Se sborem se také Pavel Kühn podílel na nato-
čení mnoha partitur hudby k českým filmům (hudby 
Zdeňka Lišky k filmům režiséra Františka Vláčila 
Markéta Lazarová a Údolí včel, k filmu Juraje Herze 
Spalovač mrtvol atd.). Dále provedl skladby Luboše 
Fišera (Tři sbory na verše českých básníků, opera 
Lancelot, hudba k řadě filmů, cyklus vokálních skla-
deb pro Kühnův sbor Caprichos, Patnáct listů podle 
Dürerovy Apokalypsy, Nářek nad zkázou města Ur, 
Per Vittoria Colonna, Róže a další).

Se sbory, které vedl jako sbormistr, absolvoval 
řadu zájezdů do zahraničí (mimo jiné Francie, Itálie, 
Maďarsko, Německo, Nizozemí, Řecko, Sovětský 
svaz, Španělsko atd.).

Počet sborových nahrávek (dlouhohrajících desek 
a soundtracků z filmů), které natočil, dosáhl třicítky. 
Z oblasti populární hudby spolupracoval také s tělesy 
jako Orchestr Václava Hybše, Václava Zahradníka, 
Taneční orchestr Československého, resp. Českého 
rozhlasu, Orchestr Ladislava Štaidla a jiné.

Jako aranžér se podílel např. na dlouhohrající 
desce Karla Gotta z roku 1982 Bílé vánoce, dále aran-
žoval vokální party skupiny Plavci atd. Působil v této 
oblasti rovněž jako renomovaný hudební režisér (ve 
vydavatelství Panton režíroval desky skupiny Plavci 
a nahrávky Jazzového orchestru Československého 
rozhlasu i Tanečního orchestru Československého 
rozhlasu); v Supraphonu byl v letech 1979–1983 
zaměstnán jako vedoucí hudební režisér v oblasti 
tzv. malých hudebních žánrů. Za svou uměleckou 
činnost získal v roce 2000 Cenu Gustava Mahlera.

Pavel Kühn zemřel předčasně v roce 2003. Pří-
slovečná byla jeho profesionální náročnost vůči 
pěvcům, dokonalá znalost možností lidského hla-
sového projevu, pozornost k detailu, smysl pro sta-
vebnou stránku interpretovaných skladeb a zejména 
schopnost splnit autorský záměr, který většinou 
doplnil vlastním osobitým přístupem k interpreto-
vaným dílům.
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ROZHLASOVÉ NEBE

Michal Ježek

Danica Kostová 
15. 4. 1925 Praha – 16. 11. 2017 Frankfurt nad Mohanem, Německo

hudební redaktorka, archivářka

Danica Kostová se narodila do známé české hudební 
rodiny Nebušků. Její matka Růžena byla koncertní 
pianistkou a otec Otakar, který pracoval za první 
republiky jako zástupce tajemníka v kanceláři po-
slanecké sněmovny, byl vyhlášeným hudebním pu-
blicistou i organizátorem hudebního života.

D. Kostová maturovala v době protektorátu Če-
chy a Morava. Po gymnáziu pracovala ve Svazu pro 
kakao a cukrovinky, ale protože se dlouhodobě vě-
novala hudbě a jazykům, přihlásila se po konci války 
na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, na 
obor hudební věda – estetika. I když dosáhla absolu-
toria, vzhledem k těhotenství studium nedokončila.

V roce 1950 nastoupila do Československého 
rozhlasu jako programová lektorka, která se věno-
vala pořadům a přednáškám pro mládež. O dva roky 
později už pracovala jako redaktorka hudebního vy-
sílání – nejdřív na oddělení vzdělávání, poté v útvaru 
pro styk se zahraničím a nakonec i jako redaktorka 
v gramofonovém archivu. „Má vysoké odborné zna-
losti a je přesnou pracovnicí vynikající pracovní mo-
rálky,“ čteme v jednom z posudků. Tehdy, v roce 1963, 
začala Danica Kostová fakticky vést gramofonový 
archiv; oficiálně byla pověřena v roce dalším.

V lednu 1968 byla zvolena do funkce předsedkyně 
závodní organizace KSČ v hudebním vysílání, kde se 
snažila o rehabilitaci lidí, kteří museli z rozhlasu odejít 
po únoru 1948. Její motivací mohlo být i to, že byli 
režimem perzekvováni někteří její příbuzní. „Zájem 
o podobné akce převládl někdy nad hlavními úkoly 

organizace, což vedlo k častým diskusím, a řada 
členů strany se s D. Kostovou rozcházela v názorech,“ 
čteme v osobním spise Archivu ČRo.

Gramofonový archiv řídila jako jeho vedoucí re-
daktorka až do srpna roku 1968, kdy se po invazi vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa narychlo roz-
hodovala o emigraci. Odjela za manželem, bývalým 
ředitelem vydavatelství Svoboda, který byl již v té 
době v zahraničí. Rozhlas tehdy požádala o roční 
dovolenou s nadějí, že se poté oba bez nebezpečí 
vrátí. „Mimo jiné starosti mne trápí také starost o od-
dělení, které jsem vedla, a ráda bych touto cestou 
sdělila svým spolupracovníkům několik organizačních 
opatření, aby chod diskotéky nebyl vážně narušen,“ 
psala řediteli hudebního vysílání.

Tak jako její manžel, ani ona dovolenou nedostala 
a písemnou výzvu k návratu do zaměstnání nikdy 
neotevřela. „Skupina v hudebním vysílání – Kostová, 
Macourek –, která měla spojení s koordinačním výbo-
rem uměleckých svazů, po léta v rozhlase pěstovala 
a rozšiřovala anglosaskou pop-music a vytvářela ze-
jména mezi mladší generací ideovou atmosféru zamě-
řenou proti socialismu,“ konstatovala analýza nového 
normalizačního vedení Československého rozhlasu.

Manželé Kostovi se usadili v Kolíně nad Rýnem, kde 
Danica pracovala v hudebním archivu veřejnoprávní 
Westdeutscher Rundfunk až do odchodu na penzi 
v roce 1984. V polovině devadesátých let se přestě-
hovali do Frankfurtu nad Mohanem, kde dále žili ak-
tivním hudebním a politickým životem.

Jiří Hubička

Jiří Svejkovský
29. 3. 1925 Kopisty – 9. 1. 2018 Praha

novinář, publicista, rozhlasový a televizní redaktor

Jiří Svejkovský patřil ke generaci novinářů, kteří se 
k žurnalistice propracovali z pozice dělnických pro-
fesí. Za války působil v továrně Mikrofona a v praž-
ské Radioslužbě jako prodavač a mechanik. „Byl jsem 
člověkem z praxe. I když jsem chtěl být původně her-
cem a připravoval jsem se na to pár let před koncem 

války v soukromé dramatické škole bývalé herečky 
Národního divadla paní Markové-Nekolové. S herec-
tvím mi to však nevyšlo, vrátil jsem se do Mostu, z kte-
rého jsem v roce 1938 utekl před Hitlerem, a nastou-
pil v tehdejších Stalinových závodech v Litvínově do 
Kulturně propagačního oddělení. Před příchodem do 
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Československého rozhlasu jsem tak měl v letech 
1946–1947 už za sebou organizaci a realizaci podni-
kového rozhlasového vysílání. Půlhodinky ‚Stalinových 
závodů‘ jsem s přáteli, mladými ochotníky z podniku, 
vysílal jednou týdně živě v Krušnohorském rozhlase 
v Teplicích a později z rozhlasového studia v Mostě.“

Následovala základní vojenská služba. Při té a po 
ní okusil tvrdou hornickou dřinu. „V době vojenské 
služby jsem půl roku fáral na uhelné brigádě a po 
vojně, abych uživil mladou rodinu, jsem se dobrovolně 
přihlásil na práci v Jáchymovských dolech. Odsud 
jsem odešel ze zdravotních důvodů a v roce 1953 
jsem pak pracoval v kulturním oddělení na Krajském 
výboru horníků v Mostě. S havíři jsem se denně stýkal 
a dobře znal jejich práci. To všechno, nepochybně 
i mé členství v komunistické straně, do níž jsem jako 
mladý idealista vstoupil hned v roce 1945, a hlavně 
můj zájem dělat v Čs. rozhlase, byly rozhodující k tomu, 
že jsem v říjnu 1953 jako osmadvacetiletý nastoupil 
do průmyslové redakce Čs. rozhlasu.“

Podmínky práce v ekonomické redakci byly v po-
čátku 50. let velmi svázané ideologickými požadavky. 
O svobodném uvažování v oblasti ekonomiky nebylo 
ani řeči. „V té době šlo především o to, ukazovat pří-
klady vzorných pracovníků, kteří – mluveno tehdejší 
novinařinou – ‚se poprali se svými úkoly, překonali 
nečekané překážky a svůj plán dokonce překonali 
o dvě procenta‘. To byly opravdu požadované, dnes 
už úsměvné texty té doby. Byl jsem jim také zprvu 
poplatný. Ovšem díky svým znalostem skutečných 
hornických problémů se mi časem podařilo dostat 
do mých příspěvků věcnost, správné pojmenování 
nebo i vysvětlení, do té doby pro běžné posluchače 
neznámých pojmů hornické práce. Vymyslel jsem si 
k tomu i postavu – horníka Koudelku, mluvil ho herec 
pan Bejvl, který čísla a fakta dával do srozumitelné 
lidové řeči.“

Kritický přístup k ekonomickým problémům nebyl 
v té době možný. Připouštěla se maximálně tzv. komu-
nální kritika, která se vyhýbala podstatě nedostatků. 
Až v závěru 50. let se začaly objevovat úvahy ekonomů 
nad skutečnými kořeny problémů plánovaného hos-
podářství. Odvážnější trend v uvažování nastal po-
čátkem 60. let. Do funkce vedoucího Hlavní redakce 
politického vysílání nastoupil Jiří Ruml, který začal 
prosazovat kritičtější znění pořadů. Tyto tendence se 
projevovaly zejména v cyklech Lidé, život, doba, v ko-
mentářích Tváří v tvář, v nichž už redaktoři negativní 
jevy, zejména zbytnělou byrokracii, pojmenovávali 
hodně otevřeně. To však přineslo reakci nadřízených 
orgánů. Ředitel Karel Hoffmann Jiřího Rumla z postu 
šéfredaktora HRPV v roce 1964 odvolal. Vystřídal 
ho František Hon, který šéfem ekonomické redakce 
učinil právě Jiřího Svejkovského, ten právě v témže 
roce dokončil studium na VŠE.

V roli šéfa ekonomické rubriky byl pověřen psaním 
pravidelných komentářů a moderováním ekonomic-
kých diskusí. Byl ve svých názorech – přes veškerou 
a nezbytnou opatrnost – stále odvážnější. A stal se 
tak často terčem kritiky nejvyšších stranických čini-
telů (mj. na poradě tajemníků prohlásil prý prezident 
Novotný: „…Zapnu si rádio a slyšel jsem nějakého 
Svejkovského, jak hovoří k zahájení volební kampaně. 
No to je hrozné, co jsem slyšel. Vybral z mého refe-
rátu jen část, kde jsem kritizoval, a tu rozvedl. Já toho 
soudruha neznám, možná že je to schopný redaktor, 
ale není na to dost zralý, nebo ví, co píše, je si vědom 
toho, co způsobuje, a pak do rozhlasu nepatří.“).

Svejkovský na tuto situaci v jednom z rozhovorů 
zavzpomínal: „V rozhlase se ihned rozšířila zvěst, že 
už jsem byl propuštěn. Kdekdo v rozhlase si chtěl 
komentář přečíst. Pamatuji, že Ludvík Vaculík, který 
v té době také pracoval v rozhlase, k němu řekl: ‚Co 
jim na tom vadí, vždyť je to tak krotké.‘ Nakonec jsem 
ten průšvih ustál. Brzy přišly nové ekonomické úkoly, 
na obzoru se začala objevovat ‚Nová ekonomická 
soustava řízení a plánování‘.“

V průběhu 60. let se Svejkovský etabloval rovněž 
v ekonomických relacích České televize. V diskusích, 
v nichž vystupoval (jejich tématem byla povětšinou 
citovaná Nová ekonomická soustava řízení a plá-
nování), se uvedl velmi dobře. Důsledkem bylo, že 
„…později, v období jistého politického oteplování, kdy 
jak se říká ‚už ledy pukaly‘, jsem byl zván do televize 
jako moderátor do publicistického cyklu podle knížky 
dr. R. Richty s názvem Civilizace na rozcestí nebo do 
pořadů Umění podnikat a Projekt IN. Nakonec v říjnu 
1967 jsem z Čs. rozhlasu do Čs. televize zcela přešel“.

Byl v té době příznivcem a propagátorem ekono-
mické reformy, kterou v roce 1968 navrhl a prosazoval 
Ota Šik. Pak ale přišel srpen ’68. Svejkovský se stal 
jedním z televizních redaktorů, kteří po prvních pět 
dnů sovětské okupace vysílali z náhradních studií. 
Bylo zřejmé, že jeho kariéra televizního redaktora 
brzy skončí. Stalo se tak po roce. Pro neustále na-
růstající tlak, kterému byl vystaven, dal sám k 31. pro-
sinci 1969 z ČT výpověď.

A poté – až do roku 1989 – pracoval jako bezpeč-
nostní technik v Ústavu bezpečnosti a ochrany práce.

V roce 1990 byl jako novinář Českou televizí plně 
rehabilitován. Po několik let byl pak aktivně činný 
v Syndikátu českých novinářů.

Jiří Svejkovský zemřel na začátku roku 2018 v ne-
dožitých třiadevadesáti letech. Odešel v něm jeden 
z posledních redaktorů, kteří se aktivně podíleli na 
vysílání našich médií těsně po srpnu 1968.
     
Prameny:

Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu

Rozhovor D. Růžičky s J. Svejkovským na www.totalita.cz
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Eva Ješutová

Zdeněk Barták st.
13. 7. 1928 Praha − 26. 1. 2018

kapelník, hudební aranžér

Zdeněk Barták, skvělý kapelník a hudební aranžér, se 
narodil 13. července 1928 v Praze. K 1. září 1943 za-
čal studovat na Pražské konzervatoři, studium přeru-
šil v letech 1944–1945, kdy v rámci totálního nasazení 
pracoval jako dělník ve firmě Dorka. Od roku 1945 
pokračoval ve studiu na konzervatoři v oborech hoboj, 
dechové nástroje a dirigování (u prof. Aloise Klímy).

Už jako student hrál v Orchestru Karla Vlacha ve 
hře Divotvorný hrnec. Pod vlivem tohoto angažmá 
vytvořil podobný orchestr Zet-Be-Club Praha, sestá-
vající z jazzově orientovaných studentů a hudebníků. 
Nastudovali sérii skladeb z repertoáru světových ka-
pel a v roce 1948 dostali nabídku účinkovat v pražské 
Lucerně na taneční zábavě. V krátké době se stali po 
Orchestru Karla Vlacha druhým nejpopulárnějším or-
chestrem v Praze. Vystupovali pod názvem Orchestr 
Zdeňka Bartáka. Kromě angažmá v nedělních kaba-
retech v Lucerně začal orchestr koncertovat po celé 
republice a podnikl i první zahraniční zájezd (Polsko). 
Od roku 1949 hrál pravidelně v Divadle E. F. Buriana 
a současně vystupoval na dalších místech v Praze. 
V létě na Slovanském ostrově, na zimních stadio-
nech společně s Vlachovým orchestrem v pořadu 
Vlach-Barták. Od roku 1955 působil Z. Barták jako 
dirigent střídavě pod Pragokoncertem a Parkem kul-
tury a oddechu.

Zdeněk Barták vytvořil se svým orchestrem sérii 
hudebních a jazzových tematických pořadů (Dobrý 
den, pane profesore, Procházka kalendářem, Prosím 

tiše, nahráváme), měl noční představení v kině Světo-
zor a v roce 1969 byl angažován Vídeňskou lední revuí.

Jeho orchestrem prošlo mnoho výjimečných in-
strumentalistů nebo později známých dirigentů, např. 
Libor Pešek, Václav Hybš, Eduard Parma, Pavel Vi-
toch, Kamil Hála, Luděk Hulan, Vladimír Žižka, Václav 
Zahradník, Karel Růžička, Milan Dvořák. A také řada 
známých interpretů − Richard Adam, Jiřina Salačová, 
Yvetta Simonová, Milan Chladil, Petra Černocká, Jiří 
Štědroň a Naďa Urbánková. Orchestr spolupracoval 
i s herci, z nichž připomeňme alespoň Jiřinu Boh-
dalovou, Vlastu Buriana, Jiřího Líra, Oldřicha Lip-
ského a Dagmar Veškrnovou. Natáčel pořady v te-
levizi a rozhlase a byl častým hostem nahrávacích 
studií Supraphonu.

Do Čs. rozhlasu nastoupil jako hudební redak-
tor stanice Hvězda (nynější Radiožurnál) 15. března 
1972, od 1. července 1978 se stal odborným redak-
torem. I po nástupu do Čs. rozhlasu pokračoval v ob-
časné spolupráci s Pragokoncertem, jako dirigent 
na smlouvu a také jako člen přehrávkové a kvalifi-
kační komise. V angažmá v Čs. rozhlase setrval až 
do 30. června 1990, kdy pracovní poměr ukončil do-
hodou a odešel do starobního důchodu.

Zemřel 26. ledna 2018. V osobnosti Zdeňka Bar-
táka odešla jedna z posledních velkých hudebních 
osobností a současně legend, které se výrazným způ-
sobem podílely na formování naší moderní populární 
hudby. V jeho díle pokračují syn Zdeněk a vnuk Daniel.

Bohuslava Kolářová

Doc. Otomar Kvěch
25. 5. 1950 Praha – 16. 3. 2018

skladatel, dramaturg, redaktor, režisér, varhaník, hudební pedagog  
Pražské konzervatoře a Hudební fakulty AMU

Otomara Kvěcha si nejprve připomeneme vzpomín-
kou jeho žáka a později i kolegy Víta Havlíčka: „Na 
Pražské konzervatoři vystudoval skladbu a varhany, 
posléze skladbu na Akademii múzických umění. Var-
hanám se věnoval spíš příležitostně, ale kompozice 
byla v popředí jeho zájmu celý život. Jeho skladatel-
ský odkaz zasahuje do různých oblastí. Těžko vybrat 
nějaký výčet zásadních skladeb, ale sám si asi nejvíce 
vážil svého Requiem temporalem.

Kompozici také vyučoval od devadesátých let na 
Pražské konzervatoři, kde vychoval řadu skladatelů. 
Při našich častých rozpravách sám vzpomínal na své 
pedagogy, kterých si velmi vážil. Kromě výuky skladby 
byl pedagogem a docentem na HAMU, kde proslul 
jako velmi erudovaný a oblíbený vyučující předmětu 
Rozbor skladeb. Věřím, že na něj dodnes rádi vzpo-
menou všichni, kdo jeho hodiny navštěvovali. Na hodi-
nách byl velmi bezprostřední a mnohdy až neformální, 
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čímž dokázal získat sympatie studentů. Jeho rozsah 
znalostí o hudbě byl neuvěřitelný. Ať už se mluvilo 
o jakékoliv skladbě, dokázal o ní říci nějakou zajíma-
vost. Navíc také dokázal bez jakékoliv přípravy zahrát 
na klavír stěžejní místa dané skladby. Tyto znalosti 
a zároveň hráčskou pohotovost ovládá opravdu jen 
málokdo. Ostatně dlouhá léta působil jako korepe-
titor v Národním divadle, díky čemuž měl dokonale 
zvládnutý operní repertoár. Neopomenutelná je také 
jeho činnost pro Český rozhlas, kde působil zejména 
jako hudební redaktor několik desetiletí.

Každý, kdo znal Otu blíž, věděl o jeho vášni pro 
‚mašinky‘. Bylo to pro něj určité odreagování od hudby 
i vnějšího světa. Ostatně nejen modely železnic, ale 
i samotné vlaky velmi obdivoval. Kromě hudebních 
novinek často s radostí oznamoval, že si zakoupil 
model výhybky nebo nějaký ten vagónek.“

Vít Havlíček píše, že od Otomara Kvěcha načer-
pal řadu cenných poznatků o hudbě. Považoval ho 
vždy za vynikajícího hudebníka, laskavého člověka, 
jehož odchodem ztratila česká kultura významného 
představitele.

Několik životopisných dat:
Na základní devítiletou školu chodil v Křesomy-

slově ulici, po jejím ukončení byl přijat na Pražskou 
konzervatoř, obor skladba a varhany. Pokračoval na 
HAMU ve studiu skladby, které ukončil v roce 1974.

Po vysoké škole působil dva roky jako korepeti-
tor v Národním divadle a od 1. října 1976 nastoupil 
vedlejší pracovní poměr jako režisér-dramaturg v hu-
dební redakci pro děti a mládež Československého 
rozhlasu. Měl tehdy na starosti i hudební stránku 
interpretační soutěže mladých umělců Concertino 
Praga.

Díky předchozí praxi a nespornému skladatelské-
mu talentu se brzy orientoval v nové profesi a osvěd-
čil se jako mimořádně kvalifikovaný režisér, pohoto-
vý autor a zdatný instrumentalista. Na plný pracovní 
úvazek přechází v roce 1979.

Jako mimořádně talentovaný umělec své gene-
race se stává členem nejvyšších orgánů Svazu čes-
koslovenských skladatelů a koncertních umělců. Jeho 
přátelská povaha, ochota pomoci, kde bylo třeba, 
vedly k tomu, že se angažoval např. v Hudební mlá-
deži, Českém hudebním fondu či Aktivu mladých 
při SČSKU.

Je tedy jen logické, že využil nabídky SČSKU, 
konkrétně skladatelské oblasti, kde mu bylo nabíd-
nuto místo tvůrčího tajemníka. Dne 31. srpna 1980 
rozvazuje Otomar Kvěch pracovní poměr v rozhlase.

Do rozhlasu se vrací jako dramaturg v únoru 1989, 
o dva roky později je jeho činnost zaměřena na „SVK“ 
(operní, symfonická, vokální a komorní oblast). Zajiš-
ťoval především programy a přímé přenosy SOČRu, 

PSČR. V oblasti dramaturgie se orientuje především 
na 20. století, pečuje o snímkový fond redakce váž-
né hudby, spolupracuje s EBU, stará se o pořady 
Hudební menu, Hudební moderna, Soudobá hudba, 
Rozhlasové symfonikové…

Od roku 2000 zůstává po dohodě se šéfredak-
torem stanice Vltava Lukášem Hurníkem v rozhlase 
na částečný úvazek. Od září 2002 přednáší na Hu-
dební fakultě AMU, která se v roce 2006 stává jeho 
hlavním zaměstnavatelem. Ke konci listopadu 2012 
si podává žádost o důchod.

Lukáš Hurník, šéfredaktor stanice D-dur, připo-
míná, že Otomar Kvěch „byl jedním z těch, kteří stáli 
u zrodu digitální stanice D-dur, podílel se na vytvo-
ření schématu vysílání, které se dodnes používá. Pro 
D-dur pak vybíral po celou dobu její existence hudbu 
a připravoval ohlášení k jednotlivým skladbám. Vzhle-
dem k tomu, že vždycky chtěl dát co největší prostor 
hudbě, staly se jeho ohlášky díky své krátkosti mezi 
rozhlasovými kolegy legendárními.

V Českém rozhlase působil Otomar Kvěch s de-
setiletou pauzou od roku 1976. Pozic, které v ČRo 
zastával, byla celá řada. Byl hudebním režisérem při 
studiovém natáčení i dramaturgem hudební výroby. 
Pro stanici Vltava připravil jako redaktor mnoho desí-
tek, spíše stovek pořadů o vážné hudbě. Dlouhodobě 
byl spjat se Symfonickým orchestrem Českého roz-
hlasu. Jednak jako režisér přímých přenosů koncertů 
orchestru, jednak jako jeho dramaturg a v neposlední 
řadě ho znají abonenti rozhlasových symfoniků jako 
autora programových komentářů ke koncertům. A je-
likož byl Otomar Kvěch především hudebním sklada-
telem, premiéroval SOČR také několikrát jeho díla“.

Otomar Kvěch již v začátku své skladatelské dráhy 
obdržel řadu významných cen ze skladatelských sou-
těží doma i v cizině. Jeho skladby byly uvedeny např. 
v Německu, Francii, Itálii, Rusku, Španělsku, Velké 
Británii, USA, Austrálii, Izraeli, Vietnamu či Alžíru.

Vyšel z tradičního školení. V 70. letech prošel krát-
kou epizodou příklonu k tzv. Musica nova, zejména 
„Polské škole“. Brzy se však od tohoto směru odklonil 
a sám o tom říkal: „Měl jsem pocit, že se přetvařuji 
a že tak píšu jen proto, abych byl takzvaně moderní. 
Výrazná melodická linie, přesná harmonie, dobře sty-
lizovaná kompozice jsou mým ideálem. Barevný prvek 
je důležitý, ale přece jenom není pro mne tak určující 
jako ostatní parametry hudební řeči (tj. rytmus, linie 
atd.). Dostal jsem se samozřejmě se svým viděním 
hudby do opozice vůči mnohým kolegům, kteří si 
dělali nárok na to být na správné cestě. Dostal jsem 
nálepku konzervativce. Myslím, že jsem nebyl dobře 
pochopen. Nešlo mi o udržení ‚status quo‘. Chtěl jsem 
rozvíjet hudební řeč tak, jak to dělal Brahms s Beetho-
venem, Schumannem a dalšími německými autory. 
Jak to dělal Šostakovič s ruskými autory a s Mahlerem. 
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Nejnovější reflexe hudby z konce 80. a 90. let, reakce 
mnohých hudebníků a posluchačů na mé skladby mi 
dnes dávají pocit, že má cesta nemusí být nesmyslná.“

Jako učitel skladby se Otomar Kvěch snažil vy-
tvořit prostředí pro tvůrčí práci s tolerancí ke všem 
stylovým směrům, protože byl přesvědčen o tom, že 
neexistuje jen jedna cesta v rozvoji hudebního umění.

Skladatel a dramaturg Jiří Teml ve své vzpomínce 
píše, že se s O. Kvěchem poznali mnohem dříve, než 
se později setkali na společném pracovišti na stanici 
Vltava Českého rozhlasu. „Zde nás sblížila redaktor-
ská a dramaturgická činnost, ale i oboustranná sna-
ha psát muziku. Otu – jak jsme mu říkali – charakteri-
zovaly hluboké znalosti hudební literatury všech slo-
hových období, jakož i neselhávající tvůrčí invence 
a dokonalé ovládání skladatelského řemesla. Jeho 
dlouholetá pedagogická praxe na konzervatoři i na 
HAMU dospěla nakonec k vydání mimořádně cen-
né a praktické publikace ‚Základy klasické hudební 
kompozice‘, která se nepochybně stane významnou 

studijní pomůckou mladých adeptů skladatelské čin-
nosti. Velmi jsem si vážil jeho tvorby, bohaté a závaž-
né téměř ve všech žánrových oblastech. Jeho kata-
log je rozsáhlý a za nepřehlédnutelné považuji jeho 
symfonie, smyčcové kvartety a rozměrné Requiem.

Ota byl veselý a přátelský, bavil nás imitováním 
slovních projevů řady hudebních osobností. Rád vzpo-
mínám na naše opakované debaty o muzice, z nichž 
jsem odcházel vždy obohacen. Znal z hudební ob-
lasti kdeco a vše ho stále zajímalo. Jeho pracovní 
vypětí bylo mimořádné a já se domnívám, že právě 
to přispělo k jeho předčasnému odchodu. Dílo však 
zůstává.“

Závěrem ještě jednou slova Lukáše Hurníka: „Roz-
hlasoví kolegové vždy vnímali Otu jako nesmírně 
laskavého a ochotného člověka, který rád vtipkoval 
i o vážných věcech. Neměl rád přetvářku, pokrytectví 
a dokázal se trápit i pro drobné neshody. Jeho švej-
kovský humor bude chybět všem z jeho okolí stejně 
tak jako v éteru na vlnách Českého rozhlasu.“

Jiří Hubička

Mgr. art. Peter Duhan
11. 11. 1946 Bratislava − 5. 5. 2018 Praha

dramaturg, žurnalista, autor, redaktor, moderátor, šéfredaktor, ředitel

Peter Duhan pocházel z bratislavské luteránské evan-
gelické rodiny. Po absolutoriu střední průmyslové 
školy elektrotechnické (1961−1965) byl přijat na 
Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde 
studoval v letech 1966−1972 obor filmové a tele-
vizní dramaturgie.

Po maturitě se na rok stal redaktorem deníku Ľud. 
Při studiu na VŠMU, ještě před promocí, nastoupil do 
svého prvního rozhlasového angažmá. Po dobu jed-
noho roku (1970–1971) pracoval v Československém 
rozhlase v Bratislavě jako redaktor zábavných žánrů.

Studia ukončil v roce 1972 a téhož roku nastoupil 
do Slovenské televize, kde působil téměř 18 let. Bylo 
to období, které se časově krylo s etapou tzv. norma-
lizace. Postupně působil v celé řadě profesí − jako 
dramaturg zábavných pořadů, hlavní redaktor pro-
gramu, hlavní redaktor zábavných pořadů, dále jako 
dramaturg, redaktor a směnař v redakci televizních 
novin, stal se zde zakladatelem teletextové redakce. 
Po jistou dobu byl také hlavním redaktorem programu.

Po roce 1989
Dne 4. prosince 1989 si revoluční hnutí Verejnosť 
proti násiliu zaregistrovalo pro své publikační potřeby 
titul s názvem Verejnosť. List vycházel nejprve jed-
nou, později dvakrát týdně. Vzápětí se ukázalo, že 

VPN potřebuje – s ohledem na blížící se volby – tisk 
s denní periodicitou. Tehdy Fedor Gál spolu s dalšími 
představiteli VPN rozhodli, že se z Verejnosti stane 
deník. Na konci roku 1989 se Peter Duhan stává re-
daktorem tohoto deníku, v září 1991 povýšil na šéf-
redaktora. Tuto funkci zastával pouze jeden měsíc, 
VPN brzy o tento novinový titul ztratila zájem. Noviny 
postrádaly koncepci a jejich náklad postupně klesl 
z původních 40 tisíc na 8 tisíc denních výtisků.1

V říjnu téhož roku dostal od Mariána Čalfy, tehdej-
šího premiéra vlády ČSFR, nabídku ujmout se místa 
ústředního ředitele Československého rozhlasu. Do 
čela federálního rozhlasu nastoupil 14. října toho roku.

V křesle ústředního ředitele setrval Peter Duhan 
až do zániku Československého rozhlasu, k němuž 
došlo k 31. prosinci 1992 v důsledku rozpadu spo-
lečného státu. Funkce ústředního ředitele zanikla 
spolu s federálním rozhlasem. Duhan tak na jistou 
dobu znovu opouští veřejnoprávní médium. Nikoli 
však Prahu.

V rozmezí let 1993–2000 působil převážně v ko-
merční sféře, po jistou dobu také sám podnikal. Vrhl 
se do velkého množství aktivit, mnohé vykonával 
často souběžně a jen málokdy zastával pozici řado-
vého zaměstnance. Mnohem častěji narážíme v sou-
vislosti s jeho jménem na pozici „ředitel“.
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Programovým ředitelem společnosti Kabel Plus, 
a. s., byl v letech 1993−1997. V roce 1993 se stal 
současně jednatelem a společníkem Czech Art Me-
dia Production, s. r. o., jež byla v té době v likvidaci. 
V polovině 90. let stihl Peter Duhan zastávat funk-
ci ředitele vydavatelství N Press, a. s., na čas byl re-
daktorem Hospodářských novin, ale současně také 
ředitelem Beseda Holding, a. s. Z pozice této funkce 
se podílel na likvidaci deníku Telegraf v roce 1997.
V letech 1995−2008 zastihujeme Petera Duhana 
v roli místopředsedy představenstva společnosti No-
voset, a. s. (popis činnosti: Organizování zábavných 
her, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 
vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihař-
ské a kopírovací práce). Podobné aktivitě ve shodné 
oblasti se pak věnoval jako statutární zástupce spo-
lečnosti TKB, a. s.2

V roce 1999 se registruje jako soukromý podni-
katel, stává se tzv. OSVČ (osobou samostatně vý-
dělečně činnou − poradenství v oblasti médií, dále 
pak zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 
a služeb).

Návrat do Českého rozhlasu
V roce 2000 se Peter Duhan stává zaměstnancem 
Českého rozhlasu; nastupuje jako redaktor a mode-
rátor do redakce ČRo 6. V období 2000−2006 zde 
vytvořil nejzásadnější objem své redakční a mode-
rátorské rozhlasové práce. Autorsky připravil, mode-
roval či s dalšími kolegy z ČRo 6 se spolupodílel na 
vzniku množství pořadů a programových řad. Jeho 
dominantním tématem byla oblast medií a novodo-
bých československých dějin. V rámci cyklu publi-
cistických pořadů s názvem Je to na vás, připravil 
části Média v postmoderním světě, Magazín o lidech 
(obě 2002), Lidé od novin (cyklus diskusí s novináři, 
2003). Ve svých dokumentech se vracel do období 
přelomu 80. a 90. let, mapoval události a osobnosti, 
jež se zapsaly do naší historie (Ozvěny roku 1989 − 
disidenti o sobě a o roce 1989; Sametová revoluce − 
mýtus a realita; Ivan Hoffman a Joan Baez v roce 
1989; Vznik VPN − Veřejnosti proti násilí…).

Období Duhanovy redakční práce skončilo v roce 
2007. Tehdy se stává ředitelem stanice Český roz-
hlas 6 a vstupuje tak opět do manažerské pozi-
ce. Postupnými kroky pak stoupal na hierarchic-
kém žebříčku Českého rozhlasu výš a výš. V letech 
2009−2010 byl programovým ředitelem. Po krátké 

epizodě nezdařeného působení Richarda Medka na 
postu generálního ředitele se P. Duhan v roce 2010 
stal prozatímním ředitelem Českého rozhlasu. V čer-
venci 2011 pak Rada Českého rozhlasu, po drama-
tickém průběhu volby, jmenovala Petera Duhana ge-
nerálním ředitelem.

V průběhu následujícího roku rozběhl Peter Duhan 
přípravu zásadní restrukturalizace programové i or-
ganizační podoby Českého rozhlasu. Šlo o nespor-
ně ambiciózní projekt, který – alespoň dle záměru, 
s nímž Duhan zvítězil v konkurzu na post generálního 
ředitele – měl představovat nejrozsáhlejší proměnu 
organismu veřejnoprávního rozhlasu minimálně za 
posledních dvacet let. V rámci tohoto projektu došlo 
k prvnímu výraznému snižování počtu zaměstnan-
ců ČRo. O nepříliš citlivý průběh těchto vyhazovů se 
postaral tehdejší personální ředitel ČRo Marian Fe-
renčík. Byl to tzv. Duhanův muž, který však ve funkci 
vydržel pouze rok (2011). Duhan se i nadále ve sféře 
vyššího rozhlasového managementu začal obklopo-
vat nepříliš profesionálně zdatnými spolupracovníky, 
jimž bylo společné především to, že o rozhlase a jeho 
práci nevěděli vůbec nic. Tito vysocí šéfové (zastá-
vali posty personálního ředitele, ekonomického ře-
ditele, šéfa správy a majetku atd.) se střídali s perio-
dicitou cca jednoho roku. O jejich nekompetentnos-
ti svědčí mimo jiné například skutečnost, že někteří 
z nich skončili před soudem pro pokusy o korupci.

Ruku v ruce s velmi nešťastnou personální poli-
tikou, kterou vedl, se postupně začal rozpadat celý 
projekt proměny rozhlasového organismu. Za ředi-
telování P. Duhana sice začaly vysílat stanice Jazz, 
Rádio Junior a těsně před jeho rezignací byl zahájen 
provoz stanice ČRo Plus, přesto většina z původních 
záměrů zůstala nesplněna. Duhan se postupně do-
stával do konfliktů s Radou Českého rozhlasu. Po 
sérii těchto neshod (z nichž některé byly ze strany 
Rady jen zástupné a nedotýkaly se skutečných ne-
dostatků Duhanova řízení) 3. listopadu 2015 Peter 
Duhan na svou funkci rezignoval. Dle jeho vlastního 
vyjádření ho k tomuto rozhodnutí vedly „zdravotní 
důvody a tři čtvrtě roku trvající neshody s Radou 
Českého rozhlasu“.

Zemřel v Praze 5. května 2018.
     
Poznámky:
1 Deník Veřejnosť zaniká k 10. březnu 1992.
2 TKB, a. s., zanikla 21. ledna 2011.
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Jiří Hubička

Gabriela Vránová
27. 7. 1939 Nové Mesto nad Váhom – 16. 6. 2018 Praha

rozhlasová, divadelní, filmová a televizní herečka, dabérka

Zemře-li herecká osobnost, která se svou tvorbou 
zapsala do srdcí ctitelů divadla, ale zároveň – a stejně 
nesmazatelně – do paměti filmových a televizních 
diváků a neméně tak do myslí rozhlasových poslu-
chačů, pak je těžké posoudit, do jakého nebe po 
svém odchodu z pozemského života vstoupí. Vzdor 
naprosté neznalosti, jak to v nebi při tomto „rozřazo-
vání“ chodí, neznalosti, kterou si nikdo z nás do konce 
svých životů nedoplníme, jsme my, rozhlasoví tvůrci, 
bytostně přesvědčeni, že Gabriela Vránová, která 
nás opustila v polovině letošního června, vstoupila 
do nebe rozhlasového.

A přidržíme-li se této představy, pak můžeme kon-
statovat, že se v rozhlasovém nebi setkala s mnoha 
vynikajícími rozhlasovými režiséry, kteří pro rozhlas 
její talent velmi brzy objevili a hojně ji proto do roz-
hlasových pořadů obsazovali. Věděli proč. Její citlivý 
a přesvědčivý hlasový projev byl pro rozhlasové úlohy 
velmi vhodný. Ještě předtím, nežli přišla do Prahy (br-
něnskou JAMU absolvovala v roce 1960, jejím prvním 
angažmá bylo dvouleté působení ve Státním divadle 
v Ostravě), zazářil její křehký projev ve dvou filmech. 
Zejména druhý z nich, komedie Hledá se táta z roku 
1961, v němž hrála po boku Vladimíra Menšíka, jí zís-
kal velkou prestiž. A tak není divu, že ji v tehdejším 
Československém rozhlase začali do dramatických 
úloh obsazovat režiséři velkého věhlasu. Josef Henke 
jí svěřil roli Agnes v inscenaci Dykova Krysaře (1964), 
Jiří Horčička ji obsadil ve stejném roce do své reali-
zace původní hry Miloslava Stehlíka Intonace aneb 
Ptačí zob, znovu Josef Henke jí dal roli Nastěnky 
v Dostojevského Bílých nocích (1966), v roli Porcie 
v Kupci benátském působila v inscenaci Miroslava 
Jareše (1975), Karel Gissübel ji obsadil jako Nico-
lettu v adaptaci starofrancouzského textu Aucassin 
a Nicoletta. Nebyly to však jen křehké ženské bytosti, 
které ztvárnila – mezi jejími rozhlasovými úlohami 
jsou i energické a temperamentní ženy. Za všechny 
jmenujme vdovu Plajznerku z Drdových Dalskabát. 
Vránová se současně začala výrazně prosazovat jako 
interpretka prozaických textů, především však jako 
recitátorka poezie. Pod vedením režisérky Adam-
cové už v roce 1966 četla z Konrádových Epištol 
nesmělým milencům, později interpretovala Deník 
americké manželky (v režii Josefa Červinky), pří-
běhy Betty MacDonaldové Co život dal a vzal (režie 
Petr Adler). Kdybychom chtěli vypsat jména všech 
básníků, jejichž verše Gabriela Vránová v rozhlase 
přednesla, potřebovali bychom k tomu několik stran 

textu. Nebyla však jen recitátorkou, v mnoha přípa-
dech sama autorsky připravovala pořady, pásma, 
celé cykly založené na výkladu děl našich i světových 
básníků. Z této oblasti její činnosti je třeba jmenovat 
cyklus Literární maličkosti, sérii 15minutových pořadů, 
v nichž uváděla osobní vzpomínky, fejetony a reflexe 
(natočeny byly v letech 1997–1998). A pak především 
Magnetický vítr, s podtitulem Moji básníci – Gabriela 
Vránová uvádí minicyklus poezie (v roce 2005 připra-
vovala se svým synem Ondřejem Kepkou, který po-
řady také režíroval). V letech  2011–2014 moderovala 
rozhlasový pořad Noční mikrofórum.

A to jsme ještě nezmínili rozhlasovou interpretaci 
pohádek a dalších pořadů určených dětem. Ostatně – 
za její celoživotní autorské a interpretační mistrovství 
v oblasti rozhlasové tvorby se jí dostalo ocenění na 
rozhlasovém festivalu Prix Bohemia Radio.

Nebylo by však spravedlivé, kdybychom ve snaze 
vřadit Gabrielu Vránovou do „rozhlasového nebe“ 
opomněli skutečnost, že patří také – a to plným prá-
vem – do nebe divadelního (od roku 1962 byla téměř 
50 let členkou souboru Divadla na Vinohradech). Zde 
hrála Noru, Antigonu, Maryšu, Markétku ve Faustovi… 
dále stěžejní úlohy v Romeovi a Julii, ve Třech sest-
rách, v Měsíci nad řekou, v Tvrdohlavé ženě…

A pokud existuje také nebe dabingové (proč by 
nemohlo?), pak se do něj Gabriela Vránová zařadila 
jako ta, která propůjčila hlas filmovým hvězdám, ja-
kými byly Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Jean-
ne Moreau nebo Elizabeth Taylor. I v této oblasti se 
dočkala prestižního uznání – v roce 2004 obdržela 
Cenu Františka Filipovského.

Své nebe má nepochybně i televizní umělecká 
tvorba. Těžko si představit, že by v něm Gabriela Vrá-
nová chyběla. Řadí ji sem (mimo jiné) role Lízy Bornové 
v seriálu Sňatky z rozumu či úloha Betty v F. L. Věkovi 
a nepochybně také Anička Čiháková z Chalupářů.

O všechny své zkušenosti a umělecké dovednosti 
se navíc byla ochotna (a schopna) dělit s generacemi 
mladých talentů – od roku 1974 vyučovala herectví 
na Pražské konzervatoři.

Jakkoli jsme si dnes dovolili přisoudit Gabriele Vrá-
nové čestné místo především v onom „rozhlasovém 
nebi“, je zcela zřejmé, že šíře jejího talentu a míra její 
obětavosti ji plným právem řadí mezi nezapomenu-
telné osobnosti mnoha dalších nebeských prostor. 
Jak je patrné – nebe není jen jedno.

Co je to však platné? Tady na zemi nám bude 
chybět.
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Další ztráta Českého rozhlasu

Český rozhlas přišel v poslední době o celou řadu 
vynikajících osobností. Některé z nich odcházejí 
bohužel neodvratně. Do pomyslného rozhlasového 
nebe vstoupilo v tomto roce až příliš mnoho těch, na 
které mohl být rozhlas plným právem hrdý.

Dosud posledním v této řadě neodvratně ode-
šlých je Jan Petránek. Zemřel v sobotu 10. listopadu.

Tu zprávu jsem se dozvěděl z Facebooku. Z mé-
dia, které Janovi, věčnému nadšenci pro vše nové 
v oblasti techniky, nebylo cizí. Vzdor tomu, že by mu 
za měsíc už bylo 87 let.

Na Facebook napsala tu smutnou zprávu Janova 
kolegyně a kamarádka, rozhlasová redaktorka a zpě-
vačka Jana Rychterová.

„10. 11. 2018 večer odešel můj drahý přítel Jan Petrá-
nek. Nebylo to nečekané, už dlouho chtěl jít, tělo ho 
zrazovalo. I když tu po něm zbyde prázdno, těším se 
na příští setkání, slíbili jsme si to. Čest jeho památce 
a šťastnou cestu jeho duši.“

Všichni, kteří měli to štěstí se s ním znát, setkávat, či 
dokonce tu a tam pracovat – měl jsem to štěstí! –, po-
tvrzují, že Janovi při jeho temperamentu, neobyčejné 
duševní svěžesti a neutuchajícím smyslu pro humor 
byl bytostně cizí jakýkoli sentiment, jakákoli tklivost. 
Proto navrhuji – vyvarujme se při vzpomínce na Jana 

okázalostem. Mějme na paměti, že by se mu to nelíbilo.
Dosvědčuje to – tak spontánně, jak to umí jen 

ona – Jana Rychterová.

„Nejsem smutná, protože to by mě poslal do háje. 
A honem by přidal nějakej hodně peprnej vtip, abych 
přišla na jiný myšlenky. Setkávala jsem se s ním od 
roku 2003 minimálně dvakrát do měsíce pracovně 
a obvykle víckrát, to třeba když jeho milovaná Ludmila 
uvařila návštěvní menu. Říkala jsem mu Jan Google 
Petránek, protože měl v hlavě spoustu informací, které 
tu a tam proložil citátem nějakého klasika, o kterém 
mimochodem uvedl, kdy se narodil, kde, kdo byla jeho 
matka a co dělal ve volném čase, popřípadě z hlavy 
odrecitoval nějaké jeho verše – kus v angličtině a po-
sléze i v českém překladu. Setkal se s Indírou Gándhí 
i s Gagarinem. Všechno věděl. A minulý týden mi řekl 

– Janičko, už se neuvidíme. Já tak do tejdne půjdu.“ 

V rozhlasovém nebi začíná být až nepatřičně těsno. 
Jsem si však jist, že zásluhou Honzy Petránky v něm 
určitě nebude smutno.

Vzpomínku na Jana Petránka doplňuji zkrácenou 
verzí medailonu, který pro nedávno vydanou knihu 
„99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicis-
tiky“ (Archiv ČRo a SRT, 2018) napsal Sláva Volný.

Jan Petránek
25. 12. 1931 Praha – 10. 11. 2018 Praha

redaktor, zahraniční komentátor

Do rozhlasu se Jan Petránek dostal dosti neobvyk-
lým způsobem. Na vyhlášený konkurz přišel rovnou 
od maturity. Byl rok 1951. Na dvanáct volných míst 
redaktorů se hlásila stovka uchazečů a on byl ze 
všech nejmladší. Šance, že bude přijat, byla mizivá. 
Vzdal to bez boje a už se chystal k odchodu, když 
na stolku v předsálí zazvonil telefon. Petránek hovor 
přijal, vytáhl blok, těsnopisem, jak ho to učili ve škole, 
zprávu zapsal a šel hledat písárnu. Měl štěstí, že na-
razil na Františka Gela. Ten ho zavedl do sekretariátu 
šéfredaktora, kterým byl Karel Beba. Petránek usedl 
ke stroji a zprávu přepsal. Beba zprávu přečetl a řekl: 
„Zkrátit!“ Petránek zkrátil a za chvíli svou první zprávu 
uslyšel ve vysílání. Večer ho zastihl už jako pomoc-
níka na noční směně.

Ve zprávách dlouho nezůstal, už za rok musel jít 
na vojnu. A protože to bylo za ministrování Alexeje 

Čepičky, pobyl tam skoro tři roky. Díky znalostem 
cizích jazyků, na které měl nadání, přešel po vojně 
přímo do redakce mezinárodního života. Honza Pe-
tránek byl v redakci nejmladší, a tak musel vyslech-
nout nejedno mentorování. Házel to za hlavu a pus-
til se do zapáleného studia. Nejvíc ho zajímala Asie. 
V roce 1961 se mu podařilo, že byl jako druhý (po 
Dušanu Ruppeldtovi) vyslán na zpravodajský post do 
jeho vytoužené Indie. Petránkovy asijské komentáře 
byly zasvěcené a uznávané. Přesto v Indii nepobyl 
dlouho. Odmítl plnit novinářské úkoly, které na něm 
vyžadovala čs. rozvědka, takže upadl v nemilost. 
V roce 1962 byl odvolán a dostal za úkol připravit 
se na další stáž – tentokrát do Moskvy. 

Do Sovětského svazu jako stálý korespondent roz-
hlasu odjel v říjnu 1962. Začalo nové studium. I tam 
měl před sebou pořádný „kousek“ Asie – zajížděl 



119Svět rozhlasu 39–40 / 2018

do Tádžikistánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a do 
dalších částí Sovětského svazu. Dovedl velmi dobře 
vnímat, co se děje pod povrchem. Tehdy se už v pod-
houbí začala rodit nová, svobodněji smýšlející kul-
turní vrstva. Petránek ji obdivoval a bylo mu Ruska 
pod jhem dědiců stalinismu strašně líto. Hodně to 
ovlivnilo jeho další tvorbu. 

Ze Sovětského svazu se vrátil v roce 1967 (vystří-
dal ho tam Luboš Dobrovský) a vstoupil rovnýma no-
hama do „pražského jara“. Redakce mezinárodního 
života vedená Milanem Weinerem byla tehdy osou 
nového myšlení v Čs. rozhlase a přicházeli jí na po-
moc kolegové z redakcí celého rozhlasu včetně umě-
leckých. A Honza Petránek byl zase u všeho a jeho 
poznámky a komentáře byly úderné a podložené 
moskevskou zkušeností.

Konec přišel náhle. Ruské tanky zašlapaly slibně 
se rozvíjející demokratizační proces a do čela KSČ 
se dostal Gustáv Husák. Normalizace pod sovětským 
vedením mohla být spuštěna. Pro Jana Petránka zna-
menala výpověď. Z rozhlasu odešel na začátku roku 
1970 a jediné zaměstnání, které mu bylo povoleno, 
byla kotelna v Hostivaři. Sešel se tam s vybranou 
společností. Kotle obsluhovali významní filozofové 
a historici (například Karel Kaplan).

Když přišel na místo dalšího kotelníka hudební 
skladatel Jaroslav Jakoubek, padli si s Petránkem 
do oka. Jakoubek ho přizval k působení ve skupině, 
která pod názvem „Šanson – věc veřejná“ bojovala 
proti umrtvující atmosféře normalizace. Jejími členy 
byli – kromě Jakoubka – Alena Havlíčková, Rudolf 
Pellar a jeho přítel, skladatel a klavírista Milan Jíra. 
A teď i Jan Petránek. Začínali v Umělecké besedě 
na Malé Straně, ale brzo přišel zákaz. Jejich norma-
lizační éra připomíná osudy venkovských divadelních 
společností, které honili četníci pro potulku. Našli no-
vého pořadatele a přestěhovali se do Smíchovského 
pivovaru. Ani tam nesměli pokračovat. Následovaly 
Riegrovy sady a pak Ústav makromolekulární chemie. 
Další cesta vedla na venkov. S tím věčným stěhová-
ním i s vynucenými přestávkami – následováni vždy 
věrným obecenstvem – však vydrželi až do roku 1989.

Honza našel v „Šansonu – věci veřejné“ novou 
příležitost pro svou neklidnou duši. Stal se textařem 
i básníkem, psal povídky a fejetony, mezi písničky 
vkládala skupina i jeho komentáře k dennímu životu. 
O jeho romantické duši svědčily i pseudonymy, pod 

nimiž psal – Heretikus (tj. kacíř) a Jan Manuel Zopata.
Při tak rušném životě nezapomněl ani podepsat 

Chartu 77 a v roce 1987 být u toho, když Jiří Ruml 
začal vydávat své první ilegální samizdatové Lidové 
noviny. Čtenáři v nich opět mohli najít komentáře 
Jana Petránka. Po převratu se stal automaticky čle-
nem redakce Lidových novin, a to až do roku 1993. 

Tzv. důchodový věk zastihl J. Petránka v plné du-
ševní síle. Psal a sám dál načítal, pokud mu to zdraví 
dovolovalo, své zasvěcené komentáře na vlnách 
Českého rozhlasu – na stanici Plus, na Dvojce v po-
řadu „Jak to vidí“. Pozorně sledoval veřejný prostor. 
Od listopadu 1989 byl také často zván k rozhovo-
rům do České televize. V neposlední řadě byl jed-
nou z hvězd sdružení „Šanson – věc veřejná“. Není 
se proto co divit, že encyklopedisté mají co dělat, 
pokud chtějí vystihnout sled Petránkových profesí: 
komentátor, fejetonista, povídkář, textař, básník, pře-
kladatel, kotelník…

Plné znění kondolence generálního ředitele Čes-
kého rozhlasu rodině

Vážený pane Petránku,

dovolte mi, abych Vám jménem Českého rozhlasu i jmé-

nem svým vyjádřil upřímnou soustrast nad úmrtím Vašeho 

otce pana Jana Petránka. Zpráva o jeho odchodu nás velice 

zarmoutila.

Váš otec patřil k silné generaci žurnalistů, kteří navždy 

změnili tvář Československého rozhlasu v 60. letech. Jeho 

krásný výrok komentování přímého přenosu přistání na Mě-

síci lidstvo neustále provází a provázet bude i nadále. I když 

se jeho osobní statečnost a profesionalita, které jsou pro 

nezávislou žurnalistiku jedním z nejdůležitějších nosných 

pilířů, setkala s nepochopením ze strany vedení tehdejšího 

Československého rozhlasu, po roce 1989 se dočkal uznání 

od demokratické společnosti.

Jeho činy jako významného novináře a dlouholetého roz-

hlasového redaktora byly oceněny prezidentem republiky 

medailí Za zásluhy o stát. Nikdy na něj nezapomeneme, pro-

tože bychom se od něj mohli i v současné době mnoho učit.

Dovolte mi, abych Vám vyjádřil hlubokou soustrast za 

sebe i všechny kolegy.

 S úctou

 Mgr. René Zavoral
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ROZHLASOVÁ TECHNIKA

Pavel Straňák

Nové metody distribuce rozhlasového signálu

V současné době probíhá digitalizace ve všech seg-
mentech elektronické komunikace. Například v pří-
padě televizního vysílání se jedná o zavádění systému 
DVB-T2, který je již druhou generací digitálního te-
levizního vysílání. Rozhlas se tak paradoxně stává 
posledním médiem, které na všeobecnou digitali-
zaci stále čeká. Jedná se přitom o celosvětový stav, 
v různých zemích se rozhlasové služby digitalizují 
různým tempem a na rozdílných platformách, úplné 
digitalizace celého rozhlasového vysílání zatím ne-
bylo dosaženo v žádné zemi. Současné analogové 
vysílání v rozsahu VKV FM je dobře zavedené, jeho 
příjem podporují všechny přijímače včetně přijímačů 
v autě, spotřebitelský tlak na digitalizaci je tak po-
měrně malý.

V Evropě je digitalizací rozhlasu míněno zavedení 
systému DAB+ pracujícího v bývalém III. TV pásmu 
(tedy v rozsahu kmitočtů 174–230 MHz). Systém DAB 
(Digital Audio Broadcasting) byl vyvinut již koncem 
80. let 20. století v rámci projektu Eureka 147 ve 
spolupráci řady organizací (mezi jinými Deutsche 
Telecom, IRT a BBC). V roce 1995 zahájila v Norsku 
společnost Norwegian Broadcasting Corporation 
první pravidelné vysílání v novém systému.

V analogových rozhlasových systémech má každý 
jednotlivý program přidělen v dané oblasti jedinečný 
kmitočet, na kterém vysílá (například 94‚6 MHz Ra-
diožurnál Praha). V systému DAB je tomu jinak. Sta-
nice jsou sloučeny do tzv. multiplexu obsahujícího 
typicky 8 až 16 programů. Tyto programy se vysílají 
společně na jednom kmitočtu (například multiplex 
programů Českého rozhlasu na kanále 12C, tedy na 
kmitočtu 227‚360 MHz v Praze), přijímač zajistí od-
dělení požadovaného programu z multiplexu a jeho 
reprodukci. Sdružení programů do multiplexu a je-
jich ztrátové zvukové kódování zajistí vyšší spektrální 
účinnost ve srovnání s analogovým vysíláním.

V 80. letech přinesl vývoj systému DAB revoluč-
ní novinku – použití modulace OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplex). Jedná se o systém 
přenosu, při kterém se nevysílá jeden nosný kmito-
čet (jak je to běžné u analogového vysílání), ale sku-
pina kmitočtů, které jsou si velmi blízko. V případě 
rozhlasu DAB se jedná o 1536 nosných vln, šířka vy-
užitelného pásma na každé z nich je asi 1 kHz. Kaž-
dá z nosných vln je samostatně digitálně modulova-
ná DQPSK nízkým datovým tokem. Výhodou tako-
vé modulace je necitlivost systému na mnohocestné 

šíření. Mnohočetné odrazy signálu nezpůsobují (na 
rozdíl od analogového vysílání) téměř žádnou degra-
daci přijímaného signálu, v řadě případů lze odrazy 
v přijímači konstruktivně využít.

Pokud k přijímači dorazí signál od dvou nebo 
více vysílačů současně, konstruktivně se zkombi-
nuje, podobně jako v případě odraženého signálu. 
V důsledku toho je možné budovat jednofrekvenční 
(SFN – Single Frequency Network) sítě, ve kterých 
všechny vysílače na daném území pracují na stejném 
kanále (kmitočtu). Takový způsob pokrytí území je 
spektrálně velmi efektivní ve srovnání s analogovým 
vysíláním VKV FM.

Původní systém DAB byl založen na zvukovém 
ztrátovém kódování MP2 (přesněji MPEG Audio Layer 
II), které je značně neefektivní a pro kvalitní repro-
dukci vyžaduje minimální datový tok 128 kbit/s na 
každý vysílaný stereofonní program. V roce 2007 byl 
systém modernizován, vznikla specifikace DAB+, vy-
užívající komplexní ztrátové kódování na bázi kodeku 
AAC (Advanced Audio Coding) včetně jeho nadstaveb 
HE-AAC v1 a HE-AAC v2 (High Efficiency Advanced 
Audio Coding Version 1 nebo 2). Vlastní kodek spe-
cifikace AAC patří do rodiny tzv. transformačních 
kodeků. Takové kodeky zpracovávají signál ve frek-
venční doméně, na rozdíl od starších kodeků MP2, 
které pracovaly v časové doméně. Pro další zvýšení 
efektivity kódování jsou v systému DAB+ k dispozici 
dvě výše zmíněné nadstavby AAC verze 1 a 2. Nad-
stavba verze jedna spočívá v aplikaci algoritmu SBR 
(Spectral Band Replication). Princip tohoto algoritmu 
je založen na statistické korelaci mezi dolní a horní 
spektrální oblastí zvukového signálu. Základní kodek 
AAC, kterému se v tomto případě říká kodek jádra 
(Core Codec), zpracovává signál pouze ve spodní 
polovině zvukového pásma. V případě pro DAB+ ty-
pického vzorkovacího kmitočtu 48 kHz pracuje tento 
kodek ve zvukovém pásmu do 12 kHz. Vyšší kmitoč-
tové složky jsou kódovány nadstavbovým algoritmem 
SBR, který využívá pouze malou část celkového da-
tového toku. V dekodéru přijímače se pak nejprve 
dekóduje samotná vrstva AAC, následně se k signálu 
přidají vysoké kmitočty, získané kombinací dat nad-
stavby SBR a korelací s horní částí pásma přenáše-
ného kodekem jádra. Vzhledem k nízkému datovému 
toku, který vytváří nadstavba SBR (je pouze v řádu 
jednotek kbit/s), se efektivita kódovacího a dekódo-
vacího procesu téměř zdvojnásobí.
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Nadstavba verze 2 je založena na aplikaci SBR 
v kombinaci s algoritmem PS (Parametric Stereo). 
Kodek jádra (AAC) v takovém případě kóduje pouze 
monofonní (součtový) signál levého a pravého zvuko-
vého kanálu, a to pouze v jeho dolní spektrální polo-
vině. Vyšší složky jsou kódovány pomocí SBR. Sou-
časně se stereofonní (rozdílová) složka signálů levého 
a pravého kanálu kóduje pomocí algoritmu PS. Al-
goritmus kóduje rozdíly mezi kanály v několika kmi-
točtových pásmech. Tím vlastně vytváří komplexní 
vektor, pomocí kterého může být signál v přijímači 
opět správně rozdělen mezi stereofonní kanály. Nad-
stavba PS vytváří pouze velmi nízký datový tok (při-
bližně 1 kbit/s) a přispívá tím k dalšímu, téměř dvoj-
násobnému zvýšení efektivity kódování.

Algoritmy SBR a PS jsou součástí specifikace 
MPEG-4 a umožňují efektivní kódování audia při da-
tových tocích 16–48 kbit/s. Na druhou stranu tyto 
algoritmy nejsou nikdy plně transparentní, subjek-
tivně není výsledek takového procesu nikdy zcela 
identický s originálem, bez ohledu na datový tok. 
Kvalita stereofonní reprodukce je však plně vyhovu-
jící při datovém toku 48 kbit/s a akceptovatelná již 
při 32 kbit/s. Zvukové kódování v DAB+ je tedy asi 
3× efektivnější než ve starší verzi DAB. To umožnuje 
v jednom DAB+ multiplexu přenášet více programů 
ve srovnání s multiplexem DAB. V České republice 
se bude rozvíjet pouze novější varianta, tedy DAB+.

V systému DAB+ je dále ve srovnání se systé-
mem DAB vylepšena korekce chyb přenosu. Dá se 
nastavit několik úrovní zabezpečení, které mají vliv 
na efektivní dosah vysílání. Jedná se o FEC (Forward 
Error Correction), která má ovšem vliv i na využitel-
nou kapacitu multiplexu. Pokud využijeme nejsilnější 
zabezpečení (označuje se 1A), máme k dispozici 
čistou přenosovou kapacitu 576 kbit/s, pokud použi-
jeme nejslabší zabezpečení (označuje se 4A), máme 
k dispozici kapacitu 1728 kbit/s. Tomu odpovídá 

v prvním případě 9 zvukových programů, každý s to-
kem 64 kbit/s, ve druhém případě 27 zvukových pro-
gramů s týmiž parametry. Zabezpečení na úrovni 1A 
zajišťuje ovšem téměř dvojnásobný dosah vysílače 
ve srovnání se zabezpečením 4A. Český rozhlas po-
užívá zabezpečení 2A, které je dobrým kompromisem 
mezi dosahem vysílání a čistou přenosovou kapaci-
tou, která činí v tomto případě 864 kbit/s.

Vzhledem k zachování zpětné kompatibility sys-
témů DAB a DAB+ (v DAB+ je možné vysílat některé 
programy ve starším kódování MP2) nebylo možné 
při modernizaci systému změnit vlastní kanálové 
kódování. Nebylo proto možno do systému začlenit 
sofistikované kódy LDPC (Low Density Parity Check), 
které jsou například součástí systému DVB-T2. Vzhle-
dem k tomu je DAB+ asi o 50 % méně spektrálně 
a výkonově efektivní ve srovnání s DVB-T2. Je to daň 
za kompatibilitu se staršími přijímači.

V DAB+ lze přenášet i další doplňková data, která 
doprovázejí zvukový program, například texty (DLS) 
a obrázky (SLS). Dekódování a zobrazení obrázků 
podporují pouze přijímače vybavené barevným dis-
plejem, malé přijímače s textovým displejem podpo-
rují pouze zobrazení SLS. V DAB+ je možné přenášet 
i pomocná data jiných služeb, jako například TPEG 
(informace o místech dopravních nehod pro autona-
vigaci), obdoba podobného systému známého u VKV 
FM vysílání jako RDS TMC.

Celkově přináší systém DAB+ řadu nových mož-
ností a stabilní zvukovou kvalitu bez rušivého šumu. 
Zvyšuje též podstatným způsobem množství stanic, 
které mohou být v dané oblasti šířeny rozhlasovým 
vysíláním ve srovnání s analogovým vysíláním VKV 
FM. Je otázkou, jestli jsou tyto vlastnosti dostatečně 
progresivní, aby umožnily samostatnou dlouhodobou 
existenci systému, nebo jestli dojde časem k úplnému 
přechodu na šíření rozhlasového signálu pomocí 
platformy IP (internetu).

Pavel Balíček

Jak vysílat z terénu aneb Od telefonu přes ISDN k AoIP

Součástí rozhlasové práce je i vysílání mimo budovu 
a rozhlasová studia, tedy z terénu. Je celá řada situ-
ací a příležitostí, kdy je to nutné a vyžaduje si to také 
odpovídající technické zajištění. Při „velkých“ akcích 
se používají (kromě vlastního vybavení pro snímání 
a režii zvuku) speciální vyhrazené rozhlasové linky 
a přenosové technologie, dnes nejčastěji používáme 
tzv. kontribuční síť. Spojení se musí objednávat do-
předu a také má svoje náklady a cenu. V mnoha pří-
padě se tedy hledá technické řešení, které by bylo 
univerzální a okamžitě dostupné všude (třeba i včetně 

zahraničí), a o tom pojednává následující příspěvek.
Nejstarším a nejjednodušším způsobem rozhlaso-

vého vstupu z vnějšku je telefon. Již od doby analo-
gové telefonní sítě byla možnost propojení telefonu 
do vysílání jednou z nejdůležitějších částí technic-
kého vybavení. Na straně studia se telefonní linka 
převádí pomocí tzv. telefonního hybridu nebo vid-
lice na vstup a výstup pro mixážní pult. Kromě při-
způsobení úrovně a parametrů signálu se také kom-
penzuje přeslech a zpětná vazba, která na telefonní 
lince vzniká. Kvalita zvuku i tak ale odpovídá „pouze“ 
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kvalitě telefonu. Na druhé straně může být jakýkoliv 
telefonní přístroj, který je kdekoliv připojený do tele-
fonní sítě a má svoje číslo. Tedy pro navázání spojení 
stačí jen „zatelefonovat“ a zvednout hovor. Dodnes to 
používají prakticky všichni posluchači rozhlasu, ale 
také občasní respondenti a hosté ve vysílání, rozhla-
soví reportéři a komentátoři. S rozvojem mobilních 
telefonů to má pochopitelně ještě další výhodu (bez-
drátová mobilita, nepřetržitá dosažitelnost volaného), 
ale pořád jde o stejný princip a víceméně základní 
nejnižší kvalitu zvuku. Za zmínku stojí určitě i sku-
tečnost, že pro profesionální rozhlasové použití (na 
straně mimo studio) byly vyvinuty i mobilní hybridy 
nebo tzv. reportofony, které na běžnou telefonní linku 
umožňovaly připojit kvalitnější mikrofon a sluchátka. 
Běžné telefonování od posluchačů tedy uslyšíme 
často, pro „rozhlasáky“ se ale hledalo řešení, které 
by přineslo větší kvalitu zvuku.

Zhruba od konce 90. let se v souvislosti s rozvo-
jem telekomunikačních sítí začaly objevovat digitál-
ní telefonní linky. Kromě technologií pro propojování 
ústředen šlo i o koncové linky k jednotlivým účast-
níkům. Tyto linky se označovaly jako ISDN (Integra-
ted Service Digital Network) a tato technologie byla 
standardizována prakticky v celém světě. Znamena-
lo to, že vedení mezi ústřednou a koncovým účastní-
kem již také využívalo digitální technologii, na konci 
byl tzv. NT (Network Terminal) adaptér a ten umož-
ňoval jak připojení běžného analogového telefonu, 
tak i připojení speciálního digitálního přístroje, což 
mohl být digitální ISDN telefon, fax, modem nebo pro 
rozhlasové účely tzv. ISDN kodek. Technicky měla 
linka stále telefonní číslo a určitou míru kompatibili-
ty s analogovým telefonováním (včetně např. mezi-
národní dosažitelnosti), ale zároveň umožnila s od-
povídajícím vybavením (na obou stranách linky) ko-
munikovat digitálně a ve vyšší kvalitě. Typická ISDN 
linka (EuroISDN, 2B+D, So – různé označení) měla 
dva kanály po 64 kbit/s, každý kanál měl své číslo 
a šel využívat samostatně, zároveň ale šlo kapacitu 
sloučit, nebo dokonce sloučit i více linek dohroma-
dy. Pro rozhlas to znamenalo, že bylo možné přená-
šet slovo nebo hudbu s vyšší kvalitou podle možnos-
tí připojených koncových zařízení na obou stranách 
linky. ISDN kodek (tj. KOdér/DEKodér) fungoval po-
dobně jako telefonní hybrid, měl ale mnohem více 
možností nastavení. Nejdůležitějším parametrem 
ISDN přenosu byl použitý algoritmus pro zakódo-
vání zvuku a tomu dopovídající potřebná přenosová 
rychlost. Pro mluvené slovo se nejčastěji používal al-
goritmus G722/64kbit/s, mono (který měl i nejmenší 
zpoždění), pro hudbu pak algoritmus MPEG (MPEG2, 
MPEG3, AAC) v rychlosti 64–128 až 384 kbit/s (při 
sloučení tří ISDN linek) v režimu stereo, což umožni-
lo přenos v dostatečné kvalitě a šířce pásma. Cena 

vlastních ISDN kodeků byla dost vysoká, ale cena 
za provoz (spojení) odpovídala cenám za telefonní 
hovory v odpovídající délce a tarifním pásmu. ISDN 
technologie se používala jak pro spojení mezi různý-
mi rozhlasovými studii (často i pro mezinárodní pře-
nosy) nebo hudební vysílání, tak pro vybavení zahra-
ničních zpravodajů nebo komentování sportovních 
událostí z místa. Častým problémem byla ale kom-
patibilita mezi použitými zařízeními (různé kodeky 
od různých výrobců spolu mohly komunikovat ně-
kdy jen omezeně), proto se vždy spojení testovalo 
dopředu. Pro rozhlasové účely ale ISDN technologie 
znamenala velký pokrok a rozšíření možností vysílá-
ní, zároveň v určitých případech i výrazné zlevnění 
a efektivitu provozu.

Příklady konkrétních ISDN zařízení, která se použí-
vala v Českém rozhlase:
BARCO RE−662/663 (studiový kodek), Mayah Cen-
tauri 3000/3001 (studiový kodek), AEQ TLE−02D 
(reportážní kodek), Mayah Sporty (reportážní kodek).

V několika posledních letech opět vývoj telekomu-
nikačních sítí pokročil a ISDN technologie je zcela 
překonána další generací, která se označuje jako IP 
nebo DSL (Digital Subscriber Line). Tyto linky jsou 
primárně určeny jako čistě datové pro rychlý přístup 
do internetu. Přestože využívají i nadále metalické 
dvoudrátové vedení původní analogové telefonní linky, 
mohou dosahovat rychlosti až 40 Mbit/s. Veškerá 
koncová zařízení (s výjimkou telefonu) jsou pak při-
pojena přes modem a router a tvoří prvky počítačové 
sítě, obvykle jde o počítače, bezdrátové routery, IP 
televizory, set-top-boxy, internetová rádia a podobné 
technologie. Zařízení jsou připojena de facto trvale 
všechna naráz a sdílí komunikaci mezi sebou. Ko-
munikace probíhá v jednotlivých paketech a do jisté 
míry se může různě zpožďovat nebo kolísat, nemusí 
být trvalá a synchronní v celé době.

Ze strany operátorů sítí je z technických a ekono-
mických důvodů služba ISDN postupně likvidována 
nebo podporována jen velmi omezeně, a je naopak 
nahrazována službou DSP nebo IP linek, proto je 
nutné i v případě rozhlasového použití přejít na tuto 
novou technologii.

Pro přenos zvuku v reálném čase (AoIP – Au-
dio over IP) na takové komunikační síti je potřeba 
trochu jiný kodek, který má primárně IP rozhraní 
(Ethernet) nebo wi-fi nebo jiné připojení do počíta-
čové datové sítě. Místo telefonního čísla se používá 
tzv. IP adresa (obvykle 4 čísla oddělená tečkou, např. 
195.113.180.111) nebo symbolická adresa, která při-
pomíná e-mail. Možnosti nastavení a problematika 
spojení je daleko složitější než u ISDN a kromě kom-
patibility zařízení a dosažitelnosti adresy se může 
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projevit již zmíněné kolísání rychlosti komunikace. 
V internetové síti prakticky nejsou zaručené para-
metry spojení v celé jeho délce, proto se používají 
různé další ochranné algoritmy, vícenásobné posílání 
dat a vyrovnávací paměti (buffery). Komunikace pak 
má typicky větší zpoždění a i tak může dojít k jeho 
rozpadnutí vlivem přetížení sítě. Čím je větší vzdále-
nost, počet provozovatelů různých sítí nebo počet 
aktivních uzlů v síti, tím je spojení rizikovější.

Přesto je dnes jednoznačný trend v propojování 
AoIP a zvukových přenosech, a většina výrobců tuto 
technologii do svých audiokodeků implementuje. 
Kromě klasických HW kodeků a zařízení se navíc 
objevila celá řada SW aplikací, které běží na něja-
kém jiném IP zařízení (počítač, tablet, smartphone) 
a využívají jeho připojení a jeho zvukové periferie. Pro 
vlastní komunikaci se používají pevné počítačové sítě, 
wi-fi nebo mobilní datové sítě (3G/4G/LTE), zařízení 
se vyrábějí jak v pevném studiovém, tak v mobilním 
přenosném provedení. Hlavní výhodou této tech-
nologie je opět univerzální dostupnost internetu 
po celém světě a efektivita nákladů na konektivitu, 
provozní náklady na veškeré přenosy se redukují na 
pouhé řešení datového přístupu k internetu v místě 
přenosu. Tyto náklady jsou navíc často sdíleny pro 
další datové využití (e-mail, web, obrázky, multimédia 
atd.). Nevýhodou je pak celkové nastavení a složitá 
technická optimalizace řešení, navíc různí provo-
zovatelé a uživatelé problematiku AoIP řeší jinak, 

tím pádem je ještě horší kompatibilita v případě 
přenosů mezi různými rozhlasovými organizacemi. 
Vzájemné kompatibilitě by pomohlo větší využívání 
a dodržování standardizace a doporučení EBU, vy-
užívání tzv. SIP serverů a systematická spolupráce 
v této oblasti mezi jednotlivými členy a dodavateli 
technologie.

Český rozhlas používá dva typy zařízení a na-
stavení provozu AoIP komunikace. Kodeky Mayah 
Centauri a řada Mayah D10, C11, C12 se využívají 
pro některá spojení v rámci naší sítě a zároveň jsou 
zaregistrovány k SIP serveru pro větší vzájemnou 
kompatibilitu pro užití pro další přenosy. Zároveň 
jsme implementovali technologii Prodys Quantum, 
kdy v Praze je k dispozici celkem 5 dvojitých kodeků 
(tedy až 10 kanálů pro současné spojení) a v regio-
nálních studiích je po jednom kodeku. Zahraniční 
zpravodajové, reportéři a další uživatelé mají k dispo-
zici více jak 40 kusů mobilních kodeků QuantumLite, 
které umožňují připojit náhlavní sadu nebo linkový 
vstup a pro komunikaci využívají kombinaci pevného 
kabelového internetu, wi-fi připojení a dvou LTE SIM 
karet pro mobilní sítě. Celá síť je řízena a monitoro-
vána zvláštní aplikací a je možné iniciovat spojení 
nebo kontrolovat nastavení i na vzdálených zařízeních. 
Kromě užívání pro zahraniční a domácí zpravodaje 
byly tyto kodeky použity např. i při ZOH v Koreji jak 
pro vstupy komentátorů, tak i odbavení rozhovorů 
v Českém olympijském domě.
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RECENZE

Tomáš Bojda

Recenze knihy V hlavní roli rozhlas!

Nová kniha Milana Pokorného V hlavní roli rozhlas! 
(Radioservis, 2018) vznikla u příležitosti pětadeva-
desátých narozenin československého rozhlasového 
vysílání. Oslavný tón publikace zdůrazňuje úvodní 
slovo generálního ředitele Českého rozhlasu, čtenář 
tak knihu od začátku přijímá s pocitem významnosti 
uvedeného jubilea.

Více než dvousetpadesátistránkový svazek je kon-
cipován jako soubor vzájemně nesouvisejících textů, 
jejichž pojítkem je přítomnost rozhlasu v jakékoli po-
době a významu tohoto slova. Antologický charakter 
publikace předurčuje její vnitřní strukturaci: kratší jed-
notlivé příspěvky různých autorů z různých časových 
období na sebe nenavazují, každý text představuje 
vlastní uzavřený mikropříběh i literární fundament. 
Typologicky i žánrově odlišné texty spojuje zaintere-
sovaný komentář Pokorného, který se pokouší pro-
vázet čtenáře genezemi dílčích prací i pohnutkami 
autorů a jejich vztahů k rozhlasovému médiu. Tento 
nezvyklý, orientačně výkladový způsob prezentace 
textů s sebou přináší pozitivní i negativní průvodní 
jevy, jichž se letmo dotknu na příštích řádcích.

Pokorný hned v předmluvě upozorňuje na růz-
norodost tvůrčího pojetí i odlišné motivace vzniku 
článků. Společným jmenovatelem však zůstává roz-
hlas a vše s ním související, ať už z hlediska rozhlasu 
jako komunikačního nástroje, mediálního či umělec-
kého prostoru. Stylová nevyhraněnost výběru jednot-
livých příspěvků je sice v tomto případě principiální 
metodou antologie, na druhou stranu poněkud na-
rušuje dojem celistvosti publikace. Autor jako jediné 
kritérium svého výběru vymezuje samotnou existenci 
pojmu „rozhlas“ v textech českých autorů, nehledě 
na jejich profesní zařazení, odbornost, časové zako-
tvení i úhel pohledu. Takto sesbírané texty sice jistě 
vytvářejí rozmanitou škálu různých tematických po-
jednání o rozhlase, méně však reflektují záměr, s nímž 
autor texty vybíral. Oblouk příběhů nemá logickou 
konstrukci, např. od vyloženě publicistických, třeba 
i humoristických textů po odbornější či promyšle-
nější studie. Nemá ani jasnou motivaci výpovědi: jak 
se tedy o rozhlase v uplynulém období devadesáti 
pěti let psalo? Chybějící sumarizace, respektive au-
torská syntéza poznatků, v níž by Pokorný alespoň 
v náznacích pojmenoval specifika a intence, v nichž 
se autoři pohybují, by jistě prospěla ucelenějšímu 
charakteru publikace. Dílčí poznatky na toto téma 
sice Pokorný uvádí v předmluvě knihy, spíše než ke 

koncepci výběru však inklinuje k opakovanému zdů-
raznění různorodosti textů i autorských osobností. 
Výsledek budí zdání, že autor vytvořil kompilaci všeho, 
co k vytčenému cíli nalezl. Nic proti tomu, i tento 
přístup by však snesl promyšlenější rámec, jenž by 
logicky spojoval jinak segmentované a často obtížně 
identifikovatelné črty všeho druhu. 

Jednotlivým příspěvkům by jistě prospěla vidi-
telně umístěná časová datace. Možná v samotném 
obsahu v úvodu, možná před každým konkrétním 
textem, každopádně proto, aby čtenář jednotlivé in-
dicie nemusel luštit v dílčích úvodnících autora, ale 
okamžitě věděl, do které doby se při čtení textu do-
stává (ne každý pročítá knihy od začátku do konce). 
Čtenář by tuto informaci již kvůli snadnější orientaci 
jistě ocenil, vždyť např. úvodní exposé k publikované 
básni Josefa Kainara V Rozhlase se strhla večer mela 
zachází hned s několika časovými údaji, ani jednou 
však přitom konkrétně nestanovuje, z kterého roku 
pochází samy Kainarovy verše. Informaci o časovém 
zařazení neobsahují dále například ani texty Richarda 
Landera (Den v táboře) nebo Jiřího Slívy (V Krkono-
ších). Chybějící časové určení budí dojem zbytečné 
nedůslednosti (přívlastek „jedna z těch nejnovějších“ 
v případě knihy Jiřího Slívy), příspěvky jsou jinak řa-
zeny chronologicky. V textu postrádané údaje se 
dovídáme alespoň ze závěrečné bibliografie. 

Zhoršené orientaci navíc přidává podivná dishar-
monie číslování stránek ve srovnání s obsahem: na 
straně 45 ještě skutečně nacházíme ohlášený text 
Františka Merty Rádio, na straně 48 však místo textu 
Josefa Hory objevujeme povídku Jana Weisse Rá-
dio – růže – ruka (obsahem inzerována až na s. 72). 
Odchýlení reálných stránek od úvodního obsahu se 
opakuje i v dalších částech, až posléze se recipro-
cita srovnává do odpovídajících údajů. Ediční chybu 
sice můžeme s nadhledem odpustit, zbytečně však 
nabourává plynulost i komfort čtenářského zážitku.

Pokorný přiznaně neusiluje o odborný rámec ani 
metodologický přístup, žánrově můžeme jeho anto-
logii označit za popularizační. Atraktivní jména někte-
rých přispěvatelů jistě prospějí čtenářskému zájmu, 
ne ve všech případech však v rámci stanoveného 
žánru nakonec naplní očekávání. Scéna z Čapkova 
dramatu Matka se podivně vyjímá např. proti Aške-
nazyho básni Rozhlas; je otázkou pro autora, zda 
zařazení konkrétní pasáže divadelní hry skutečně 
konvenuje stanovenému záměru antologie (Pavel 
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Kohout ve Hvězdné hodině vrahů okolo budovy roz-
hlasu dokonce koncipuje výraznou část děje atd.). 
Podobně vágní je rovněž uvedení Frejkova pojednání 
o výjimečné pozici rozhlasového posluchače. Frejka 
(jako řada dalších) v rámci profese divadelního reži-
séra promýšlel samu specifičnost auditivního média, 
hovoříme zde však spíše o odborné glose než o pu-
blicistickém tvaru. Pokud se autor nebránil textům 
erudovanějším, zůstává nejasné, proč do knihy ne-
zahrnul také zásadní teoretické spisy Olgy Srbové, 
Františka Kožíka či Václava Růta, autorů bytostně 
rozhlasových.

Při bližším pohledu na více než sedmdesát dílek 
se přirozeně objevují otázky, zda se někteří autoři 
nedali/neměli nahradit jinými apod. Tuto úvahu po-
nechme pisatelově licenci, sám autor má snad ko-
neckonců k výběru jmen koncepční odůvodnění. 

Absence některých klíčových osobností, jež se po-
pularizaci rozhlasu věnovaly či věnují řadu let (Jan 
Lopatka, Přemysl Rut), však minimálně překvapí. Přes 
žánrovou i uměleckou nevyrovnanost shledávám li-
terární hodnotu a (v neposlední řadě) také atraktivitu 
vybraných ukázek jako dominantní devízy svazku.

Pozitivním aspektem Pokorného antologie zů-
stává pestrost textů, které i nezasvěceným čtená-
řům nabízí různorodý vhled do rozhlasového zákulisí, 
umožňuje šíři pohledů na rozhlas i jeho nezaměnitel-
nou specifiku. Pro milovníky rozhlasu kniha jistě při-
náší potěšení nad novou publikací, která do jednoho 
tvaru uzavírá rozličné oborové vhledy a vyznání, jimiž 
se význačné osobnosti české literatury a umění k roz-
hlasu přihlásily. Neopominutelným kladem knihy je 
bezpochyby přehledná i nápaditá grafika, která texty 
prokládá tematickými ilustracemi Terezy Cerhové.

Andrea Hanáčková

Jan Herget, Ester Havlová, Martin Suchánek: Budovy, které mluví

Český rozhlas si prostřednictvím vydavatelství Ra-
dioservis nadělil ke svým narozeninám dárek – knihu 
o rozhlasových budovách v městech České republiky. 
Výpravně pojatá brožovaná publikace s množstvím 
barevných fotografií vydává svědectví o architek-
tonické podobě budov, které byly v některých pří-
padech konstruovány přímo jako rozhlasové domy, 
jindy pro potřeby regionálních rádií přestavěny nebo 
jinak upraveny. Autoři postupují systematicky od 
pražských studií do Brna a Ostravy coby nejstarších 
rozhlasových domů, postupně projdou regionální 
studia ve všech místech, kde má rozhlas vlastní re-
dakci, a končí v nejmodernější budově v pražské 
Římské ulici.

Vizuální převahu mají v knize fotografie, jež často 
tvoří samy o sobě mikropříběh daného studia. Není 
tedy od věci chápat knihu i jako reprezentativní pub-
likaci, jíž člověk příležitostně listuje a užívá si jen její 
vizuální stránku. Příjemně se střídají pohledy na ce-
lek budov (například Karlovy Vary) a jejich zasazení 
v kontextu urbánní architektury (historizující fasáda 
bývalé Agrární banky v Hradci Králové). Fotografka 
Ester Havlová nalezla v každém z objektů řadu za-
jímavých architektonických detailů. Nechybí ani ro-
mantizující zákoutí, v tomto případě poskytla zvlášť 
příhodné exteriéry Wolfrumova neorenesanční vila 
v Ústí nad Labem. Zároveň si autoři fotografií dali vždy 
práci i s co nejatraktivnějším nasnímáním moderních 
studií, detailů z rozhlasové práce, techniky, případně 
artefaktů spojených s rozhlasovým vysíláním. Výji-
mečně obrazovému doprovodu (libereckého studia) 
vévodí dosti obecné fotografie mikrofonu, mixážního 

pultu, záběru na střihový program v počítači a čer-
veného tlačítka, které jsou pro liberecké studio ty-
pické stejně jako pro kterékoli jiné. V dvojdomku 
malého regionálního studia zjevně prostě nebylo co 
fotit, fotografové si tak museli vystačit s hrou světla 
v poměrně banálním interiéru. V několika případech 
hravost zvítězila nad sdělností fotografií (barevný dře-
věný panáček v rozostřeném studiu nebo záhadné 
asijské lampiony), jde ale opravdu spíše o výjimky. 

Fotografové knihy tedy odvedli dobrou práci, i když 
je otázka, proč se k některým fotografiím dostal čas-
to i velmi podrobný popisek, zatímco jiné fotografie 
zůstaly zcela neidentifikovány. Často by to bylo po-
třeba. Lze třeba porozumět záměru autorů postavit 
do kontrastu fotografie postsecesního interiéru kar-
línského Národního domu, který od roku 1937 slou-
žil rozhlasovému vysílání, se záběry na moderní vy-
bavení tamních studií. Prostřednictvím popisku se 
dovídáme o autorech plastické výzdoby Antonínu 
Štruncovi a Otakaru Rákosníkovi, k detailům součas-
ného designu hudebního studia už se však popisky 
nedostaly. Zatímco v popiscích fotografií v kapitole 
o pardubickém studiu si přečteme i drobné detai-
ly o lakovaných kovových tyčkách zábradlí, jež jsou 
mechanickými panty spojeny s trubicovým madlem 
(s. 82), na jiném místě se při procházce královéhra-
deckým studiem u reprodukce obrazu nedozvíme, 
zda jde o avizovaného Josefa Jíru, Vladimíra Komár-
ka nebo ještě jiného výtvarníka (s. 95, je to Komárek, 
ale  každý to vědět nemusí).

I pro popisky fotografií tedy platí to, co musím 
nyní zmínit u textové složky knihy – tedy značná 
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nevyváženost jednotlivých kapitol. Autor textu Jan 
Herget je výborný rozhlasový publicista, skvělý editor, 
dobrý reportér. Bohužel není znalcem architektury, 
nemá nijak zvlášť vytříbený cit pro prostor, celek nebo 
architektonický detail, případně talent vidět v ar-
chitektuře souvislosti konstrukční a estetické nebo 
artistní, charakter „nehmotných materiálů“ (tepla, 
světla), otisk dané stavební epochy například ve 
využitém materiálu. Někdy si všimne technických 
elementů architektury nebo stavebních či funkč-
ních detailů staveb, většinou ale spíše jen popisuje 
základní dispoziční charakteristiku budov. Nevládne 
v deskripci vždy bohatým slovníkem, na řadě míst 
dominují varianty slovesa být, což značně zplošťuje 
čtenářský zážitek. Dobře cítí rytmus textu, výkladové 
kompilační části prokládá historickými vsuvkami 
nebo konkrétními detaily z provozu jednotlivých stu-
dií, bohužel však pro tyto oddychové odstavce volí 
často historky zcela okrajové, místy lehce obskurní. 
Publikace tak působí poněkud nevyváženě. Tam, 
kde historii budov doplňují zajímavé detaily z historie 
Českého rozhlasu, nabývá text příjemně edukativní 
charakter, tam, kde se „historkaří“ o první písni Lu-
cii Bílé nebo o kondomu navlečeném na mikrofon, 
zůstává velký otazník nad cílovou skupinou knížky. 

Na druhou stranu je třeba ocenit konkrétní pasáže, 
které se naopak povedly velmi hezky, třeba popis 
plzeňských plovoucích studií nebo hutné a vlastně 
velmi obrazivé popisy v poslední kapitole o pražské 
budově rozhlasu v Římské ulici. Možná je to i tím, že 
jde o autorovo domovské pracoviště.

Otázkou tak zůstává, jaká byla ambice této knížky. 
Pro člověka, jenž se zajímá o architekturu, je fakto-
graficky nedostatečná a o daném tématu kromě zá-
kladních údajů dohledatelných i jinde mnoho nepoví. 
Pro člověka, jenž se zajímá o historii jednotlivých 
regionálních studií, jsou jednotlivé kapitoly poměrně 
kusé, nedostane se v nich většinou na významné re-
gionální rozhlasové osobnosti. Cílovou skupinu tak 
definuje nejspíš jakýsi obecný zájemce o rozhlas, 
který si rád utvrdí povšechné historické informace, 
které už znal (například o významu Tomáše Bati pro 
Zlín), dozví se přiměřené množství informací o roz-
hlasových budovách a nebude ochuzen o množství 
historek různého charakteru ze života rozhlasáků 
v různých koutech České republiky. V rámci pro-
dukce Radioservisu tak jde vlastně o docela typický 
titul pro většinového posluchače, jakkoli se nemohu 
zbavit dojmu, že Český rozhlas mohl mít ke svým na-
rozeninám o něco vyšší ambice.

Tomáš Pánek

Na rozhlasových vlnách v boji proti dvěma totalitním systémům. 
Dvě nové knihy o exilové činnosti Pavla Tigrida v československé 
redakci BBC (1940–1945) a v Rádiu Svobodná Evropa  
(1949–1952)

Zvyšující se zájem české i cizojazyčné historické bo-
hemistiky o dějiny rozhlasového vysílání ve 20. století, 
signalizovaný v posledních letech vydáním několika 
zajímavých knih‚1 a sté výročí narození Pavla Tigrida, 
které jsme si připomněli 27. října 2017, nepochybně 
představují širší podhoubí, z něhož vyrostla dvojice 
zde recenzovaných pramenných edic dokumentují-
cích působení tohoto českého demokrata v českoslo-
venské redakci BBC za druhé světové války a v Rádiu 
Svobodná Evropa na počátku války studené.2

Autorem první, více než dvousetstránkové a Ústa-
vem pro studium totalitních režimů vydané knihy s ná-
zvem Volá Londýn. Ze zákulisí československého 
vysílání z Londýna3 je Prokop Tomek. Tento badatel 
nedávno předložil veřejnosti ucelený náhled na Rádio 
Svobodná Evropa (Radio Free Europe – RFE) a jeho 
význam pro československé dějiny.4 V této knize se 
samozřejmě mnohokrát dotkl zakládající postavy 
RFE, Pavla Tigrida, přičemž v recenzované práci edi-
toval Tigridovy vzpomínky na jeho starší působení 

v československé redakci BBC za druhé světové 
války, jež byly vydány mezi říjnem 1947 a únorem 
1948 v jím vedeném časopisu Vývoj.

Jedná se tedy o edici již jednou publikovaného 
textu. Prokop Tomek ovšem před vlastní vzpomínky, 
které doplnil množstvím komentářů v podobě po-
známek pod čarou, vřadil krátkou studii o Tigridově 
londýnském období (s. 11–31). Zde se čtenář dozvídá 
šíře o vysílání BBC do Protektorátu, o jeho organizaci 
a významu pro československý zahraniční odboj. Pra-
videlné vysílání v češtině bylo zahájeno v září 1939, 
avšak relace zprvu představovaly především do čes-
kého jazyka přeložené unifikované programy určené 
všem porobeným národům v Evropě. S upevňováním 
pozice československé exilové vlády na britské půdě 
však počet a časový objem ryze československého 
vysílání vzrůstal a postupně se objevily pořady jako 
Hovory s domovem (od srpna 1940 připravované roz-
hlasovým oddělením exilového ministerstva zahra-
ničí; hovořili zde přední exiloví politici), Hlas svobodné 
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republiky (od března 1943; šlo o dvakrát denně za-
znívající exilově-vládní vysílání), komentované zpra-
vodajství v češtině a slovenštině atd.

Na této širší platformě poté autor líčí Tigridovo 
působení v BBC mezi červencem 1940 (v Británii 
ovšem dlel Tigrid již od roku 1939) a květnem 1945 
a hodnotí stručně jeho rozhlasovou tvorbu (satiricky 
laděné verše, komponovaná pásma k různým výročím, 
texty „denní potřeby“ reagující na aktuální události 
a vycházející vstříc momentálním potřebám protina-
cistického odboje). V úvodním líčení Tigridova lon-
dýnského období však rozhlasové aktivity tvoří pře-
kvapivě pouze menší část. Myslím, že jde o Tomkův 
úmysl, neboť se těmito skutečnostmi zabývá v edi-
tovaných pamětech sám Tigrid.

Český demokrat v těchto vzpomínkách (s. 33–119) 
líčí širší spektrum problémů spjatých s jeho britskou 
emigrací. Zaměřím se ale pouze na pasáže spjaté 
s BBC a jejím československým vysíláním. Celkem 
dost prostoru je věnováno širšímu pozadí, genezi 
a cílům rozhlasových přenosů určených pro Evropu. 
Podle Pavla Tigrida se britská strana pokoušela skrze 
BBC informovat evropské národy o svých stanovis-
cích a zároveň je pravdivě informovat o tom, co se 
ve světě děje. Vedle politicky zabarvených relací – 
řízených britským ministerstvem zahraničí – však 
součástí této rozhlasové ofenzivy byly také kulturní, 
vědecké a zábavné pořady. Cílem nemělo být nic 
menšího, než obyvatele v nacisty porobených ze-
mích vést k novému ocenění demokracie a jejích 
institucí a stát se tak protiváhou a kompenzací goeb-
belsovské propagandy, jíž byli tito lidé den co den 
vystaveni. Tigrid zdůrazňuje, že se BBC na rozdíl od 
nacistů vždy snažila informovat o určitém dění prav-
divě a zveřejňovat také zprávy pro spojence nepří-
znivé: „Ukázalo se, že to byla politika správná a že 
Londýn požíval stále větší důvěry milionů posluchačů 
v Hitlerově žaláři národů“ (s. 64). BBC se tak stala 
silnou válečnou zbraní, jež měla v Tigridově podání 
minimálně čtyři dílčí poslání: 1. politické (osvětlovat 
válečné cíle spojenců, upozorňovat na mravní i ná-
rodní povinnosti v boji proti nacismu, umožňovat styk 
mezi exilovými vládami a porobenými národy v jed-
notlivých částech Evropy), 2. zpravodajské (vyvracet 
teze nacistické propagandy, kompenzovat jí vedenou 
diskreditaci spojenců a jednotlivých exilových hnutí, 
pravdivě informovat o průběhu válečných událostí), 
3. vojenské (vysílání šifrovaných zpráv pro hnutí od-
poru v okupovaných zemích) a 4. psychologické (po-
vzbuzování v boji proti nacismu, dodávání naděje 
a víry v lepší budoucnost a dobré konce). Zdá se mi, 
že Tigrid nejvíce cenil právě toto poslední poslání: 
„…je nepochybné, že jedinou krátkou větou ohlášené 
vítězství spojeneckých armád vydalo za deset roz-
sáhlých politických projevů“ (s. 69).

Podrobně se Pavel Tigrid věnuje i budování za-
hraničního vysílání BBC, tzv. evropské služby BBC, 
která v době svého největšího rozmachu hovořila ve 
23 jazycích k různým evropským národům. Stručně 
nastiňuje její úkoly, organizaci a její představené 
(tzv. kontrolory evropské služby BBC, kteří byli odpo-
vědni britskému ministerstvu zahraničí za její celko-
vou politiku) a podrobně vysvětluje složité fungování 
celé instituce (např. popisuje celý schvalovací me-
chanismus, jímž musel určitý text projít, než mohl být 
odvysílán do éteru). Vedle ústřední redakce byla tato 
zahraniční služba BBC tvořena i množstvím národ-
ních redakcí, které na jedné straně do svého jazyka 
překládaly zprávy vytvořené v této redakci centrální, 
ale na straně druhé vytvářely i program vlastní.

Tigrid se samozřejmě zaměřuje zvláště na redakci 
československou a přibližuje čtenáři její propojení 
s aktivitami exilové vlády. Stranou pozornosti ne-
mohli zůstat oba vedoucí redakce, jimiž byli britští 
občané Shiela Grant Duffová (1941–1943) a Regi-
nald Robert Betts (1943–1945). Prostor je věnován 
mnoha jejím dalším členům (např. Josef Kodíček, Jiří 
Hronek či Josef Korbel, šéf rozhlasového oddělení 
československého exilového ministerstva zahraničí) 
a československým politikům, kteří zde promlouvali 
do mikrofonů (Tigridovi byl nejvíce sympatický Jaro-
slav Stránský). Autor dále charakterizuje jednotlivé 
programové řady vytvářené v redakci (např. zmíněný 
Hlas svobodné republiky) a také ad hoc vysílané re-
lace v dobách velkých dějinných událostí (např. vstup 
USA do války, atentát na Heydricha či vylodění spo-
jenců v Normandii). Cenný je Tigridův barvitý vhled 
do každodennosti redakce, když se čtenář ocitne 
například na jedné z redakčních porad, seznámí se 
s taktikou, jak bylo bojováno s cenzory, kteří byli při 
živém vysílání přítomni ve studiu a mohli tlačítkem 
relaci kdykoli přerušit, nebo se může pobavit různými 
příhodami, které způsobil „rozhlasový šotek“.

Za tyto vzpomínky, které přinášejí ještě mnohé 
další zajímavé věci, zařadil Prokop Tomek výběr ne-
celé dvacítky textů, které Pavel Tigrid pro BBC napsal 
a sám před mikrofonem přednesl (s. 121–165). Jde 
zvláště o texty z roku 1944, a to třeba zprávu informu-
jící o Čechoslovácích bojujících po boku Kanaďanů 
u Dunkerque (8. 11. 1944). Často své vzkazy adresoval 
Tigrid české mládeži, kterou např. v září 1943 pomocí 
demaskování poměrů a mentality v Hitlerjugend va-
roval před protektorátním Kuratoriem pro výchovu 
mládeže. Ediční soubor doplnil Tomek krátkým zhod-
nocením Tigridových textů (s. 167–176), kde odpověď 
na otázku, proč Tigrid ve vzpomínkách většinu svých 
spolupracovníků z BBC anonymizoval pomocí pseu-
donymů (sám dokonce vystupoval jako Jiří), nachází 
v předpokladu, že jim nechtěl v poválečné a stále více 
rudnoucí republice komplikovat život. Součástí knihy 
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je i ediční poznámka, fotografická příloha, anglické 
resumé, seznam zkratek, pramenů a literatury, jakož 
i jmenný rejstřík.

Vlastní jádro knihy ovšem tvoří Tigridovy vzpo-
mínky, při jejichž čtení je nápadná jedna věc – ne-
mohl jsem se zbavit dojmu, že Tigrid nejen BBC, v ní 
pracující lidi a jejich vztahy, ale i celou Velkou Británii 
a její politiku v letech druhé světové války poněkud 
idealizuje a líčí v přespříliš optimistických a růžových 
barvách. V celých pamětech bychom marně hledali 
nějaké stíny, jež by byly vrhány čímkoli britským. 
Nelze než souhlasit s Prokopem Tomkem, který si 
v závěrečném hodnocení (s. 171–172, 174) této sku-
tečnosti všímá a interpretuje ji jako důsledek Tigri-
dovy snahy v letech 1947–1948, kdy text vycházel, 
pozitivním vykreslením Velké Británie (a její podpory 
československé věci za druhé světové války) vyvážit 
v československé společnosti sílící prosovětskou pro-
pagandu a stále silněji se prosazující jednostrannou 
geopolitickou orientaci na Sovětský svaz. 

Pokud tomu tak doopravdy bylo, stalo se toto Ti-
gridovo úsilí marným. Je poněkud symbolické (a tra-
gické), že poslední díl editovaných Tigridových vzpo-
mínek vyšel v časopise Vývoj doslova v předvečer 
únorových událostí roku 1948. Těch ovšem nebyl 
český demokrat přímým účastníkem, neboť 19. února 
odjel do Německa, aby zde – na pozvání britských 
úřadů – napsal reportáž o poměrech v uprchlických 
táborech. Vyhnul se tak zatčení Státní bezpečností, 
která ho již 23. února hledala v jeho pražské vile. Byl 
to začátek druhého západního exilu Pavla Tigrida, 
v němž se opět zapojil do rozhlasové činnosti smě-
řované do – nyní komunisty – ovládané vlasti. Spolu 
s Prokopem Tomkem lze uzavřít, že zkušenosti, které 
tento český demokrat v letech 1939–1945 nasbíral 
v Londýně (a v tamní československé redakci BBC) 
a s nimiž v předvečer svého druhého exilu sezná-
mil československou veřejnost, mohl nyní využít ve 
svém druhém exilu (s. 9). To se ovšem již dostáváme 
k druhé recenzované knize. 

Tato téměř dvousetpadesátistránková práce nese ná-
zev Přikládáme sekeru ke kořenům lži. Rozhlasové 
projevy programového ředitele Rádia Svobodná 
Evropa v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida‚5 vy-
dalo ji Centrum pro dokumentaci totalitních režimů 
a jejími autory jsou Petr Blažek a Radek Schovánek. 
Kniha je edicí třiatřiceti projevů (s. 27–182), jež Pavel 
Tigrid pronesl mezi květnem 1951 a říjnem 1952 do 
mikrofonu československé redakce RFE a které au-
toři doprovodili podrobným komentářem v podobě 
poznámkového aparátu. 

Vlastní edici předchází vstupní studie (s. 11–26), 
jež seznamuje s genezí Rádia Svobodná Evropa, 
které vzniklo v létě 1949 z iniciativy americké vlády 

jako nástroj ideologického boje s východním blokem. 
RFE nemělo být na rozdíl od oficiálního amerického 
vysílání Hlas Ameriky (Voice of America) svázáno 
s politikou USA, ač bylo z valné části financováno 
z amerického státního rozpočtu prostřednictvím 
CIA, která navíc působila jako zastřešující koordi-
nátor rádia. Představitelé RFE však své financování 
prezentovali jako výsledek sbírky mezi občany USA, 
kteří v letech 1949–1950 na rozhlasové vysílání i jiné 
protikomunistické aktivity přispěli velkým obnosem. 
Cílem RFE bylo vytvořit jednotlivé národní redakce, 
které by vysílaly z Mnichova. Jako první bylo 1. května 
1951 spuštěno vysílání československé sekce (mj. 
díky přímému sousedství Bavorska s ČSSR), které 
zprvu probíhalo z paluby vojenského nákladního au-
tomobilu vybaveného středovlnnou vysílačkou.

Tím se dostáváme k samotnému Pavlu Tigridovi, 
který na konci čtyřicátých let usiloval o zřízení stře-
diska, jež by pro potřeby exilu i západních vlád mo-
nitorovalo oficiální československý tisk a rozhlas. To 
byl jeden z důvodů, proč byl (patrně již roku 1949) 
osloven americkou stranou jako vhodná osobnost, 
která by vystavěla československou sekci RFE; dru-
hým důvodem byla nepochybně Tigridova bohatá 
zkušenost z let druhé světové války, kdy působil 
v BBC. Pavel Tigrid byl jmenován programovým ředi-
telem československé redakce RFE v Mnichově, a to 
s úkolem vybrat členy redakce a sestavit program 
vysílání (hlavním ředitelem byl ovšem Ferdinand Pe-
routka žijící v New Yorku).

Český demokrat dokázal v brzké době sehnat po-
četný tým spolupracovníků (např. Jiří Kovtun, Egon 
Hostovský, Julius Firt, Jaroslav Pecháček a mnoho 
dalších) a v prosinci 1950 předložil newyorskému 
vedení RFE návrh programu československého vy-
sílání. (Tento zajímavý dokument je taktéž v práci na 
s. 183 až 200 editován.) Soubor jednotlivých relací 
měl podle Tigrida „nabídnout posluchači to, co mu 
komunistický režim nemůže poskytnout: pravdivé 
informace, vzdělání a zábavu“ (s. 183). Zdá se mi vý-
znamné, že Tigrid nechtěl cílit na masovou veřejnost 
v ČSSR, nýbrž chtěl spíše oslovit tamní jednotlivce: 
„…měl by to být hlas přenechávající konečná rozhod-
nutí a úsudek o veškerém obsahu vysílání na poslu-
chači, kterého stanice považuje za racionální a vnitřně 
svobodnou lidskou bytost“ (s. 184). Skladba vysílání 
byla v Tigridově návrhu vskutku pestrá, když si zmínku 
zaslouží např. programová řada Vzkazy domovu, v níž 
uprchlíci z Československa předávaly vzkazy svým 
příbuzným a známým ve vlasti, či relace zaměřené 
na polemiku s komunistickým tiskem a rozhlasem. 
Mnohé relace cílily na dělníky, když porovnávaly stan-
dardy života na Východě a Západě, jiné na vlastní 
členy KSČ, jimž stavěly před oči (či snad lépe k uším) 
propast mezi komunistickou teorií a praxí. Vysílání 



129Svět rozhlasu 39–40 / 2018

mělo také poskytovat alternativní výuku dějepisu 
a být tak protiváhou ke komunistickému pojetí dějin, 
resp. přímo bořit určité komunistické historické mýty. 
Součástí měly být i pořady přinášející to nejlepší ze 
západní hudby, informující o současném západním 
myšlení či oslovující dílčí posluchačské skupiny (např. 
ženy a mládež).

Úvodní studie informuje také o reakcích česko-
slovenské vlády na spuštění RFE, a to protestních 
nótách a rušení vysílání, ale i o jeho monitoringu, 
který prováděla Kontrolní služba radiokomunikační 
Praha, přičemž Československý rozhlas vypracová-
val pro nejvyšší místa tajné zpravodajství o pořadech 
vysílaných RFE. Sám Tigrid ovšem v československé 
redakci nevydržel dlouho, když po rozporech s Fer-
dinandem Peroutkou a některými slovenskými členy 
redakce v září 1952 rezignoval. S Rádiem Svobodná 
Evropa však externě spolupracoval i v následujících 
desetiletích. Myslím, že dokázal RFE výrazně vtisk-
nout svou tvář, když mnohé z jeho zmíněného pro-
gramového návrhu bylo v druhé polovině 20. století 
v různých obměnách vskutku zrealizováno. Zdá se 
mi být pěknou odměnou dějin, že po přenesení sídla 
RFE do Prahy se mohl slavnostního zahájení jeho pro-
vozu v budově bývalého Federálního shromáždění 
zúčastnit 8. září 1995 tehdejší ministr kultury České 
republiky – Pavel Tigrid.

Co nabízí vlastní edice oněch třiatřiceti Tigrido-
vých projevů z let 1951–1952? V jejich množství lze 
vysledovat čtyři základní témata, jimž se programový 
ředitel RFE přednostně věnoval. Často komentoval 
současné mezinárodní události a často promlouval 
při významných výročích československých dějin 
(např. k výročí vzniku ČSR či Mnichovské dohody). 
Daleko více prostoru ovšem věnoval ironizování čes-
koslovenského komunismu, jeho institucí a vedou-
cích politických činitelů, když zároveň demaskoval 
komunistickou realitu a každodennost. Opřel se tak 
do komunistických hesel ve výkladech obchodů, do 
projevů komunistů v Národním shromáždění, do pro-
jevu Antonína Zápotockého, do vysílání komunistic-
kého Československého rozhlasu či do komunismu 
jako takového: „Domnívám se upřímně, že ještě nikdy 
v zaznamenaných dějinách lidstva neexistoval režim, 
který by tak štědře a soustavně podporoval všechno, 
co je nudné, jalové, prázdné, bezmyšlenkovité, frá-
zovité, duté, nevkusné, prolhané i docela obyčejně 
stupidní, jako právě režim komunistický“ (s. 152 – 
Komentář ke komunismu jako organizované nudě).

Konečně Pavel Tigrid nesmírně často promlouval 
k mládeži v Československu. Myslím, že se na jedné 
straně obával, že mladí budou pomocí jednotlivých 
indoktrinačních nástrojů ideologicky „zpracováni“ 
(„…komunistické škole půjde o úplné zmocnění se 
duše nejmladší naší generace.“ – s. 56), ale na straně 

druhé vkládal právě do mládeže naději na bližší či 
vzdálenější politické změny v ČSSR. Každopádně 
se vyjadřoval kupříkladu k Mezinárodnímu festivalu 
mládeže a studenstva v Berlíně v létě 1951, zdůraz-
nil roli křesťanských kněží i laiků při výchově mladé 
československé generace jakožto protiváhy k výcho-
vě komunistické nebo mládež nabádal, aby nevěřila 
oficiálním komunistickým vyjádřením a interpretacím 
a pokoušela se hledat pravdu sama. Mladým lidem 
zároveň představoval – v protikladu k realitě v Čes-
koslovensku – život na Západě, ač možná v poněkud 
idealizované podobě. Co se formy Tigridových proje-
vů týče, je nutné zdůraznit, že při komentování situa-
ce v komunistickém Československu používal mno-
hé ironické, zesměšňující a karikující rétorické figury. 
Za edicí projevů následuje výše zmíněná edice Tig-
ridova návrhu československého vysílání RFE z pro-
since 1950, dále obrazová příloha, ediční poznám-
ka, české, anglické, francouzské a německé resumé, 
seznam zkratek, samozřejmostí je i jmenný rejstřík.

Oběma knihám (a jejich autorům) nelze po formální 
ani obsahové stránce nic vytknout. Práce rozšiřují 
naše poznání jak života, činnosti, myšlení a díla Pavla 
Tigrida, tak historie československých redakcí BBC 
a Rádia Svobodná Evropa. Jsou tak zároveň příspěv-
kem k celým československým dějinám a jejich pro-
pletení s dějinami obecnými. Jsou také důkazem, že 
rozhlas sehrával důležitou roli v boji s totalitními sys-
témy a že rozhlasové vysílání je nutné vnímat jako vý-
znamný a integrální fenomén moderních dějin. A ko-
nečně – vzhledem k literárním a rétorickým schop-
nostem Pavla Tigrida – poskytují obě knihy zajímavý 
čtenářský zážitek.
     
Poznámky:
1 Z posledních třech let je nutné upozornit na následující 

monografie, sborníky a pramenné edice: Prokop, Tomek: 

Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv 

na československé dějiny. Academia, Praha 2015; Bis-

chof, Anna – Jürgens, Zuzana (eds.): Voices of Freedom – 

Western Interference? 60 Years of Radio Free Europe. 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015; Pinard, Peter 

Richard: Broadcast Policy in the Protectorate of Bohemia 

and Moravia. Power Structures, Programming, Cooperation 

and Defiance at Czech Radio 1939–1945. Peter Lang 

Edition, Frankfurt am Main 2015; Vodičková, Stanislava 

(ed.): Vatikánský rozhlas 1. Ohlasy perzekuce katolické 

církve v Československu 1950–1958. Ústav pro studium 

totalitních režimů, Praha 2016; Becher, Peter – Knechtel, 

Anna (eds.): Hörfunk und Hörfunkpolitik in der Tschecho-

slowakei und im Protektorat Böhmen und Mähren. Frank & 

Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2017.
2 Samostatná vědecko-kritická monografie o Pavlu Tigri-

dovi ještě napsána nebyla. Musíme se prozatím spokojit 
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se spíše žurnalisticko-popularizující knihou z pera Pavla 

Kosatíka: Tigrid, poprvé. Průvodce osudem inteligentního 

muže ve dvacátém století. Mladá fronta, Praha 2013.
3 Tigrid, Pavel: Volá Londýn. Ze zákulisí československého 

vysílání z Londýna. Ed. Tomek, Prokop. Ústav pro studium 

totalitních režimů, Praha 2017.

4 Srov. první práci citovanou v pozn. č. 1.
5 Tigrid, Pavel: Přikládáme sekeru ke kořenům lži. Rozhlasové 

projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa 

v Mnichově 1951–1952 Pavla Tigrida. Eds. Blažek, Petr – 

Schovánek, Radek. Centrum pro dokumentaci totalitních 

režimů, Praha 2015.
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PŘÍLOHA

Scénář rekonstrukce vysílání z 21. 8. 1968

Jedním z nejnáročnějších projektů, které Český rozhlas připravil k 50. výročí srpnové okupace Českoslo-
venska vojsky pěti států Varšavské smlouvy, bylo speciální vysílání ze Studia ’68. Vysílání trvalo nepřetržitě 
třináct hodin a mapovalo minutu po minutě události od 20. do 21. srpna. Odbavovalo se ze Studia 1, kde 
kromě dvou elitních moderátorů Jana Pokorného a Martina Veselovského byla po celou dobu přítomna i řada 
hostů. Projekt, na jehož přípravě a realizaci se podílely desítky lidí, je de facto přesnou rekonstrukcí událostí. 
Obsahuje autentické záznamy vysílání, svědectví pamětníků, rozhovory i vstupy redaktorů zpravodajství 
přesně z míst, kde se v srpnu 1968 odehrávaly významné momenty. Vysílání bylo možné sledovat i online.

Autorem scénáře je Petr Pospíšil, hlavní editor ČRo Radiožurnálu. 
S jeho svolením scénář publikujeme.

Noc z 20. na 21. srpna

HODINA 21–22

Hosté celou hodinu: Petr Nováček a Oldřich Tůma 

21:07
HNED PO ZPRÁVÁCH A ÚVODU
PRAHA LETIŠTĚ Na letiště v Ruzyni přiletěl z Moskvy civilní speciál An-12. Letadlo zůstalo stát na sto-
jánce Aeroflotu, nikdo z něj nevystoupil.
Ruzyně vstup: Jaroslav Skalický
zvuk do podkresu: 01 letadlo přistávání
stopáž: 1:00
po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Minutu po minutě budeme po celých 13 hodin popisovat počátek okupace. A to živými zpra-
vodajskými rekonstrukcemi z řady míst v bývalém Československu, ve Spojených státech nebo Rusku. 
A začínáme právě teď! Jak to vypadalo na letišti v pražské Ruzyni krátce po deváté hodině večer 20. srpna 
1968? Máme tam reportéra Jaroslava Skalického.

21:09 
HNED PO SKALICKÉM
BRNO Na vojenském letišti v Brně-Tuřanech dosedl neočekávaný sovětský speciál Antonov An-24. Vy-
stoupilo z něj dvacet lidí v uniformách letecké společnosti Aeroflot. Vedení letiště důvod svého přistání 
nevysvětlilo. Neodpověděli ani na otázku, jak dlouho se hodlají zdržet.
Brno vstup: Tomáš Kremr
zvuk do podkresu: 02 letadlo přílet
stopáž: 1:00
po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: A ještě se vypravíme na tehdejší vojenské letiště v Brně-Tuřanech. V živé zpravodajské re-
konstrukci pokračuje reportér Tomáš Kremr.

cca 21:20 
RÁDIO Vstup z patra, kde se chystají zprávy – jak to celé funguje. Upozornění, aby se připravili na možnost 
vysílání Dubčeka ze Staroměstského náměstí, ale pak to bylo odvoláno.
Rádio vstup – chodba druhé patro: Koval/Karlík
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Zvuky do podkresu: 03 psací stroj
Stopáž: 2:00
po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Celý večer, noc a ráno budeme detailně sledovat, co se dělo také tady, odkud vysíláme. 
V budově Českého – tehdy Československého rozhlasu v Praze na Vinohradech. A to také živými vstupy – 
zpravodajskými rekonstrukcemi z 20. a 21. srpna 1968. Uslyšíte, kdo tady byl, jak vypadalo zpravodajství, 
co se vysílalo nebo o čem se mluvilo. Míříme do zdejšího druhého patra, teď jsou tam kanceláře, ale naši 
reportéři Vojtěch Koval a Martin Karlík nás vezmou živě do roku 1968!

21:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Hosté celou hodinu: Petr Nováček a Oldřich Tůma

21:40
VEJPRTY (Chomutovsko) Ohlášeno narušení československých hranic u Vejprt. Na naše území vjely 
dva sovětské tanky a dva obrněné transportéry. Prorazily bezpečnostní zařízení, směřovaly do vnitrozemí, 
ale po chvíli se otočily a vrátily se zpět na území Německé demokratické republiky.
Vejprty vstup: Jan Bachorík 
zvuk do podkresu: 04 Dva tanky průjezd
stopáž: 1:00
po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Je před námi další důležitá událost večera 20. srpna 1968. V živé zpravodajské rekonstrukci 
míříme do Vejprt na Chomutovsko za naším reportérem Janem Bachoríkem. Co se tam stalo?

cca 21:55
RÁDIO Karel Jezdinský chystá klíčový pořad rozhlasu Svět dnes večer. 
Rádio vstup chodba druhé patro: Koval/Karlík
Zvuky do podkresu: 05 zpravodajská směna
Stopáž: 1:30
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Před padesáti lety touto dobou reportér Karel Jezdinský dokončoval přípravu velmi důleži-
tého pořadu Československého rozhlasu – Světa dnes večer. Co si 20. srpna ’68 před desátou hodinou 
večer nachystal, ví v živé rekonstrukci naši reportéři Vojtěch Koval a Martin Karlík ve zpravodajské směně.

HODINA 22–23

Host celou hodinu: Daniel Povolný

cca 22:07
RÁDIO Rozhlas právě vysílal Svět dnes večer a nahlásíme zvuk. Československý rozhlas oznámil, že 
sovětská cestovní kancelář Sputnik bez udání důvodu zrušila příjezd dalších skupin mládeže do Českoslo-
venska. Mělo jich dorazit 66, přicestovalo jich jen pět.
OHLÁŠENÍ: Rozhlas přesně před padesáti lety po desáté večer vysílal pořad Svět dnes večer. Relaci, 
která měla mnoho posluchačů. A to pro neotřelé komentáře i výběr událostí. Bylo pár hodin před začátkem 
okupace, leccos už rozhlasoví novináři tušili a Marie Fleissigová ve svém přehledu aktuálních zpráv uvedla:
22:07 Sputnik zrušení Marie Fleissigová
číslo: ZP4292426 
čas: 0:27
začíná: Nakonec strohé… 
končí: …můžeme domyslet.

22:23
RÁDIO Pomalu končí Svět dnes večer. „Ve světě nás nadále obtěžují létající talíře,“ četl rozhlasový redak-
tor Karel Jezdinský agenturní zprávy o pozorování UFO v Santiagu de Chile a na předměstí Paříže. „Stejně 
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by mě zajímalo, jak by demokratizační proces ovlivnilo zjevení se létajících talířů nad Prahou,“ uzavřel svůj 
vstup nevědomky prorockou glosou. A Karel Jezdinský půjde po odvysílání domů.
Rádio vstup chodba druhé patro: Koval/Karlík
Zvuky do podkresu: 05 zpravodajská směna + zvuk uvnitř vstupu – ZP4292451
Stopáž: 2:00
Po čem: Kodek
22:23 Jezdinský talíře
číslo: ZP4292451
čas: 0:45
Začíná: Jinak nás…
končí: …nad Prahou.
OHLÁŠENÍ: A my teď znovu míříme do roku 1968, přepojujeme do druhého patra Československého roz-
hlasu do živé zpravodajské rekonstrukce dění večera 20. srpna. Slyší nás Vojtěch Koval!
HNED POTÉ: Legendární rozhlasový novinář Karel Jezdinský v říjnu roku 1968 – krátce před svou emig-
rací – na přelomové minuty a hodiny vzpomínal. Tady jsou jeho slova!
22:25 Jezdinský rozhovor
Zvuk: ZP4297668
čas: 2:14
začíná: Od večerních… 
končí: …a odejel jsem.

22:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Host celou hodinu: Daniel Povolný

cca 22:50 
PÚV KSČ První vstup z PÚV KSČ. Jedná od 14:00, co bylo na programu, kdo tam byl.
ÚV KSČ (ministerstvo dopravy) vstup: Veronika Hlaváčová a Zuzka Švejdová
zvuk do podkresu: 06 předsednictvo
stopáž: 2:00
po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Od dvou hodin odpoledne 20. srpna zasedalo předsednictvo Ústředního výboru KSČ. A rozhodně 
nešlo o nudnou schůzku – jak uslyšíte v dalších hodinách v několika živých zpravodajských rekonstruk-
cích. Teď je zhruba 10 minut před 23. hodinou. Vedení komunistů sídlilo v budově dnešního ministerstva 
dopravy na vltavském nábřeží v Praze. Před padesáti lety tam touto dobou vládla vzrušená atmosféra, 
jak nám teď z místa přiblíží v živé rekonstrukci naše reportérky Zuzana Švejdová a Veronika Hlaváčová.

HODINA 23–00

Hosté celou hodinu: Prokop Tomek a Josef Ráž

23:06 
HNED PO ZPRÁVÁCH
PRAHA LETIŠTĚ Osádka letounu An-12 na Ruzyni požádala o povolení ke spuštění motorů letadla, údajně 
kvůli provedení motorových zkoušek. Ve skutečnosti motory sloužily jako energetický zdroj pro činnost 
elektronických naváděcích systémů – v podstatě převzalo řízení letového provozu nad Československem.
Ruzyně vstup: Jaroslav Skalický 
zvuk do podkresu: 01 letadlo přistávání
stopáž: 1:00
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Už víme, že před padesáti lety večer přistálo na pražské Ruzyni jedno řekněme tajemné 
letadlo. Nikdo z něj nevystoupil a posádka vlastně nic nechtěla. To se změnilo po 23. hodině. Další živá 
zpravodajská rekonstrukce z letiště od reportéra Jaroslava Skalického!
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23:08 
HNED PO SKALICKÉM 
STUDIO Ze vzduchu i ze země začalo masivní elektronické rušení signálů čs. radarových stanovišť. Jeho 
dozvuky se projevily i na obrazovkách radarů západních zpravodajských služeb. Západoněmecká tajná 
služba si toho všimla na svém radaru v bavorském Pullachu a vyhlásila poplach.
STUDIO PŘÍLOŽNÍK 
stopáž: 1:00
OHLÁŠENÍ: Západoněmecká tajná služba touto dobou vyhlásila poplach, všimla si změn na českoslo-
venských vojenských radarech. O co šlo, přišel říct Matěj Štýs!

23:10 
HNED PO PŘÍLOŽNÍKOVI
PRAHA Na Hlavní správu StB v Praze došlo z oddělení pohraniční kontroly v Cínovci hlášení o narušení 
československé hranice cizími vojsky. Podobné zprávy přicházejí vzápětí z dalších míst. Krátce nato jsou 
všechna spojení přerušena. Vojska pěti zemí Varšavské smlouvy (SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) překročila 
hranice. 
Jižní Čechy vstup a Bratislava vstup: Ľubomír Smatana a PŘES MODERÁTORY Pavlína Nečásková
zvuk do podkresu: 07 Tank průjezd a druhý vstup 08 Tank jízda 
stopáž: 2 × 1:00
Po čem: Kodeky
OHLÁŠENÍ1: Jeden z klíčových okamžiků okupace je tu. V živé zpravodajské rekonstrukce se od česko-
slovenských hranic hlásí reportér Ľubomír Smatana!
OHLÁŠENÍ1: A nemůžeme vynechat ani tehdejší součást společného státu – Slovensko. Proto voláme do 
Bratislavy do živé zpravodajské rekonstrukce naši reportérku Pavlínu Nečáskovou! 

23:13
PO NEČÁSKOVÉ
ČESKÝ TĚŠÍN V Českém Těšíně byli sovětskými vojáky zadrženi na strážnici dva příslušníci VB. Byli 
odzbrojeni a propuštěni až po dvanácti hodinách. V počátečních dnech okupace docházelo k zadržování 
příslušníků ozbrojených složek okupačními vojáky po celé republice.
Těšín vstup: Martin Knitl 
zvuk do podkresu: 09 ulice bez lidí
stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Hned v prvních minutách pozemní okupace docházelo k incidentům. U jednoho je teď v živé 
zpravodajské rekonstrukci v Českém Těšíně Martin Knitl.

cca 23:25
RÁDIO Co se tehdy vysílalo: repríza Revue z Brna na Československu a Výročí týdne na Praze – Básnická 
znamení Jakuba Demla. 
Rádio vstup z druhého patra: Koval/Karlík
Zvuky do podkresu: 05 zpravodajská směna
stopáž: 2:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: A my teď znovu navštívíme v živé zpravodajské rekonstrukci večer 20. srpna – přepojujeme 
do 2. patra Československého rozhlasu ke zpravodajské směně za Vojtěchem Kovalem.

23:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Hosté: Prokop Tomek, Josef Ráž a Josef Pazderka

23:35 
HNED PO PŮLKÁCH 
PRAHA HRAD U prezidenta Ludvíka Svobody se ohlásil sovětský velvyslanec Stěpan Červoněnko. Sdělil, 
že „na žádost československých stranických a státních představitelů“ vstupují do země vojska pěti armád 
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Varšavské smlouvy. Prezidentovi předal dopis od Leonida Brežněva, který v něm Svobodu žádal, aby se 
chopil veškeré moci ve státě. Prezident Svoboda sovětskému velvyslanci odpověděl, že o žádné takové 
žádosti o vojenskou pomoc mu není nic známo. Dodal, že žádnou moc si uzurpovat nebude. Během schůzky 
volá Svobodovi Josef Smrkovský a žádá ho, aby hned přišel na zasedání předsednictva ÚV KSČ.
Hrad vstup: Tereza Chlubná 
zvuk do podkresu: NE
stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Po půl dvanácté večer 20. srpna přišla za prezidentem Ludvíkem Svobodu na Pražský hrad 
neočekávaná návštěva. V živé zpravodajské rekonstrukci teď máme u Hradu Terezu Chlubnou!

23:40 
PRAHA A. Dubček na schůzi PÚV KSČ oznámil, že „dnes po půlnoci začne obsazování ČSSR“. Předseda 
vlády Oldřich Černík tato slova doplnil: „Na řadě míst překročila sovětská vojska čs. hranice. Jedná se 
o ohromné svazky podle informace sovětského přidělence.“ „To je tragédie, nečekal jsem, že se to stane,“ 
zareagoval Alexander Dubček. Krátce předtím – cca 23:30 – generál Martin Dzúr telefonicky oznamuje 
O. Černíkovi, že vojska Varšavské smlouvy obsazují Československo.
ÚV KSČ vstup: Veronika Hlaváčová a Zuzka Švejdová 
zvuk do podkresu: 10 dav rozzlobený chodba
Stopáž: 2:00
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Pokud byla na předsednictvu ÚV KSČ před padesáti lety už několik hodin řekněme ne úplně 
pohodová atmosféra, touto dobou se ještě přiostřilo. Jdeme opět přímo do budovy ministerstva dopravy 
v Praze, kde tehdy vedení KSČ sídlilo. V živé rekonstrukci vše vysvětlí naše reportérky Zuzana Švejdová 
a Veronika Hlaváčová!

23:45 
HRONOV K československé stanici pohraničního oddělení VB v Hronově přijela auta s polskou vojen-
skou značkou. Vystoupili z nich polští důstojníci. Na stanici v tu chvíli byli čeští příslušníci, jsou odzbrojeni 
a odvezeni za hranice.
Hronov vstup po kodeku: Pařízek/Vaňura
zvuk do podkresu: 09 ulice bez lidí
Stopáž: 1:30
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Už jsme mluvili o incidentu s okupanty v Českém Těšíně a něco podobného se stalo před 
půlnocí také v Hronově. V živé zpravodajské rekonstrukci je teď u toho Martin Pařízek a Ondřej Vaňura!

23:47 
HNED PO HRONOVU
PRAHA Náměstek ministra vnitra plk. Viliam Šalgovič, který se v čele skupinky pracovníků ministerstva 
vnitra podílel na přípravě a provedení invaze, nařizuje zesílit ochranu objektu ÚV KSČ a budovy ministerstva 
vnitra na Letné.
Vstup od ministerstva vnitra: Pavel Novák 
zvuk do podkresu: NE
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Nezaháleli ani ti čeští představitelé na ministerstvu obrany a vnitra, kteří spolupracovali se 
sovětskými okupanty. Ještě před půlnocí vydali nové pokyny. Další živá rekonstrukce a reportér Pavel Novák!

cca 23:50 
RÁDIO začínají zprávy na Praze, co vysílalo Československo a co Praha.
Rádio vstup z druhého patra: Koval/Karlík
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna
stopáž: 1:30
Po čem: Kodek
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OHLÁŠENÍ: Deset minut před půlnocí se teď v naší živé zpravodajské rekonstrukci noci na 21. srpna ’68 
vracíme sem – do budovy Československého rozhlasu za Vojtěchem Kovalem a teď i Martinem Karlíkem.

cca 23:52 
HRAD VSTUP Prezident Svoboda odjíždí na PÚV KSČ.
Vstup od Hradu: Tereza Chlubná
zvuk do podkresu: NE
Stopáž: 0:30
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Co se dělo před padesáti lety touto dobou na Pražském hradě ví v živé rekonstrukci Tereza 
Chlubná, která je právě tam!

HODINA 00–01

Host: Karel Dvořák
00:11 
HNED PO ZPRÁVÁCH JDEME NA LETIŠTĚ
Letiště na Ruzyni obdrželo telefonický rozkaz, že nesmí přijímat ani odbavovat žádná letadla. Službu ko-
najícímu dispečerovi to bylo divné, protože měly přiletět linky z Jugoslávie a Bulharska. Předtím skupina 
příslušníků StB zahájila akci k zajištění ruzyňského letiště pro přílet sovětských výsadkářů.
Ruzyně vstup: Jaroslav Skalický
zvuk do podkresu: 09 ulice bez lidí
stopáž: 1:00
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Na hlavní správě Státní bezpečnosti je v prvních minutách 21. srpna vyhlášena plná pohoto-
vost a Rakousko uzavřelo hranice s Československem a Maďarskem. A změnit režim muselo také pražské 
letiště v Ruzyni – máme tam teď v živé rekonstrukci srpnové noci Jaroslava Skalického! 

cca 00:13 
HNED PO SKALICKÉM 
NÁCHOD Přes hranice už proudí proudy vozidel Polské lidové armády. První překročení zaznamenaly 
jednotky VB už kolem 23. hodiny.
Náchod vstup: Pařízek/Vaňura 
zvuk do podkresu: 11 Tanky jízda kolona
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Přes hranice před padesáti lety už proudily kolony okupačních vojáků. V Náchodě máme 
v živé zpravodajské rekonstrukci Martina Pařízka a Ondřeje Vaňuru!

cca 00:20 
RÁDIO Co se vysílalo, zpravodajská směna ví, že vojska překročila hranice a něco se děje. 
Rádio vstup z druhého patra: Koval/Karlík 
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna
Stopáž: 1:30
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Neklid – slovo, které charakterizuje popůlnoční čas 21. srpna ’68 tady – v bývalém Českoslo-
venském rozhlase. Ve druhém patře u tehdejší zpravodajské směny v naší živé zpravodajské rekonstrukci 
dění poodhalí Vojtěch Koval a Martin Karlík.

00:27 
STUDIO Generál Martin Dzúr vydává rozkaz ponechat všechna vojska v kasárnách, štáby svazů povolat na 
pracoviště a neopouštět mírovou posádku, v žádném případě nepoužívat zbraně a poskytnout sovětským 
vojskům na čs. území všestrannou pomoc. A po půl dvanácté vydává rozkaz velitelům 10. letecké armády 
a 7. armády protivzdušné obrany státu. Nařizuje zákaz vletu všech letounů, a také zabezpečit přistávání 
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sovětských letounů na letištích Brno a Ruzyně.
Ministerstvo vnitra: Pavel Novák 
zvuk do podkresu: NE
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Důležitý rozkaz mířil před padesáti lety touto dobou do kasáren v Československu. V živé 
zpravodajské rekonstrukci má podrobnosti Pavel Novák!

00:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Host: Jiří Novák 

00:36 
HNED PO ZPRÁVÁCH 
PÚV KSČ Co tam říkal Svoboda, za chvilku (cca v 1:00) odjede na Hrad. 
ÚV KSČ vstup: Veronika Hlaváčová a Zuzka Švejdová
zvuk do podkresu: 06 předsednictvo
Stopáž: 2:00
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Od naší reportérky na Hradě v živé zpravodajské rekonstrukci víme, že prezident Ludvík Svo-
boda odjel okolo půlnoci na zasedání předsednictva Ústředního výboru KSČ. A my tam v živé rekonstrukci 
na pražském nábřeží stále máme reportérky Veroniku Hlaváčovou a Zuzanu Švejdovou!

00:55
PRAHA Náměstek ministra vnitra Viliam Šalgovič, který se podílel na plánování invaze, poslal dálnopisem 
rozkaz krajským náčelníkům Sboru národní bezpečnosti.
Měl čtyři body: 
1. Vyhlásit ihned 100% pohotovost příslušníků. 
2. Obsadit sdělovací prostředky v krajích – rozhlas, televizi, pošty, místní rozhlas a vysílačky radioamatérů, 

aby „nemohly být zneužity k nepřátelským akcím proti ČSSR“. 
3. Dohodnout s vedoucími sdělovacích prostředků, aby byly vysílány pouze relace k zabezpečení klidu 

a veřejného pořádku. 
4. Chránit budovy SNB, sklady výzbroje a výstroje, „aby nemohly být zneužity nepřáteli“. To vše mělo podle 

rozkazu proběhnout v naprostém utajení.
Vstup od ministerstva vnitra: Pavel Novák 
zvuk do podkresu: NE
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Další živá zpravodajská rekonstrukce noci na 21. srpna ’68 – ministerstvo vnitra a reportér 
Pavel Novák!

HODINA 01:02 – klíčová hodina

Host: Alpo Collanus

01:06 
HNED PO ZPRÁVÁCH 
PRAHA Plukovník Jaroslav Klíma přebírá na Šalgovičův pokyn budovu MV na Letné.
Vstup od ministerstva vnitra: Pavel Novák
zvuk do podkresu: 09 ulice bez lidí
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: U ministerstva vnitra v Praze stále máme reportéra Pavla Nováka. V naší živé zpravodajské 
rekonstrukci se teď hlásí s důležitými informacemi z 21. srpna ’68!
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01:08 
HNED PO MINISTERSTVU VNITRA
USA Ve Washingtonu bylo sedm hodin večer a stále panovalo letní dusno: teploměr ukazoval 31 °C ve 
stínu. V Bílém domě zvedl vyzvánějící telefon poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost 
Walt Rostow. Na druhé straně se ozval sovětský velvyslanec Anatolij Dobrynin a oznámil, že má naléhavou 
zprávu z Moskvy, kterou musí doručit osobně prezidentovi. Dohodli se, že přijede za hodinu, až vzkaz přeloží 
z ruštiny. Prezident Johnson poté rozebíral se svým štábem, co mu může Dobrynin chtít. Společně usoudili, 
že se ta naléhavá zpráva bude nejspíš týkat Československa.
USA vstup: Jan Kaliba
zvuk do podkresu: NE
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek 
OHLÁŠENÍ: A poprvé navštívíme v naší živé zpravodajské rekonstrukci prvních hodin 21. srpna ’68 také 
Spojené státy. Zpravodaj Jan Kaliba má informace o dění v Bílém domě ve Washingtonu.

HOST PŘEKLAD TADY cca 15 MINUT

cca 01:25
RÁDIO Do budovy rozhlasu na Vinohradech přišla skupina příslušníků Státní bezpečnosti. Kontrolu nad 
vysíláním však stejně nezískali. Co se tehdy vysílalo.
Rádio vstup z chodby druhého patra: Koval/Karlík 
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna
Stopáž: 2:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Noc na 21. srpen tady v rozhlase nečekaně strávil jeho bývalý ředitel Miloš Marko. Nikdo ho 
nezval, přišel neohlášeně. Nová živá zpravodajská rekonstrukce z roku 1968 a Vojtěch Koval.

01:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Host: Libor Dvořák

01:33 
HNED PO PŮLKÁCH PÚV KSČ přijalo v poměru hlasů 7:4 prohlášení „Všemu lidu Československé socia-
listické republiky“, v němž informovalo, že intervence nastala bez vědomí nejvyšších státních a stranických 
orgánů a označilo ji za akt odporující nejen všem zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale i za popření 
základních norem mezinárodního práva. Vyzvalo zároveň občany, aby zachovali klid a nekladli postupujícím 
vojskům odpor. Proti prohlášení hlasovali Biľak, Kolder, Rigo a Švestka.
ÚV KSČ vstup: Veronika Hlaváčová a Zuzka Švejdová 
zvuk do podkresu: 06 předsednictvo
Stopáž: 2:00
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Je krátce po půl druhé v noci – úzké vedení KSČ před 50 lety touto dobou dokončovalo důležité 
stanovisko – chystalo písemnou reakci na vpád vojsk do Československa. V budově ÚV se dohadovaly 
dva tábory – konzervativní a reformní skupina. Na nábřeží Ludvíka Svobody, kde výbor sídlil, máme v živé 
rekonstrukci dál reportérky Zuzanu Švejdovou a Veroniku Hlaváčovou!

01:35
HNED PO VSTUPU Z PÚV KSČ
RÁDIO V rozhlase se napjatě čekalo na prohlášení předsednictva ÚV KSČ. To však stále nepřicházelo, 
a tak zhruba od půl druhé Vladimír Fišer hlásil upozornění, aby posluchači nevypínali přijímače, probudili 
své sousedy a vyčkali důležité informace, která se v brzké době objeví ve vysílání. 
Rádio vstup: Koval/Karlík
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna a pustíme Fišera – tím ten vstup končí!!!
Stopáž: 1:30
Po čem: Kodek
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OHLÁŠENÍ:
01:35 Fišer svolávání lidí 
číslo: ZP4292415
stopáž: 0:29
začíná: kulisa… Vážení… 
končí: …důležitou zprávu.
OHLÁŠENÍ: A další zpravodajská rekonstrukce z budovy rozhlasu – pokračuje Martin Karlík!

Pásek:
OHLÁŠENÍ: A tak tady všichni čekali na hlášení o okupaci. Před deseti lety na to Vladimír Fišer takto 
vzpomínal…
01:38 Fišer vzpomínka
zvuk: ZP4297690
stopáž: 1:57
začíná: Já jsem ten fakt…
končí: …po drátě.

01:40 
HNED PO VZPOMÍNCE FIŠERA 
PRAHA LETIŠTĚ Na letišti v Ruzyni přistávají dva sovětské vojenské letouny, z nichž je vysazeno několik 
desítek ozbrojených sovětských vojáků. Obsazují hlavní letištní budovy, z nichž vyhánějí letištní personál 
a čekající cestující, které rozdělují na muže a ženy s dětmi. Ženy a děti se pak mohou vrátit dovnitř, muži 
musí zatím zůstat venku, a tak slyší burácení dalších letadel.
Ruzyně vstup: Jaroslav Skalický
zvuk do podkresu: 01 letadlo přistávání
Stopáž: 1:00
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: A my teď v další rekonstrukci musíme jít na pražské ruzyňské letiště, odkud se hlásí reportér 
Jaroslav Skalický.

01:45 
RÁDIO Zdeněk Mlynář předal telefonicky text prohlášení předsednictva ÚV KSČ „Všemu lidu Česko-
slovenské socialistické republiky“ do Čs. rozhlasu, aby mohl být odvysílán do 02:00 hod., kdy rozhlasové 
vysílání obvykle končí.
Rádio vstup z chodby druhého patra: Koval/Karlík
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna
Stopáž: 0:45
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Před padesáti lety ve zpravodajství Československého rozhlasu touto dobou konečně zazvonil 
telefon – z živé rekonstrukce se hlásí Vojtěch Koval!

Pásek:
01:55 MUSÍME JÍT NA ČAS Československý rozhlas oznámil posluchačům, že je země okupována a že 
vojska překročila hranice bez vědomí a souhlasu ústavních činitelů. Vladimír Fišer četl provolání Všemu 
lidu, které jen chvíli předtím nadiktoval po telefonu člen předsednictva ÚV KSČ Zdeněk Mlynář. Rozhlas 
poslouchal také ředitel Ústřední správy spojů Karel Hoffmann, který splnil svou hrozbu a jakmile slyšel, že 
rozhlas vysílá provolání Všemu lidu místo textu schvalujícího okupaci, nařídil vypnout vysílače. Na střed-
ních vlnách tak byla slyšet sotva jedna věta. Celé prohlášení slyšeli jen ti, kteří měli doma rozhlas po drátě. 
Zpráva se však začala bleskově šířit celou zemí, probuzení obyvatelé viděli postupující vojska v ulicích 
a slyšeli přelétávající letadla.

OHLÁŠENÍ: Blíží se druhá hodina ráno, za chvíli zazní legendární věty z 21. srpna roku 1968. Možná si 
také vzpomenete – posluchači před padesáti lety po časovém znamení poprvé uslyší o okupaci… Teď 
ale přesný čas podle dochovaného záznamu!
01:55 hlasatelka a Fišer provolání
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číslo: ZP4292484
čas: 3:09
Začíná: Jedna hodina padesát pět minut…
Končí: … strany Československa.

HODINA 02–03

Hosté: Alexej Kelin a Libor Dvořák 

02:06
HNED PO ZPRÁVÁCH 
PRAHA LETIŠTĚ Zahájena letecká výsadková operace. Na letišti v Ruzyni přistávají v minutových interva-
lech dopravní letadla s vojáky elitní sovětské 7. gardové výsadkové divize i vyzbrojenými tanky a obrněnými 
transportéry. K určeným cílům výsadkáře navádějí pracovníci sovětského velvyslanectví. Celkem přistálo 
asi 220 letadel An-12 a An-24. 
Ruzyně vstup: Jaroslav Skalický 
zvuk do podkresu: 12 Letadla invaze
Stopáž: 1:00
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Posluchači Československého rozhlasu, kteří zachytili rušené vysílání, anebo měli zapnutý 
rozhlas po drátě – už vědí o okupaci. Nevěděli ale, co se po druhé hodině ráno 21. srpna dělo na ruzyň-
ském letišti. Teď to doplníme – v živé zpravodajské rekonstrukci přímo z letiště od Jaroslava Skalického!

02:10
VSTUP POLICE NAD METUJÍ Na našem území už okupační armády zaznamenávají první problémy 
v dopravě. Evidují už dvě nehody včetně mrtvého vojáka a jednotky také bloudí po Náchodsku.
Police vstup: Pařízek/Vaňura 
zvuk do podkresu: 13 Tank manévrování
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Okupační jednotky měly od prvních hodin obrovské problémy s orientací na českosloven-
ském území… Podrobnosti z Police nad Metují z další živé zpravodajské rekonstrukce od Martina Pařízka 
a Ondřeje Vaňury!

02:15 
VSTUP ÚV KSČ Končí schůze PÚV KSČ. O. Černík odjel na Úřad předsednictva vlády. Ostatní zůstávají 
na místě a vyčkávají.
ÚV KSČ vstup: Veronika Hlaváčová a Zuzka Švejdová 
zvuk do podkresu: 06 předsednictvo
Stopáž:2:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Bylo patnáct minut po druhé hodině ranní a my se znovu vracíme na místo, kde byla přesně 
před půl stoletím schůze předsednictva ÚV KSČ. V živé zpravodajské rekonstrukci pro nás novinky mají 
reportérky Zuzana Švejdová a Veronika Hlaváčová.

02:18 
USA Sovětský velvyslanec v USA Anatolij Dobrynin navštívil amerického prezidenta Johnsona a ústně 
mu sdělil: „V souvislosti s dalším zostřením situace, k níž došlo v důsledku spiknutí zahraniční a vnitřní 
reakce proti dosavadnímu společenskému zřízení v Československu a státnosti zakotvené v ústavě země, 
se vláda Československé socialistické republiky obrátila ke spojeneckým státům včetně Sovětského 
svazu se žádostí o poskytnutí bezprostřední pomoci včetně pomoci ozbrojenými silami. Sovětská vláda 
několikrát prohlašovala, že události v Československu a kolem něj se dotýkají životních zájmů Sovětského 
svazu a řady dalších zemí, spojených příslušnými smluvními závazky, a že ohrožení socialistického zřízení 
v Československu představuje současně ohrožení pilířů evropského míru a mezinárodní bezpečnosti. 
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Vzhledem k tomu sovětská vláda a vlády spojeneckých zemí přijaly společně rozhodnutí vyhovět žádosti 
vlády ČSSR o poskytnutí nezbytné pomoci bratrskému československému lidu. V souhlase s tím dostaly 
sovětské vojenské útvary pokyn vstoupit na území Československa. Rozumí se, že budou neprodleně 
z území ČSSR odveleny, jakmile bude vzniklé ohrožení bezpečnosti odstraněno a zákonné orgány usoudí, 
že pobyt spojeneckých vojsk není nadále nezbytný. Rádi bychom, aby prezident Johnson věděl, že naše 
kroky, podniknuté na žádost československé vlády, jsou diktovány výhradně starostí o upevnění míru a ani 
v nejmenším se nedotýkají státních zájmů USA nebo kteréhokoliv jiného státu. Vycházíme z toho, že pro-
bíhající události nemusí poškodit sovětsko-americké vztahy, jejichž rozvoji sovětská vláda přikládá stejně 
jako dříve velký význam.“ Podobné nóty byly předány také v Londýně a Paříži. Schůzka s Dobryninem, jíž 
se zúčastnil i poradce amerického prezidenta W. Rostow, stále pokračuje… 
USA vstup: Jan Kaliba 
zvuk do podkresu: NE
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek nebo studio
OHLÁŠENÍ: Podruhé dnes v živé zpravodajské rekonstrukci prvních hodin 21. srpna 1968 navštívíme 
Spojené státy. Náš zpravodaj ve Washingtonu Jan Kaliba řekne, co se právě dozvěděl prezident Johnson!

cca 02:25 
RÁDIO Vladimír Fišer „slaví“ narozeniny.
Rádio vstup z chodby druhého patra: Koval/Karlík
zvuk do podkresu: 03 psací stroj
Stopáž: 1:30
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Stále sledujeme živými zpravodajskými rekonstrukcemi dění před padesáti lety. Ano, 21. srpna 
1968. A tak opět zamíříme sem k nám – do zpravodajské směny v budově Československého rozhlasu, 
kde jsou Vojtěch Koval a Martin Karlík.

OHLÁŠENÍ HNED ZA TO: A teď deset let stará vzpomínka Vladimíra Fišera…
2:27 Fišer 
Číslo: ZP4298371
Stopáž: 1:28
začíná: Já jsem to…
končí: …vypili okupanti.
OHLÁŠENÍ:

02:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Hosté: Alexej Kelin a Libor Dvořák 

02:33 
HNED PO PŮLKÁCH 
FRÝDEK-MÍSTEK Válcovny ve Frýdku-Místku obsadila rota motostřelecké brigády. Obrněnými trans-
portéry byl rovněž zablokován most přes řeku Ostravici.
Vstup z Frýdku: Martin Knitl – 1:00
zvuk do podkresu: 13 Tank manévrování
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Zdaleka ne naposledy teď navštívíme noc na 21. srpen ’68 na severní Moravě a Slezsku. Ve 
Frýdku-Místku máme v živé rekonstrukci reportéra Martina Knitla.

cca 02:40 
USA Konec schůzky a krátce nato zasedla na mimořádném jednání Národní bezpečnostní rada USA. Vět-
šina z deseti účastníků zasedání nedoporučila jakoukoliv vojenskou reakci na okupaci Československa. 
Poškodilo by to vztahy se Sovětským svazem v době citlivých jednání o odzbrojení a mohlo by to vyprovo-
kovat Sověty k odvetné blokádě Západního Berlína (tehdy americký sektor). 
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USA vstup: Jan Kaliba
zvuk do podkresu: NE
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek 
OHLÁŠENÍ: Spojené státy – Národní bezpečnostní rada – rozhodovala o tom, jak bude reagovat na srpnovou 
okupaci Československa. Jednání ve Washingtonu sleduje v živé zpravodajské rekonstrukci Jan Kaliba!

cca 02:45 
RÁDIO Taxikáři troubí na klaksony u rádia, proč se nevysílá – mluví s nimi Jiří Dienstbier – z jeho vzpomínky.
Vstup z rádia – balkonu poprvé: Koval/Karlík 
zvuk do podkresu: 14 Troubení aut taxikářů
Stopáž: 1:00
po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Krátce navštívíme v další živé zpravodajské rekonstrukci noci na 21. srpna balkon, který ústí 
z pražské budovy rozhlasu na Vinohradskou třídu. Proč? To nám řekne Martin Karlík, který se tam odtud 
hlásí.

cca 02:50 
RÁDIO Budí se lidé v noclehárně.
Rádio vstup z noclehárny: Koval/Karlík 
zvuk do podkresu: NE
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Krátce před třetí hodinou ráno opět míříme vlastně nedaleko odsud – v další živé zpravodajské 
rekonstrukci noci na 21. srpna jdeme do bývalé rozhlasové noclehárny za reportérem Vojtěchem Kovalem.

HODINA 03–04

Host: plk. Zbyněk Čeřovský 

03:07 
HNED PO ZPRÁVÁCH 
LIBEREC Od dvou hodin jezdí tanky atd. Nahlášeny první incidenty v Liberci, na které okupační vojáci 
reagovali střelbou ze samopalu. Poblíž radnice do hlavy zasáhli dvacetiletého Miroslava Vlčka, který vážné 
zranění naštěstí přežil.
Liberec vstup: Lucie Fürstová
zvuk do podkresu: 15 samopaly střelba
Stopáž: cca 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Dnes poprvé v živé zpravodajské rekonstrukci dění v prvních hodinách 21. srpna ’68 míříme 
do Liberce. Máme tam reportérku Lucii Fürstovou!

03:09 
HNED PO LIBERCI
BRNO LETIŠTĚ Sovětské letouny An-12 a An-24 přistávají na vojenských letištích Hradčany, Hradec 
Králové, Mladá, Mošnov, Náměšť nad Oslavou, Pardubice, Slatina a Žatec, která rychle obsazují výsadkáři. 
Vrtulníkový výsadek obsazuje letiště ve Vajnorech u Bratislavy. Na letišti v Brně začaly těžké dopravní letouny 
Antonov An-12 vysazovat příslušníky sovětské 103. gardové vzdušné výsadkové divize.
Brno vstup: Tomáš Kremr 
zvuk do podkresu: 12 Letadla invaze
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Sovětské letouny An-12 a An-24 přistávaly touto dobou před padesáti lety na vojenských 
letištích po celém Československu. Jak to vypadalo v Brně, řekne v živé rekonstrukci Tomáš Kremr.
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cca 03:20 
PRAHA ULICE Po Leninově třídě jedou tanky – kolony, burácení, lidé se budí, dívají se z oken.
Praha – Evropská – vstup: Pavla Lioliasová 
zvuk do podkresu: 16 Tanky jedoucí po Leninově třídě
Stopáž: 1:00
Po čem: SATELIT
OHLÁŠENÍ: Dnešní Evropská ulice v Praze se před padesáti lety jmenovala Leninova a v živé zpravodajské 
rekonstrukci tam máme reportérku Pavlu Lioliasovou.

03:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Host: plk. Zbyněk Čeřovský

03:34 
HNED PO PŮLKÁCH 
PRAHA V budově předsednictva vlády byl internován sovětskými výsadkáři předseda vlády O. Černík 
spolu s místopředsedy L. Štrougalem a F. Hamouzem a ministry J. Hůlou, J. Borůvkou aj.
Vstup od vlády: Zuzka Švejdová a Veronika Hlaváčová a kdo to byl Černík 
zvuk do podkresu: 10 dav rozzlobený chodba
Stopáž: 1:30
Po čem: KV 
OHLÁŠENÍ: Je krátce po půl čtvrté ráno, důležité události se před padesáti lety děly u sídla ÚV KSČ – 
v dnešním ministerstvu dopravy. V živé zpravodajské rekonstrukci tam máme Zuzanu Švejdovou a Vero-
niku Hlaváčovou.

cca 03:50 
RÁDIO Co se tady právě dělo.
Rádio vstup chodba z druhého patra: Koval/Karlík
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: V rozhlase se vše připravovalo na začátek ranního vysílání. V živé rekonstrukci vše sledují ve 
zpravodajské směně Československého rozhlasu Vojtěch Koval a Martin Karlík.

HODINA 04–05

Host: Milan Bárta 

04:15
SLOVENSKO Obcí Šulekovo u Leopoldova projela vojenská kolona. Jeden z tanků zachytil Viktorii Ry-
bárovou, která druhý den podlehla zranění. Brzy ráno projížděla vojenská kolona Topolíky a jeden z tanků 
zachytil Alojze Zsigárdiho, který se pokoušel uklidnit poplašené koně. Zemřel na místě. Maďarské jednotky 
obsazují kasárna a budovu VB ve Štúrove. Vojáky základní služby vyhánějí ven a důstojníky jednotlivě vy-
slýchají až do odpoledních hodin.
vstup Slovensko: Pavlína Nečásková 
zvuk do podkresu: 11 Tanky jízda kolona
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Incidenty hned v prvních hodinách okupace hlásilo také Slovensko. Proto v živé zpravodajské 
rekonstrukci voláme naši tamní zpravodajku Pavlínu Nečáskovou!

04:20
RUSKO MOSKVA Sovětská tisková agentura TASS vysílá oficiální prohlášení, že vojska Varšavské smlouvy 
vstoupila do ČSSR na žádost stranických a státních činitelů. „Další zostření situace v Československu se 
dotýká životních zájmů Sovětského svazu,“ tvrdila agentura. „Podniknutá opatření nejsou namířena proti 
žádnému státu a v žádném případě nepoškozují státní zájmy kohokoliv,“ psal dále TASS. Celá zpráva vrcholila 
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větou: „Nikomu a nikdy nebude dovoleno vytrhnout ani jeden článek ze společenství socialistických zemí.“ 
Sovětská Pravda kromě toho otiskla ve středečním vydání stať Jurije Žukova s názvem „O co usilovali. 
Výpočty a chyby nepřátel československého lidu.“ Redaktor Žukov hájil okupaci jako mezinárodní pomoc, 
která byla naprosto nezbytná.
Rusko vstup: Martin Dorazín nebo příložník STUDIO
zvuk do podkresu: 06 předsednictvo
Studio: 1:00
Po čem: Kodek 
OHLÁŠENÍ: Po čtvrté hodině ráno 21. srpna 1968 prolomila mlčení o vstupu vojsk do Československa 
sovětská tisková agentura TASS. Její prohlášení má v další živé zpravodajské rekonstrukci náš moskevský 
zpravodaj Martin Dorazín!

cca 04:25 
PÚV KSČ K budově Ústředního výboru KSČ na pražském nábřeží Ludvíka Svobody (dnes sídlo minis-
terstva dopravy) přijely sovětské obrněné vozy. Před budovou jeden z vojáků těžce zranil kolemjdoucího 
Antonína Jaruška, který skončil v nemocnici s průstřelem lebky. 
vstup z PÚV: Veronika Hlaváčová a Zuzka Švejdová 
zvuk do podkresu: 17 MIX 5 ulice a lidi
Stopáž: 1:30
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Teď už se přesuneme do tehdejšího sídla Ústředního výboru KSČ na nábřeží Ludvíka Svobody. 
Před 50 lety – kolem půl páté ráno – na místo začaly přijíždět sovětské obrněné vozy. A brzy přišlo první 
těžké zranění. Víc už přidají v živé zpravodajské rekonstrukci přímo z místa reportérky Zuzana Švejdová 
a Veronika Hlaváčová.

04:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Host: Milan Bárta 

04:33 
HNED PO PŮLKOVÝCH ZPRÁVÁCH 
RÁDIO Čs. rozhlas v Praze zahájil ranní provoz. Kromě základních informací bylo okamžitě – a pro většinu 
obyvatel poprvé v celém znění – přečteno stanovisko ÚV KSČ odsuzující vstup cizích vojsk na naše území. 
Poté ho redaktoři opakovali ještě mnohokrát, kromě něj se ve vysílání od prvních chvil ozývaly výzvy ke 
klidu, k nástupu do práce, disciplíně a uvážlivosti. 
Rádio vstup: Koval/Karlík 
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna a na konci pustí zvuk ZP4292524
stopáž: 1:30 
Po čem: Kodek 

PÁSEK:
04:35 cizí jednotky
ZP4292524
0:29
zač: Poslední…
kon: …pořád věříme.
OHLÁŠENÍ: Československý rozhlas v Praze zahájil touto dobou před padesáti lety ranní provoz. Máme 
další živou zpravodajskou rekonstrukci noci na 21. srpna. Předáváme slovo do 2. patra, odkud se hlásí 
Vojtěch Koval a Martin Karlík. 

cca 04:45 
HRAD Kde je prezident Svoboda, jak je obsazen Pražský hrad
Hrad vstup: Tereza Chlubná – 1:00
zvuk do podkresu: 09 ulice bez lidí
Po čem: Kodek
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OHLÁŠENÍ: Jak to vypadalo u Pražského hradu před padesáti lety před rozedněním, řekne v živé rekon-
strukci přímo z místa Tereza Chlubná. 

cca 04:55 PÁSEK ohlášení přes moderátory 
OHLÁŠENÍ: Ve vysílání Československého rozhlasu jsme mohli 21. srpna ’68 slyšet touto dobou i letadla 
nad Prahou. Tady je záznam!
04:50 letadla nad rozhlasem
číslo: ZP4292534
stopáž: 1:12
Začíná: Přátelé, slyšíte…
Konči: …možné řešení. 
OHLÁŠENÍ: 

HODINA 05–06

Hosté: Pavel Žáček a Zdeněk Milt 

05:05 
HNED PO ZPRÁVÁCH 
PRAHA Jsou zatčeni čelní představitelé komunistické strany a vlády v čele s A. Dubčekem. Zadrženi byli 
mimo jiné Smrkovský, Kriegel, Špaček, Šimon, Sádovský, Slavík, Jakeš, Voleník a Kapek.
ÚV KSČ vstup: Zuzana Švejdová a Veronika Hlaváčová 
zvuk do podkresu: 10 dav rozzlobený chodba
Stopáž: 2:00
Po čem: KV
OHLÁŠENÍ: Zasedání předsednictva ÚV KSČ 21. srpna ’68 sice skončilo krátce po druhé hodině ráno, 
v budově ale stále zůstával Alexander Dubček a další funkcionáři strany. Teď se za nimi dostali cizí vojáci – 
pokračují z místa v živé rekonstrukci reportérky Zuzana Švejdová a Veronika Hlaváčová.

Pásek:
05:15 RÁDIO Z území NDR začíná špatnou češtinou vysílat proinvazní stanice Vltava. Svou činnost zahájila 
přečtením prohlášení TASS a společného prohlášení vrchního velení vojsk pěti států VS k ČSLA. Česko-
slovenský rozhlas vzápětí poté upozorňuje, že nelegální vysílač Vltava nemá s rozhlasem nic společného.
Rádio vstup: MODERÁTOŘI 
OHLÁŠENÍ: Z území NDR začíná okolo 05:15 špatnou češtinou vysílat proinvazní stanice Vltava. Činnost 
zahájila přečtením prohlášení TASS. Máme k dispozici záznam.
05:10 Vltava
číslo: ZP4292459
stopáž: 0:40
začíná: Hlásí se…
končí: …aktuálních událostech, Vltava.
OHLÁŠENÍ:

a hned za to:
05:11 Janíček, Šťovíčková Vltava reakce
OHLÁŠENÍ: Reportéři Československého rozhlasu se o nelegálním vysílači Vltava vzápětí dozvěděli 
a takto reagovali…
číslo: ZP4292465
stopáž: 1:29
začíná: Přátelé, víme…
končí: …prezidentem republiky.
OHLÁŠENÍ:

05:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY
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Hosté: Pavel Žáček a Petr Ullman

PÁSEK OHLÁŠENÍ: Opět archivní vysílání Československého rozhlasu – reportéři z pražských Vinohrad 
apelovali na lidi, aby zůstali v klidu. A uslyšíte také novinky z rána 21. srpna v Karlových Varech.
05:35 Janíček Vary situace
číslo: ZP4292576
stopáž: 1:57
začíná: Přátelé…
končí: …ještě nezhoršili.

cca 05:50 
PRAHA ULICE V průběhu časného rána na Prahu padaly letáky shazované z okupačních letadel. 
Pražské ulice vstup: Pavla Lioliasová 
zvuk do podkresu: NE 
Stopáž: 1:00
Po čem: SATELIT
OHLÁŠENÍ: Míříme do pražských ulic – před padesáti lety si nad ránem mohli lidé přečíst jeden leták. 
V živé rekonstrukci vše vysvětlí Pavla Lioliasová.

cca 05:55 
ČsT (Měšťanská Beseda – teď Hotel Beseda) Československá televize už chystala vysílání.
Beseda vstup: Jan Herget 
zvuk do podkresu: 10 dav rozzlobený chodba
Stopáž: 1:30
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Na začátek vysílání se před padesáti lety chystala také Československá televize – sídlila 
v dnešním hotelu Beseda v Praze, kde máme v živé zpravodajské rekonstrukci reportéra Jana Hergeta. 

Pásek:
OHLÁŠENÍ: Za chvíli tady bude s námi ve studiu další host, ostatně i před padesáti lety přišel zvukový 
mistr Miroš Svatoň do práce touto dobou. Řekne nám to sám v jedné ze vzpomínek…
cca 05:58 na konec hodiny napoutat zvukem dalšího hosta: ZVUK: „Do rádia jsem tehdy přišel na šestou…“ 
a teď přijde Miroš Svatoň opět na šestou.
05:58 Svatoň upoutávka
zvuk: ZP4297853
stopáž: 0:26
Začíná: Já jsem…
Končí: …začalo vysílat.
OHLÁŠENÍ:

HODINA 06–07

Hosté: Miroš Svatoň, Rudolf Čížek, Přemysl Sobotka

06:05 
HNED PO ZPRÁVÁCH
OSTRAVA a BRNO Vojska obsadila Vítkovické železárny a Novou huť, a také sekretariát komunistické 
strany v Brně. Z Brna a rozhlasu: Zasedal od časných hodin ranních. Ve svém posledním usnesení vyzývá 
všechny občany ke klidu a ujišťuje, že stojí pevně za Dubčekem, Černíkovou vládou a prezidentem Svobo-
dou. Totéž prohlášení bylo dnes v ranních hodinách vydáno KV KSČ v Brně.
Vstup Ostrava: Martin Knitl a PŘES MODERÁTORY Brno: Tomáš Kremr 
zvuk do podkresu: 18 dav ulice vzrušený a na druhý vstup 09 ulice bez lidí
Stopáž: 2:00
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Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Teď ranní Ostrava před padesáti lety, máme tam v živé zpravodajské rekonstrukci reportéra 
Martina Knitla. 
Knitl mluví

HNED OHLÁŠENÍ:
Z Ostravy ještě do Brna – další rekonstrukce rána 21. srpna a Tomáš Kremr!
Kremr mluví

HNED OHLÁŠENÍ:
A z Brna je také aktuální zpráva z archivního vysílání Československého rozhlasu.
06:10 situace v Brně
číslo: ZP4292557
stopáž: 0:51
Zač: A zpráva z Brna…
Kon: …opustit stanoviště.
OHLÁŠENÍ:

06:10 
RÁDIO Operativní pracoviště a Čs. rozhlas vysílá osobní vzkaz A. Dubčeka, který se obrací na pracující 
s prosbou, aby nastoupili na svá obvyklá pracoviště.
Rádio vstup z chodby druhého patra: Koval/Karlík 
stopáž: 1:30
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Krátce po šesté hodině ráno se vracíme do budovy Československého rozhlasu v Praze na 
Vinohradech, odkud se z živé rekonstrukce noci na 21. srpna hlásí Vojtěch Koval.

cca 06:20 RÁDIO Co se dělo u rozhlasu a Národního muzea v Praze. 
Rádio vstup: František Kuna 
zvuk do podkresu: 19 MIX 6 ulice lidi diskutující
Stopáž: 1:00
Po čem: linky květiny
OHLÁŠENÍ: Sledujeme také situaci přímo před budovou rozhlasu tady v Praze před padesáti lety. A v živé 
zpravodajské rekonstrukci teď má slovo František Kuna. 

cca 06:25 
JIŽNÍ ČECHY Tanky jsou v Plzni.
jižní Čechy vstup: Ľubomír Smatana
zvuk do podkresu: 07 Tank zpravodajská směna
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Teď nás čekají jižní Čechy – v Plzni je v živé zpravodajské rekonstrukci nachystán Ľubomír 
Smatana.

06:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Hosté: Rudolf Čížek a Eva Mudrová 

06:33 
HNED PO PŮLKÁCH
OHLÁŠENÍ:
Československý rozhlas po půl sedmé ráno vysílal naléhavé prohlášení.
06:33 Šťovíčková svolávání zasedání NS
číslo: ZP4292565
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stopáž: 0:43
začíná: Podle výzvy…
končí: …Národního shromáždění.
OHLÁŠENÍ:

06:34
RUMUNSKO Začalo zasedání výkonného výboru Rumunské komunistické strany, zabývající se otáz-
kou, jak reagovat na sovětskou invazi do Československa. Všichni účastníci invazi jednoznačně odsoudili. 
Po skončení jednání začal v Bukurešti na Revolučním náměstí za účasti prezidenta Ceaușesca masový 
protestní mítink, kterého se účastnilo 80 000 až 100 000 lidí. Rumunsko poté přijalo opatření k posílení 
obranyschopnosti země.
STUDIO příložník
Podkres: NE
stopáž: 1:00
OHLÁŠENÍ: Ze světa přicházely další reakce na začátek okupace. Teď Rumunsko, informace má Matěj Štýs.

Pásek:
JDEME PŘESNĚ NA ČAS 06:41:30 nejprve pustíme záznam:
OHLÁŠENÍ: 
Jedno ze zachovaných časových znamení z vysílání rozhlasu z rána 21. srpna.
ZVUK:
06:41:30 znělka a čas 
ZP4292591
00:31
Zač: znělka… Šest hodin 41 a půl minuty 21. srpna 1968…
Kon: …Národního shromáždění.
HNED ZA TO OHLÁŠENÍ jen přes moderátory: Československý rozhlas dále vysílal po celé ráno výzvu 
k lidem, aby se nenechali vyprovokovat a čelili vojskům pasivní rezistencí.
ZVUK
06:43 Šťovíčková a Dienstbier Karlín a studenti
číslo: ZP4292614
čas: 1:05
zač: Přátelé, právě…
kon: …ničím vyprovokovat.
OHLÁŠENÍ:

06:50 
OSTRAVA Ostravské studio Československého rozhlasu obsadila okupační vojska. Telefony ohluchly, 
vojáci zabavili také všechny klíče a přerušili spojení s Prahou.
Rádio vstup: Martin Knitl 
zvuk do podkresu: 10 dav rozzlobený chodba
Stopáž: 1:00
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Ostravské studio Československého rozhlasu touto dobou před padesáti lety – živá zpravo-
dajská rekonstrukce reportéra Martina Knitla.

Za to do rozhovoru s Evou Mudrovou:
06:50 Mudrová rozloučení z 28. 8. 1968
OHLÁŠENÍ: My máme přichystaný záznam úplného konce svobodného vysílání Československého rozhlasu 
Ostrava. Pojďte si to poslechnout s námi!
ZP4292655
0:54
zač: hudba… Obdrželi jsme…
kon: …dopočutia.
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06:55 
RÁDIO Jiří Dienstbier je na balkoně a mluví k lidem.
Vstup z rádia – balkonu podruhé: Koval/Karlík 
zvuk do podkresu: 18 dav ulice vzrušený a na konci zvuk – ZP4292630!
Stopáž: 1:00
po čem: Kodek
06:50 blíží se tanky
číslo: ZP4292630
čas: 0:55
zač: Dovolte, abych…
Kon: …naše vlast, naše země.
OHLÁŠENÍ:
Reportéři Československého rozhlasu tady v Praze také mluvili s lidmi z balkonu a oken. Slovo má v živé 
zpravodajské rekonstrukci na jednom z balkonů Vojtěch Koval.

HODINA 07–08

Host: Ondřej Neff 

07:05 
HNED PO ZPRÁVÁCH 
PRAHA Sovětští vojáci v domnění, že útočí na budovu Čs. rozhlasu, rozstříleli fasádu Národního muzea. 
Rádio vstup: František Kuna 
zvuk do podkresu: 20 Tankový kulomet 
stopáž: 1:00
Po čem: Kodek 
OHLÁŠENÍ: My v živé zpravodajské rekonstrukci rána 21. srpna hned předáváme slovo našemu reportérovi 
Františku Kunovi, který je u Národního muzea v centru Prahy. 

07:10 
JAROMĚŘ Město bude v následujících dnech velmi důležitým místem – začínají se tu shromažďovat 
vojska, aby tam vytvořila hlavní stanoviště na Náchodsku se specifickým cílem – využít stávající vojenskou 
nemocnici v Josefově pro potřebu okupačních vojsk.
Jaroměř vstup: Pařízek/Vaňura – 1:00 
zvuk do podkresu: 13 Tank manévrování
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: A teď dění v Jaroměři – živě rekonstrukce z místa od Martina Pařízka a Ondřeje Vaňury.

07:13 
HNED ZA TO přes moderátory:
OHLÁŠENÍ: Československý rozhlas i po sedmé hodině ráno stále opakoval výzvu Alexandra Dubčeka.
07:13 Dubček vzkaz
Číslo: ZP4297876
čas: 0:51
začíná: Vážení…
končí: …správných rukou.

cca 07:15 
LIBEREC Sovětští vojáci na náměstí v Liberci zahájili střelbu do okolí. 
Liberec vstup: 1:00
zvuk do podkresu: 21 samopal dávky 
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Sovětští vojáci zahájili palbu do lidí – v Liberci máme v živé zpravodajské rekonstrukci re-
portérku Lucii Fürstovou.
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07:20 
RÁDIO Před rozhlasem bylo stále více tanků. Šlo do tuhého. Sovětské jednotky pálily ostrými do okolních 
domů, tanky překonávaly barikády z vozidel. Podle zprávy, kterou jsme právě dostali, v ulici Vinohradská 
před rozhlasem, kousek pod rozhlasem, stojí šest tanků, s kterými diskutují naši občané. Nevíme tady, jak 
dlouho ještě budeme vysílat. Vážení přátelé, k rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými 
a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě, a to několik desítek metrů od vchodu do rozhlasu. 
Protože nevíme, jak dlouho ještě budeme moci vysílat, pravděpodobně je to už krátká chvíle, která nám 
zbývá, nezbývá než znovu připomenout to, co nám všem vzkázal Dubček. A navíc ještě jedna zpráva. Od 
občanů jsme se dozvěděli, že Čestmír Císař byl odvezen dvěma či třemi muži v civilu na neznámé místo. 
Jestliže to není pravda, prosíme s. Čestmíra Císaře, aby se nám ohlásil a zprávu dementoval. Vážení přátelé, 
domníváme se, že co v těchto chvílích bylo možno říci, jsme řekli. Je pravděpodobné, že se asi odmlčíme. 
Je třeba znovu asi si říct v těchto okamžicích, být klidní, já vím, je to velice těžké, nenechat se vyprovokovat, 
být důstojní. Přátelé, a věřit, že tato země je naše a že vláda věcí jejích se vrátí vždycky znovu do jejích rukou. 
Vážení přátelé, dokud máme možnost k vám hovořit, činíme tak a bohužel místo rezolucí, které nám neu-
stále posíláte a které jsou pořád v jednom smyslu, je tu zpráva mnohem vážnější. Směrem od Václavského 
náměstí je navršeno několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těl zadržet postup vojáků. Někteří lidé 
utíkají a volají „schovejte se“. Na budově proti rozhlasu je rozstřílena omítka, dopadlo sem několik desítek 
nábojů. Naši lidé se snaží s projíždějícími vojáky diskutovat. Diskuse je totiž to poslední, co nám zbývá. Co 
toto píšeme, nad našimi hlavami přelétávají obří dopravní letouny typu Antonov s reaktivními stíhačkami.
Rádio vstup: František Kuna – 1:00 
zvuk do podkresu: 22 MIX 1 Tank střelba před rozhlasem
stopáž: 1:00
po čem: linky květinářství
OHLÁŠENÍ: Tady – před budovou Československého rozhlasu v Praze bylo stále více tanků. Živá zpravo-
dajská rekonstrukce a František Kuna.
JDEME NA ČAS 07:27:00
Pásek: Ohlášení jen přes moderátory
OHLÁŠENÍ: Počkejme si na časové znamení z archivního vysílání Československého rozhlasu.
07:27 vozidla se rozjela
Číslo: ZP4297901
Čas: 0:35
Začíná: Je sedm hodin 27 minut, cizí lehká vozidla se…
Končí: …poslední chvíle.
OHLÁŠENÍ:

07:30 Zprávy v půl

Host: Ladislav Snopko 

07:33 
HNED PO PŮLKÁCH 
Pustíme zvuk, že se poprvé končí… Jen přes moderátory.
OHLÁŠENÍ: Situace okolo pražské budovy rozhlasu byla čím dál dramatičtější – další archivní záznam 
vysílání…
07:33 blíží se konec
Číslo: ZP4297914
Čas: 1:09
Začíná: Vážení přátelé…
Končí: …krveprolévání.

cca 07:40 
U ROZHLASU Z vedlejších ulic je slyšet automatická střelba, zdá se však, že jde o salvy mířené do vzduchu. 
Naši lidé odpovídají na střelbu hvízdotem. Cizí vojáci se nás snaží zastrašit. Máme zkušenosti se střelbou 
v ulicích. Z okolních domů padá omítka. To jsou zatím poslední zprávy z okolí rozhlasu.
Před rozhlasem: František Kuna
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Stopáž: 0:50
Podkres: 23 Tank před rozhlasem hlasy
Po čem: linky květiny
OHLÁŠENÍ: Nejnovější zprávy z okolí rozhlasu ráno 21. srpna ’68 přináší v živé zpravodajské rekonstrukci 
reportér František Kuna.

A HNED ZA TO ZVUK PŘES MODERÁTORY přerušili jsme vysílání…
OHLÁŠENÍ: Z vysílání poprvé zazněla státní hymna – měla značit konec vysílání… ale ještě tomu tak nebylo.
07:40 přerušené vysílání
Číslo: ZP4297929
Čas: 0:28
Začíná: znělka Prahy… Vážení…
Končí: …pokud to půjde.

07:45 
PRAHA NA ULICI Vycházejí zvláštní vydání deníků. 
Praha ulice vstup: Pavla Lioliasová a PŘES MODERÁTORY to předají Martinu Knitlovi – 2 × 1:00 
zvuk do podkresu: NE 
Po čem: SATELIT + kodek Knitl
OHLÁŠENÍ: K lidem se dostala čerstvá vydání novin – Praha a živá zpravodajská rekonstrukce od Pavly 
Lioliasové. 
Pavla mluví 

OHLÁŠENÍ: A v Ostravě máme v živé rekonstrukci rána 21. srpna Martina Knitla.
Knitl mluví

07:50 
U ROZHLASU Zatím vám ještě můžeme sdělit, že naši redaktoři obešli celou budovu rozhlasu po našich 
vnitřních chodbách a nikde nejsou zatím vidět žádní cizí vojáci. Střelba ustala před pěti minutami. A pra-
covníci rozhlasu se snaží uklidnit několik stovek občanů místním mikrofonem a tlampačem. Občané svými 
těly chtějí zabránit obsazení rozhlasu. Z prostoru Václavského náměstí k nám přicházejí další stovky lidí, 
pokud to je možné sledovat z okna, desítky lidí utíkají směrem nahoru po Vinohradské třídě. Dosud však nic 
nevidíme. Pouze z telefonátů rozhlasových posluchačů, kteří volají z bytů na Vinohradské a z budek, blíží 
se obrněná vozidla k rozhlasu. Zatím ale stále vysíláme, a dokud budeme moci, budeme vysílat.
Před rozhlasem: František Kuna
Stopáž: 1:50
Podkres: 23 Tank před rozhlasem hlasy
Po čem: linky květiny
OHLÁŠENÍ: K rozhlasu v Praze mířili další lidé – i přes výzvy reportérů – živá zpravodajská rekonstrukce 
a František Kuna.

HODINA 08–09

Host: Vlado Príkazský 

08:05 
HNED PO ZPRÁVÁCH
PRAHA Sovětské jednotky obsazují budovu ministerstva vnitra na Letné. 
Ministerstvo vstup: Pavel Novák
Stopáž: 1:00
Podkres: 19 MIX 6 ulice lidi diskutující
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Co se děje okolo osmé hodiny ráno 21. srpna u ministerstva vnitra v Praze ví v živé rekon-
strukci reportér Pavel Novák.
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08:10 
U ROZHLASU Horní část Vinohradské třídy je už plná tanků okupačních vojsk. Zatím se blíží k rozhlasu 
pomalu. Ze střechy rozhlasu bylo vidět nejméně deset obrněných vozů. Lidé se opět snaží zabarikádovat 
pomocí automobilů a těžkých nákladních vozů. Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu, ale nevíme, 
jak ještě dlouho se udrží tato situace. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vinohradské třídy. Lidé 
prchají směrem k naší budově před střelbou kulometů, samopalů a vykřikují Dubček, Dubček – a my se 
k nim připojujeme.
Rádio vstup: František Kuna 
Stopáž: 1:00 
zvuk do podkresu: 22 MIX 1 Tank střelba před rozhlasem
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: A opět jdeme před budovu rozhlasu v Praze za reportérem Františkem Kunou a jeho živou 
rekonstrukcí.

08:12 
PRAHA Začala mimořádně vysílat Československá televize (v té době vysílala až od 16 hodin). Ve studiu 
v Měšťanské besedě seděla Kamila Moučková. Spolu s ní tam byli režisér Pavel Vantuch, kameramani Přemysl 
Prokop a Petr Ulrych, šéfredaktor Televizních novin Kamil Winter a vedoucí tvůrčích týmů Televizních novin 
Miroslav Sígl. Moučková četla stanoviska k okupaci, diváci poprvé viděli filmové záběry z okupované Prahy. 
Rádio vstup: Jan Herget – 1:00
zvuk do podkresu: 05 zpravodajská směna
Po čem: kodek
OHLÁŠENÍ: Začalo už také mimořádné vysílání Československé televize – popíše teď v živé zpravodajské 
rekonstrukci od bývalého sídla televize – teď pražského hotelu Beseda – reportér Jan Herget.

cca 08:15 PÁSEK OHLÁŠENÍ PŘES MODERÁTORY
OHLÁŠENÍ: Střelba před Československým rozhlasem – přímo ze záznamu.
08:15 střelba
Číslo: ZP4297939
Čas: 0:56
Začíná: Přátelé…
Končí: …prauda zvíťazí.

08:20 
RÁDIO Ruští vojáci přišli do rozhlasu.
Rádio vstup od dveří: Koval/Karlík 
Stopáž: 1:00
zvuk do podkresu: 24 MIX 4 vojáci v rozhlase
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Cizí vojáci vstupují do centrály rozhlasu v Praze – živá zpravodajská rekonstrukce Vojtěcha 
Kovala a Martina Karlíka!

08:20 
PRAHA V televizi a poté rozhlasu běžel projev prezidenta Ludvíka Svobody z Pražského hradu. Bylo to 
jeho první veřejné vyjádření k okupaci, vyzval k rozvaze a klidu: „Drazí spoluobčané, v posledních hodinách 
vznikla v naší zemi složitá situace. V současné chvíli vám nemohu říci více k jejímu objasnění. Jako prezident 
Československé socialistické republiky se k vám obracím s plnou odpovědností, kterou jsem s přijetím 
této funkce převzal, a naléhavě vás žádám, abyste zachovali plnou rozvahu a naprostý klid. U vědomí své 
občanské odpovědnosti a v zájmu naší republiky nedopusťte, aby došlo k nepředloženým akcím. S důstoj-
ností a kázní, kterou jste prokazovali v minulých dnech, vyčkejte dalších kroků ústavních orgánů republiky.“ 
TV vstup: Jan Herget 
Stopáž: 1:00 
Podkres: 06 předsednictvo a na konci nahlásí zvuk – ZP4292470!
Po čem: Kodek
ZVUK:
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08:20 projev Svoboda
číslo: ZP4292470
stopáž: 1:11
Zač: Vážení spoluobčané… 
Kon: …orgánů republiky.
OHLÁŠENÍ: Přichází první vyjádření prezidenta republiky Ludvíka Svobody – od tehdejší budovy Česko-
slovenské televize se hlásí v živé rekonstrukci reportér Jan Herget!

08:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Host: Petr Pithart 
 
HNED PO PŮLKÁCH JEN PŘES MODERÁTORY
08:33–08:38 hymna a dál
OHLÁŠENÍ: V tuto dobu zbývaly poslední minuty do konce vysílání Československého rozhlasu před 
obsazením vysílacího pracoviště. Posluchači nejprve slyšeli opět státní hymnu…
Číslo: ZP4297950
Čas: 4:06
Začíná: hymna…
Končí: …odchodu vojsk.
OHLÁŠENÍ:

cca 08:46 
U ROZHLASU Sovětští vojáci minuli vchod do rozhlasu a odešli asi 20 metrů směrem k Václavskému 
náměstí. Zdá se, že nevědí, co dělat, shromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčileně. Jsou obklo-
peni několika stovkami našich lidí, kteří volají Dubček, Dubček, pískají a volají fuj. Sovětští vojáci střílejí do 
vzduchu a kulky létají v bezprostřední blízkosti našich oken.
U rádia vstup: Franta Kuna
Stopáž: 1:00 
Podkres: 18 dav ulice vzrušený
Po čem: linky květinářství
OHLÁŠENÍ: Ještě jeden pohled před rozhlas v živé rekonstrukci Františka Kuny.

cca 08:48 
RÁDIO Vojáci obsazují studio Čs. rozhlasu ve Vinohradské třídě. 
Rádio vstup od páternosteru: Koval/Karlík – 1:00
zvuk do podkresu: 10 dav rozzlobený chodba
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Vojáci obsazují studio Československého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze – pokračují 
v živé zpravodajské rekonstrukci Martin Karlík a Vojtěch Koval!

HODINA 09–10

Hosté: Viktor Fajnberg, Pavel Litvinov a Taťána Bajevová

09:05
PRAHA Do kanceláře A. Dubčeka na PÚV přicházejí sovětští důstojníci a příslušníci StB. Příslušník StB 
Dubčekovi, Kriegelovi, Smrkovskému a Špačkovi oznamuje, že jsou zatčeni jménem revolučního tribunálu, 
vedeného A. Indrou. Následně jsou odvedeni pryč. 

09:05 
HRADEC KRÁLOVÉ Na letiště dosedají sovětské vojenské letouny – mají ale problémy s českosloven-
skými vojáky, kteří jim odmítají vydat palivo. Křižovatkou u ČKD projíždí tanky do Hradce Králové.
Hradec vstup: Pařízek/Vaňura 
Stopáž: 1:00
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zvuk do podkresu: 01 letadlo přistávání
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Do kanceláře Alexandra Dubčeka na Ústředním výboru KSČ přicházejí sovětští důstojníci 
a příslušníci Státní bezpečnosti. Dubčekovi, Františku Kriegelovi nebo Josefu Smrkovskému oznamují, 
že jsou zatčeni jménem revolučního tribunálu. A my se pro čerstvé informace z rána 21. srpna ’68 vypra-
víme v živé zpravodajské rekonstrukci za našimi reportéry Martinem Pařízkem a Ondřejem Vaňurou do 
Hradce Králové!

A MODERÁTOR HNED NAHLÁSÍ PÁSEK:
OHLÁŠENÍ: Máme k dispozici také archivní záznam z vysílání hradeckého rozhlasu.
09:10 Hradec Králové letiště
číslo: ZP4292667
stopáž: 0:57
zač: Telefonovali nám…
kon: …a vy k nám tanky.
OHLÁŠENÍ:

09:30 PŮLKOVÉ ZPRÁVY

Host: Zdeněk Svěrák 

cca 09:40 
PRAHA Sovětští vojáci vtrhli do studia Čs. televize v budově Měšťanské besedy, přerušili vysílání, vyhnali 
zaměstnance a rozstříleli televizní zařízení.
Rádio vstup: Jan Herget – 1:00
zvuk do podkresu: 10 dav rozzlobený chodba
Po čem: Kodek
OHLÁŠENÍ: Sovětští vojáci také vtrhli do studia Československé televize – další živá zpravodajská re-
konstrukce a reportér Jan Herget!

KONEC
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Tereza Reková

ROZHLASOVÁ DOKUMENTARISTIK A V ZRCADLE

INTERNATIONAL FEATURE CONFERENCE

Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU 
v roce 2017.

Anotace
Cílem studie je přinést podrobnou charakteristiku termínů feature a dokument a zaměřit se na specifika 
rozhlasové dokumentární tvorby v České republice i v zahraničí. Její vývoj, konkrétní odlišnosti ve tvorbě 
jednotlivých národů i proměny chápání v terminologii týkající se rozhlasové dokumentaristiky, je demonst-
rován na příkladu mezinárodní rozhlasové konference International Feature Conference.

Klíčová slova
Rozhlasová dokumentaristika, dokument, feature, reportáž, pásmo, rozhlas, International Feature Confe-
rence, IFC, stereofonie, mezinárodní diskuzní platforma, specifika tvorby.

Autorka je studentkou doktorského programu Dramatická umění Divadelní fakulty Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně.
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1 Úvod

S poslechem rozhlasu si lidé často spojují hudbu (populární písničky) nebo publicistické rozhovory se zají-
mavými osobnostmi. Dokumentární tvorbu si pak většina publika představí primárně jako audiovizuální – to, 
že existuje rozhlasová dokumentární tvorba, ví výrazně menší procento posluchačů. Ještě menší skupina 
rozhlasových nadšenců nebo odborníků pak v charakteristice rozhlasové tvorby rozlišuje mezi žánry, jako je 
pásmo, dokument, reportáž, feature apod. Ani já jsem ještě před pár lety netušila, že rozhlasový dokument 
existuje. Postupně jsem se ale začala aktivně věnovat jeho tvorbě a poznávat specifika, přednosti i rizika 
v produkci rozhlasových dokumentů. Po několika letech praxe se mi v roce 2015 naskytla možnost vyces-
tovat do polského Lublinu, kde se konal 41. ročník rozhlasové konference International Feature Conference, 
kterou založil jeden z otců světové rozhlasové dokumentaristiky Peter Leonhard Braun. International Feature 
Conference je každoročním pracovním setkáním rozhlasových tvůrců z celého světa, kteří navzájem po-
slouchají své pořady a v odborných diskuzích hodnotí specifika, klady i zápory jednotlivých děl. Důležitost 
této konference tkví právě ve vzácném mezinárodním propojení jednotlivých tvůrců, v otevřených debatách 
a možnosti navázat pracovní kontakty po celém světě.

Výjezd do Lublinu mi změnil nahlížení na rozhlasovou dokumentaristiku a pomohl mi uvědomit si její 
celosvětový význam. Konferenci jsem již k dnešnímu dni navštívila třikrát, z toho jednou jsem na ní sama 
prezentovala svůj pořad. Zajímalo mě ale, čím to je, že se daří toto unikátní setkání udržet naživu už téměř 
půl století, a kdo jsou ti lidé, kteří svůj život zasvětili rozhlasu a každoročně organizují diskuzní platformu 
pro rozhlasové autory z celého světa. Proto jsem se rozhodla událost prozkoumat blíže – poznat historii 
konference, její vývoj, a odhalit konkrétní problémy, které se na konferenci řeší a řešily v průběhu let.

Historie International Feature Conference se ovšem neodmyslitelně pojí i s historií celosvětové rozhla-
sové dokumentární tvorby. Na půdorysu konference a skrze rozhovory se zakladateli a návštěvníky této 
platformy je každoročně možné monitorování vývoje rozhlasového dokumentu v zahraničí, konkrétních 
odlišností v tvorbě v jednotlivých státech i proměny chápání v terminologii týkající se rozhlasové dokumen-
taristiky. Pozoruhodné jsou především rozdílnosti v autorském vnímání žánrů rozhlasový dokument a roz-
hlasový feature. Oba žánry se totiž v praxi na mezinárodním poli často zaměňují a to může způsobit jistou 
nepřehlednost v terminologii. Zajímá mě, jestli je skutečně mezi oběma termíny zásadní rozdíl a nakolik je 
respektován jak v české, tak v zahraniční produkci. K tomuto zkoumání mě inspiroval také fakt, že zmíněná 
konference nese přímo v názvu výraz feature, i když se v jejím průběhu poslouchají a odborně rozebírají 
i pořady vyrobené jako dokumenty. Rozhlasový feature je navíc něco, čím se na českém poli detailně zabývá 
pouze rozhlasová tvůrkyně a teoretička Andrea Hanáčková, a to mi připadá vzhledem k barevnosti a za-
jímavosti daného žánru poněkud málo. Chci tedy v jistém směru navázat na dílo Hanáčkové, ale na rozdíl 
od ní se dokumentem a featurem zabývat především v zrcadle International Feature Conference – jedné 
z nejvýznamnějších událostí ve světě rozhlasové dokumentaristiky.

Použité informace jsem nastudovala nejen z české a zahraniční odborné literatury zabývající se rozhla-
sovou i televizní dokumentaristikou, z osobních archivů jednotlivých tvůrců či z rozsáhlého internetového 
archivu International Feature Conference, ale také mi významně pomohly rozhovory s rozhlasovými tvůrci 
z celého světa, které jsem pořídila metodou oral history. 1 Výzkum je však pouze odrazovým můstkem pro 
mnohem obšírnější studii, kterou v průběhu následujících let vypracuji v podobě své disertační práce.

1 Oral history (dále jen OH) je v původním významu označení pro ústně podávanou historii. Jedná se o prameny vytvořené 

v průběhu vzpomínání dotazovaného na prožité události a objektivizované ústním (nebo písemným) projevem. Existují 

dvě základní formy OH – buď se jedná o dotazování na určité historické události, které nám pomáhá poznat prožitky, 

aktivity a postoje narátora, nebo o dotazování na průběh celého života narátora v kontextu jeho osobních i společenských 

vztahů, významných historických událostí i každodenního života (VANĚK 2015).
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2 Charakteristika dokumentárních rozhlasových žánrů

Rozhlas býval často (i v posměšném slova smyslu) označován za „slepé médium“. Tuto teorii však ve svých 
pracích (například v Understanding Radio) rozebírá třeba britský teoretik Andrew Crisell. 2 Podle Crisella je 
slepota rozhlasového média (např. v proudovém vysílání) kompenzována neustálými předěly a zvukovými 
jingly, které posluchači připomínají, kterou stanici či pořad zrovna poslouchá. Zároveň však slepotu vnímá 
jako devízu (CRISELL 1994). Posluchač totiž při poslechu rozhlasových děl musí zapojit svou imaginaci, která 
tak tvoří intimní pouto mezi ním a tvůrcem (CHIGNELL 2009). „Rozhlasový dokument, lhostejný k vizuálním 
prioritám spojeným s televizní tvorbou, může vzít na první pohled nevýraznou každodenní aktivitu a vytvořit 
z ní cosi bohatého na významy. […] Z programu o sbírání (třeba pivních etiket, nahrávek nebo hmyzu) se 
může rychle stát příběh s mnohem hlubším významem – program o vášni, posedlosti, samotě či přátelství, 
anebo o všem zmíněném a ještě o něčem navíc“ 3 (CHIGNELL 2009: 22). I když posluchač zvukový materiál 
nevidí, zvuky stimulují jeho představivost a on si tak může ke slyšenému hlasu ve své imaginaci dosadit 
libovolnou tvář, obraz i vzhled prostředí, ve kterém se příběh odehrává. „Na rozdíl od televize, ve které je 
obraz limitován velikostí obrazovky, jsou rozhlasové obrazy tak velké, jak si je představíte. […] Virtuálně 
se můžeme dostat do jakékoliv situace, pokud jsme podpořeni vhodnou hudbou a správnými zvukovými 
efekty,“ 4 prohlašuje rozhlasový autor a teoretik Robert McLeish ve své knize Radio Production (MCLEISH 
2016: 2). Crisell dodává, že oproti televizi je produkce rozhlasových pořadů mnohem levnější. Posluchač 
navíc může při poslechu rádia vykonávat ještě nějakou sekundární činnost, zatímco při sledování televize je 
většinou upoutána celá jeho pozornost (CHIGNELL 2009). To je samozřejmě pravda – řada lidí při poslechu 
rozhlasu dělá domácí práce, řídí auto apod. Na druhou stranu je ale při poslechu komplikovanějších pořadů 
důležité, aby se posluchač soustředil, což při výkonu dalších činností může být obtížnější. Často tak může 
být intenzivní poslech ztížen či znemožněn roztěkaností posluchače.

Pro pochopení současné podoby žánru rozhlasové dokumentaristiky je nutné vyjasnit si charakteristiky 
týkající se tvorby rozhlasových pořadů obsahujících dokumentární prvky. Budu nejprve mluvit o dokumen-
tárním způsobu natáčení, pravidlech v tvorbě, charakteristice či o posluchačské percepci dokumentárních 
pořadů.

Dokumentární tvorba patří k nejnáročnějším odvětvím rozhlasové tvorby. Jejím hlavním úkolem je přinášet 
zprávu o lidech a jejich osudech – storytelling je její nedílnou součástí. „Samozřejmě, že všichni máme rádi 
příběhy. A to už od dětství, kdy nás naši rodiče ukládali do postele a vyprávěli nám příběhy. Bible – plná 
příběhů. Pohádky – plné příběhů. Hollywood – plný příběhů. Potřebujeme sledovat lidi v pohybu, nebo když 
řeší problémy. Nebo když mají vítr v zádech, či naopak proti sobě. A jak se vypořádávají s překážkami a ně-
kdy nad nimi zvítězí, a jindy zase prohrají. To je život,“ 5 soudí Belgičan Edwin Brys 6 (OH Brys 2017). Mnoho 
populárních příběhů (ať už ztvárněných filmově či rozhlasově) je navíc založeno na reálných událostech, což 
jen zvyšuje jejich přitažlivost. Z tohoto hlediska je, domnívám se, mnohem zajímavější zpracovávat příběhy, 
které se skutečně staly, i když často mohou působit nereálně – a to je právě úkol dokumentární tvorby. 

2 Andrew Crisell (*1943, Velká Británie) je profesor oboru Broadcasting Studies na britské univerzitě v Sunderlandu. Napsal 

několik významných knih zabývajících se historií a vývojem rozhlasu, např. Understanding Radio (1994), An Introductory 

History of British Broadcasting (2002) a A Study of Modern Television (2006).
3 „Radio documentary, unconcerned by the visual priorities of television, can take seemingly bland, everyday phenomena 

and create something ‚rich in meaning‘. […] A programme about collecting (for example collecting beer mats, records 

or insects) can quickly take on wider significance to become a programme about passion, or obsession, or loneliness, 

or sociability, or indeed all of these and more“ (CHIGNELL 2009: 22). Všechny překlady z angličtiny Tereza Reková.
4 „Unlike television, where the pictures are limited by the size of the screen, radio’s pictures are any size you care to make 

them. […] Created by appropriate sound effects and supported by the right music, virtually any situation can be brought 

to us“ (MCLEISH 2016: 2).
5 „Yes, of course we all like to hear stories, from our childhood when we were put to the bed by our parents, we like stories. 

The Bible, full of stories. Fairy tales – full of stories. Hollywood – full of stories. Yes, we need to see people move and 

struggling against, or having the wind in the back or the wind against one. And having obstacles in life, and we like to 

see how they are stronger than the obstacle sometimes, and sometimes they are losers. It’s all in the life“ (OH Brys 2017). 
6 Edwin Brys (*1945, Belgie) je belgický rozhlasový tvůrce, dlouhá léta vedl Radio Documentary Department na VRT 

(Vlaam se Radio- en Televisieomroep), člen European Broadcasting Union (EBU) Radio Documentary Project Group, 

držitel mnoha ocenění a zakladatel EBU Master School pro mladé dokumentaristy.
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A zatímco v televizi a filmu jsou vzhled postav, síla jejich emocí i prostředí, ve kterém se příběh odehrává, 
již dané a neměnné, při poslechu rozhlasu si posluchač může jednotlivé složky domýšlet a dotvářet ve své 
fantazii. Jeden z německých autorů Helmut Kopetzky 7 tvrdí, že dokument nikdy nezanikne právě díky mož-
nosti posluchačské vizualizace mluveného slova, a tím vlastně i jejich spoluúčasti na pořadu (KOPETZKY 2014). 

Osobně s uvedenými názory souhlasím. Výhody rozhlasové dokumentaristiky vidím v již zmíněné možnosti 
imaginace a intimity, ale také v jednodušší práci s respondentem. Z pozice autorky, která má zkušenost 
jak s televizní, tak s rozhlasovou tvorbou, připouštím, že před kamerou se často zpovídaný člověk tolik 
neuvolní, zatímco před malým rozhlasovým mikrofonem rychle zapomene, že je natáčen. Pro produkci 
rozhlasového dokumentu je navíc často potřeba jediného člověka do natáčecího štábu – a sice autora. Pro 
televizní natáčení je počet členů štábu výrazně vyšší a natáčení je tak mnohem nákladnější. Rozhlasový 
autor si průběh natáčení hlídá sám, což sice znamená větší zodpovědnost, ale zároveň také svobodu. Při 
filmovém natáčení se autor snímku, zpravidla režisér, musí spoléhat na schopnosti kameramana, zvukaře 
a dalších členů štábu, což sice může přinášet nové a zajímavé podněty, zároveň však přístup kolegů nemusí 
autorovi vyhovovat apod. Rozhlasová i televizní dokumentaristika si tak každá nese vlastní nezaměnitelnou 
charakteristiku, kterou je potřeba respektovat. 

V teoretických reflexích se zhruba od 60. let 20. století objevují různé definice toho, co je rozhlasová 
dokumentaristika. Běžné je tvrzení, že dokumentární tvorba a žánry, které pod ni spadají, by měly být 
především objektivní: „Dokument usiluje o vyváženost a objektivitu, autor zůstává v pozadí představeného 
tématu“ (HANÁČKOVÁ 2016: 18). Koncept objektivity by sám za sebe vydal na další disertační práci, nicméně 
je důležité zdůraznit, že stoprocentní objektivita neexistuje. 8 Všechna rozhodnutí, která jakýkoliv historik, 
dokumentarista či vědec učiní ve svém „objektivním výkladu či pojednání“, jsou učiněna právě jím, a proto 
se také stávají pouze subjektivním výběrem z reality. I když se kdokoliv může snažit popsat realitu co 
nejpravdivěji, vždy opomene některé detaily – protože je v tu chvíli nepovažuje za podstatné, zapomene 
na ně nebo u nich prostě nebyl – a tím realitu deformuje. „V tomto postmoderním věku bychom už měli 
rozumět tomu, že neexistuje absolutní a objektivní pravda – a určitě ne taková, jakou bychom mohli vakuově 
uchovat pomocí mikrofonu, zabalit ji do perfektního ranečku zvukové reality a naservírovat ji posluchači. 
Každý krok, který tvůrce provede, je předmětem sporu. Vytvářet dokumenty znamená rozhodovat se, roz-
hodovat se a rozhodovat se“ 9 (BIEWEN 2010: 5). Každý dokumentarista (či jakýkoliv jiný autor) má v rukou 
obrovskou moc střihem poupravit výpovědi svých respondentů tak, aby měly třeba i opačné vyznění či 
aby šly proti skutečnému názoru respondenta. Manipulace materiálem, a následně i posluchačem, je velmi 
jednoduchá a snadno zneužitelná. Každý střih v materiálu nese svůj význam a autor by měl být opatrný na 
to, v jakém kontextu střih vytvořil. Navíc respondent vždy na mikrofon sděluje pouze „svou“ pravdu. Proto 
je vlastně objektivita relativní. Tím se zabývá už Josef Maršík 10 ve svém Výběrovém slovníčku termínů slo-
vesné rozhlasové tvorby: „Rozhlasový dokument není jen pasivní zvukovou fotografií reality, ale obsahuje 
také subjektivní prvky. Vyplývají z autorova tvůrčího přístupu k tématu, např. k výběru faktů (archivních 
mgf. záznamů, citátů z písemných materiálů, svědeckých výpovědí apod.), k jejich uspořádání, interpretaci 
a k hledání nových vztahů a souvislostí. Subjektivní prvky obsahují rovněž samy dokumenty, např. archivní 
záznamy výpovědí osob“ (MARŠÍK 1999: 9).

Ve snaze zachytit co nejaktuálnější fakta se může také někdy stírat hranice mezi dokumentární tvorbou 
a publicistikou (v zahraničí označovanou jako current affairs 11). Druhý zmíněný žánr by však měl obsahovat 
více žurnalistických prvků, informací a strohých výpovědí. Dokumentární tvorba se naopak často věnuje 
detailům z každodenního života, intimním zpovědím konkrétních respondentů, nebo může být i emočně 

7 Helmut Kopetzky (*1940, Česká republika) je rozhlasový tvůrce i teoretik, který mimo jiné blízce spolupracoval se Zdeňkem 

Boučkem, významným českým dokumentaristou.
8 Tématem se zaobírá např. Pierre Bourdieu ve svých Pravidlech umění, nebo z historického hlediska také Hayden White 

v knize Tropika diskursu: Kulturně-kritické eseje (např. kapitola Interpretace v historii).
9 „In this postmodern age, we’re supposed to understand that there is no absolute, objective truth ‚out there‘ – certainly 

not one that we can vacuum up through a microphone, assemble into a perfect bundle of sonic reality and transmit to 

the listener. Every choice the producer makes is subject to dispute. […] To report is to decide, and decide, and decide“ 

(BIEWEN 2010: 5).
10 PhDr. Josef Maršík, CSc. (*1948, Česká republika), se věnuje teorii a praxi rozhlasové žurnalistické tvorby.
11 Current affairs je označení pro publicistické aktuální reportáže z místa dění, které obsahují dokumentární prvky, ale měly 

by být hlavně faktické. Na mezinárodní soutěži Prix Europa existuje samostatná soutěžní kategorie Current affairs.
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zabarvená. Publicistika se zabývá především klíčovými aktuálními tématy ovlivňujícími širší společnost.
Kvůli tomu, že se v souvislosti s dokumentem často objevují termíny jako „fakta“, „objektivita“ a „věcnost“, 

může takové označení pořadu posluchače (či diváky v případě filmového dokumentu) odradit. Obecně se 
lidé mnohdy domnívají, že dokumentární tvorba znamená něco didaktického, popisného, nezáživného. 
Něco, co vyžaduje vysokou míru soustředění – a co tedy není vhodné k běžnému proudovému poslechu. 
Z pozice tvůrce dokumentů mohu říct, že se často setkávám s tím, že potenciální posluchači či diváci označí 
dílo za tematicky zajímavé a že „se na ně těší“, ale „poslechnou si ho později, až na to bude vhodná chvíle“, 
protože „teď se nemohou plně soustředit“. Tato hledání vhodné chvíle pak vedou k tomu, že si dokument 
nikdy neposlechnou. Rovnou totiž předpokládají, že poslech něčeho takového vyžaduje jisté intelektuální 
vypětí, které ale velká část publika vynakládat nechce. Publikum se chce bavit.

„Kolem roku 1998 jsme zakládali American RadioWorks – novou platformu rozhlasových dokumentů. 
Manažer nám ale kladl na srdce, abychom své pořady vysílané na veřejnoprávním rádiu rozhodně neozna-
čovali za dokumenty. To je prý jistá smrt a nikdo to nebude chtít vysílat. Stanice se budou bát toho, že ztratí 
posluchače. Říkal nám: Raději to nazvěte ‚speciál‘, ‚speciální reportáž‘ nebo ‚zvukový spektákl‘…, vlastně 
jakkoliv, jen ne ‚dokument‘!“ 12 vzpomíná John Biewen 13 v úvodu ke knize Reality Radio: Telling True Stories 
in Sound (BIEWEN 2010: 1). „Tahle rada byla pochopitelná, i když dnes už zastaralá. Ale je pravda, že ještě 
ve dvacátém století evokoval mnoha lidem výraz ‚dokument‘ vzpomínky na historické filmy, které museli 
povinně sledovat ve škole… s bradou opřenou o ruce, s očima zamlženýma, pakliže vůbec otevřenýma… za 
poslechu popisu dění sdělovaného vypravěčem s nesnesitelně nízko položeným hlasem“ 14 (BIEWEN 2010: 1).

Současně se zde ale nabízí prostor pro polemiku – přestože většinové publikum dokumentární tvorbu 
masově nevyhledává, mezi mládeží a různými specifickými skupinami se tento žánr začíná těšit čím dál 
větší oblibě. Souběžně s vývojem nových technologií a způsobů poslechu (podcasty atd.) se posluchačské 
pole rozšiřuje. Např. v České republice se zvětšuje množství rozhlasových cyklů, ve kterých jsou doku-
menty pouštěny, a běžný posluchač má díky tomu větší šanci při proudovém poslechu narazit právě na 
dokument. Dokumentaristé se u nás také začínají více prezentovat i na sociálních sítích a v roce 2017 mimo 
jiné započala fúze mezinárodního festivalu filmových dokumentů Ji.hlava a celostátní soutěžní přehlídky 
rozhlasových dokumentů REPORT, která má za následek rozšíření povědomí filmového publika navštěvu-
jícího Ji.hlavu o rozhlasovém dokumentu a popularizaci audio tvorby. Mezi prvními reakcemi návštěvníků 
Ji.hlavy 2017 se objevily teorie o tom, že rozhlasový dokument je do jisté míry „underground“, a to vlastně 
na mladé publikum působí přitažlivě. Samozřejmě, že tyto názory nejsou příliš relevantní, na druhou stranu 
z nich plyne, že se zájem o rozhlasový dokument může do budoucna zvyšovat. „V jednadvacátém století už 
výraz ‚dokument‘ pro lidi není tak nepříjemný jako třeba růžičková kapusta. Právě naopak – dokumentární 
tvorba je vlastně skoro cool,“ 15 glosuje ve své knize Biewen (BIEWEN 2010: 3). Pokud se tedy komunita roz-
hlasových dokumentaristů nezapouzdří a bude se nadále rozvíjet a rozšiřovat, může se žánr stát obecně 
známým a mít také větší dosah.

12 „Around 1998 […] we were getting ready to launch American RadioWorks, a new documentary production unit for the 

public radio system. […] A manager at a major station offered us some marketing advice. Whatever you do, he said, 

don’t call these shows documentaries. That’s instant death. Stations won’t air them. Program directors will fear mass 

abandonment by their audiences; they‘ll imagine the twisting of radio dials across the land. Call it a ‚special‘, or ‚a special 

report‘. A ‚sonic extravaganza‘, or something. Anything but a ‚documentary‘!“ (BIEWEN 2010: 1).
13 John Biewen je rozhlasový režisér, žurnalista, dokumentarista a teoretik, rozhlasu se věnuje již více než třicet let. Mo-

mentálně působí v Center for Documentary Studies na Duke University v Severní Karolíně, USA.
14 „This advice was understandable, if outdated. To a lot of people back in the twentieth century, the word ‚documentary‘ 

evoked memories of films watched from a schoolroom desk, chin propped on folded arms, eyes glazed if open at all. […] 

the herd’s movements described dispassionately by that Narrator with the impossibly low voice“ (BIEWEN 2010: 1).
15 „Here in the twenty-first century, the word ‚documentary‘, at least to public radio listeners, has come to evoke something 

other than sonic Brussels sprouts. It’s come to stand for something almost cool“ (BIEWEN 2010: 3). Pozn. autorky studie: 

Slovo „documentary“ jsem v překladu uvedla jako „dokumentární tvorba“, neboť se autor v kontextu zabývá nejen výslovně 

dokumentem, ale souhrnně všemi odvětvími patřícími pod dokumentární tvorbu.
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Terminologie

Jak uvádí Maršík, slovo dokument pochází z latinského „documentum“, což je svědectví, důkaz, doklad, 
poučení, a z „document“, anglického a francouzského výrazu pro listinu, dokument apod. (MARŠÍK 1999: 9). 
Podrobnější analýzou se zabývají autoři Barbora Osvaldová a Jan Halada ve své Encyklopedii praktické žurna-
listiky. Uvádí, že dokument je „písemný, zvukový nebo obrazový doklad (zápisek, list, noviny, časopisy, kniha, 
výstřižek, záznam 16) podávající důkazy o osobách, jevech, událostech nebo o době obecně a osvědčující 
jejich pravdivost“. Dokumenty by měly být ověřené z oficiálního pramene nebo ze dvou nezávislých zdrojů; 
v audiovizuální tvorbě obecné označení pro všechny druhy a žánry (filmové, televizní, video aj.) založené 
na principu dokumentárního zobrazování skutečnosti metodou přímé a konkrétní svědecké výpovědi v po-
době autentického, průkazného a faktograficky co nejplnohodnotnějšího obrazu a zvuku (HALADA 2002: 57). 
Podle Maršíka je dokument v tomto významu „obecné označení skupiny žánrů uplatňujících jako základní 
tvůrčí princip zaznamenání autentického zvukového svědectví o osobách a událostech“ (MARŠÍK 1999: 9). 

Samostatný žánr charakterizuje také dokumentaristka a dramaturgyně Blanka Stárková, pro kterou roz-
hlasový dokument není svědectvím či záznamem verbální nebo zvukové reality, ale označením širokého 
rozhlasového žánru, který z předchozích obsahů vychází, ve stejné chvíli se však vyznačuje velmi vysokou 
mírou záměrné autorské organizace zvukového materiálu a vědomou kompozicí více strukturních prvků, 
z nichž každý má v celku díla zřetelnou sémantickou funkci (STÁRKOVÁ 2005). Maršík zároveň připouští, že 
rozhlasová dokumentaristika na rozdíl od publicistických postupů podřizuje autorův subjekt ve prospěch 
objektu. Dokument by tedy měl být především autentický, a síla jednotlivých materiálů se dá zdůraznit 
střihovou skladbou či komentářem – dokumentární materiál se totiž vždy střihem atomizuje na menší čás-
ti, které se vzápětí spojí dohromady v novém pořadí vytvářejícím celistvý, významově přesnější program.

Charakteristika

Počátky rozhlasové dokumentaristiky se často spojují se vzdělávacími rozhlasovými pásmy, která tvořila 
velkou část vysílání už ve 20. a 30. letech 20. století. Ještě několik desítek let poté ale zdaleka neměl roz-
hlasový dokument, v některých zemích označovaný jako „feature“, takovou podobu, jakou známe dnes. 
Záměrně uvádím „dokument, v některých zemích označovaný jako feature“ – neboť rozkolísaná terminologie 
již potrápila mnoho teoretiků (v České republice především Andreu Hanáčkovou 17). Praktici se však otázkou 
názvosloví příliš nezaobírají: „Mezi rozhlasovým dokumentem a featurem dnes není žádný rozdíl“, 18 domnívá 
se jeden z předních rozhlasových tvůrců Peter Leonhard Braun 19 (OH Braun 2017). Jeho pohledem na vývoj 
dokumentární tvorby a důvody, proč dnes zastává tak vyhraněný názor, se budu zabývat v předloženém 
textu později. Nyní považuji za nezbytné předložit základní charakteristiku obou pojmů tak, jak jsou defi-
novány v různých odborných publikacích, neboť odborná veřejnost i teoretici z oboru radio studies 20 pova -
žují dokument a feature za dva svébytné žánry – i když o nich často (stejně jako Braun) hovoří dohromady.

16 František Horvat ve svém pojednání Zvukové dokumenty a rozhlasové vysílání rozděluje zvukový dokument a zvukový 

záznam takto: Zvukový záznam = vše, co se kdy odvysílalo, pokud se nejedná o živé vysílání, při kterém se záznam ne-

pořizuje (ovšem dnes se záznam pořizuje pro kontrolní účely vždy). Zvukový dokument = pouze část z těchto záznamů 

vybraná redaktorem či pracovníkem archivu podle určitých kritérií, která se na takový výběr aplikují (především hledisko 

trvalé historicko-dokumentární a umělecké hodnoty pro potřeby vysílání a pro historiografické či studijní důvody). Zvukový 

dokument je tedy každá výjimečná myšlenka, jev či událost zaznamenaná, zakonzervovaná a znovu reprodukovatelná 

prostřednictvím technického zařízení (srov. ORÍŠEK 1983).
17 Andrea Hanáčková (*1972, Česká republika) je česká rozhlasová teoretička, dokumentaristka, scenáristka, administrá-

torka specializované internetové stránky RadioDock.cz.
18 „No, there is no difference between feature and documentary today“ (OH Braun 2017).
19 Peter Leonhard Braun (*1929, Německo) je významný tvůrce rozhlasových dokumentů a featurů, průkopník stereofonie, 

zakladatel International Feature Conference a Prix Futura Berlin, která se v průběhu let transformovala na Prix Europa.
20 V předmluvě své knihy Key Concepts in Radio Studies autor Hugh Chignell uvádí, že se jedná o historicky první knihu 

s výrazem „radio studies“ ve svém názvu. Připouští, že rozhlasem jako takovým se už zaobírala spousta teoretiků – hlavně 

po technické stránce, ale odborné literatury o historii, způsobu mluvy a o tvorbě rozhlasových pořadů je pomálu (CHIGNELL 

2009: 1). Existuje také celosvětová skupina RADIO STUDIES tvořená z rozhlasových tvůrců a fanoušků, kteří si přes 
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Rozhlasový dokument by podle Andrey Hanáčkové měl být „postaven výhradně na faktech, prezento-
vaných buď respondenty, citací odborné literatury, nebo archivními záběry. Autorský přístup je představen 
skrze výběr tématu, akcentaci důležitých faktů, střihovou skladbu. Autor se však zdržuje komentářů a prů-
vodní slovo omezuje na minimum nebo ho zcela eliminuje“ (HANÁČKOVÁ 2011: 187). Jednoduše řečeno je 
dokument věcný a vyvážený, založený na faktickém popisu reality zprostředkovaném především pomocí 
rozhovorů, pozorování a aktualizace (HANÁČKOVÁ 2016: 19). S tím se pojí také několik způsobů dokumen-
tárního natáčení, které rozebírá Halada a Osvaldová:

• natáčení bezprostřední, autentické a reportážní zpravidla jedinečných a neopakovatelných událostí, 
do jejichž průběhu nemůže autor nijak zasahovat, ani je upravovat;

• natáčení upravené, rekonstrukční snímání, jemuž předchází obvykle důkladné studium materiálu 
a promyšlený přístup k zobrazení jevu, včetně účelné úpravy, rekonstrukce či inscenace jeho důle-
žitých momentů, aniž by byla přitom deformována jeho autenticita a pravdivost;

• střihový postup využívající archivní obrazové a zvukové materiály (statické i kinetické, mnohdy nově 
objevené amatérské záběry nebo zatím nepublikované odtajněné dokumenty) k novému pohledu 
a hodnocení historických událostí doby (HALADA 2002).

V dokumentu mohou být použity herecké hlasy, nicméně ty slouží k tomu, aby promlouvaly maximálně 
věcně a v minimální stylizaci. Dramatičnosti dosahuje autor nikoliv skrze emotivní herecké projevy, ale díky 
kompozičním prvkům nebo třeba prostřednictvím archivních záběrů. Ty se dají používat různými způsoby – 
a sice buď podle tzv. „dvojtečkové dramaturgie“, ve které hlasatel uvede dané téma, jméno účinkujícího, 
ohlásí konkrétní archivní snímek a poté pustí daný záběr, nebo jako dramatické prvky bez vysvětlujícího 
moderátorského slova, čímž může vzniknout působivý zvukový obraz (HANÁČKOVÁ 2010: 39).

Samozřejmě, že i pravidla, podle kterých jsou rozhlasové dokumenty tvořeny, se neustále vyvíjejí, avšak 
na řádcích výše jsem uvedla zažité definice, které se mohou v průběhu let proměňovat, ale jejich podstata 
zůstává v platnosti.

Rozhlasový feature

Maršík ve svém Slovníčku uvádí, že feature pochází z anglického výrazu pro rys, znak, prvek, např. obličeje, 
kultury či krajiny, charakteristickou stránku nebo hlavní zajímavost. Z publicistických tvůrčích postupů využívá 
feature zejména dokumentárnost, z literárních může uplatnit stylizaci, fabulaci, dramatickou kompoziční 
stavbu, někdy také fikci – prvky vzájemně spojuje metodou montáže. Smyslem featuru je podle Maršíka 
zobrazení nanejvýše aktuálního tématu v různých rovinách a souvislostech, v kombinaci racionálních po-
stupů s emocionální působivostí na posluchače (MARŠÍK 1999: 12).

Zdeněk Bouček 21 vnímá tento žánr jako „reflexi o světě a o nás v něm ve všech situacích a podobách, 
úspěších a frustracích“ (BOUČEK 1992: 15). Feature by se, oproti dokumentu, který často pojednává o vel-
kých tématech v celé šíři, měl soustředit spíše na zachycení výjimečného detailu, skrze nějž ve výsledku 
může poukázat na celý kontext, jeho komplikovanost a komplexnost. Celkově by měl být osobnější a umě-
lečtější. Dále Bouček definuje feature takto: „Feature ve své dnešní podobě [text vznikl v roce 1992, pozn. 
autorky studie] je zvukově nápaditý, příběhem či stavbou vyklenutý, ve struktuře zpravidla dynamický, často 
polyfonní, citlivě vyvážený a vždy plně autentický výsostně rozhlasový tvar v trvání od 15 až po 50 minut“ 
(HANÁČKOVÁ 2005).

Hanáčková ve své disertační práci uvádí, že feature se vyznačuje silnou pozicí autora, který často vyjad-
řuje svůj postoj k dané problematice. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že v posledních letech je již běžné, že si 
v tomto žánru čtou průvodní slovo autoři sami a stávají se tak pro posluchače slyšitelným, nikoliv pouze tuše-
ným průvodcem celým pořadem. Autoři featuru si často veškerý materiál nahrávají sami, jsou tedy současně 
i zvukaři a dramaturgy na místě natáčení – a tak si s respondentem (neboli sociálním hercem) často vybudují 
blízký vztah založený na důvěře. Výpovědi díky tomu bývají otevřenější a intimnější, autoři mohou ovlivňovat 

službu Gmail posílají nejnovější informace z prostředí rozhlasu, ale také výzkumné otázky, na které jejich kolegové ze 

zahraničí reagují, a informují se tak o trendech a tendencích panujících všude po světě.
21 Zdeněk Bouček (1941–2005) byl reportér, dokumentarista, režisér, teoretik, publicista, lektor, zástupce České republiky 

v EBU, spoluzakladatel SRT (Sdružení pro rozhlasovou tvorbu).
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rozhodnutí sociálních herců i konkrétní situace – jsou jim prostě partnery. Posléze natočený materiál také 
ve střihových programech editují, míchají zvukové stopy, 22 zabývají se soundscapem 23 a ve finální fázi pořad 
také sami propagují. Hanáčková dále dodává, že „zachování pravdivosti výpovědi je hlavní ambicí autora 
stejně jako v dokumentu. Syžet krystalizuje postupně při střihu a komponování záběrů. Stěžejní výpovědní 
hodnotu má celkový zvuk dokumentu, jenž autor vytváří z promluv, reportážních i uměle vytvořených zvuků, 
hudby a ticha. Pro podporu svého tématu volí v narativní verbální složce featuru i literární nebo poetické 
prvky. Autor vždy usiluje o zvukovou bohatost pořadu, dbá už ve fázi natáčení o co nejpřesnější zachycení 
autentického zvukového prostředí respondenta. Mění záběr mikrofonu od polodetailu k detailu, od polocelků 
k celku; využívá vícezdrojové natáčení, mění velikost záběrů i úhel mikrofonu. Časosběrná metoda natáčení 
je spíše standardem nežli výjimkou v běžném profesním životě autora featurů“ (HANÁČKOVÁ 2016: 16–17).

O featuru padla zmínka už v ročence britské stanice British Broadcasting Corporation z roku 1929 (BBC 
Year Book 1929). Jednalo se tehdy o tzv. featured programmes neboli o pásma tvořená především mluve-
ným slovem a hudbou, určená pro vánoční a novoroční vysílání. Josef Branžovský 24 ve své knize O featuru 
a pásmu parafrázuje slova Felixe Feltona a píše, že koncovka „d“ časem odpadla a označení „feature“ zů-
stalo pro všechny podobné typy pořadů (BRANŽOVSKÝ 2005: 62). Termín „feature“ tedy nevznikl z potřeby 
vymyslet trefný název, nýbrž spíše náhodně.

Obsah charakteristiky featuru se během let hodně změnil. Koncem 50. let 20. století byly za featury 
označovány vyfabulované příběhy sepsané u redaktorského stolu a natočené s herci ve studiu. O deset let 
později však posluchači pod stejným názvem mohli slyšet zvukové snímky reportážního charakteru, zalo-
žené na autentickém prožitku autora. Nejednoznačnost definice se tak prolíná celou historií žánru feature. 
Některé definice si dokonce odporují. „Každá definice je svědkem doby a stupně poznání“ (BOUČEK 1992: 15). 

V českém kontextu se termín příliš neuchytil. O tom svědčí také výzkum Hanáčkové. Mezi lety 2010, kdy 
vydala svou disertační práci věnující se právě problematice featuru, a 2016, kdy obhájila práci habilitační, 
prošla názorovým vývojem a ve své habilitační práci uznala, že (i vzhledem k rozhlasové praxi) je nakonec 
nucena své závěry výrazně revidovat, a „netrvat na nešetrném používání tohoto špatně skloňovatelného 
výrazu“ (HANÁČKOVÁ 2016: 16). „Feature jako výraz, který se používá v Kanadě, Austrálii a v Evropě, odkazuje 
k žánru, který je odvážnější a umělečtější než cokoliv, co můžeme slyšet v USA. Brookes píše o pokusech 
nevysvětlovat věci, ale dávat posluchačům příležitost sbírat kousky puzzle…, které se spojí až později“ 25 
(BIEWEN 2010: 10). 

Jako puzzle se dají označit i další definice žánru feature. Branžovský se zabývá featurem jako mono-
tematickým pásmem, buď publicistickým, nebo vzdělávacím, které používá prvky polymorfie, přetržitosti 
a fabulizace (BRANŽOVSKÝ 1969: 65). Podobně se na feature dívá i Alena Štěrbová 26: „Vývoj klasického 
i moderního českého rozhlasového pásma mě přesvědčuje, že není třeba dělat zásadní rozdíl mezi pásmem 
a feature“ (ŠTĚRBOVÁ 1995: 116). Vedle pásma bývá feature také často zaměňován s reportáží. „Reportáž 
je o tom, co se stalo, kde a kdy. Musí být krátká. Je aktuální, někdy je o tom, co se stalo dnes. Může být 
i o událostech z minulosti, ale hlavní je, že je krátká. Feature jde ale mnohem více do hloubky. A hlavně si 
klade otázku: Jak se to stalo? Proč? A jedna z úplně nejdůležitějších otázek je: Jak to mohlo zajít tak da-
leko? Když se podíváte na životy těch lidí…, jak to mohlo zajít tak daleko?“ 27 rozlišuje rozdíly mezi dvěma 

22 Vyrovnávají úrovně hlasitosti, odstraňují šum z nahrávek, čistí výpovědi respondentů od nadbytečných „parazitních“ slov, 

kladou důraz na sdělení atd.
23 Soundscape je termín často používaný při odborných diskuzích. Jedná se o „akustické prostředí“ pořadu, jednotlivé 

zvukové vrstvy a jejich způsob smíchání atd. I naše životy mají svůj vlastní soundscape – a sice všechny zvuky, které 

kolem sebe vnímáme. Stejně tak je to i v rozhlase.
24 Josef Branžovský (1909–1992) byl rozhlasový teoretik a spisovatel.
25 „Feature, as the word is used in Canada, Australia, and Europe, refers to a radio genre more boldly artistic than anything 

regularly heard in this country (US). Brookes writes of trying ‚not to explain things but to give listeners bits of a puzzle 

that… come together later‘“ (BIEWEN 2010: 10).
26 Alena Štěrbová (*1939, Česká republika) je bohemistka, literární historička se zaměřením na dějiny české literatury, 

divadla a dramatu, rozhlasová teoretička.
27 „Reportage is about what happened, where and when. It has to be short. It’s up to date, it’s happened mostly today. It can 

have happened in the past but it had a short form. The feature goes much more further than that and puts the question: 

How has it happened? Or why? One of the most interesting question in life is: How could it come so far? When you look 

at lives of people, how could it come so far?“ (OH Brys 2017).
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žánry Brys (OH Brys 2017). Reportáží se detailně zabývá i Maršík, který uvádí, že v tradici české rozhlasové 
publicistické tvorby má feature nejblíže právě k reportáži. Ovšem je důležité rozlišovat mezi reportáží jako 
metodou rozhlasové žurnalistické tvorby, která bývá uplatňována především v publicistických formách (re-
portážní rozhovor, pásmo, komentář, fejeton), a reportáží jako svébytným žánrem na rozhraní zpravodajství 
a publicistiky (MARŠÍK 1999: 24). V další charakteristice reportáže Maršík uvádí, že jejím základním principem 
je autentické, okamžité, přesné, věcné, očité svědectví reportéra, který pozoruje určité dění (zpravidla časově 
ohraničené) a své poznání bezprostředně sděluje prostřednictvím popisu a vypravování posluchačům, kteří 
se tak stávají spoluúčastníky události. K vysvětlení děje autor používá rozhovorů, dokumentárního zvukového 
zachycení prostředí, zaměřuje se na podstatné rysy, hledá souvislosti, hodnotí je a sděluje své stanovisko 
(MARŠÍK 1999: 24). Reportáž má tak mnoho společných znaků se žánry jako dokument či feature – i přesto 
se však jedná o odlišný žánr, pouze úzce spjatý se dvěma zmíněnými. „Feature zahrnuje vše, místo aby se 
vymezoval, obsahuje prvky prózy, poezie, konverzací, reportáže, ticha, zvuků i hluků v jakékoliv kombinaci 
či poměru,“ 28 domnívá se Don Mowatt 29 (MOWATT 1982). Nakonec je ale v praxi možná rozhodující intuice 
autora a jeho vlastní rozhodnutí o tom, jakým žánrem svůj pořad označí.

V jednotlivých zemích se liší délka featurů. Například na International Feature Conference, kterou se budu 
podrobněji zabývat dále v textu, se v roce 1982 mezi nejkratšími prezentovanými featury objevil patnáctimi-
nutový pořad z USA. 30 Oproti tomu např. Francie byla na konferenci reprezentována featurem o délce dvou 
a půl hodin. 31 Nedá se přesně určit, co je vhodná délka pro pořad, neboť každé téma si vyžaduje jiný přístup 
i jinak velký prostor. V šedesátých letech bylo v Německu běžné (to můžeme vidět i na Braunově tvorbě), 
že dokumenty měly zhruba hodinu. Dnes, v roce 2017, pořady často zabírají poloviční čas. Osobně jsem 
spíše zastáncem kratších a hutnějších dokumentů – avšak je pravda, že některá témata se do půl hodiny 
vtěsnat nedají, a pakliže ano, vyžádají si pokračování, a vznikne tak dokumentární cyklus. S rozdílností délky 
pořadů v jednotlivých zemích se pojí také nemožnost sjednocení vysílacích časů vymezených pro featury. 
V každém státě existuje jiný vysílací blok prezentovaný v jiné dny i v jinou dobu. 32 

Featury objevují akustické možnosti, kvality i rozmanitost zvuku jako takového – včetně různých podob 
lidské mluvy, ať už se jedná o spontánní výpověď či čtenou prózu nebo poezii. Zároveň tvůrci umožňují 
pracovat s hudbou a zvukovými efekty (obojí může být umělé i přirozené). Všechny tyto možnosti se před 
rozhlasovými tvůrci otevřely ve třicátých letech s počátkem zaznamenávání zvuku (CHIGNELL 2009: 23). 
Nemožnost přesně určit hranice featuru paradoxně odkazuje i k tomu, že se v České republice nenašel 
vhodný slovní ekvivalent, či prostě český název pro celý tento žánr. Charakteristiku žánru feature bych tedy 
ráda uzavřela slovy Josefa Branžovského, který sice ve svém výkladu mluví o pásmu, ale ani po mnohaletém 
pátrání po rozdílech mezi jednotlivými typy pásma 33 a featurem vlastně nedospěl k přesnému rozlišení, 
a jeho slova se tak vztahují k oběma žánrům: „Může být delší než hodinu, ale i kratší než deset minut, může 
použít fiktivních prvků, ale také se bez nich obejít, může budovat na reportážních záběrech, ale i na psaném 
textu, může nasadit všechny formy publicistického i uměleckého slova, prozaického i veršovaného, k tomu 
hudbu i zvuk, ale může se také spokojit s jednoduchým vypravěčstvím, může hýřit bohatstvím, ale též se 
odívat prostotou“ (BRANŽOVSKÝ 1990: 7).

28 „The feature is inclusive rather than exclusive, containing elements of prose, poetry, conversation, reportage, silence, 

sounds and noise in any combinations or proportions“ (MOWATT 1982).
29 Don Mowatt je kanadský autor featurů a libretista, který se dokumentární tvorbě učil právě u Brauna. Braunův styl a po-

znatky o stereofonii, akustické kompozici, stavbě zvuků atd. pak v letech 1970 až 1990 přenesl a uplatňoval v Kanadě 

(stanice CBC). 
30 Jednalo se o pořad s názvem Ernami – Behind the Scenes at the Dallas Opera.
31 Francie byla zastoupena dvěma podobně dlouhými pořady, a sice Cowboys – or the Return to North America Trough the 

Bering Strait a Pologne – Polska – Polcha.
32 Např. ve Francii měli v roce 1982 vymezenou vysílací dobu pro dokument každou neděli od 20.40 do 23.00 (série z paříž-

ského Atelier de Création Radiophonique), na BBC London se tehdy produkovaly kratší pořady, které se vysílaly navečer 

a reprízovaly se ráno o dva dny později. Publikum bylo většinou mnohem rozsáhlejší právě v ranní vysílací časy (MOWATT 

1982).
33 Pásmo – zpráva, pásmo – komentář, pásmo – fejeton, pásmo – přednáška, pásmo – vyprávění, pásmo – reportáž, pásmo – 

hra, pásmo – dokument, pásmo – diskuze, pásmo – feature.
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VÝVOJ ROZHLASOVÉHO FEATURU

Počátky

Počátky featuru můžeme zasadit do Anglie 20. let 20. století. O přesném roce, kdy bylo poprvé použito 
označení feature, se ale vedou polemiky. Podle Branžovského byl termín feature poprvé použit v roce 
1929. 34 Hanáčková ale odkazuje na Cecila Lewise, který o featuru hovořil už v roce 1928 jako o tom „nej-
lepším, co rádio jest“ 35 (HANÁČKOVÁ 2008: 42). V oddělení BBC s názvem Research Section se v té době 
měly „experimentálně zkoumat nové možnosti rozhlasu, jež by byly vlastní jen jemu“ (BRANŽOVSKÝ 2005: 62). 

Rozhlasová tvorba hrála velkou roli v období 2. světové války a po ní, kdy často sloužila k propagandis-
tickému účelu. V té době však vznikaly také autorské pořady např. v BBC, kde mimo jiné působil Laurence 
Gilliam, Cecil Lewis, Louise McNeice či D. G. Bridson, kteří tvořili featury s válečnou tematikou – např. The 
Secret Correspondence of Hitler and Mussolini (Tajná korespondence Hitlera a Mussoliniho), The Story 
of the D-day (Příběh dne D) atd. Všechny tyto pořady ale byly primárně psané a posléze natočené podle 
scénáře – autor nenatáčel zvuky v exteriérech, ale všechny je pak do pořadu přidal uměle. Průkopníkem 
ve tvorbě featurů byl v té době Laurence Gilliam, který uvedl, že rozhlasový feature znamená širokou škálu 
různých programových složek – nejčastěji faktických a dokumentárních, prezentovaných různými způsoby. 
Feature se tak stal zvláštním hybridem, který je ve své jedinečnosti nenapodobitelný v televizi či v jakémkoliv 
jiném médiu (CHIGNELL 2009: 22).

Zásadní zlom nastal v roce 1949 v podobě tvorby Hamburské školy. 36 V Německu v té době existoval 
žánr rozhlasového pásma (nazývaný Hörfolge nebo Hörbild), Branžovský však uvádí, že zmíněný „starý typ 
pásma zplaněl“ (BRANŽOVSKÝ 2005: 62). V Berlíně se sice již od třicátých let natáčelo pásmo označované 
jako „aufriss“ (nárys, náčrt), tedy něco jako přednášková montáž, k featuru mu ale podle Branžovského (na 
rozdíl od featurů uvedených BBC) chyběly dokumentární a publicistické rysy (BRANŽOVSKÝ 2005: 62–63). 
Tvůrci z okruhu Hamburské školy pak začali oddělovat pásmo od featuru, a berlínský žurnalista Patrick 
Conley uvedl rok 1947 za počátek německojazyčného feature – tehdy byl odvysílán první německý feature 
autora Petera von Zahna o Londýně 37 (ŠTĚRBOVÁ 2009: 13).

V roce 1963 vzniklo v Rundfunk der DDR (Deutscher Demokratischer Rundfunk) samostatné oddělení 
pro feature. V té době stále nebyla rozhlasová dokumentaristika příliš rozvinutá. Nebo alespoň ne na 
mezinárodní úrovni. I když se ve většině zemí rozhlasové featury produkovaly, tvůrci o sobě navzájem 
nevěděli a nepodporovali se. Rozhlasovou dokumentární tvorbu primárně tvořila narace nahraná ve studiu, 
dále pak obsahovala žurnalistické a literární prvky a svou stavbou se odkazovala k reportáži nebo k eseji. 
Její hlavní funkcí bylo sdělit informace, ale veškerý potenciál rozhlasu (střih, klipovitost, soundscape, 
spojování) byl buď ignorován, nebo v té době ještě nepoznán a nepochopen (BRAUN 1999). „Rozhlasový 
dokument byla v podstatě ve studiu nahraná litanie, odvyprávěná nějakým hlasatelem. Rozhlasový do-
kument fungoval jen jako mluvící hlava, která postrádala všechno to ‚dole‘: hrudník, břicho – a hlavně 
genitálie,“ 38 (BRAUN 1999) vzpomíná na počátky tvorby featuru (do šedesátých let) zakladatel několika 
mezinárodních rozhlasových konferencí Braun. „Jednalo se hlavně o psaný scénář, psaný scénář, psaný 
scénář. A možná trochu hudby. Říkal jsem, že jsme dokumentární novelisté,“ 39 hodnotí minulost Braun 
(OH Braun 2017).

34 Jako feature se v BBC Year Book označoval nový typ vánočního pořadu (BRANŽOVSKÝ 1969: 61).
35 V originále: „radio at its best“.
36 Hamburk byl v té době vhodným místem pro rozvoj rozhlasu, neboť spadal do anglické poválečné zóny rozděleného 

Německa. Do německé rozhlasové tvorby se tak dostaly anglické vlivy – včetně pravidel platících pro tvorbu featuru. 

Feature jako žánr se v Německu poprvé objevil ve vysílání stanice Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR), a to přede-

vším ve tvorbě Ernsta Schnabela. Schnabel také v roce 1949 založil Hamburskou školu. Featury zdejších autorů byly 

charakteristické zejména vzdělávacím a osvětovým charakterem. Způsobem tvorby se blížily rozhlasové hře.
37 London. Anatomie einer Weltstadt – Londýn. Anatomie světového města, 1947.
38 Český překlad byl použit z disertační práce Andrey Hanáčkové (HANÁČKOVÁ 2010: 68). Originál zní: „Radio documentary 

was primarily a studio-recorded litany recited by narrators. […] Radio documentary was a talking head which lacked 

practically everything below it: a chest, belly – and especially genitals“ (BRAUN 1999).
39 „So the radio feature has been script, script, script. Or a tiny bit of music. So we have been, if you’d like to say so, docu-

mentarian novelists, yes?“ (OH Braun 2017).
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S featurem produkovaným v minulém století i dnes má Braun bohatou zkušenost. Jeho svědectví je pro 
pochopení procesu vývoje dokumentární tvorby naprosto zásadní: „Na začátku možná převládal pocit, že 
dokument tvořený z dokumentárních materiálů je realističtější [než feature, pozn. autorky studie]. Ale výraz 
feature odkazuje do historie. Pokaždé, když je vynalezeno něco nového – nové hnutí, nová cesta – okamžitě 
se zformuje skupina lidí, kterou nazývám dobrodruzi. V tomto případě bylo ve 20. letech minulého století 
vynalezeno v Británii rádio. Většina tvůrců přišla do rozhlasu z novin. A tehdy, když novinář řekl, že chce 
‚feature something‘, znamenalo to přidat tématu na důležitosti, zvětšit ho. Takže výraz feature znamená 
zaměřit se trochu více na background tématu. Termín pochází z Británie, ale už byl převeden do tolika ja-
zyků, že ztratil svůj původní význam“ 40 (OH Braun 2017). Poslední Braunova věta je myslím zajímavá právě 
sdělením, že výraz „feature“ ztratil svůj význam. Podle mého názoru to rozhodně není definitivní pravda, 
feature si svůj význam stále drží – na druhou stranu se v dnešní době objevuje ledabylost, se kterou se 
vysílané pořady žánrově označují. Pokud si autor není jistý, jaký formát vlastně vytvořil (a nejedná se o lite-
rární nebo dramatickou tvorbu), je velmi jednoduché sáhnout po označení feature – a to zřejmě právě kvůli 
širokosti pole, které feature zabírá.

Co se týče rozhlasové tvorby v České republice, pořady, které nesly znaky featuru, se objevovaly již ve 
třicátých letech. Nebyly však tímto termínem označeny – naopak se dají najít pod označením „rozhlasové 
pásmo“. Po druhé světové válce se „slovo feature jako nepřeložitelný anglismus ocitá v klatbě a na dalších 
zhruba třináct let ho téměř nahradil pojem pásmo“ (HANÁČKOVÁ 2008: 43). To ovšem neznamená, že se 
nevyráběly pořady obsahově odpovídající featuru. Situaci vystihuje Branžovský, když píše: „[J]ako zboží, 
které se chválí samo, nemusí být feature pro posluchače označen jako ‚feature‘„(BRANŽOVSKÝ 2005: 64). 
I to dokazuje, že ne všechny featury jsou pojmenovány tak, jak by měly – stejně tak ne všechny pořady 
pojmenované „feature“ jsou skutečně tím, čím se zdají být.

Nástup stereofonie

Zlom v celosvětové rozhlasové tvorbě přišel ve druhé polovině šedesátých let s počátkem stereofonie. 
„V Berlíně měli techniku na stereo nahrávání již v roce 1938. V té době ještě ani nezačala válka! Ale byl 
vynalezen magnetický pás, a to byla nabídka na stereo nahrávání. A co s tím udělali? Nahrávali koncerty 
se dvěma mikrofony postavenými v určitém úhlu, X a Y. A tak zvuk symfonie, kterou nahráli, nepůsobil 
tak ploše. Hudba se nezměnila, ale byla jinak nahrána. Byl to velký rozdíl, poslouchat stočlenný orchestr 
v monu, nebo ve stereu. Úsměvné je, že v té době byl snad jediným člověkem v Německu, který si mohl 
užít poslech sterea, Joseph Goebbels, protože jako jediný vlastnil stereo set,“ 41 vzpomíná na technické 
těžkosti Braun (OH Braun 2017). V šedesátých letech se ale stereofonie začala plně rozvíjet, a to částečně 
právě díky Braunovi. Jeho šedesátiminutový feature s názvem Hühner (Kuřata, 1967) bývá považován za 
zásadní mezník v rozhlasové tvorbě. Braun se tehdy nechal inspirovat krátkým novinovým článkem a na-
točil pořad o drastickém zacházení s drůbeží ve velkochovech. Přitom stačilo málo a dokument by nikdy 
nevznikl – Braun sám přiznává, že jeho nadřízení byli proti natáčení: „V té době jsem bydlel v Londýně a byl 

40 „In the beginning, it might have been felt that the documentary being made of documents is a bit more realistic, but the 

feature is a historic expression. And as it is always when something new starts – a new movement, a new way – it con-

nects immediately a type of human beings I would call the adventurers. In this context the radio came, a new medium 

in the 20s in the United Kingdom. Most of authors came from the newspaper. And in the newspaper in the 20s of last 

century when you said ‚I feature something‘ you made it a bit more important, a bit bigger. So ‚feature‘ means a kind of 

focus and a bit more background, coming from the UK and being taken into many languages but having lost the original 

meaning“ (OH Braun 2017). 
41 „In Berlin they had started with stereo technique in 1938. The war didn‘t have even started in 1938! Because the mag-

netic tape had been invented. And the magnetic tape was an offer to try stereo technique. So what did they do? They 

recorded concerts with two mikes being in a certain angle, X–Y. And so they had that symphony, or whatever it was, in 

a space. The music didn‘t change, ok? It was differently recorded and you have been capable to listen to it in a space. It 

was very, very different if you listen to something in mono, big symphonic orchestra, let me say 100 instruments, or if you 

are allowed to listen to it in the natural space of that concert hall. And the joke is there was only one person in Germany 

being capable to listen to stereo recordings. Because he was the only one having a stereo set – Joseph Goebbels“ (OH 

Braun 2017).
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jsem přítomen prvním pokusům se stereofonní technologií. Napsal jsem svým nadřízeným v Berlíně: Rád 
bych natočil slepice ve stereu. A oni mi odpověděli, cituji: ‚Slepice ve stereu znamenají jen ga ga ga zprava 
doleva, to nám nedává smysl.‘ I přesto jsem to udělal“ 42 (OH Braun 2017).

Braun si však pamatuje nemalé potíže, které ho na jeho cestě provázely. I když si s sebou na natáčení 
přizval vlastního zvukaře, bylo velmi náročné manipulovat s nahrávacím zařízením. V té době již existovala 
první přenosná nahrávací zařízení – vypadala jako malý kufřík, zhruba 20 cm krát 30 cm, hloubky asi 15 cm. 
Braun vzpomíná, že zařízení nazývali The Ghondi, bylo hnědé a na straně mělo kliku, kterou se dalo točit 
jako na starých gramofonech. Na kazetu se v té době vešlo zhruba osm minut záznamu, ale už po šesti 
minutách byl signál slabší a slabší a nahrávka se zpomalovala. Stejné zařízení bylo v té době k dispozici 
i v Británii, kde ho nazývali Midget. Vypadalo stejně, jen bylo zelené. Při natáčení Kuřat měl však Braun 
k dispozici jiné zařízení, a sice nepřenosné, které potřebovalo zapojení do elektřiny. Braun měl u sebe sto 
metrů dlouhý kabel – tedy pouze na tak velkou vzdálenost byl také mobilní. „Svůj dokument jsem začal 
natáčet v monu, naprosto tradičně. Ale když jsem se pak s mikrofonem přesunul do té termosky 43, ve které 
bylo 10 000 slepic, a slyšel jejich hlasy ve stereu…, to bylo ohromné. Akustický Hollywood,“ 44 usmívá se 
Braun (OH Braun 2017). Braunova Kuřata se tak stala prvním dlouhometrážním rozhlasovým dokumentem 
natočeným ve stereu.

Svým nadšením pro věc a pečlivou prací se stal Braun otcem odvětví nazývaného „akustický feature“. 
Tvůrci od té doby vnímali realitu akusticky, o situacích pouze nepsali, ale rovnou je natáčeli. Braun prohla-
šuje: „Psali jsme mikrofonem, kazetovým magnetofonem, nůžkami a mixážním pultem“ 45 (BRAUN 1999). Od 
té doby už se v tvorbě dávala přednost vyprávění skutečných respondentů, jejich originalitě a autenticitě, 
upustilo se od vypravěčského čtení ve studiu, objevovaly se nové možnosti práce s ruchy a se zvukem, 
natáčelo se v exteriérech a celkově se už o tématech pouze nepsalo. „Najednou jsme už nebyli vázáni 
na naše kanceláře, poctivě se věnující pouze psaní. Najednou nám patřil celý svět,“ 46 hodnotí Braun bod 
zlomu ve svém textu The Genesis Of The International Feature Conference (BRAUN 1999). „Nově vznikající 
dokumentární práce jsme nazývali ‚akustickým filmem‘. Ruchy a zvuky už nebyly pouhými doplňky nebo 
ilustracemi tématu – staly se tématem samy o sobě“ 47 (BRAUN 1999). Zvuk se zrovnoprávnil se slovem. Stereo 
přestalo být pouze nahrávací technikou, ale stalo se technikou výrazovou. 

Se změnou přístupu k dokumentární tvorbě se ale taky změnil způsob narace. Tam, kde se do té doby 
tvořily dlouhé a informativní texty, se najednou musely psát svižné komentáře, anebo se dokonce nepo-
užívaly žádné. Bylo nutné najít cestu od vypravěče k posluchači. „V Kuřatech už jsem měl poměr 50 % psa-
ného textu a 50 % pouze zvuků. Ale s každým dalším pořadem jsem množství mluveného slova redukoval. 
V Operaci kyčle 48 už jsem žádné psané slovo neměl,“ 49 uzavírá Braun (OH Braun 2017). 

V dnešní době se ve featurech stále objevují předem napsané komentáře, záleží však vždy na autorovi, 
jak velký prostor jim věnuje. Dbá se na to, aby byl zvukový materiál barevný a zajímavý, a pokud možno aby 
mluvil sám za sebe (bez nutnosti komentáře). Braun svým dílem inspiroval několik generací autorů a jeho 
tvorba, i když již několik desítek let stará, je živoucím svědectvím o vývoji žánru akustického featuru.

42 „Still living in London and being very much involved in London in the first experiments on stereo technique, I wrote to 

my station in Berlin: I want to do the chicken in stereo. And I got a reply, I quote it to you: ‚A Chicken in stereo means ga 

ga ga ga from right to left, it doesn’t make sense.‘ So I did it“ (OH Braun 2017).
43 Braun přirovnával místnost, ve které probíhal velkochov slepic, k termosce kvůli tomu, jak obrovská teplota v ní panovala.
44 „So what I did was I started the Chicken production in mono. It was an absolutely traditional image. And then I moved into 

that Thermos bottle with 10 000 chicken voices in stereo technique, and that was overwhelming, it was like acoustical 

Hollywood“ (OH Braun 2017).
45 „We wrote with the microphone, the tape recorder, the scissors and the sound mixer“ (BRAUN 1999).
46 „Suddenly, we were no longer tied to an office devoted to writing; the whole world belonged to us“ (BRAUN 1999).
47 „We called these documentary works ‚acoustic films‘. Noises and sounds were no longer simply accessories, extras or 

illustrations of a theme or plot, they became the theme itself“ (BRAUN 1999).
48 8 Uhr 15, Opertationssaal III, Hüftplastik, 1970.
49 „In the Chicken, I have a proportion of 50 % of text, 50 % of sound. And I reduce it more and more with each and the last 

one where I have no written text in it anymore is the Hip Replacement, the operation“ (OH Braun 2017).
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Dokument vs. Feature

Podle teoretiků jsou tedy dokument a feature skutečně dva odlišné žánry, nicméně nesou mnoho společ-
ných znaků a někdy je velmi obtížné mezi nimi určit hranici. Z vlastní autorské zkušenosti mohu říct, že to, 
co v České republice vytvářím pod označením „dokument“, se pak vysílá např. na International Feature 
Conference (o které budu podrobněji mluvit dále v textu) či dalších prestižních soutěžích zabývajících se 
featurem. Na zahraničním poli se v diskuzích většinou mezi oběma pojmy nerozlišuje. Mluví se o technické 
stránce tvorby, o tématu či způsobu narace, nicméně se v praxi mnohdy nehledí na to, zdali byl pořad vy-
roben jako „dokument“, nebo „feature“.

K dané problematice se vyjadřuje také německý rozhlasový teoretik i praktik Wolfgang Bauernfeind 50: 
„Domnívám se, že pro mezinárodní používání je lepší slovo dokument. Feature je příliš všeobecný výraz. 
V angličtině pořád všichni říkají ‚I feature something‘. V tomto kontextu může být feature téměř cokoliv – 
nejen dokument, ale třeba forma krátká jen pět minut. V angličtině to slovo nemá tak speciální význam. 
Navíc posluchači nemají nejmenší tušení, co to je feature“ 51 (OH Bauernfeind 2017). V českém kontextu 
skutečně posluchači proudového vysílání netuší, co to znamená, když hlasatel oznámí, že následuje fea-
ture. A je opravdu otázkou, zda v praxi je, či není rozdíl mezi oběma termíny. „Hlavně si ale myslím, že celou 
touhle debatou ztrácíte čas. Vždyť je tolik zajímavějších věcí k diskuzi. Tenhle problém nevyřešíte, a taky si 
myslím, že to není důležité,“ 52 uzavírá své úvahy v rozhovoru Bauernfeind (OH Bauernfeind 2017). V reakci 
na Bauernfeindova slova bych ráda dodala, že to možná není důležité pro praktiky, ovšem pro teoretickou 
studii je nutné si vymezit základní dělení. V průběhu svého bádání jsem věřila, že najdu klíč k rozlišování 
mezi dokumentem a featurem. A skutečně se v charakteristice odchylky objevují, jak jsem již uvedla. Na 
druhou stranu bych ráda znovu zdůraznila, že používání termínů feature a dokument je celosvětově nejed-
notné a já hodlám respektovat zařazení, jaké pro daný pořad pečlivě vybral autor. Proto budu v následujícím 
textu oba výrazy používat v závislosti na tom, v jakém kontextu se objevily, a kdo a jak je v dané chvíli použil. 

50 Wolfgang Bauernfeind (*1944, Německo) je dlouholetý Braunův kolega, držitel několika ocenění, pedagog a rozhlasový 

tvůrce.
51 „I think for international thinking it’s better to use the world documentary. Feature is too general in one side and too 

general on the other side. It’s too general because in the English all people say ‚I feature something‘. And feature can 

be a lot of things, not a documentary alone, but a lot of different things. You can say this is a feature, it’s a short form of 

5 minutes. And using this word in English it’s not very special. So when you work in international field, I think it’s better 

to use the word documentary. I think it’s a better expression. And listeners they have no idea what the feature is“ (OH 

Bauernfeind 2017). 
52 „I think you waste your time when you discuss it, there are a lot of more interesting problems to discuss. I think you cannot 

decide this problem and you cannot solve this problem, but I think it’s not very important“ (OH Bauernfeind 2017).
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3 International Feature Conference

International Feature Conference (dále jen IFC) je každoroční událost určená pro rozhlasové tvůrce a nad-
šence, diskuzní platforma a příležitost k navazování mezinárodní spolupráce. V praxi IFC většinou probíhá 
jako pětidenní neformální setkání rozhlasových autorů, kteří sami vytvářejí featury a dokumenty, nad jejichž 
ukázkami se na konferenci scházejí a probírají různé možnosti práce se zvukem, střihem, výběrem témat atd. 
V průběhu konference se vybrané pořady neposlouchají v jejich plné délce, ale pouze pětadvacetiminutové 
úseky – ideálně ze začátku nebo z konce pořadu, nijak neupravené oproti vysílané verzi. Je však možné 
poslouchat i střihově upravené výběry z pořadů, na tento fakt však vždy musí autor upozornit v krátkém 
úvodním slovu, ve kterém mimo jiné shrne také základní informace o poslouchaném díle. Aby posluchači 
porozuměli všem textům v cizích jazycích, musí autoři vždy k poslechu dodat tzv. zrcadlový scénář 53. Během 
konference se poslouchá zhruba dvacet půlhodinových ukázek. „Domnívám se, že někdo, kdo se neúčastní 
konference a jen nahlédne do poslechové místnosti, kde sedíme, si musí myslet, že jsme parta bláznů, která 
jen sedí, soustředěně poslouchá kupříkladu nějaký čínský dokument, čte si scénář v angličtině za doprovodu 
divných čínských zvuků… Pro někoho zvenčí to musí vypadat velmi zvláštně. Pro nás je to součást naší 
reality. A spojení mezi tím, že my všichni zde jsme přece jen trochu blázni, všichni jsme podivíni a milujeme 
rozhlas… Možná jsme blázni, ale jsme tomu rádi,“ 54 glosuje průběh poslechových seancí Gabriela Hermer 
(OH Hermer 2017), německá rozhlasová tvůrkyně a momentálně hlavní organizátorka Åke Blomström Award.

Od roku 1996 se IFC koná pod záštitou Radiodocumentary Project Group 55 patřící pod EBU 56 – hos-
tující rozhlasy jsou vždy součástí EBU. V dnešní době se na IFC poslouchá dvacet ukázek, jejichž autoři 
pocházejí z různých zemí celého světa. Poslouchané pořady jsou nominovány rozhlasovými společnostmi 
z konkrétních zemí, na každý ročník jich je přihlášeno několik desítek. Finální dvacítku pak vyberou právě 
členové EURORADIO Features Group.

Počátky

Díky pokroku ve vývoji stereofonie už v 70. letech 20. století vzniklo několik zásadních, zvukově zajímavých 
a novátorských produkcí. Jednotlivé státy však stále tvořily jen samy pro sebe, neexistovala možnost vzájem-
ného poslechu či odborné diskuze. To se však změnilo v roce 1974, kdy se v makedonském Ohridu setkali 
Peter Leonhard Braun, Švéd Åke Blomström 57 a Belgičan Andries Poppe. Muži se dohodli na vzájemné 
spolupráci a o rok později v Berlíně uspořádali první ročník International Feature Conference, 58 meziná-
rodní konference, která se od té doby koná každoročně v různých rozhlasových centrech po celém světě.

„První ročník nebyl organizačně vůbec jednoduchý. Rozhlasoví tvůrci byli totiž ‚žebráci‘. Většinou nebyli 
zaměstnaní, neměli rozpočet, ale pouze talent. Ale já se pokusil dát dohromady právě tyhle talentované lidi, 
ne funkcionáře,“ 59 popisuje poměrně expresivně plánování první IFC Braun (OH Braun 2017). „Přesvědčil 

53 Zrcadlový scénář je scénář, ve kterém je text z originálního jazyka přeložen do angličtiny a vytištěn tak, aby vždy na 

jedné straně byl původní text a na druhé straně stejně strukturovaný anglický text. Stejná struktura textu je vyžadována 

pro lepší orientaci.
54 „I think if somebody who is not a part of the conference and he enters the hall where we sit, he really thinks it’s a bunch 

of total crazy people, who just sit, very concentrated listen for example the Chinese piece and reading a translation with 

maybe some strange Chinese sounds… For outsider it looks really strange. For us it’s a part of our reality and the link 

between us that we are all a little bit crazy here and we are all freaks and we all love radio… Maybe we are all a bit crazy, 

but I think we all like to be crazy“ (OH Hermer 2017).
55 Deset členů Radiodocumentary Project Group, od roku 2005 již EURORADIO Features Group (EFG), je voleno v průběhu 

IFC každé dva roky.
56 EBU je zkratka pro European Broadcasting Union. 
57 Åke Blomström (1931–1985) byl dlouholetý vedoucí skupiny dokumentů ve Swedish Radio. Blomström aktivně podporo-

val mladé autory a snažil se jim pomáhat v jejich tvorbě i v navazování mezinárodní spolupráce. Od roku 1986 se na IFC 

pravidelně uděluje Åke Blomström Award určená právě mladým autorům.
58 První ročník IFC proběhl v termínu 23.–27. června 1975 v Berlíně.
59 „This first conference was very difficult to organise. Because the feature people have been the ‚beggars‘. Most of them had 

no department, no budget, just the talent. So I had to try to collect the talents and not the functionaries“ (OH Braun 2017).
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jsem generálního manažera, abychom na konferenci nezvali lidi z EBU. Bylo mi jasné, že jakmile se funkcio-
náři dozví o prvním ročníku mezinárodní rozhlasové konference, budou chtít přijet. Já je tam ale nechtěl. 
Protože – pokud jsou to vedoucí dokumentárních sekcí v jednotlivých zemích, ale doteď ještě neudělali 
revoluci v dokumentární tvorbě, pravděpodobně to nejsou lidé na svém místě!“ 60 vzpomíná na organizační 
těžkosti Braun (OH Braun 2017). Bál se, že by přítomnost funkcionářů narušila hladký průběh konference 
a lidé by se nemohli otevřeně bavit o tvůrčích problémech a postupech – proto chtěl naprosto ignorovat 
hierarchii na jednotlivých rozhlasových stanicích a tvůrce zvát pouze na základě talentu a jejich touhy se 
rozvíjet (BRAUN 1999).

Pro zájemce o pochopení tohoto rozhodnutí (a tím i pochopení celé IFC, která má sloužit hlavně jako 
diskuzní a tvůrčí platforma) sepsal Braun v textu s názvem The Genesis Of The International Feature Con-
ference tyto argumenty: 

V té době [1974, pozn. autorky studie] nebyla rozhlasová dokumentaristika samostatným oborem. Jen 
několik málo stanic mělo své vlastní dokumentární oddělení (s vlastním personálem, rozpočtem, zárukou 
pravidelného vysílání a pevně stanovenými vysílacími časy).

Dokument byl často považován za chudého příbuzného rozhlasového dramatu. Většina dokumentů v té 
době měla tradiční stavbu a i z organizačního a manažerského hlediska se na ně shlíželo bez kreativity 
a originality.

Pokud měli být na konferenci pozváni tvůrci ze západního i východního Berlína, bylo nezbytné nějak 
„obejít“ hlavní vysílací organizace (OIRT 61 na východě, EBU na západě) a překážky pojící se s politickým 
smýšlením (BRAUN 1999).

Nakonec se pozvánky jednotlivým tvůrcům poslaly samostatně s tím, že IFC autorům proplatila letenky 
a přidala 32 německých marek (16 eur) na den na stravu a 35 marek (17 eur) denně na ubytování. 62 Tvůrci tak 
již nebyli závislí na vedení svého oddělení, stali se (alespoň pro tento týden) nezávislými. Braun (v kooperaci 
s Poppem a Blomströmem) docílil nejen akustické emancipace rozhlasového dokumentu, ale i naplnění vize 
o zahraniční spolupráci založené nejen na profesním, ale také na přátelském poutu. Společenství kolem 
IFC se tak již od počátku formovalo jako nezávislá platforma a profesní dobrovolnická organizace, která 
i navzdory studené válce, jež v době vzniku konference panovala, dokázala udržet své hodnoty a naplnit 
novátorské vize.

Prvního ročníku se zúčastnilo šestnáct autorů ze čtrnácti zemí světa. 63 Uvedené číslo ale za poslední 
čtyři dekády významně narostlo, takže nyní na IFC jezdí kolem 200 64 tvůrců a nadšenců. První ročník 
mimo jiné podnítil také založení nových redakcí feature v Belgii, Rakousku a Maďarsku. „Utvořil se nový 
svět mezinárodní rozhlasové dokumentaristiky, který spojovaly myšlenky o akustické emancipaci a vize 
o překračování hranic“ (HANÁČKOVÁ 2006: 69).

Jako hlavní úkol během prvního ročníku konference si Braun vytyčil zmapovat, v jaké pozici se ocitl 
rozhlasový dokument v zahraničí. Chtěl se zahraničními autory vzájemně sdílet kreativní myšlenky ze světa 
featuru, poznatky o způsobu tvorby v jednotlivých zemích, navázat nějakou spolupráci. Autoři společně 
poslouchali množství pořadů, mezi kterými byla zastoupena jak tradiční tvorba daných států, tak i ta expe-
rimentální, hraniční, vymykající se běžnému dělení žánrů. Objevovaly se podnětné připomínky a inspirativní 
rady – a tento status si diskuze na IFC drží dodnes. 

Mezi delegáty na IFC byla na počátku konference vytvořena úmluva, že pojmem feature budou označovat 
něco jako akustický film, kde jednotlivé vrstvy zvuku tvoří kontinuální příběhové vlákno, zatímco vypravěč 
zde funguje jako průvodce či moderátor. Posléze se však i tento přístup ukázal jako limitující a i názory 

60 „I persuaded our general manager to exclude the EBU. I knew that if I send out the invitations of the first international 

feature meeting, that the functionaries are coming. I didn’t want the heads of departments. If they are the heads of de-

partments and they have not made the revolution up till, they are wrong!“ (OH Braun 2017).
61 OIRT je zkratka pro Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision.
62 Celá konference tak ve výsledku stála přesně 7 537‚68 německých marek, což bylo v přepočtu 3 853‚95 eur (BRAUN 

1999).
63 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Jugoslávie, Kanada, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, USA, 

Německo (BRAUN 1999).
64 Číslo se každým rokem zvyšuje, např. v roce 2000 se IFC zúčastnilo 61 autorů z 23 zemí světa – včetně Číny, Korey nebo 

USA. V roce 2001 bylo na 27. ročníku v Sydney přítomno 77 autorů z celého světa, v roce 2013 v norském Bergenu již 

poslouchalo ukázky featurů 108 tvůrců.
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návštěvníků IFC se v průběhu let změnily. Velmi brzy totiž tento druh featuru (především produkovaný v Ně-
mecku a založený Braunem) vystřídaly inovativní featury z Jugoslávie, Dánska, Belgie a dalších zemí. Na 
důkaz toho, že si Braun nechce držet monopol na starou formu featuru a že jako „otec akustického featuru“ 
dává žánru volnost ve vývoji, zahájil v Montrealu 65 Braun svou prezentaci malou performancí obsahující 
vysavač, černý balón a samurajský meč. Ve svém projevu pak připustil, že tvůrci mají naprostou volnost 
v novátorských postupech používaných ve zmíněném žánru (MOWATT 1982). 

Třicet let po založení (a pravidelném každoročním konání) konference napsal Braun tento text: „Jsem 
hrdý a zároveň trochu smutný, když se podívám na seznam všech těch úžasných rozhlasových tvůrců. […] 
Všichni černí koně dokumentu, mnoho z nich již dnes nežijících, mnoho z nich již dnes vzdálených…, ale 
pořád a pořád k nám přicházejí noví, mladí, svěží a vitální – jen přijďte, osamělí začátečníci, jen přijďte. Tato 
konference bude plná smíchu, lásky, údivu, odhalení a šoku. Přijďte, buďte vítáni a prosím, hlavně vězte, že 
vy sami jste nyní touto Konferencí“ 66 (BRAUN 2004). Z familiárního tónu použitého v této citaci je jasné, že 
účastníci IFC mezi sebou mají velmi blízké vazby. To dokazuje i fakt, že sami sebe často nazývají „rodinou“ 67 
(někdy rozhlasovou, jindy feature rodinou).

I když se zpočátku konference konala především v Berlíně 68 (viz Příloha č. 1 – není otisknuta, pozn. red.), 
postupně se začala rozpínat do mnoha zemí nejen Evropy, ale i na další kontinenty. V době, kdy vzniká tato 
práce (tedy v roce 2017) se už IFC v Berlíně nekonala sedmnáct let 69 – poslední ročník v tomto městě byl 
však významný také pro českou rozhlasovou komunitu, neboť akce proběhla na české ambasádě a Český 
rozhlas byl jedním z pořadatelů.

V roce 1995 Peter Leonhard Braun předal ředitelskou židli Edwinu Brysovi. Ve vedení IFC se zatím 
vystřídali tito lidé:

1975 – 1996: Peter Leonhard Braun (RBB)
1996 – 2003: Edwin Brys (VRT)
2003 – 2006: Vincent Van Merwijck (RVU)
2007 – 2017: Lorelei Harris (RTÉ)
2017 – dosud: Silvia Lahner (ORF)

Organizátoři IFC se obecně snaží, aby byla konference nezapomenutelná, nezaměnitelná a výjimečná. Měla 
by se lišit od ostatních soutěžních i nesoutěžních mezinárodních rozhlasových událostí, a zůstat tak něčím 
unikátním a vzácným. Willem Davids 70 se v historicky prvním newsletteru IFC ptá, zda by se návštěvníci na 
konferenci opakovaně vraceli (přestože je událost putovní napříč celou zeměkoulí) i poté, co by si uvědomili, 
že 75 % pořadů, které zde vyslechli, je postaveno na stejných principech, má stejný formát a je určeno pro 
stejné publikum. V textu si Davids neodpoví, ale je zřejmé, že odpověď zní ne. Proto organizátoři konference 
dbají na to, aby poznatky nabyté na IFC nebyly zastupitelné poznatky z jakékoliv jiné konference a aby 
IFC každý rok nabízela návštěvníkům něco „navíc“ (BRYS 2000). Davids v textu dále uvažuje také o tom, 
zda poslouchané množství pořadů (v té době jich bylo zhruba 25 během pěti poslechových dní) není příliš 

65 První mimoevropská IFC se konala v Montrealu v termínu 14.–18. června 1982. Tehdy se historicky poprvé konference 

zúčastnili také tvůrci z Japonska. V Japonsku vznikl rozhlas v roce 1925, největší rozvoj rozhlasové tvorby zde pak byl 

zaznamenán v padesátých letech a na začátku šedesátých let. V roce 1964 většina Japonců sledovala olympijské hry 

v televizi a posluchačů rádia tak radikálně ubylo, dnes [informace z roku 1982, pozn. autorky studie] poslouchá rozhlas 

pouhé 1 % celkového publika. Všechny rozhlasové dokumenty jsou v Japonsku vyráběny tvůrci, kteří zároveň pracují 

pro televizi (MOWATT 1982).
66 „It makes sad and proud to look into the long gallery of outstanding feature persons. […] All these crazy horses, so many 

now dead, so many now distant, but here and now comes the powerful turn, so many again and again new, young, fresh, 

vital – come in you lonely start-ups, come in. This very Conference will be laughter, will be love, will be astonishment, 

revelation and shock. Come in, be welcome and please do understand you are now the Conference“ (BRAUN 2004).
67 Termín „features family“ (featurová rodina) byl poprvé oficiálně použit v roce 1982 na IFC v Montrealu jako metafora pro 

skupinu profesionálů blízce propojených prostředím, ze kterého pocházejí, společnými zájmy a podobnou tvůrčí filozofií, 

i když se v ní někdy objevovaly rozdílnosti na základě jazykové bariéry či odlišností v kulturních tradicích (MOWATT 1982).
68 Dle domluvy se zpočátku konference konala minimálně každý druhý rok v Berlíně, mezitím měla putovat po jiných zemích. 
69 Poslední (26.) IFC v Berlíně proběhla na české ambasádě 10.–14. dubna 2000.
70 Willem Davids (*1952, Nizozemsko) je rozhlasový a televizní tvůrce, dokumentarista, sound artist a také správce inter-

netových stránek IFC.
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velké a zda by nestálo za to číslo zmenšit a vytvořit tak více prostoru pro detailnější diskuze, či dokonce 
workshopy. A jak navrhl, tak se také stalo – od té doby počet workshopů na IFC významně narostl.

Dnes je součástí každého ročníku IFC doprovodný program pořádaný hostujícím rozhlasem. Jedná 
se většinou o dva půlhodinové semináře denně, v rámci nichž vybraní hosté konference, často samotní 
dokumentaristé, ale také producenti nebo teoretici oboru, promlouvají o svých zkušenostech s tvorbou, 
natáčením či o tématech aktuálních ve své zemi. 

Pořady prezentované na IFC ne vždy reprezentují to nejlepší z jednotlivých zemí, ale někdy spíše to, na 
čem se shodne výběrová komise. Jak už bylo uvedeno, Braun již od počátku konference prosazoval, aby 
autoři k poslechu nevozili pouze nejdokonalejší produkce, ale hlavně pořady, které se svou stavbou a struk-
turou liší, jsou experimentální, skandální či nějakým způsobem výjimečné. IFC navíc není soutěžní, jedná 
se o pracovní setkání, jehož smyslem není pořady srovnávat, hodnotit a vyhlašovat vítěze, ale navzájem se 
informovat a vytvořit atmosféru podpory (HANÁČKOVÁ 2005: 67). Organizátoři IFC tak chtějí zajistit širokou 
a různorodou škálu poslouchaných pořadů, neboť jedině v otevřené diskuzi nad pořady různého typu mohou 
autoři růst. V průběhu let začaly být jednotlivé ročníky také tematicky zaměřené 71 a přihlašované pořady 
by měly splňovat kritéria daná pro ten který ročník.

Témata diskuzí na IFC

Příklady, které v této kapitole uvedu a které se budou vztahovat ke konkrétním ročníkům IFC a reprezentovat 
subjektivní pohledy konkrétních autorů, jsou ve skutečnosti odrazem obecných témat, jež se v diskuzích 
běžně objevují dodnes.

Celkově jsou diskuze na IFC něčím naprosto unikátním právě díky svému zaměření. Přítomní autoři se 
zabývají natáčecími technikami, způsobem narace, adaptací v pořadu použitých textů, jednotlivými kompo-
zičními prvky atd. Zmíněné aspekty jsou sice důležité pro všechny rozhlasové tvůrce, nicméně není běžné, 
že by autoři měli při jakékoliv jiné příležitosti tolik prostoru na soustředěné projednávání dané problematiky. 
V průběhu IFC se jim tak naskýtá zcela zásadní možnost dostat mezinárodní zpětnou vazbu, což je vzácné 
vzhledem k faktu, že mimo konference a odborná setkání dostávají rozhlasoví tvůrci minimální nebo nulovou 
odezvu na svou práci. IFC se tak dá považovat za jakousi variantu permanentní mistrovské školy – princip 
generačního předávání informací, kdy starší tvůrci předávají své know-how, zatímco mladší tvůrci je mohou 
na oplátku informovat o nových trendech, technologiích apod.

Možnost podělit se o své zkušenosti a získat důležité informace o tvorbě v jiných státech je nesmírně 
cenná příležitost. Přestože totiž existuje komunita feature nadšenců, je to žánr stále marginální. 

Česká rozhlasová tradice se většinou zabývá dokumentární tvorbou z hlediska verbálního. Materiály, 
které jsou prezentovány na IFC, však představují práci se zvukem hned na několika úrovních, a sice:

Zvuk jako dominantní prvek rozhlasového featuru, který nese nejdůležitější auditivní informaci a sám 
o sobě působí jako prostředek narace. Zvuk jako zcela zásadní a neoddělitelný způsob vyprávění příběhu, 
který určuje atmosféru i celkové vyznění pořadu. Zvuk jako doplňující element verbálního sdělení (HANÁČ-
KOVÁ 2005: 67).

Už v roce 1982 kanadský autor Don Mowatt kritizoval způsob tvorby tehdejších featurů. Uvedl, že je příliš 
prostoru věnováno promluvám expertů na dané téma, nebo v opačném extrému jen náhodným kolemjdoucím 
v anketách, ale důraz by se přitom měl více klást na konkrétního respondenta, který daný příběh prožil a se 
kterým se rozhovor nahrává v jeho přirozeném domácím prostředí. „Namísto toho, abychom produkovali 
složité pořady, ve kterých důmyslně mícháme 16 vrstev najednou, navrhuji, abychom si vyhrnuli rukávy, 
vyšli ven ze studia a vydali se do lokací, kde se odehrává skutečný život,“ 72 povzbuzoval rozhlasové tvůrce 
ve svém pojednání o osmém ročníku IFC Mowatt (MOWATT 1982).

Ve stejném roce se k tvorbě na IFC vyjádřila také Kaye Mortley. 73 Uvedla, že i když se za posledních 
pár let pojem „feature“ jako označení žánru relativně usadil, nemusí to nutně znamenat, že všichni autoři 

71 Témata jednotlivých ročníků volí hostitelská organizace.
72 „Far from intending that we all produce in 16 track with layers of clever mixing, I am suggesting that we roll up our sleeves, 

get out of the studio environment and into the locations where life is being lived“ (MOWATT 1982).
73 Kaye Mortley (*1943, Austrálie) je původem australská dokumentaristka, od roku 1981 žijící v Paříži, držitelka mnoha 

ocenění a lektorka na rozhlasových workshopech.
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produkují nebo vůbec chtějí produkovat stejný typ pořadů. Přesto je ale zbytečné se v diskuzích stále za-
obírat otázkou, co je a co není feature a zdali je zde pořad uveden pod správnou nálepkou, namísto toho, 
aby se řešilo, co dělá feature DOBRÝM. Na IFC se totiž někdy v diskuzích objevují různé další definice 
termínu feature, stejně jako je to napříč zeměmi, ze kterých účastníci IFC pocházejí. Mezi některé poměrně 
poetické charakteristiky tak například patří, že feature je „fragment reality znovu vytvořený pro rozhlas“, 74 
nebo také „svědek toho, jak čas ubíhá“ 75 (THEOCHARIS 2000).

V roce 1982 byly na konferenci podle Mortley prezentovány dva typy featurů: „Na jedné straně ty, které 
svá témata čerpaly ze sociální problematiky a jejichž forma může být popsána jako žurnalistická nebo jako 
dokumentární realismus. Na druhou stranu zde byly programy vypořádávající se se sociálními, kulturními 
nebo osobními tématy, které se tolik nezabývaly fakty nebo sluchovými prvky, jako je vyprávění, zvukovost 
atd., ale vytvářely spíše vlastní mezilehlou realitu, jejímž základem nebyl realismus“ 76 (MORTLEY 1982). Dále 
Mortley ve svém pojednání naráží na něco zásadního, a sice fakt, že i když mohou existovat jistá pravidla 
při tvorbě featuru, musí se počítat s tím, že budou vždy ovlivněna zvyklostmi uplatňovanými v tvorbě v dané 
zemi – ať už se bude jednat o kulturní tradice, nebo odkazy na místní literaturu, práci s vypravěčem, hudbu atd. 

Jednu z největších diskuzí ale vždy vyvolává výběr tématu pro tvorbu featuru. Škála témat je totiž téměř 
nepřeberná a každý autor preferuje nejen jiný přístup, ale také jiné zaměření. Vždy záleží na tom, kolik pro-
storu v dokumentu věnuje autor respondentovi a kolik si ho ve skutečnosti nechá pro sebe (a proč). Zdali 
je od autora sobecké a vhodné věnovat se vlastním problémům při tvorbě featuru či ne, se nedá zhodnotit, 
avšak něco jako „egodokumenty“ nebo „dokumentární terapie“ není vůbec obtížné v archivu kterékoliv 
stanice najít. 77 V roce 2001 však Brys kritizoval přemíru dokumentů s egoistickým výběrem tématu (BRYS 
2001) – autoři dávali přednost vlastním problémům před současnými existenciálními a společenskými tématy. 
Někdy je obtížné určit hranici mezi tím, co ještě bude posluchače zajímat a co autor potřebuje natočit jen 
kvůli sobě. Podle Bryse by však měl tvůrce dokumentu myslet především na posluchače. Osobně s tímto 
názorem souhlasím, neboť pořady jsou tvořeny právě pro publikum. Avšak tím rozhodně nezlehčuji výběr 
osobních témat – jen je důležité vždy myslet na to, aby byla zpracována tak, že osloví širší publikum (neboť 
každé osobní téma je v jistém smyslu vhodné pro širokou veřejnost – všichni jsme lidé a v různých životních 
etapách řešíme podobné problémy). Obecně by měly kvalitní pořady nabízet různé pohledy na věc, nové 
podněty a snad i lehce provokovat. Jelikož se featury často zabývají morálními otázkami, objevují se také 
diskuze o přítomnosti klišé či moralizujících promluv autora a respondentů. Autoři by určitě neměli plnit 
„roli mesiáše“ (jak uvedl Brys), ale i když pracují s lidskými emocemi, pracovat s nimi vkusně a opatrně. Fea-
tury by měly sloužit jako dialog mezi tvůrcem a posluchačem, tvůrce ukazuje svou interpretaci problému, 
svůj úhel pohledu, který dovede podepřít argumenty, ale neměl by ho posluchači vnucovat (KARISTO 2002). 
Otázka tematického zaměření jednotlivých pořadů se probírá téměř na každé IFC debatě. Vzhledem k tomu, 
že pořady uvedené na konferenci jsou většinou po zvukové stránce zpracovány profesionálně, a není proto 
nutné řešit technické detaily, se v diskuzích tvůrci dotýkají především etického hlediska při natáčení, výběru 
témat, vztahu k respondentovi či vůbec výběru respondenta.

Obecně se autoři v dokumentární tvorbě často potýkají také s otázkou, kolik prostoru ponechat cizoja-
zyčným nedabovaným promluvám v pořadu, pakliže nějaké takové obsahuje. Je vhodné zanechat originální 
výpovědi v podkresu pod dabovaným textem, či je lepší je odstranit a do pořadu dosadit pouze dabing? Či 
snad – když se jedná o některý z populárních jazyků typu angličtina, němčina či francouzština – nechat text 
úplně bez překladu? Může se totiž stát, že dabing naruší atmosféru pořadu, intimitu scény či působí komicky. 
Na tuto otázku zřejmě neexistuje jednoznačná odpověď, neboť přístupy se mění a znalost jazyků je dnes 
rozšířena více než před několika desítkami let. Vždy je však nutné, aby poměr dabingu a originálního zvuku 
byl odpovídající, kvalitně zvukově vybalancovaný, aby se dabérův hlas svou charakteristikou pojil s hlasem 

74 „A fragment of reality recreated for radio“ (theocharis 2000).
75 „A witness of the times“ (theocharis 2000).
76 „There were, on the one hand, those which took their subject matter from an area of social reality, often an area of 

social problem, and whose form could be described as journalistic, or documentary realism. On the other hand there 

were programs dealing with social, cultural or personal areas which they were less concerned to restitute as facts, or 

aural ‚realities‘ of various sorts (narrative, acoustic, etc.), than to recreate an intermediate reality, which did not have the 

convention of realism as its touchstone“ (MORTLEY 1982).
77 Autorským přínosem při tvorbě rozhlasových dokumentů se detailněji zabývá Andrea Hanáčková ve své habilitační práci 

s názvem Performativní modus v autorském rozhlasovém dokumentu.
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dabovaným (je zvláštní, když hrubý hlas šedesátiletého muže dabuje herec před mutací atd.) či aby se 
dbalo na způsob mluvy herce i dabovaného (pakliže je originální promluva slangová, je dobré pamatovat 
na to, že by měla být také přemluvena adekvátním způsobem).

Paradoxně stejně, jako se na začátku vývoje IFC oslavovaly technické pokroky v podobě snadno dostup-
ných nahrávacích zařízení, v roce 2000 se už objevovaly hlasy proti rychlému pokroku. „Můžeme my, nebo 
rádio jako takové ještě vůbec podnítit mladé tvůrce k natáčení featurů? Musíme jednat rychle, musíme je 
zaujmout, nebo budou tito lidé pracovat pouze pro televizi nebo na internetových projektech. Tím, že je dnes 
technologie čím dál více dostupná, jsou lidé taky vybavenější, mohou sami doma vytvářet multi-formátové 
rozhlasové práce. Samouci budou dodávat již hotová rozhlasová díla, někdy až neuvěřitelně sofistikovaná 
a srovnatelná s tím, co my vytváříme ve studiu. Nepochybuji o tom, že tato situace povede k institucionál-
nímu problému v mnoha našich organizacích,“ 78 uvádí v písemném reportu z roku 2000 Damien Chalaud 79 
(CHALAUD 2000). Je pravda, že s rozvojem internetu se také objevily nové možnosti vyhledávání a ověřování 
informací, společně s jednodušším a rychlejším způsobem tvorby. Za rok po zveřejnění Chalaudova reportu 
však naopak Brys prohlašuje, že by se tvůrci featuru neměli pokroku bát, ale naopak se snažit lépe integrovat 
do nových médií a naučit se pracovat s tím, co jim modernizace nabízí – či dokonce vyvíjet nové formáty, 
ale tak, aby esence featuru zůstala neporušena. Nové technologie nevidí jako překážku, ale jako možnost 
k nalákání mladých tvůrců – tedy jako výzvu (BRYS 2001). Nejednotnost názorů na technické pokroky, roz-
pory i strach byly často námětem diskuzí nejen na IFC, ale i na dalších konferencích. 

Další znepokojené hlasy se objevily také například v článku Conference in Crisis, jehož autorkou je 
americká dokumentaristka Regine Beyer. Beyer uvádí, že se do Berlína na IFC v roce 2000 vrátila počtvrté – 
naposledy se konference zúčastnila v roce 1996 v Londýně. Přestože i v Berlíně opět vyslechla mnoho 
podnětných diskuzí, odjížděla vlastně zklamaná: „Pokud posun v zaměření se směrem k aktuálním tématům 
posunul feature dokumenty 80 blíže k důležitým veřejným tématům, znamenal zároveň také začátek udušení 
toho, co feature dělalo odlišným a vzrušujícím žánrem: vždyť má v sobě tolik kreativního a uměleckého 
potenciálu. Kde je ZVUK? Kde je inovativní FORMA? Kde je autorův originální HLAS?“ 81 (BEYER 2000). Beyer 
se ve svém článku zamýšlí nad tím, kde se mohla v průběhu let stát chyba. Zároveň také nabízí Braunovu 
domněnku, že za krizi v dokumentární tvorbě může nedostatek peněz a komercializace veřejného rádia. 
Mimo to ale prý také mnoho talentovaných autorů dezertovalo do televize či k internetovým projektům. 
„Obecně vzato můžeme říct, že kvalita evropských televizních produkcí stále roste, zatímco rádio upadá“ 82 
(BEYER 2000). Podle slov Beyer prý Braun poukázal také na to, že možná se v tom roce zcela nepodařil 
předvýběr prezentovaných příspěvků.

SOS Feature

Jak jsem již jednou uvedla, lidé, kteří se zajímají o rozhlasovou dokumentaristiku, sami sebe považují za 
„rozhlasovou rodinu“. Natolik blízko k sobě mají a natolik malá skupina to je. 83 Jak uvedl sám Brys v historicky 
prvním newsletteru IFC: „Pamatujeme si vás, jistěže. Možná podle vašich očí, úsměvů, hlášek nebo toho, 

78 „But can we or can radio as a medium, attract new blood to the creative environment of feature making? We have to act 

quickly, we have to create an opening otherwise these people will end up working exclusively in television or on Internet 

projects. People will arrive who have equipped themselves of home, because technology is increasingly accessible, to 

produce multi-formatted finished works or radio/ audio. Do-it-yourself producers will supply finished products sometimes 

with incredible levels of sophistication largely equivalent to what our big production set-ups are capable of. No doubt 

such a situation will lead to an institutional problem in number of our organization“ (CHALAUD 2000).
79 Damien Chalaud je australský tvůrce a mentor, člen EBU žijící ve Francii. 
80 V tomto případě je slovo „feature“ použito jako přídavné jméno, do češtiny bohužel nepřeložitelné.
81 „If the shift in emphasis towards public affairs programming has brought feature documentaries closer to important 

topics of the day, it has also begun to suffocate what made the feature a distinct and exciting genre in the first place: 

its creative, artistic potential. Where’s SOUND? Where innovative FORM? Where the author’s original VOICE?“ (BEYER 

2000).
82 „Generally speaking, the quality of European television productions is up, while radio is in a slump“ (BEYER 2000).
83 Samozřejmě, že se jedná o stovky tvůrců – avšak ti, kteří se zajímají o feature na mezinárodní úrovni, se většinou znají 

osobně, neboť se potkávají na podobných akcích typu IFC, Prix Europa atd.
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jak jste vypadali, ale hlavně podle vaší tvorby.“ 84 Proto se i problémy řešené na IFC prolínají do ostatních 
setkání stejných tvůrců na jiných festivalech. Tak se stalo, že byl v roce 2001 uspořádán na Prix Europa 
meeting s názvem SOS Feature Hearing, na kterém zkušení autoři pod vedením Edwina Bryse a Vincenta 
Van Merwijcka diskutovali o slabých i silných stránkách rozhlasové dokumentaristiky a speciálně featuru. 
Vytvořili tak diagnostiku featuru, ve které uvádí různé faktory ovlivňující tvorbu autora i dílo jako takové. 85 
Ze zápisu pořízeného Brysem lze vyčíst, že tvůrci featurů se v roce 2001 potýkali s profesionální izolací od 
vnějšího světa, nedostatkem spolupracovníků či jejich cílenou redukcí na minimum a zároveň s nedostatkem 
vůle svých nadřízených zachovat feature naživu. Výroba featuru kdysi byla jednoduchým způsobem, jak 
ušetřit peníze – nadsazeně řečeno: jediné, co autor potřeboval k natáčení, byl kvalitní mikrofon a dostatek 
času. V roce 2001 proto produkční společnosti raději věnovaly peníze na rozvoj digitalizace a internetu než 
na rozvoj featuru. Feature je (a prozatím vždy byl) jakýsi rozhlasový underground, minoritní program – avšak 
ne ghetto program (BRYS 2001). 

Tvůrci pořadů mají naneštěstí často pocit, že pakliže pojednávají o vážném tématu s dramatickým 
přesahem, nepatří do dokumentu humor ani žádné odlehčení. Opak je ale pravdou. Úsměvné vsuvky vět-
šinou ulehčují poslech jinak komplikované struktury pořadu a posluchači je dokážou ocenit. Samozřejmě 
není ale možné do materiálu zasahovat nuceně a uměle do něj vkládat vtipy. Je však důležité pamatovat 
na možnosti, které nám práce se zvukem nabízí, a plně je využívat – vedle humoru posluchač vždy uvítá 
zvukovou rozmanitost a variace. Nedostatek těchto však zdůraznil Brys právě ve svém pojednání z roku 
2001 – mimo jiné si stěžuje na absenci „rytmu nové generace“ (dle jeho slov byly pořady v té době dělány 
rigidně a zastarale), tematické šíře a humoru, na ztrátu žurnalistického přístupu, přílišnou formálnost celého 
žánru (která se pojí také s uzavřením hranic featuru jako takového) a nedostatek pátrání po tom, kam až 
může feature zajít (BRYS 2001).

Brys také uvádí, že ve stejném roce měli rozhlasoví tvůrci pocit, že přišli o svou autonomii a namísto 
svobodného rozhodování se o tématech a věcech s tvorbou spojených rozhodovali o formátech a zaměření 
featurů jejich nadřízení. Vedoucí rádií prý tehdy neakceptovali tvůrce featurů, nabízeli jim nedostačující 
finanční odměny, featury měly menší prostor ve vysílacím čase a zároveň se také rušila samostatná oddělení 
pro tvorbu featurů – technický standard při tvorbě se tak stal nižším než v minulosti. Svůj rozbor aktuálního 
stavu dokumentaristiky však Brys uzavírá optimistickým: „Musíme zůstat sebevědomí. I když nás dneska 
odříznou, zítra nás budou potřebovat.“ 86 Navíc přiznává, že většina řešení zmíněných problémů neleží nikde 
jinde než právě v rukou samotných autorů (BRYS 2001).

Brys ve svém pojednání uvádí, že by se autoři neměli nechat zastrašit a že je velmi důležité, aby zkušenější 
matadoři pomáhali ve vývoji mladým tvůrcům. Jak Brys, tak také Braun a mnoho dalších autorů spojených 
s IFC dlouhá léta působí v pozici koučů. 87

Jak je vidět dnes, kdy konference stále existuje a tvůrci stále tvoří: feature se neustále vyvíjí – a i když 
se některé ze zmíněných problémů podařilo vyřešit, nové se stále objevují. 88 Kouzlo dokumentární tvorby 
nicméně objevuje stále více a více mladých lidí, a tak se i na IFC tváře tvůrců obměňují – i když je běžné, že 
zde stále potkáte matadory světového featuru, kteří konferenci navštěvují téměř od počátku.

84 „And we remember you, of course. Perhaps because of eyes, smiles, quotes or even outfit, but mostly because of your 

work“ (BRYS 2000).
85 Na tvorbě zápisu se podíleli Lorelei Harris (Features Radio 1, RTÉ), Zdeněk Bouček (Drama Department, ČRO), Brigitte 

Kirilow (Feature, DeutschlandRadio), Barbro Holmberg (Head of Swedish Features, YLE), Helmut Kopetzky (Independent, 

Germany), Edwin Brys (Project Manager EBU Radiodocumentary Project Group), Thomas Haugaard (Features, DR), Kaye 

Mortley (Independent, France), Peter Klein (Redaktionleiter Feature & Feuilleton, ORF), Ljubo Pauzin (Drama and Feature 

producer, HRT), Harri Huhtamäki (Head of Radio Atelier, YLE), Janina Jankowska (Head of Feature Department, Polska 

Radio, S.A), Wolfgang Bauernfeind (Radio Kultur/ SFB/ ORB), Jens Wendland (Director of Radio Programmes, SFB), Peter 

Leonard Braun (Prix Europa Berlin, SFB). (IFC 2017)
86 „We should remain self-confident. If they cut us down today, they will need us tomorrow“ (BRYS 2001).
87 Mnoho zkušených autorů featurů učí na školách či provozují osobní „trenérství“ mladých autorů a pomáhají jim tak při 

získávání poznatků o dokumentární tvorbě atd. Tento princip je běžný celosvětově, na IFC je navíc umocněn faktem exi-

stence soutěže pro mladé autory do 35 let Åke Blomström Award. V rámci té jsou každý rok vyhlášeni tři výherci, kteří 

pak mají možnost v průběhu jednoho roku vytvořit dokument pod vedením jednoho ze zahraničních koučů.
88 Např. v Kodani byla v roce 2007 redakce featuru zrušena z důvodu reorganizace producentského systému.
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Závěr

Na první pohled se někomu může zdát, že snaha definovat žánry feature a dokument je pošetilá a zbytečná. 
Čím více jsem poznávala danou tematiku, tím více jsem tušila, že informace, které mám k dispozici, nejsou 
dostatečné. Pokud chci pochopit principy rozhlasové tvorby, jsem teprve na začátku cesty. I když se může 
zdát, že odborné literatury k danému tématu je v České republice dostupné jen minimum, opak je pravdou, 
když se člověk zaměří na literaturu zahraniční – a hlavně pokud se obrátí na samotné autory. Pak je vlastně 
velmi jednoduché získat unikátní archivní materiály, které do té doby ležely někomu v zásuvce či v počítači. 
A to jsem skutečně teprve na začátku. S poznáváním nových a nových členů rozhlasové komunity získávám 
nové a nové materiály, na jejichž důkladné zpracování bude potřeba vynaložit hodně času a péče – ale 
již teď je jisté, že výsledek by mohl mít zásadní přínos. Obecně musím uznat, že i když jsem prožila těžké 
chvilky při kompletaci tohoto výzkumu, důvěra a podpora mých rozhlasových kolegů (které znám vlastně 
jen z konference, ale už teď mohu náš vztah označit jako přátelský) mě silně motivovaly a dokazovaly mi, 
že tato práce má cenu.

V roce 2017 se mi taktéž podařilo na 43. ročníku IFC konaném ve Stockholmu prezentovat svůj vlastní 
feature s názvem Matěj, který se setkal s velmi dobrou odezvou. I díky tomu se mi zmíněná komunita plně 
otevřela a poskytla záštitu jak mé práci, tak mé tvorbě. Mohu říct, že se upřímně těším na pokračování 
výzkumu, který ani zdaleka nepovažuji za uzavřený.



176 Svět rozhlasu 39–40 / 2018

Literatura

Biewen, John – Dilworth, Alexa. Reality Radio: Telling True Stories in Sound. Chapel Hill: The University of North Carolina 

Press, 2010.

Branžovský, Josef. O featuru a pásmu. Svět rozhlasu, 2005, č. 14, s. 60–65.

Branžovský, Josef. Rozhlasové pásmo či feature? Pokus o průzkum nezmapované pevniny. Praha: Československý rozhlas, 1990.

Branžovský, Josef. Feature. Divadlo 20, 1969, č. 10, s. 60–66.

Bouček, Zdeněk. Ať procitne český feature. Rozhlasová práce 16, 1992, č. 1, s. 8–16. 

Halada, Jan – Osvaldová, Barbora (eds.). Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 2002.

Hanáčková, Andrea (ed.). Antologie světového rozhlasového feature (1974–2004), první část. Příloha bulletinu Svět rozhlasu, 

2007, č. 17, s. 67–103. Překlad Andrea Hanáčková, spolupráce Lenka Pospíšilová.

Hanáčková, Andrea (ed.). Antologie světového rozhlasového feature (1974–2004), druhá část. Příloha bulletinu Svět rozhlasu, 

2008, č. 19, s. 43–75. Překlad Andrea Hanáčková, spolupráce Lenka Pospíšilová.

Hanáčková, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990–2005: Poetika žánrů. Disertační práce. Olomouc: 

Univerzita Palackého, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, 2010.

Hanáčková, Andrea. Performativní modus v autorském rozhlasovém dokumentu. Habilitační práce. Brno: JAMU, 2016.

Chignell, Hugh. Key Concepts in Radio Studies. Londýn: SAGE Publications, 2009.

Kyncl, Karel. Několik poznámek o rozhlasových dokumentech. Rozhlasová práce. Praha: Československý rozhlas, 1961.

Maršík, Josef. Výběrový slovníček termínů. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999.

McLeish, Robert – Link, Jeff. Radio Production. New York: Focal Press, 2016.

Oríšek, Peter (ed.). Zvukový dokument v rozhlase. Fonozošit z metodického seminára. Bratislava: Čs. rozhlas, 1983.

Stárková, Blanka. Cyklus Cesty z jiné strany. Svět rozhlasu, 2005, č. 14, s. 40–42.

Štěrbová, Alena. Rozhlasová inscenace: teoreticky komentované dějiny české rozhlasové produkce. Olomouc: Vydavatelství 

Univerzity Palackého, 1995.

Štěrbová, Marie. Luisa Nováková: A potají (rozhlasový feature). Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 

sociálních studií, 2009.

Vaněk, Miroslav – Mücke, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha: Karolinum, 2015.

Osobní archiv Edwina Bryse

Beyer, Regine. Conference in Crisis. Berlín, 2000.

Brys, Edwin. SOS Feature Hearing – Meeting at the Prix Europa 2001. Berlín, 2001. 

Brys, Edwin – Davids, Willem. IFC – 1st Newsletter. 2000.

Karisto, Hannu. Zagreb report, April 22th 2002. Záhřeb, 2002.

Kopetzky, Helmut. „Less Is More“ or „The Richness Of Our Poor Medium“. IFC 2014.

Chalaud, Damien. The 26th International Feature Conference, REPORT. Berlín, 2000.

Mortley, Kaye. Report. Montreal, 1982.

Mowatt, Don. A Personal Report On the Sessions in Montreal Of the Eight International Feature Conference. Montreal, 1982.

Theocharis, John. S.O. s. Feature – Diagnosis – Prognosis – Therapy. Londýn, 2001.

Rozhovory provedené metodou Oral History (OH)

OH Braun 2017. Rozhovor s Peterem Leonhardem Braunem, 11. a 12. 4. 2017, kancelář Prix Europa, Berlín.

OH Bauernfeind 2017. Rozhovor s Wolfgangem Bauernfeindem, 12. 4. 2017, u něj doma, Berlín.

OH Brys 2017. Rozhovor s Edwinem Brysem, 1.–3. 6. 2017, u něj doma, Brusel.

OH Hermer 2017. Rozhovor s Gabrielou Hermer, 10. 5. 2017, Stockholm.



177Svět rozhlasu 39–40 / 2018

Internetové zdroje

Braun, Peter Leonhard. The Genesis [online], 1999. [cit. 8. listopadu 2017]. Dostupné z: <https://ifc2.wordpress.com/

the-genesis-of-ifc/>. 

Braun, Peter Leonhard. Thirty years later [online], 2004. [cit. 8. listopadu 2017]. Dostupné z: <https://ifc2.wordpress.com/

the-genesis-of-ifc/>.

IFC. IFC Since 1974 [online], IFC. [cit. 8. listopadu 2017]. Dostupné z: <https://ifc2.wordpress.com/since1974/>.

Davids, Willem. Do You Remember!: Oct 16, 2001: ‚S.O. s. FEATURE‘… special discussion… it’s a HEARING! [online],  

IFC. [cit. 12. prosince 2017]. Dostupné z: <https://ifc2.wordpress.com/2011/11/26/do-you-remember-oct−16−2001 

-s-o-s-feature-special-discussion-its-a-hearing/>.

Součástí studie jsou příloha č. 1 (seznam míst, kde se IFC konala) a příloha č. 2 (fotografie vybraných 
ročníků IFC), které z technických důvodů neotiskujeme.



178 Svět rozhlasu 39–40 / 2018

DO ČÍSLA PŘISPĚLI

Balíček Pavel, Ing., vedoucí distribuce signálu ČRo

Bažant Michal, student Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Bělohlávek Tomáš, Mgr., bývalý pracovník Archivu ČRo

Bělohlavý Václav, dříve redaktor, spolupracovník ČRo Ostrava

Beranová Šárka, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Bojda Tomáš, Mgr., doktorand Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Borovcová Adéla, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Bumbálková Blanka, Ing., vedoucí oddělení komunikace ČRo

Candra Robert, kreativní producent, Kreativní HUB ČRo

Fajmon Kamil, student Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Hanáčková Andrea, doc. Mgr., Ph.D., dokumentaristka, teoretička a kritička,  

VŠ pedagožka FF UP Olomouc

Herget Jan, MgA., editor Domácí redakce Zpravodajství, ČRo

Hnilička Přemysl, Mgr., kritik a publicista, správce serveru Panáček v říši mluveného slova

Holubová Barbora, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Hradilová Lucie, Mgr., hudební dramaturg, Mezinárodní oddělení ČRo

Hubička Jiří, Mgr., dramaturg, autor, odborný redaktor, Archiv ČRo

Hubičková Kristýna, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Jarošová Sára, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Ješutová Eva, Mgr., historička, vedoucí Archivu ČRo

Ježek Michal, Bc., bývalý pracovník Archivu ČRo

Ježek Vlastimil, Mgr., bývalý generální ředitel ČRo, ředitel Obecního domu Praha, pedagog

Kobera Pavel, Mgr., specialista spisové služby ČRo

Kolářová Bohuslava, PhDr., redaktorka Světa rozhlasu, externí spolupracovnice ČRo

Kopřivová Romana, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Kotek Kryštof, student Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Kraus Jakub, student Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Lančová Alena, Bc., studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Lutera Jan, Bc., student Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Machaj Damian, MgA., producent multimediálního obsahu, Kreativní HUB ČRo

Maršík Josef, PhDr., CSc., pedagog FSV UK Praha, rozhlasový teoretik, publicista

Müller Jan, amatérský badatel, Praha

Neumann Ondřej, student Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Nováková Bohdana, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Nováková Jaroslava, Mgr., bývalá vedoucí Archivu ČRo

Pánek Tomáš, Mgr., archivář, Archiv ČRo

Podlaha Marek, student Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Pokorný Milan, PhDr., Ph.D., redaktor, publicista, spisovatel, ombudsman ČRo 

Poliaková Martina, Mgr., manažerka strategického rozvoje, Sekretariát generálního ředitele ČRo

Pospíšil Petr, hlavní editor, Program ČRo Radiožurnál

Príkazský Vladimír, bývalý rozhlasový redaktor, nyní externí spolupracovník ČRo



179Svět rozhlasu 39–40 / 2018

Radovanovič Dušan, PhDr., vedoucí Archivních a programových fondů ČRo

Reková Tereza, MgA., absolventka Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky,  

JAMU Brno, nyní studentka 3. ročníku doktorského studia tamtéž, obor Dramatická umění

Řídký Josef, Mgr., externí spolupracovník Rešeršního oddělení a knihovny ČRo

Siegerová Helena, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc 

Soldán Tomáš, MgA., slovesný režisér, ČRo Olomouc

Straňák Pavel, Ing., Ph.D., technik-specialista ČRo

Stryk Richard, student Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Studený Ivan, slovesný dramaturg, Tvůrčí skupina Dokument ČRo

Suchan Ondřej, šéfredaktor ČRo Radiožurnál

Šarochová Laura, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Šefl Milan, redaktor, externí pracovník ČRo

Šustková Simona, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Tomek Miroslav, Mgr., rešeršní specialista, Rešeršní oddělení a knihovna ČRo

Tsepeleva Michaela, studentka Katedry divadelních a filmových studií FF UP Olomouc

Turek Miloslav, zvukař, Archiv ČRo

Velíšek Martin, PhDr., slovesný dramaturg, Tvůrčí skupina Drama a literatura ČRo

Vošalíková Anna, Bc., specialista mezinárodních vztahů, Mezinárodní oddělení ČRo



SVĚT ROZHLASU č. 39–40
Bulletin o rozhlasové práci

Vydává Český rozhlas

Odbor Archivních a programových fondů, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Redakční rada:

Mgr. Tomáš Bělohlávek, doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D., Mgr. Jiří Hubička,  

Mgr. Eva Ješutová, PhDr. Bohuslava Kolářová, Mgr. Edita Kudláčová,  

PhDr. Josef Maršík, CSc., Rudolf Matys, Vladimír Príkazský, Bc. Filip Rožánek,  

Ondřej Vaculík, Bc. Anna Vošalíková

K vydání připravily: Mgr. Eva Ješutová, PhDr. Bohuslava Kolářová

Korektury: Bc. Kamila Hugrová

listopad 2018

ISSN 1213-3817

Bulletin 
o rozhlasové práci


