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Anotace 

Předkládaná práce se zabývá vývojem literárně-dramatického vysílání stanice ČRo Plzeň 

v letech 1993-2006. Snaží se tuto problematiku nahlédnout prizmatem personálního složení 

redakce, náplně pracovní činnosti jejích členů, dramaturgie redakce a spolupráee 

s celoplošnými stanicemi. Zkoumanou problematiku posuzuje také z hlediska tvorby redakce, 

která se promítá do pravidelných slovesných programových řad z její dílny, nejvýznamnějších 

počinů tvorby a v neposlední řadě z hlediska  programových schémat, vztahujících se na 

vysílání jejích literárně-dramatických pořadů. Otázku vývoje tohoto typu vysílání zkoumá za 

pomoci kvalitativní metody případové studie protřednictvím metod, které se používají pro 

historickou analýzu. Nejzásadnějším zdrojem informací pro zjištění odpovědí na výzkumné 

otázky byla metoda orální historie a podklady, které z osobního archivu poskytl režisér M. 

Buriánek. 

 

Annotation 

This thesis deals with the evolution of literary and dramatic broadcasting of the CRo Plzeň 

station in 1993-2006. It tries to look at this issue through the staffing of the editorial staff, the 

content of the work of its members, the dramaturgy of the editorial staff and the cooperation 

with the nationwide stations. From the point of view of creation of the editorial board, which 

is reflected in the regular verbal program series from her workshop, it considers the most 

important works of creation and, last but not least, from the point of view of program schemes 

related to the broadcasting of its literary and dramatic programs. The question of the 

development of this type of broadcasting examines, using the qualitative method of the case 

study, through methods that are used for historical analysis. The most important source of 

information for finding answers to the research questions was the method of oral history and 

the materials provided by the personal archive by director M. Buriánek. 
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Úvod 

Viděti ušima 

„Místo obrazu obraznost.“1 

Miroslav Buriánek 

 

Předmětem zájmu předkládané práce je LD vysílání stanice ČRo Plzeň. Je zde zkoumáno 

v diachronní perspektivě, která umožňuje informovat o proměně vysílání tohoto programu.  

Zpracování diplomové práce je určeno již předem definovanými tezemi, v nichž si autorka 

práce při přípravě jejího tématu stanovila, že se v ní bude zabývat LD vysíláním ČRo obecně. 

Respektive vysíláním tohoto programu primárně na celoplošných stanicích se zřetelem 

k regionálnímu LD vysílání v ČRo Plzeň. V místě, kde má autorka práce své kořeny a proto ji 

zajímalo, jak vypadá toto vysílání také v kraji, odkud pochází. 

Orientace práce k takto nastavenému tématu a cíli by zcela jistě mohlo přinést podnětné a 

z hlediska přínosu k historii slovesného vysílání významné informace. Otevíralo by mnoho 

témat k diskuzi a nejspíš by nabídlo komplexní pohled na zkoumanou problematiku. Zároveň 

by ale v tak široce pojatém pojednání byla pravděpodobně zastíněna mnohá témata, 

zasluhující si hlubší pozornost. Takové téma představují podle autorky práce dějiny LD 

vysílání ČRo Plzeň. Jsou tématem natolik obsáhlým a dosud téměř nezpracovaným, že 

autorka pokládala za důležité, věnovat ucelené pojednání předně jemu. V domluvě 

s vedoucím práce bylo tedy později rozhodnuto, že vhodnějším tématem pro práci bude 

vysílání regionální stanice. Dalším rozdílem předkládané práce oproti tezím je skutečnost, že 

se autorka nevěnuje v analýze detailně úspěšnosti LD programu ČRo Plzeň. Zůstává v tomto 

ohledu pouze u zmínek obecnějšího charakteru. Autorka vychází totiž z toho přesvědčení, že 

vyhodnotit úspěšnost vysílání LD nemůže dost dobře záviset pouze na výsledcích 

poslechovosti, ale na hlubším zhodnocení programu a pořadů, které by mělo nejlépe 

představovat samostatné a rozsáhlejší pojednání. 

 

                                                 

 

1 BURIÁNEK, M.: Smysly nelžou. In: Svět rozhlasu. 2004, č. 12. 29-31 s. ISSN 1213-3817. 
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Po úvodním seznámení s tématem, vztahem předkládané práce k tezím a její strukturou 

následuje kapitola vymezující cíle práce a její metodologii. V ní autorka stanovuje vlastní 

otázky práce a informuje o charakteru předkládané studie.   

Hlavní části práce jsou tři. První z nich je část, v níž je stanoven cíl a výzkumné otázky. Jsou 

zde určeny také používané metody, které byly užívány pro získání informací k zodpovězení 

hlavní otázky práce. Zbylé dvě tvoří část teoretická a praktická.  

Teoretická část je rozdělena na 6 základních kapitol, mapujících východiska pro část 

praktickou. Tato východiska tvoří kontext popisovaným a analyzovaným jevům v praktické 

části a představují základ, o nějž se analýza opírá.  

Po obecném uvedení do problematiky práce následuje pojednání o rozhlase z hlediska jeho 

rozvoje jako jednoho z komunikačních médií. Další kapitola se věnuje problematice mediální 

organizace, je zařazena kapitola o tvorbě programu, typech publika a také pojednání o širší 

teorii k literárně-dramatickému vysílání. 

Obsahy, které teoretická část nabízí, jsou voleny tak, aby z širšího i užšího úhlu pohledu 

pomohly osvětlit skutečnosti, které se podařilo zjistit výzkumem a o nichž informuje 

praktická část práce. Protože je výzkum věnován diachronnímu vývoji LD vysílání na ČRo 

Plzeň od roku 1990 do roku 2006, je v teoretické části zpracován také historický kontext 

tohoto období. Lze v něm najít stručnou historicko-politickou charakteristiku zkoumaného 

období i představení vývoje stanic veřejnoprávního rozhlasu s přihlédnutím k vývoji LD 

vysílání na celoplošných stanicích Vltava a Dvojka. Jsou v něm zdůrazněny nejvýznamnější 

události tohoto období, které mohly mít a měly vliv na LD vysílání plz. rozhlasu. Nastíněno je 

období po roce 1989 v plz. studiu ČRo a jeho odraz ve fungování redakce, která zajišťovala 

LD vysílání. Jsou prezentovány medailony nejvýznamnějších osobností ovlivňujících podobu 

LD vysílání tohoto studia v této době. 

Praktická část je rozdělena do tří kapitol či oddílů, jejichž dělítkem je periodizace 

zkoumaného období od roku 1990 do roku 2006. Čtrnáctileté období vysílání je rozděleno do 

tří úseků. V každém z nich jsou přednesena zjištění, jež se týkají jednotlivých období a jež se 

vážou k výzkumným otázkám.  

Zjištěné poznatky jsou shrnuty na konci práce v kapitole Shrnutí poznatků. V její závěrečné 

části jsou zodpovězeny výzkumné otázky. Závěr mimo jiné zhodnocuje, jak se postupně 

v průběhu zkoumaných let proměňovaly podmínky pro příležitost posluchačů plz. rozhlasu 
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probouzet v sobě obraznost a zkoušet tak tzv. „vidět ušima“2. 

 

Cíle práce a její metodologie 

Předkládaná práce přináší kvalitativní výzkum typu případové studie, která se zaměřuje na 

konkrétní případ, a sice organizaci LD vysílání plz. rozhlasové stanice.  

Na obecné rovině se provedená historická analýza zabývá podobami mediovaných sdělení 

produkovaných mediální organizací, respektive její částí. Protože je pro historickou práci 

důležité nahlížet informace v souvislostech, nezabývá se jen těmito sděleními, mediálními 

produkty, ale také provozem této tvůrčí části mediální organizace, a sice během vymezeného 

zkoumaného období.  

Mediovanými sděleními jsou myšleny pořady LD programu plz. rozhlasu. Vznikají 

tvorbou části mediální organizace, tedy redakce, připravující tento program. Sledovaným 

obdobím bylo 14 let vysílání od roku 1993.  

Studie se snaží zodpovědět hlavní výzkumnou otázku formulovanou následujícím způsobem:  

 

Jak se proměnilo LD vysílání plz. stanice ČRo v období mezi lety 1993 – 2006? 

 

Hlavní otázka výzkumu je formulována v této podobě poměrně široce. Pro její zodpovězení 

bylo potřeba otázku zkonkretizovat pomocí vedlejších otázek, které získávané informace dále 

kategorizují: 

Jak se proměnilo organizační zázemí redakce zajišťující LD vysílání stanice z hlediska 

profesní náplně jejích pracovníků a jejich spolupráce s pražskými celoplošnými stanicemi?

  

Jak se proměnila tvorba redakce na příkladu pořadů vyráběných touto redakcí? 

 

                                                 

 

2 srov. BURIÁNEK, M.: Smysly nelžou. In: Svět rozhlasu. 2004, 29-31 s. 
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Jak se proměnila programová schémata, vztahující se k LD pořadům ČRo Plzeň? 

  

Provedená analýza mediální organizace a analýza její tvorby, která se děje na základě studia 

pracovních náplní zaměstnanců redakce, její dramaturgií, její spoluprací s pražskými 

celoplošnými stanicemi, tvorbou vybraných pořadů a programových schémat, je podmíněná 

historickým charakterem výzkumu. Je tedy vedena směrem, který dovolily dostupné zdroje 

informací, odpovídající tomuto charakteru studie. Tomuto charakteru odpovídaly také metody 

sběru dat. K jejich sběru proto nebyla využita např. metoda zúčastněného pozorování, kterou 

pro analýzu mediální organizace doporučují Trampota a Vojtěchovská (2010, s. 72).  

Analýza vycházela hlavně z hloubkových rozhovorů s bývalými i současnými pracovníky 

redakce, připravující LD program pro vysílání plz. studia i pro celoplošné stanice ČRo. 

Rozhovory byly vedeny metodou orální historie a představovaly jednak samostatný zdroj 

informací, jednak přinášely doplňující informace ke studiu ostatních materiálů. K nim patřily 

osobní složky pracovníků, programová schémata plz. rozhlasu, dostupná z Týdeníku Rozhlas 

a mapující program stanice ve zkoumaném období. Dále ročenky ČRo a materiály uchované 

jen v Archivech Českého rozhlasu v Praze a Plzni. Zdroje z těchto archivů byly různé povahy. 

Studovány byly zápisy z programových porad, dokumentace k pořadům i scénáře vybraných 

pořadů vytvořených v plz. rozhlase.  
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1 Teoretická část 

1.1 Médium: Rozhlas 

Když se řekne rozhlas, asi nejčastěji si lidé vybaví rozhlasovou stanici, snad moderátora, 

pořad. Možná by ale byla prvně vzpomenuta spíš technologická stránka věci a na mysli by 

vytanul např. rádiový přístroj. Jiného by asociace přenesly k době rozhlasových počátků a 

připomenul by si tak rozhlasové krystalky. V případě abstraktnějších konotací by se člověk 

mohl v myšlenkách ocitnout u pojmu komunikace a pak již u úplných základů rozhlasového 

vysílání. Krom jiného právě o nich pojedná následující text. 

1.1.1 Rozhlas jako komunikační médium, médium masové komunikace 

U zrodu rozhlasu stojí odvěká potřeba člověka komunikovat.3 Než byla objevena rozhlasová 

technologie, předcházely jí rozličné komunikační systémy. (srov. DEFLEUR, BALL-

ROKEACH 1996, s. 55-56). Zkoušelo se mnoho způsobů komunikace, ty starší fungovaly 

např. pomocí tamtamů, kouřových a ohňových signálů, ale i dělové střelby nebo vypouštěním 

poštovních holubů (srov. ČÁBELOVÁ 2003, s. 13). S vývojem lidské civilizace rostla 

potřeba efektivně komunikovat na stále delší vzdálenosti. Podle Čábelové (2003, s. 13) 

vyústily snahy o naplnění této potřeby právě v příchod rozhlasového média a posléze dalších 

                                                 

 

3 Komunikace: výraz pochází z lat. slova (communicatio) od communicare, které znamená spojovat; v procesu 

k. jde o produkci a výměnu sdělení a zejm. jejich významů pomocí znakových systémů. (-˃ kód; sdělení 
mediované; znak). Definice k., kterých existuje mnoho, vychází z různých teoretických bází, akcentujících 
vždy různé aspekty k.. V zásadě všechny definice uvádějí následujících pět základních prvků k.: komunikátora, 
adresáta, komunikační kanál (nosič, modus, zprostředkující činitel, médium) mediované sdělení (text), účinek 
(efekt, odpověď; účinky médií). Během k. jsou vzájemně sdíleny znaky a kódy, v kódech jsou znaky 
organizovány. Podle širších definic k. tvoří její prvky také šumy, kontexty, zpětné vazby atd. (srov. REIFOVÁ 
2004, s. 99). 

 Mezilidskou, sociální komunikaci můžeme typologizovat podle toho, na jaké rovině sociální organizace 
probíhá. Dělíme tedy k. na: a) intrapersonální (přenos informací se děje v rámci jednoho jedince), b) 
interpersonální (probíhá mezi dvěma či více lidmi, umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a vytváření sociálních 
vztahů mezi komunikujícími), c) skupinová (k. mezi větším počtem účastníků, vytváří se spíš slabší sociální 
vztahy), d) meziskupinová, e) institucionální, f) celospolečenská (srov. REIFOVÁ 2004, s. 100). 

Definice tří posledně zmíněných typů k. si vypůjčíme z Jiráka, Köpplové (2003, s. 16):  

 „d) meziskupinová: komunikace mezi ustavenými skupinami,  
 např. mezi třídami ve škole..; e) institucionální/organizační: komunikační  
 procesy v rámci politického systému, uvnitř podnikatelského subjektu, mezi takovými  
 subjekty atd.; f) celospolečenská: komunikační procesy, jež jsou potenciálně dostupné 

 všem příslušníkům určité společnosti – sem spadá i komunikace podmíněná existencí 
masových médií, tedy mediální komunikace.“ 
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elektronických4 médií.  

Než se další kapitoly práce budou věnovat tématice mediálního průmyslu a rozhlasového 

vysílání, nahlédne nejprve tato do několika odborných publikací zaměřených na mediální 

problematiku, jaký je jejich výklad pojmu médium. Autoři Jirák, Köpplová (2003, s. 16), 

Reifová (2004, s. 139) i Osvaldová, Halada (1999, s. 104) ho popisují jako pojem 

mnohovýznamový. Upozorňují předně na jeho latinský původ. Na tomto základě ho lze 

charakterizovat jako prostředek, prostředníka, či zprostředkujícího činitele, který spojuje dvě 

či více stran a těm zprostředkovává určité skutečnosti. Shodují se dále, že význam pojmu 

médium závisí z velké části na tom, jak široce je chápán a z hlediska jakého oboru ho 

posuzujeme. 

Je-li tento pojem nahlížen stran oborů mezilidské, sociální komunikace5, je médium 

definováno ve smyslu zprostředkovatele nějakého sdělení, tedy komunikačního média. Byť 

konkretizován tímto prizmatem, nebyl význam pojmu médium zdaleka vyčerpán a lze ho dále 

členit. Ve smyslu komunikačního média jím může být myšlena technologie spojená 

s komplexním dějem při přenosu sdělení, technický přístroj zprovozňující tento přenos nebo 

např. instituce, sdružující pracovníky, kteří vytvářejí mediální obsahy (srov. JIRÁK, 

KÖPPLOVÁ 2003, s. 16). K rozhlasovému médiu, které je dále klasifikováno jako médium 

masové komunikace, můžeme vztahovat všechny uvedené významy. Můžeme jím rozumět 

technologii i technické prostředky zajišťující vysílání, stejně tak rozhlasovou instituci. Často 

je slyšet termín rádio. Oba termíny, rozhlas i rádio, se významově v podstatě překrývají, což 

vyplývá z historického vývoje tohoto média (srov. OSVALDOVÁ, HALADA A KOL. 1999, 

s. 160). K významu obou pojmů se blíže vyjádří další podkapitola. 

Doba, která rozšíření rozhlasu předcházela, byla protkána dlouhým evolučním procesem, 
                                                 

 

4 Elektronické médium: Jedná se o vysílací nebo paměťové médium, které využívá elektronickou technologii. 
Pod tento termín bývají řazena média jako: televize, rádio, internet, fax, CD-ROMy, DVD či média jiná, 
vyžadující elektřinu nebo digitální kódování informací. Tento termín je užíván často v opozici k médiím 
tištěným. Electronic media. [online] In: businessdictionary.com © 2018 [cit. 2018-2-7]. Přístupné z: 
http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-media.html (Z angl. přeloženo autorkou práce.) 
 

 
5 Sociální komunikace: Komunikační proces stojící na mezilidských interakcích a vzájemném sdělování během 
nich. Souvisí s termínem mezilidská komunikace. Spadá pod ní také masová a mediální komunikace jako její 
speciální typy. KUTÍNOVÁ, Z.: Sociální komunikace a její struktura. [online] Praha: Centrum pro studium 

vysokého školství, 2015 [cit. 2018-2-8] ISBN 978-80-86302-48-5. Přístupné z: 

http://www.csvs.cz/projekty/2014_veda_pro_zivot/data/5_KA2_Kutinova_Socialni_komunikace.pdf 

http://www.businessdictionary.com/definition/electronic-media.html
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během něhož muselo být nejdřív odzkoušeno mnoho technologických inovací a v životě 

civilizace se postupně musely prosadit různé ekonomické i společenské formy (srov. 

DEFLEUR, BALL-ROKEACH 1996, s. 98). Evolučním procesem prošla také komunikační 

média, s jejichž proměnou se měnil i charakter komunikace. Daný jev potvrzuje např. N. 

Postman v článku Radio a slepci6, v němž uvádí:  

„Významné nové médium způsobuje změny ve struktuře komunikace, a to tím, že 

podporuje specifické způsoby užití intelektu, dává přednost určitým definicím inteligence a 

rozumu a vyžaduje specifický druh obsahu…vytváří nové formy vyjadřování pravdy [..]“ 

Analogicky se vyjadřují také Jirák a Köpplová (srov. 2003, s. 21), když říkají, že charakter 

médií ovlivňuje chování lidí vůči sobě navzájem. V textu dále upozorňují na proměny 

společenských vztahů, v nichž se chování lidí manifestuje, v souvislosti s proměnou 

používaných médií. Pokud se jedná o sdělování prostřednictvím poslů či poštovních holubů, 

komunikuje se interpersonálně, respektive pomocí tzv. interpersonálních médií. Důležitým 

aspektem této komunikace, kdy se komunikující obracejí jeden na druhého, je právě možnost 

vzájemně reagovat na svá sdělení. V rámci komunikace prostřednictvím masových médii se 

vztah mezi komunikujícími mění spíš na interakci mezi vysílatelem sdělení a jeho příjemcem 

a postrádá tak vzájemnost vztahu z předcházejícího příkladu. Takové médium se navíc 

neobrací na konkrétní osobnost či osobnosti, ale na velký počet adresátů, od nichž není 

očekávána ani zpětná reakce, jak je tomu v případě interpersonální komunikace, např. při 

výměně informací prostřednictvím posla či při odesílání dopisu. Dlužno podotknout, že 

k rozvoji masových médií kromě potřeby pokořit velké vzdálenosti a potřeby vyslaná sdělení 

co nejdelší dobu uchovat, přispěla také snaha nabídnout sdělení, mediovaný7 obsah, co 

největšímu počtu lidí, tzv. mase (srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 18). 

Praktická část práce vychází z kontextu, který přibližuje část teoretická. Na závěr této 

podkapitoly je tedy umístěno upozornění na některé důležité poznatky, týkající se teorie médií 

a komunikačních aktivit, na něž praktická část navazuje a konfrontuje je s daty z reálného 

prostředí. Platí, že komunikační aktivity masových médií „mají svébytnou podobu danou 

jejich povahou a svérázný typ komunikace – mediální komunikaci“ (JIRÁK, KÖPPLOVÁ 
                                                 

 

6 Čl. z Národních listů ze 7.5. „Radio a slepci“ in: ČÁBELOVÁ 2003, s. 25. 
 
7 Mediovaný od mediace: Mediace znamená proces zprostředkování. Je podstatou jednání jakéhokoliv média. 
(srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 41). 
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2003, s. 41). Bližšímu porozumění významu těchto médií a mediální komunikaci napomáhají 

následující tři aspekty, z nichž je tento význam vyvozován: 

„1. Každé médium v sobě zahrnuje užití určitých technologií a současně je jejich užitím 

utvářeno (tedy výrobními postupy a technickými prostředky, s jejichž pomocí se 

komunikace fyzicky uskutečňuje). 

2. Média mají současně postavení společenské instituce, což znamená, že mají vliv na 

iniciování, posilování či formování sociálních vztahů. 

3. Média se podílejí na utváření kulturního prostředí (a to nejrůznějšími významovými 

strukturami, jež jsou zabudovány do mediálních technologií a organizací, a jejich užíváním, 

tedy např. produkováním významů) (JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 41).“ 

Proces, který významotvorné aspekty mediální komunikace spojuje, nazýváme mediace, 

jinými slovy zprostředkování (taktéž). Pokud se snažíme porozumět mediální komunikaci a 

fungování jejích původců, masových médií, je potřeba posuzovat proces mediace a vzít 

přitom do úvahy ony tři zmíněné aspekty. Při posuzování tohoto procesu je také zapotřebí 

neopomenout skutečnost, která sice na první pohled nemusí být zjevná, přesto z logiky 

tohoto procesu vyplývá, že každé zprostředkování je činností interpretativní (srov. JIRÁK, 

KÖPPLOVÁ 2003, s. 43). Zprostředkovatel interpretuje sdělení a s touto interpretací ho 

předává příjemci. Jak příjemce sdělení porozumí, závisí do velké míry na způsobu 

interpretace zprostředkovatele, např. dějově stejný příběh, ale dvakrát vyprávěný, tedy 

dvakrát interpretovaný a v obou případech jinými vypravěči, bývá často vnímán jako příběh 

v obou verzích interpretace jiný. Na důvod, proč budou posluchači vnímat příběh v obou 

případech jinak, odkazuje také tvrzení Jiráka a Köpplové (2003, s. 43), že „každý 

prostředník vtiskuje procesu mediace určitý ráz.“ Problematiku spojenou s porozuměním 

procesu mediace dále vykresluje níže uvedený komentář: 

„Média jsou mocné a autonomní instituce, které procesu mediace skutečně „dávají 

podobu“. Proto je právě poznání zákonitostí jejich jednání, tedy charakteristických rysů 

procesu mediace, rozhodující pro pochopení toho, jakou podobu mají produkty, které média 

nabízejí – mediovaná sdělení. (JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 43).“ 

1.2 Mediální organizace   

Z  poznatků o teorii významu médií a mediální komunikace lze dovodit, že nosné informace 

pro výzkum o podobách LD vysílání plz. stanice ČRo, tedy konkrétního typu mediovaného 

sdělení, lze získat posouzením výše popsaných aspektů tohoto významu. 
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Položené výzkumné otázky se některých oblastí těchto aspektů dotýkají alespoň v obecném 

měřítku. Technologické stránky a problematiky působení rozhlasového vysílání se výzkum 

dotkne jen na bazální úrovni, podrobněji se snaží zmapovat jeho organizační zázemí a tvorbu 

lidí pracujících v něm. Z důvodu rozsahového i časového omezení práce ale mohly být 

hlouběji rozebrány jen některé oblasti těchto aspektů.  

V teoretické rovině se technologickým podmínkám rozhlasového média a působení mediální 

komunikace na kulturní prostředí s ohledem na vztah rozhlasu a jeho publika věnují další 

kapitoly. Tento soubor kapitol se zaměří na problematiku média jako instituce a mediální 

organizace.  

1.2.1 Mediální instituce, mediální organizace a normativní teorie 

Že je kvůli zjištění podob vysílání důležité věnovat velkou míru pozornosti jeho 

organizačnímu zázemí, vyplývá i z výše zmíněného citátu porozumění procesu mediace. Jeho 

autoři v něm nabádají k poznávání jednání médií jako institucí (taktéž). Není divu, vždyť 

obsahy i formy mediálních produktů závisí na způsobu, jakým lidé zaměstnaní v médiu svou 

činnost uskutečňují. Tento způsob představují právě instituce. Konkrétní podobu institucí ale 

reprezentují mediální organizace, „struktury lidí, kteří určitou činnost přímo provádějí a 

podílejí se různou měrou na konečné podobě produktu, a výrobní postupy, jež ke zhotovení 

výrobku vedou“ (JIRÁK KÖPPLOVÁ 2003, s. 74).  

Na jednání lidí a způsoby jejich činnosti v dané mediální organizaci mají zásadní vliv tzv. 

normativní teorie, které se formují v průběhu historie a liší se podle společenských kontextů, 

v nichž se média pohybují. Různé režimy se na institucionální chování médií dívají různě. 

Jiné byly teorie v českých zemích během totalitních let, jiné převládají dnes. Mnohé se o 

povaze představ těchto teorií můžeme dozvědět např. z uspořádání mediální struktury, 

mediální legislativy, materiálů k mediální výchově nebo profesních kodexů mediálních 

společností (srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 61-64).  

K nejdůležitějším zákonům ukotvujícím pravidla pro provozování rozhlasového vysílání 

v současnosti patří Zákon 231/2001 Sb., kde najdeme předpisy o licenčních podmínkách i 

obsahu jak rozhlasového, tak televizního vysílání, a Zákon 484/1991 Sb., který se vztahuje 
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konkrétně k ČRo jako vysílateli veřejné služby. Tyto zákony byly několikrát novelizovány.8 

K rozhlasovému vysílání obecně i speciálně k ČRo se váže několik dalších zákonů, 

stanovujících směrnice např. o autorském právu, elektronických komunikacích, vysílání 

reklamy či koncesionářských poplatcích, jež tvoří základní pilíř financování veřejnoprávního 

rozhlasu.9 Právně upravuje činnost ČRo také Kodex a Statut ČRo.10 Podrobněji se k zákonům 

vyjádří pozdější kapitola o historii ČRo po pádu totality, zde se vrátíme ještě zpět k tématu 

mediální instituce a mediální organizace. 

1.2.2 Studium mediální organizace 

V citátu zmiňujícím definici mediálních organizací se mluví o mediálním produktu jako o 

výrobku. Toto tvrzení upozorňuje na skutečnost, že média a jejich produkty jsou mimo jiné 

fenomény výrobního průmyslu. Média jako instituce se podílejí na vytváření jeho odvětví, 

mediálního průmyslu. Lze tedy předpokládat, že studium charakteristických rysů tohoto 

průmyslu pomůže nahlédnout do fungování samotných mediálních institucí. Podle Jiráka a 

Köpplové (2003, s. 64) je možné jeho charakteristické rysy rozčlenit na rysy ekonomické, 

týkající se obchodování se zbožím, politické, spojené s otázkami společenské regulace, a 

kulturní. Ty se vztahují obecně k významům, které aktéři mediálního průmyslu vnášejí do 

společnosti. Poznatky tohoto druhu přispívají ke komplexnímu pohledu na principy fungování 

médií jako institucí a jejich složitých organizačních struktur, mediálních organizací, protože je 

zasazují do kontextu celého mediálního průmyslu.  

Trampota a Vojtěchovská (2010, s. 60) doporučují analyzovat mediální organizace jako 

„subjekty, založené za účelem vytváření a šíření mediálního obsahu“ na základě jejich 

strukturování, vlastníka, rozdělení rolí, moci i podob kontroly výkonu. Podle D. McQuaila 

(1999) připomínají také analýzu organizací s ohledem na jejich vztahy se sponzory, inzerenty 

a vztahy k publiku.11 Tímto de facto konkretizují oblasti analýzy vycházející z 

charakteristických rysů mediálního průmyslu. Jirák a Köpplová (2003, s. 4) zdůrazňují tři 
                                                 

 

8srov. ŠKOP, M.: Vybrané právní a etické problémy současné rozhlasové a televizní tvorby. In: MOTAL, J. a 

KOL.: Nové trendy v médiích II. [online]. Brno: Masarykova univerzita, © 2012, s. 26 [cit. 2018-2-10]. ISBN 

978-80-210-5839-2. Přístupné z: http://www.munimedia.cz/book/2/pdf.pdf. 
9srov. Zákony vztahující se k rozhlasovému vysílání. [online]. © 1997-2018 [cit. 2018-2-10]. Přístupné z: 

http://www. rozhlas.cz/informace/legislativa/_zprava/zakony-vztahujici-se-k-rozhlasovemu-vysilani--795202 
10srov. Statut Českého rozhlasu [online]. © 1997-2018 [cit. 2018-2-10]. Přístupné z: 
http://www.rozhlas.cz/rada/legislativa/_zprava/statut-ceskeho-rozhlasu. 
11 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. 1999. In: TRAMPOTA 2010, s. 65. 

http://www.munimedia.cz/book/2/pdf.pdf
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důležité oblasti při studiu mediálních organizací, „způsob jejich financování, pravidel práce a 

regulačních opatření a míry svobody“.  

V souvislosti s určením způsobů financování médií se v kapitalistickém politickém systému 

rozlišuje mezi veřejným a soukromým sektorem vlastnictví, který se dále dělí na komerční 

sféru a soukromý neziskový typ vlastnictví.12 Před rokem 1989 během období totality 

v tehdejším Československu převládal jiný typ mediálního vlastnictví. Mediální svět tehdy 

pomyslně svíraly kleště státního dohledu. Před pádem socialistického režimu byla média 

řízena a finančně spravována státem. Hned z kraje 90. let se ale začaly objevovat první 

privátní mediální subjekty, začala se transformovat tištěná média a vznikaly soukromé 

rozhlasové stanice. Československá televize a rozhlas se veřejnoprávními médii staly až po 

rozdělení republiky v roce 1993. Rozdělení vysílacích médií do soukromého a 

veřejnoprávního sektoru je označováno jako tzv. duální systém médií.13 Média v takto 

nastaveném systému vlastnictví získávají peníze různými způsoby. Tištěná média prodejem 

vlastních výrobků a prodejem tiskové plochy. Vysílací média inzerentům prodávají své 

programové časy. Pro komerční média je reklama základní finanční zdroj. Peníze lze získávat 

i ze státního rozpočtu či od soukromých mecenášů. Média veřejné služby jsou financována ze 

státem stanovených koncesionářských poplatků, které platí každý, kdo se přihlásí k užívání 

televizního či rozhlasového signálu, částečně také z reklamy a vlastní hospodářské činnosti. 

Tímto způsobem je financován také ČRo (srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 74). Pro média 

veřejné služby je důležité, aby si udržela stabilitu ve financování a názorovou nestrannost.14 

Velmi přitom záleží na formách financování, jestli si tuto stabilitu a nestrannost udrží a 

dostanou tak společenskému požadavku na „politickou neutralitu, kvalitu a nekomerční 

pojetí“. Těmito požadavky ovšem není řečeno, že by se neměla snažit získat posluchače.15  

Informace o způsobech financování médií dokládají, že na jejich činnost a produkci mohou 

působit různé sféry vlivu, např. stranické či komerční. Média, která chtějí vyjadřovat zájmy 

                                                 

 

12srov. Financování média. In: Mediagram.cz [online]. © 2018 [cit. 2018-2-11]. Přístupné z: 
http://mediagram.cz/media-a-medialni-produkce/financovani-medii. 
13srov. ŽANTOVSKÝ, P.: Mediální politika České republiky po roce 1989. In: Medias res.cz [online]. © 2014-

2018 [cit. 2018-2-11]. ISSN 2464-6334. Přístupné z: http://www.mediasres.cz/media-a-pr/. 
14srov. KASÍK, V.: Český rozhlas – Médium veřejné služby. In: Svět rozhlasu. 2009, č. 21. 7 s. ISSN 1213-

3817. 
15 KASÍK, V.: Český rozhlas – Médium veřejné služby. In: Svět rozhlasu. 2009, s. 8. 
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publika, by měla zůstat neutrální a na těchto vlivech co nejméně závislá.16  

Podoby a míru nejrůznějších vlivů, které na mediální organizace působí, odráží tvorba jejich 

redakcí i celý organizační provoz média. Provoz média zajišťují jak redakční oddělení17, tak 

další části mediální organizace, inzertní, výrobní i distribuční úseky. Tvorba redakcí, 

respektive produkty mediálního provozu, nejsou výsledkem práce pouze jednoho 

zaměstnance, ale společného úsilí mnoha lidí. Všechna oddělení i jejich zaměstnanci se řídí 

stanovenými pravidly práce a jejich regulačními opatřeními (srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 

2003, s. 74). Podle jednoho z typických pravidel mediální organizace mají její zaměstnanci 

před osobními motivacemi upřednostnit „požadavky formální pracovní organizace 

(byrokracie).“18 Mají proto respektovat a dodržovat organizací ustavené a v průběhu let 

zkoušené rutinní pracovní návyky. Většina médií potřebuje velice rychle a účinně zpracovat 

informace, vykonávání činností na bázi rutinní práce se k tomuto účelu tudíž velmi hodí. 

V médiích se tzv. pracovní rutiny používají pro nejrůznější druhy činností. V oblasti autorské 

tak vznikají např. zpravodajské články nebo komentáře. Rutinní postupy jsou využívány ale i 

pro přípravu textů, na nichž je znatelný umělecký vklad autora jako např. scénářů televizních 

či rozhlasových dokumentů. 

Pracovní nařízení mediální organizace patří ke způsobům omezení tvorby autorů mediálních 

sdělení. Jejich tvůrčí autonomie závisí na míře svobody, jakou mohou ve své tvorbě, v tvorbě 

mediálních produktů uplatňovat. Rozměr svobody, který u mediální organizace definujeme, se 

dotýká jednak poměrů a svobody rozhodování o podobě produktů v organizaci samé, jednak 

vztahu k ostatním organizacím a vůči společnosti celkově. Na tento rozměr působí celá řada 

faktorů. Roli hrají vazby uvnitř organizace i směrem k jejímu vlastníkovi, neméně důležité 

jsou vztahy organizace s inzerenty, k publiku, s konkurenty a např. k mediální legislativě a 

                                                 

 

16srov. Organizace práce v médiích. In: Mediagram.cz [online]. © 2018 [cit. 2018-2-11]. Přístupné z: 
http://mediagram.cz/media-a-medialni-produkce/organizace-prace-v-mediich. 
17 Redakce: Kolektiv pracovníků mediální organizační struktury či instituce, který připravuje vydání novin, 
knih, časopisů, rozhlasový nebo televizní program. Redakce jsou uspořádány do hierarchicky uspořádané 
organizační struktury. Dělí se na jednotlivé resorty, rubriky, redakce s konkrétním zaměřením. Ze 
sociologického pohledu ji lze charakterizovat jako otevřený společenský systém. Její organizační struktura je 
dělena na řídící a výkonnou složku. K řídící složce zařazujeme šéfredaktora, sekretariát, redakční radu. Pod 
výkonné složky redakční oddělení a pomocný aparát. Šéfredaktor má zodpovědnost za mediovaný obsah, jeho 
přijetí na trhu veřejností, za redakční systém i organizaci a realizaci procesu redigování a výroby. Srov. 

Organizace práce v médiích. In: Mediagram.cz [online]. © 2018 [cit. 2018-2-11]. Přístupné z: 
http://mediagram.cz/media-a-medialni-produkce/organizace-prace-v-mediich. 
18 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. 1999. In: JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 215. 

http://mediagram.cz/media-a-medialni-produkce/organizace-prace-v-mediich
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regulačním opatřením médií (srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 72-79).  

Přes existenci a působení různých restrikcí vůči projevům tvůrčí autonomie lze v mediálních 

produktech spatřovat poměrně zřetelné individuální autorské rozdíly (srov. JIRÁK, 

KÖPPLOVÁ 2003, s. 83). A to nejen v textech uměleckých žánrů jako jsou např. rozhlasové 

hry či featury, které si autorskou kreativitu a subjektivní výpověď autora vyloženě žádají, ale 

také v textech standardizovaného typu, např. v textech zpravodajských, které je potřeba ze 

strany tvůrce uchopit věcně a co nejvíce objektivně (srov. TRAMPOTA, VOJTĚCHOVSKÁ 

2010, s. 72). V podobách mediálních produktů se autorské rozdíly projevují na rovině 

osobních dispozic jednotlivých autorů nebo též na rovině společných rysů skupin autorů. 

Z těchto typů rozdílů vyplývají dva faktory působící na podobu mediálních produktů. Jedním 

jsou osobní hodnoty, jež souvisí se zkušenostmi, přesvědčeními, postoji autorů, druhým 

hodnoty profesní, dané výkonem povolání a zakotvené např. v pracovněprávních kodexech.  

Někdy individuální rysy autorství v tvorbě mediálních produktů vynikají tak výrazně, že se 

pro ně stanou jejich symbolem (srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, s. 82-83). Jak moc se v nich 

rysy autorství mohou projevit, záleží na konkrétních podmínkách, které jsou v mediální 

organizaci nastaveny pro míru svobody autorského projevu. Trampota a Vojtěchovská (2010, 

s. 72) upozorňují na důležitost studia individuálních projevů autorské tvorby, nejen 

standardizovaných textů, neboť lze také v těchto subjektivizovaných textech na základě 

hodnot, které rozebírají, objevit mnohé o povaze celé organizace a jejích mediálních 

sděleních.  

 

1.2.3 Trendy mediálního průmyslu 

Jirák a Köpplová (2003, s. 84) pod významné trendy současného mediálního průmyslu shrnují 

„koncentraci a křížení vlastnictví, sílící nadnárodní charakter a obsahovou i ekonomickou 

globalizaci.“ Chlumská v textu publikace Úvod do mediálních studií podle Croteaua 

s Hoynesem (2003) ke zmíněným trendům přidává další a uvádí čtyři hlavní trendy tohoto 

průmyslového odvětví: „rozvoj, integraci, globalizaci a koncentraci vlastnictví“.19 Protože 

                                                 

 

19 CHLUMSKÁ, E.: Úvod do mediálních studií. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 23 © 2013 [cit. 

2018-3-1]. ISBN 978-80-244-3610-4. Přístupné z: 
https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Chlumska-Uvod-do-medi.studii.pdf 
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trendy zmíněné Chlumskou (taktéž) souzní s těmi, které zmiňují Jirák a Köpplová a jen je 

rozšiřují, stručné komentáře rozepsané níže korespondují s výkladem Chlumské (taktéž). 

TADY NA TOTO SE JEŠTĚ PODÍVAT, JESTLI JE TO SKUTEČNĚ ROZŠÍŘENÍ 

TĚCHTO TRENDŮ, JESTLI JE SKUTEČNĚ ROZŠIŘUJE!!!  Chlumská vychází z autorů, 

kteří popisují situaci a vývoj mediálního průmyslu v USA. Předpokladem však je, že 

tendence, které se projevují v Americe, mají globální dopad a lze je tudíž vnímat i v ostatních 

zemích. 

Rozvoj mediálního průmyslu se odehrává na několika rovinách. Na rovině ekonomické 

mluvíme o postupném vzájemném skupování mediálních společností velkými a vlivnými 

konglomeráty. Jejich výhodou je spolupráce a generování zisku, který díky propojení 

společností nezůstane pouze v oblasti působení samotného projektu, ale dostane se rovnou 

k několika oblastem celého konglomerátu. Rozvoj stimuluje také rovina technologických 

inovací. Milník v technologickém vývoji představuje digitalizace a rostoucí role internetu. 

Díky technologii se proměnil celý mediální trh, který dnes disponuje mnohem větší nabídkou 

produktů než dříve. Jejich velké množství však zároveň nezaručuje různorodost obsahu. 

Bylo naznačeno, že na rozvoji mediálního průmyslu mají významný podíl konglomeráty, 

které skupují a slučují menší mediální společnosti. Toto slučování se děje na dvou základních 

úrovních, horizontální a vertikální. Horizontální integrování mediálních podniků jejich 

vlastníkovi přináší poměrně značné množství produktů, které mohou být vytvářeny i různými 

typy médií. Vlastnictví orientované vertikálním směrem integruje podniky na různých 

stupních, např. v prodeji, produkci či distribuci.  

Za hlavní cíl mediální organizace je označováno udržení si co největší pozornosti publika a 

maximalizování zisků. K tomuto cíli dopomáhá příležitost expandovat z přesyceného 

domácího trhu na rozvíjející se trh globální. Působením mediální organizace na tomto trhu se 

zvětšuje prostor k uplatnění jejích produktů, navíc zde mohou být nabízeny produkty 

stávající, aniž by byla potřeba dalších finančních investic do jejich inovací.  

Přestože se počet mediálních produktů na trhu v průběhu nedávných let znásobil, počet jejich 

vlastníků se úměrně nezvětšil. Naopak. Vlastnictví mediálních podniků je centralizováno a 

kontrolu nad produkcí má v současnosti několik mediálních gigantů. Koncentrace vlastnictví 

v rukou několika vyvolených souvisí mimo jiné s upozaďováním alternativních témat na okraj 

mediálního zájmu a s propojováním politické moci a mediálního prostoru.  
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Situaci lze zhodnotit tak, že se celé kulturní odvětví, kam patří i mediální průmysl, nechává 

vést hlavně ekonomickým faktorem, přičemž tenduje ke komercializaci a komodifikaci. 

S mediálními produkty je nakládáno jako se zbožím, jež je potřeba co nejrychleji prodat. 

Projevy tohoto trendu zasahují i do zpravodajství. Vstupují do něj zábavní prvky a uplatňuje 

se tzv. infotainment neboli infozábava, k němuž patří např. výraznější využívání grafiky, 

hudební podkresy či neformální vystupování moderátorů. Jak už bylo řečeno výše, tyto 

tendence mediálního průmyslu sledují hlavní cíl maximalizaci zisků.20  

Pro veřejnoprávní média je velmi důležité zachovat si ve financování již zmíněnou stabilitu, 

která přispívá k udržení jejich nestrannosti a názorové nezávislosti. Zdroje financování mají 

významný vliv na podobu jejich programové skladby a určení programových záměrů, z nichž 

ve výsledku lze vyčíst zprávu o nestrannosti a celkově o směru, kterým se médium vydává. 

Jak podotýká Kasík21, jejich stabilita je „předpokladem pro rozvoj a pokrok v dnešní době.“  

 

1.3 Tvorba rozhlasového programu 

Na programovou tvorbu rozhlasu bezesporu nepůsobí pouze ekonomické faktory. Významnou 

roli v této problematice hrají také tzv. objektivní vlastnosti rozhlasové komunikace, kterým se 

tvůrci programu potřebují přizpůsobit, pokud si za cíl stanoví oslovit posluchače (srov. 

MARŠÍK 1995, s. 41). Tyto vlastnosti mají svůj základ v podstatě a specifičnosti 

rozhlasového přenosu, jež utváří sama rozhlasová technika a její možnosti. Již v počáteční 

fázi rozvoje rozhlasu fascinovaly jeho publikum technické možnosti přenosu lidského hlasu 

víc než vlastní vysílané obsahy (srov. ČÁBELOVÁ 2003, s. 24-25). V rámci objektivních 

vlastností rozhlasové komunikace jsou definována dvě kritéria, která by tvůrci programu měli 

respektovat, specifičnost a rozhlasovost. 

Rozhlasový přenos funguje na bázi akustického principu. Podstatou tohoto přenosu rozumíme 

tedy zvukovou cestu, kterou se prostřednictvím rozhlasu sdělení dostává ke svému posluchači. 

Na tento princip se váže specifičnost rozhlasu i všech konkrétních rozhlasových specifik 

(srov. MARŠÍK 1995, s. 41). Václav Růt (1939, s. 10) v jedné z prvních teoretických prací 
                                                 

 

20 CHLUMSKÁ, E.: Úvod do mediálních studií. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 21-23 © 2013 
[cit. 2018-3-1]. ISBN 978-80-244-3610-4. Přístupné z: 
https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Chlumska-Uvod-do-medi.studii.pdf 
21 KASÍK, V.: Český rozhlas – Médium veřejné služby. In: Svět rozhlasu. 2009, 8 s.  
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Divadlo a rozhlas popisuje rozhlasové vysílání jako: „obraz zvuků, které slyšíme ve 

skutečnosti“ a dodává, že: „rozhlas je zvukovým obrazem světa.“ Zvukové vnímání obrazu 

světa se od vnímání čistě vizuálního odlišuje. Mít tuto skutečnost stále na paměti, je pro 

rozhlasového tvůrce podstatné. 

Maršík (1995, s. 41) jmenuje několik specifik rozhlasové komunikace, které je důležité při 

tvorbě programu zohlednit, např. jednostrannost spojení redaktora a posluchače. Během 

vysílání posluchač většinou nemá možnost na něj reagovat. Pokud některé pasáže nestihl 

vnímat nebo jim nerozuměl, nemůže jako u knížky zalistovat stránkami zpět a podívat se, co 

se na nich píše. Interaktivita ve vztahu účastníků rozhlasového pořadu a jejich posluchačů se 

ale postupně zvyšuje. Maršík (1995, s. 42) také jmenuje dobrovolnost výběru a poslechu 

rozhlasového programu, kdy se projevuje právo a možnost posluchače kdykoliv program 

přerušit a naladit jiný. Dále uvádí tzv. sdružený či doprovodný (kulisový) poslech rozhlasu, 

při němž posluchač vykonává jiné činnosti. Tento druh poslechu nutně nemusí znamenat 

poslech bez pozornosti, je ale zřejmé, že vykazuje jiné atributy, než poslech programu za 

plného soustředění. V současnosti jde o častý typ poslechu, je tedy třeba při plánování 

programu počítat s touto skutečností dopředu.  

Z dalších specifik rozhlasové komunikace Maršík (1995, s. 43) uvádí její následující 

vlastnosti: „operativnost, pohotovost, autentičnost, aktuálnost, všudepřítomnost, masovost, 

nepřetržitost, přístupnost, kontinuálnost, časovou lineárnost“, jež souvisí s již zmíněnou 

jednosměrností rozhlasového vysílání. Doplňuje, že tento výčet rozhlasových specifik není 

konečný.  

Výčet a popis některých specifik rozhlasové komunikace nabízí také Čábelová (2003, s. 25-

26). Vyjadřuje se např. k interpretativnosti této komunikace, která na posluchače doléhá 

v apelu na jeho představivost. Ke zvukovému vjemu posluchač připojuje ostatní smysly. 

Dotváří ho svými představami a konkretizuje na základě vlastních zkušeností a možností 

vnímání. Čábelová (2003, s. 26) připomíná také dynamičnost jako specifikum rozhlasového 

přenosu a jeho působení na posluchače. Ten je vysíláním zachycen v určitém okamžiku, 

v němž se účastní právě probíhajícího děje vysílání. Jeho vnímání je poslechem do dění 

vtaženo silněji než při čtení. K rozhlasovým specifikám zařazuje dále prostorovou 

rozptýlenost posluchačů při poslechu a jeho komornost. Posluchač si rozhlasový přijímač 

zapne často doma. Odtud už je jen krůček k navození dojmu, že je vysílání určeno právě 

tomuto konkrétnímu posluchači. Vysílání vytváří dojem posluchačova osobního kontaktu 
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s mluvčím. Hlasatelé tudíž mluví do rozhlasového mikrofonu jinak než v prostorách, v jejichž 

podmínkách tento osobní kontakt s posluchačem vzniknout nemůže. Čábelová (2003, s. 27) 

upozorňuje také na specifičnost rozhlasu v jeho sugestivitě, jíž rozhlas na posluchače působil 

už v počátcích vysílání. Dokladem budiž aféry spojené s absurdními reakcemi na první hry s 

katastrofickým dějem. Typickým představitelem těchto děl byla např. rozhlasová hra Orsona 

Wellese Válka světů z roku 1938, která u amerického publika vyvolala nemalou vlnu paniky 

z pocitu ohrožení invazí mimozemšťanů. 

Od specifik rozhlasové komunikace se dostáváme ke kritériu rozhlasovosti. Tou rozumíme 

míru zastoupení těchto specifik v rozhlasových produktech. Čím více jich pořad obsahuje, tím 

se stává tzv. rozhlasovějším.  

Během přípravy pořadů by tedy tvůrci zmíněná specifika neměli pomíjet. Naopak by práci 

s nimi měli organicky včlenit do své tvorby. I když jejich zohlednění významně přispívá ke 

kvalitě pořadů, neměla by být na druhou stranu ani absolutizována, neboť práce s nimi 

představuje pouze nástroj v tvorbě programu. V rozhlasové praxi se v závislosti na vývoji 

mediální komunikace objevují stále nové jevy. Kromě specifických vlastností rozhlasového 

přenosu by tvorba programu a jeho skladby měla reagovat také na jejich působení. V 90. 

letech k takovým jevům v prostředí českých médií patřil např. vznik komerčních 

rozhlasových stanic, tendujících ze své podstaty hlavně k vytváření přitažlivého a zábavného 

programu. Dále skutečnost, že se obecně ve vysílání začala rozšiřovat nabídka hudebního 

programu, což souviselo se snahou rozhlasových stanic intenzivněji se přiblížit publiku, cílit 

na konkrétního posluchače a stát se tak adresnější (srov. MARŠÍK 1995, s. 42-43).  

 

1.4 Publikum a jeho výzkum  

V minulých kapitolách mimo jiné zaznělo, že mediální organizace zajišťuje produkci, tvorbu 

mediálních sdělení a její předání od tvůrce k příjemci. U rozhlasu je potřeba, aby v tomto 

procesu byla respektována určitá pravidla, vycházející ze specifik rozhlasové komunikace. 

Některá byla představena v kapitole předcházející. Zřejmé je, že účelem těchto pravidel je 

efektivita programu v oblasti jeho recepce posluchačem. Právě o posluchačích promluví tato 

kapitola.  

Původ slova publikum je latinský. V latině tento výraz znamená veřejnost, stát nebo obec. Ve 

všeobecném úzu označuje uživatele nějakého média, obecně řečeno příjemce veřejného 
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sdělení (např. divadelního, filmového představení či rozhlasového programu). Existují čtyři 

základní charakteristiky mediálního publika (srov. JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, 86-87), které 

se odvíjí od jeho účasti na:  

„1. plánovaném organizovaném sledování nějaké, 

2. veřejně prováděné či obecně dostupné činnosti, která má, 

3. světský charakter a může sloužit potěše, zábavě a poučení [..], 

4.[..] jedinec se součástí publika stává do značné míry dobrovolně a do značné míry sám 

rozhoduje o tom, čemu bude věnovat pozornost (JIRÁK, KÖPPLOVÁ 2003, 87).“ 

Publikum různě klasifikujeme. Často se používá typologie podle: „používaného média, míry 

angažovanosti, vzájemných vztahů mezi členy a členkami publik atd.“22 

O charakteru publika mnohé prozradí jeho vývoj v historii. Chlumská (taktéž) zmiňuje dělení 

vývoje podle Jiráka a Köpplové (2003, s. 94-95), kteří uvádějí čtyři hlavní etapy: „období 

elitního, období masového publika, období specializovaných publik a období interaktivního 

publika.“ Elitní publikum se formovalo z řad vzdělanců, nevelké skupiny osob, schopných 

čtení a psaní. Významný posun ve vývoji přinesl knihtisk. Tento vynález umožnil produkovat 

i distribuovat velké množství textů, které se tak mohly dostat k publiku, rozptýlenému v čase i 

prostoru. S rozvojem médií vývoj publika koreluje. Další objevy a s nimi spojený rozvoj 

gramotnosti hlavně v 19. století daly zelenou vzniku masové kultury. Začaly se objevovat 

diverzifikovanější mediální texty s obsahy, přizpůsobujícími se potenciálním čtenářům 

z nejrůznějších vrstev společnosti. Elitní publikum se tak postupně měnilo na neorganizované, 

anonymní masové publikum bez sociálních vazeb. Konec 19. století opět přinesl změny. 

Publikum se podle vlastního zájmu o určité typy textů konkretizovalo v různá specializovaná 

publika. Další technologické proměny, využívání nových médií, opírající se o 

decentralizované komunikační sítě, přispěly k formování publika interaktivního. Publikum 

tohoto typu známe z dneška. Je silně fragmentarizované, nelze ho jasně vymezit jako 

jednotnou entitu. Tvoří ho mnoho menších skupin, jedno masové publikum už neexistuje. Na 

                                                 

 

22 CHLUMSKÁ, E.: Úvod do mediálních studií. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 38 © 2013 [cit. 

2018-3-5]. ISBN 978-80-244-3610-4. Přístupné z: 
https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Chlumska-Uvod-do-medi.studii.pdf. 
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výběr má z obrovského množství mediálních obsahů.23 Snaží se aktivně tvořit významy při 

konfrontaci těchto obsahů se zkušenostmi, zájmy, postoji svých členů.24  

S rozvíjející se technologií se zvyšoval zájem o výzkum příjemců mediálních obsahů. Tento 

zájem projevují všechny mediální organizace, ze zjištěných výsledků o publiku se totiž 

dozvídají zpětnou vazbu ohledně svých produktů i celkového fungování a zjišťují zároveň 

informace, důležité pro obchodování s inzerenty. Předmětem tohoto obchodování se stává 

právě publikum, které pak udává postavení média v konkurenčním prostředí.25 Výzkum 

zaměřený komerčně rozdělujeme na kvantitativní, který se zabývá měřením složení a velikostí 

publika nebo sledovaností médií, a na výzkum kvalitativní, analyzující návyky, postoje a 

preference publika.26 Podle McQuaila27 sledují výzkumy tyto cíle:  

„1. poznat skutečnou či potenciální možnost zásahu mediálním sdělením pro potřeby 

reklamy, manipulovat a usměrňovat chování publika při výběru, 

2. vyhledávat nové možnosti uplatnění na trhu, 

3. ověřit prodejnost výrobku a zvětšit účinnost komunikace, 

4. vyhovět úkolu (a závazku) sloužit publiku, 

5. nejrůznějšími způsoby vyhodnotit chování médií (např. prozkoumat závažnost příp. 

negativních účinků)“. 

Statistiky, získané výzkumem a vykazující údaje ke složení a podobě publika, jsou využívány 

např. pro tvorbu programu a k určení umístění nových pořadů do schématu rozhlasové 

stanice. Podle nich mohou být zhodnoceny také vztahy média k inzerentům. Průzkumy na 

trhu jsou prováděny s tím účelem, aby mimo jiné marketingové strategie a produkty mohly 

pružně reagovat na zájmy publika.28 Z účelů výzkumů vyplývá, že v nich publikum výrazně 

figuruje v roli spotřebitele, s nímž je obchodován obsah daného média. Hankusová (2006, s. 
                                                 

 

23srov. McQUAIL, D.: Audience analysis, 1997. In: CHLUMSKÁ, E.: Úvod do mediálních studií. [online]. 

Olomouc: Univerzita Palackého, s. 38-39 © 2013 [cit. 2018-3-5]. ISBN 978-80-244-3610-4. Přístupné z: 
https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Chlumska-Uvod-do-medi.studii.pdf. 
24 srov. CHLUMSKÁ, E.: Úvod do mediálních studií. [online]. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 38 © 2013 

[cit. 2018-3-5]. ISBN 978-80-244-3610-4. Přístupné z: 
https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Chlumska-Uvod-do-medi.studii.pdf. 
25srov. JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost, 2003. 85 s. In: HANKUSOVÁ, V.: Vývoj výzkumu 
rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice. Praha: Karolinum, 2006. 7 s. ISBN 80-246-

1092-2. 
26srov. BURTON, G.; JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. 2003. 322 s. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 7. 
27srov. McQUAIL, D.: Audience Analysis. 1997, 14 s. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 7. 
28srov. BURTON, G.; JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. 2003. 326-333 s. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 7. 
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7) v této souvislosti cituje McQuaila (1997, s. 9), který upozorňuje na problematičnost 

pojímání publika jako spotřebitele. Mezi ním a médii se totiž prohlubuje vztah, který spíš než 

vzájemné kulturní rozvíjení charakterizuje jednání založené na kalkulu a finančním 

profitování. McQuail poukazuje také na skutečnost, že studium takového publika se pak místo 

procesů recepce soustředí na procesy konzumace, což může poznatky o projevech vnímání na 

straně publika zkreslovat ve smyslu zúžení úhlu pohledu, kterým se na ně díváme. 

O rozhlasovém publiku bylo výzkumy i zkušeností zjištěno mnoho poznatků. V předkládané 

práci bylo již výše naznačeno, že je pro něj kromě soustředěného poslechu programu typický 

také tzv. kulisový poslech. Víme také, že se lidé poslechu věnují nejčastěji o samotě, přitom si 

uvědomují vzdálenou přítomnost ostatních poslouchajících. Při poslechu se orientují podle 

své oblíbené stanice, neřídí se tolik jako televizní diváci jednotlivými pořady.29 Na jaké 

posluchače stanice svým programem cílí, je možné dozvědět se např. z jejich formátů. Ty 

vyjadřují strukturu programu i celkové programové zaměření stanice. Podklady pro 

programovou tvorbu vzhledem k posluchačům dodávají mimo jiné právě výzkumy 

posluchačů. K jejich úkolům totiž patří zjišťování, kdo tvoří řady těchto posluchačů, jak 

vypadají jejich vlastnosti, za jakých podmínek rozhlas poslouchají i proč.30  

Potřebné informace o poslechu rozhlasového programu získávají jeho vysílatelé také 

z výzkumů veřejného mínění, z výzkumů využívání volného času či jiných prostředků masové 

komunikace. Díky posledně jmenovaným je možné zjistit, jak a nakolik se médii šířené 

informace prolínají a jak na základě těchto zjištění vysílání konkrétního média příp. upravit.31  

Výzkum posluchačů lze rozlišit na výzkum poslechovosti, jehož údaje vykazují souvislosti 

s daty získanými výzkumy volného času, a výzkum motivace poslechu. Při zkoumání 

motivace posluchačů se výzkumník dotýká psychologických nuancí příčin a důvodů poslechu 

(srov. HANKUSOVÁ 2006, s. 21-22). Formálnímu výzkumu, prováděnému výzkumnými 

agenturami, „profesionální komunikátoři“ ale většinou nepřikládají velký význam. Vsázejí 

spíš na vlastní intuici a názory vzhledem k otázce, co se posluchačům líbí a proč.32 Více 

s těmito tvrzeními souzní postoje rozhlasových pracovníků stanic veřejné služby, méně již 
                                                 

 

29srov. HENDY, D.: Radio in the Global Age. 2000. 120-130 s. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 13.   
30srov. VYMAZAL, J.: Metody výzkumu rozhlasových posluchačů. 1963. 31 s. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 13.   
31srov. LAMSER, V.: Sociologický výzkum rozhlasu. Studie a úvahy. 1964, roč. 2, č. 4. 4 s. In: HANKUSOVÁ 
2006, s. 21.   
32srov. McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. 1999, 354 s. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 21. 
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stanoviska pracovníků i vlastníků soukromých rozhlasových společností, pro jejichž 

fungování je obliba vysílání u publika rozhodujícím faktorem. Výraznější zájem o 

obeznámenost a cílenou práci s uvedenými údaji je tedy u zaměstnanců i majitelů soukromých 

rozhlasových stanic očekávatelný.33  

Za hlavní cíl si výzkumné agentury nejčastěji stanovují získání informace o velikosti 

publika.34 Tato data se bezprostředně vztahují k výzkumům poslechovosti, které se v České 

republice prováděly od roku 1993 pod hlavičkou multimediálního výzkumu Media Projekt. 

Od počátku se Media Projekt orientoval na výzkum elektronických a také tištěných médií. 

Měření televizních stanic se ale velmi brzy osamostatnilo. V roce 2000 bylo v rámci Media 

Projektu zahájeno dotazování internetové připojení.35 Roku 2006 se výzkum poslechovosti a 

výzkum čtenosti tištěných médií oddělily, přičemž od té doby tzv. Radio Projekt zastupuje 

první a Media Projekt druhý typ výzkumu (srov. TRAMPOTA 2010, s. 185). Realizací Radio 

projektu pro Sdružení komunikačních a mediálních organizací (SKMO) jsou pověřeny 

agentury STEM/MARK a Median. Data pro výzkum generuje telefonické dotazování typu 

CATI, při němž se využívá elektronického dotazníku. Tyto záznamy doplňují telefonické 

rozhovory, vedené u osob bez telefonního přístroje. Respondenti Radia projektu ve věku 12-

79 let a trvale žijící v ČR jsou dotazování po celý rok, veřejnost je přitom s výsledky 

výzkumu seznamována pravidelně 4x ročně. Výzkum pracuje s několika ukazateli, v základní 

rovině je tvoří např. (srov. TRAMPOTA 2010, s. 191):    

„Poslechovost včera: poslech dané stanice „včera“ v alespoň jedné čtvrthodině min. po 

dobu 5 minut, tzv. daily reach (DR). 

Poslechovost v posledních 7 dnech: poslechovost stanice, kterou respondent poslouchal v 

uplynulých 7 dnech, tzv. weekly reach (WR). 

Průměrná čtvrthodina: zahrnuje průměrný počet posluchačů v čtvrthodině v době od 6.00 – 

19.00 ATS (average time spent): průměrný čas poslechu příslušné rozhlasové stanice 

(taktéž).“                                                                 

Pro posouzení poslechovosti je kromě hodnot u popsaných ukazatelů potřeba vzít do úvahy 

také hodnocení vysílání, soustředěnost při poslechu či tzv. týdenní věrnost publika (jde o 
                                                 

 

33srov. Prix Bohemia Radio 2002. In: Svět rozhlasu. 2002, č. 8. 30, 35, 37 s. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 21. 
34srov. HENDY, D.: Radio in the Global Age. 2000. 124 s., KOŠŤÁL, J.: Moderní výzkum posluchače. In: 

Rozhlasová práce. 1989, č. 4, 35-37 s. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 19.   
35srov. Charakteristika výzkumu Radio Projekt. [online] In: Intranet ČRo. Aktualizace: 8. 7. 2014-10:40. 
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publikum sledující médium po celý týden alespoň půl hodiny denně). Pro výzkum dané 

problematiky je důležité snažit se porozumět výsledkům dohromady. Daily a weakly reach je 

vhodné posuzovat v kombinaci, např. roste-li DR, WR se nemění nebo se snižuje. Znamená 

to, že stanice má poměrně stabilní pravidelné publikum, noví posluchači se ale příliš 

neobjevují. Pohybují-li se hodnoty opačně, o pravidelný poslech lidé nejeví velký zájem. 

Podle DR a průměrné čtvrthodiny lze upravovat tvorbu programu, WR je dobré respektovat 

kvůli marketingu stanice (srov. HANKUSOVÁ 2006, s. 20).  

1.5 Literárně-dramatické vysílání v rozhlase 

Formulace V. Růta o rozhlasovém vysílání, tedy: „obrazu zvuků, které slyšíme ve 

skutečnosti“, a rozhlasu jako „zvukovém obrazu světa“ (RŮT 1963, s. 10) zde znovu 

připomínají bytostnou specifiku rozhlasu, jeho zvukovost. Jak se s tímto fenoménem 

vypořádávají tvůrci rozhlasového programu, bylo naznačeno již v dřívější kapitole. 

Následující text podrobněji přibližuje tvorbu zvukového obrazu světa v rozhlasovém LD 

vysílání. Nejdříve jsou připomenuty některé principy působící na tento obraz z pozice 

produkce i percepce a vysvětleny zásadní pojmy, které se k němu vážou. Výchozím úhlem 

pohledu pro charakteristiku těchto pojmů je hledisko předkládané práce, snahou je tedy 

vysvětlit pojem a jeho význam v pojetí tohoto textu. Pozornosti neunikají druhy ani žánry 

pořadů a v závěru nechybí poznámky ke konkrétním profesím věnujícím se této tvorbě. 

Ačkoliv praktická část práce neprovádí hlubší žánrové rozbory vysílaných LD pořadů, 

operuje s nejrůznějšími termíny jejich žánrového názvosloví, částečně také popisuje jejich 

vývoj a vyjadřuje se ke způsobům a stylu práce tvůrců těchto pořadů. Pro lepší orientaci 

v daných problematikách tedy předkládaná kapitola nabízí širší představení jejich kontextu. 

 

1.5.1 Umělecká slovesná tvorba -  produkce, reprodukce, percepce 

Rozhlasový program představuje posluchačům nejrůznější obrazy reality zachycené 

rozhlasovou tvorbou v jednotlivých relacích. Růt (srov. 1963, s. 15) relace36 definuje jako 

                                                 

 

36 Relací rozumíme pořad. Jeho definici nabízí např. MARŠÍK (1999, s. 20):  
 „[..] obsahově i formálně uzavřený, relativně samostatný a časově ohraničený 

  prvek vysílání (segment), který je v rozhlasovém programu vymezen zpravidla 

  slovně (ohlášením, odhlášením), hudebním nebo jiným akustickým signálem 
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samostatné, na ostatním programu nezávislé jednotky. Za sebou by ale měly následovat 

v určitém pořadí, aby program jako celek37 působil souvisle. Od svých počátků ho rozhlas  na 

československém území naplňuje relacemi z oblasti politiky, společenských problematik, ale 

též relacemi s kulturní a uměleckou tématikou. Součástí programu je tedy od počátků rozhlasu 

také hudební a slovesné vysílání (srov. SRBOVÁ 1941, s. 15-16).  

Slovesné vysílání v širším významu zahrnuje různorodou paletu pořadů. Název je odvozen od 

termínu slovesnost. Pro definici slovesnosti lze  např. nahlédnout do učebnice literární teorie 

od Hrabáka a Štěpánka (1987, s. 12), v níž se o tomto termínu píše jako o nadřazeném pojmu, 

který:  

„[..] zahrnuje literaturu, písemnictví i ústní slovesnost. Řadí se k němu písemnictví i ústní 

tvorba, dodatečně zapsaná.“ 

Ústní tvorbou, která je řazena do oblasti slovesné tvorby, jsou zde myšleny i řečnické projevy, 

promluvy, objevující se v rozhlase. K tomuto druhu tvorby patří pro jejich tzv. tvarovou 

intencionalitu (srov. HRABÁK, ŠTĚPÁNEK 1987, str. 11), promyšlenost tvaru, odrážející se 

                                                                                                                                                         

 

  (znělkou, časovým znamením, gongem, pauzou atp.) nebo skladebně  
 (např. žánrovým či tematickým odlišením). Je základní jednotkou rozhlasového  
 programu, který tvoří nadřazenou kategorii k pojmu rozhlasový pořad. [..] Kromě 

 jednoduchých pořadů [..] se vysílají pořady složené, tvořené několika částmi 
  s více či méně pevnou vazbou: magazíny[..], sestavy [..], bloky [..], seriály aj. 
 Pro programové, statistické aj. účely se pořady člení do skupin, a to podle různých 

 klasifikačních  kritérií a jejich kombinací, např. podle: a) orientace na určitou  
 posluchačskou skupinu [..], b) funkce [..], c) převažujícícho žánru – pořady  
 zpravodajské, publicistické aj., d) technické realizace – [..] vysílané živě,  
 ze záznamu, stereofonní, digitální ap.“ 

   
37 Program: Pro ujasnění pojmu je dále uvedena definice z Maršíkova (1999, s. 21) Výběrového slovníčku 

termínů slovesné rozhlasové tvorby, v němž je program popsán jako celek, který je tvořen:  

„[..] záměrně komponovaným souhrnem rozhlasových pořadů v delším časovém  
úseku, konečný výsledek programotvorné činnosti, který je šířen prostřednictvím  
rozhlasové a spojové techniky k posluchači. Jeho základními jednotkami jsou 

pořady (slovesné, hudební nebo smíšené), a odhlášení pořadů, různé zvukové 

předěly (znělky, signály aj.), pauzy. Vnitřně je strukturovaný – lze ho proto členit 
do několika typů – nejčastěji podle funkce na žurnalistický (zpravodajský, publicistický), 
umělecký (slovesný, hudební nebo smíšený), vzdělávací a zábavný. Hranice mezi nimi  
není ostrá – často se jednotlivé typy prolínají a doplňují. Dalšími klasifikačními kritérii  
mohou být např. hledisko příjemce (program pro děti, ženy [..] ap.), teritoria 

(celostátní, regionální, lokální, vysílání do zahraničí ad.), obsahu (univerzální, 
speciální [..]), technická a technologická  hlediska (stereofonní, terestrický,  
digitální [..]), statutu provozovatele (veřejnoprávní, komerční), popř. 
respektující sezónní zvláštnosti (prázdninový, vánoční), specifiku různých  
úseků vysílacího dne (ranní, dopolední ad.). V praxi se pojem rozhlasový  
program ztotožňuje též s pojmem programový okruh [..]“ 
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ve scénáři, který je většinou jejich stavebním kamenem. Přestože některé rozhlasové 

promluvy nemusí být nejdřív písemně fixovány, je možné usuzovat, že dříve nebo později 

k takové fixaci dojde. Proti těmto promyšleným strukturám, mezi něž Hrabák a Štěpánek 

(taktéž) řadí dříve v rozhlase poměrně populární přednášky, ale také např. rozhlasové hry, 

stojí náhodné spontánní promluvy. Ke slovesné tvorbě se tyto nezařazují. Slovesným 

vysíláním se nazývá také úžeji vymezená oblast, která se váže ke slovesnému umění38 

v rozhlase a její základ tvoří sféra umělecké literatury. Protože předmětem této práce je 

převážně umělecká literatura a její rozhlasové podoby, prostor, který zkoumá, jí nabízí hlavně 

tento typ rozhlasového slovesného vysílání. Pro úplnost je vhodné uvést ještě definici 

Hrabáka a Štěpánka (taktéž) k termínu umělecká literatura, jíž autoři rozumí:  

„[..] umění slova, protože jejím materiálem je jazyk – podobně by se dalo mluvit o hudbě 

jako o umění tónů. Ale jazyk není jediným materiálem literárního díla, je pouze vyjadřovací 

formou; z obsahového hlediska jsou materiálem literárního sdělení vlastně životní fakty, 

které dílo zpracovává, o kterých vypovídá. Literární dílo je komunikát; přináší určité 

sdělení, podává určitou informaci“. 

Hrabák a Štěpánek (1987, s. 13) k tomu doplňují, že informace, kterou umělecké literární dílo 

sděluje, je jednak věcná, tedy obsahová, přičemž význam nese slovo jako takové, a jednak 

estetická. Z hlediska porozumění obsahu hraje v umělecké literatuře39 důležitou roli myšlenka 

i forma, respektive specifické vyjadřovací prostředky díla. Tím, že své vnímatele umělecké 

literární dílo: „neobohacuje jen poznáním života, ale i novým a jedinečným prožitkem krásy“ 

(HRABÁK, ŠTĚPÁNEK 1987, s. 13) sděluje také informaci o svých estetických kvalitách. 

Hlubší pohled estetiky na literární dílo a speciálně na slovesné rozhlasové umění by přinesl 

jistě podnětná zjištění, nespadá ovšem pod vymezení této práce, text se jím tedy dále zabývat 

nebude. 

O literatuře v rozhlase poznamenává Dannenberg (1975, s. 82): „[..] žije z odvěkého přání 

člověka naslouchat [..]“ a připomíná, že: „(…) herecký projev je umělecký požitek i pro 

vášnivé čtenáře.“ Naráží tím na skutečnost, že fascinace příběhy lidstvo provází od nepaměti. 

Ještě před tím, než se je lidé ale naučili fixovat do podoby písemných textů a číst je, 

                                                 

 

38 Existují rozhlasové žánry, které se pohybují na hranici mezi publicistikou a uměním, přičemž záleží na jejich 
stavbě, kompozici, k jakému pólu se budou více blížit, patří mezi ně např. dokument, feature, pásmo.  
39 Dále už jen jako: literatura. 
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naslouchali jim pouze v ústním podání vypravěčů. Tuto tradici lze spatřovat i v současné době 

právě např. v modifikované podobě rozhlasového slovesného vysílání, přičemž výrazně se 

této tradici již z podstaty vysílaného obsahu přibližují jeho literárně-dramatické pořady. 

Podobně jako na ostatní rozhlasový program i na slovesné LD vysílání a jeho percepci působí 

specifika rozhlasové komunikace, jejichž esenciální znak spočívá v akusticko-auditivním 

principu, určeném zvukovou povahou média. 

Ne vždy však na zvukovou podstatu rozhlasu a s ní spojená další rozhlasová specifika bylo 

pohlíženo stejným způsobem. V průběhu historie se tento pohled měnil a specifika byla 

definována různě. Objevila se zde snaha určovat specifika rozhlasové tvorby např. na základě 

podobností s výrazovými prostředky divadla, literatury, ale i filmu či televize. K  redefinování 

specifik výrazně přispěl také technický pokrok, díky němuž se různě měnily podmínky 

vysílání. Významně se do dějin rozhlasové tvorby zapsala např. doba, kdy již bylo možné 

pořizovat zvukové záznamy. Tehdy se jako postupu v rozhlasovém tvůrčím procesu začalo 

využívat i techniky střihu, montáže. Zvukovost rozhlasu vždy ale nebyla vnímána jako 

vlastnost příznivě ovlivňující rozhlasovou tvorbu. Naopak jako technický nedostatek. Souvisí 

s tím přesvědčení, objevující se v rozhlasových počátcích, o rozhlasu jako o vysílání pro 

slepé. Během dalších let, v nichž se formovala rozhlasová teorie, se toto přesvědčení podařilo 

úspěšně vyvrátit (srov. CZECH 1987, s. 157-158). Vyjadřovaly se proti němu i první teoretici 

rozhlasu, k nimž např. patří již několikrát zmíněný Václav Růt. Ralace podle něj mimo jiné 

znamenala (RŮT 1963, s. 19): 

sled zvuků, vycházejících z reproduktoru, probíhajících v čase, které v nás vyvolávají názorné představy 

významové. Podle těchto názorných představ významových přimýšlíme si ke zvukům zdroje a tak významově 

definujeme rozhlasovou relaci jako postupný sled projevů myšlených zdrojů, které vyjadřují svoje vzájemné 

vnitřní vztahy. 

Významovými představami, které v posluchači relace vzbuzuje, de facto vyvrací teorii o 

ochuzeném vnímání posluchače slepotou, způsobenou absencí vizuálního vjemu. Nesouhlasí 

s názorem, že vizuální vjem je potřeba ve způsobu zpracování relace kompenzovat (srov. 

RŮT 1963, s. 19-20). V dramatickém vysílání se tento požadavek po nahrazení 

absentovaného smyslu projevoval např. lpěním na přenesení principů platných v divadelním 

prostředí do rozhlasové práce. Řeč je např. o výrazné divadelní deklamaci v rozhlasovém 

hereckém projevu atd. (srov. KOŽÍK 1940, s. 27-29). Tuto etapu přemýšlení o rozhlase 

zajímavě vystihuje také další rozhlasový teoretik i autor František Kožík v knize Rozhlasové 

umění, vydané jen o pár let později po Růtově publikaci Divadlo a rozhlas v roce 1940. Tyto 
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počáteční názory o technické nedostatečnosti rozhlasového média se v praxi projevovaly 

(KOŽÍK 1940, s. 28):  

„[..] samaritánskými pokusy, které se snažily různými protézami pomoci rozhlasu k 

jakémusi belhání. [..] Protézou byl vypravěč. Byla to zlatá doba vypravěčů. – divadelně se 

režírovalo, psalo i hrálo. Jako kdysi v němém filmu“. 

Později se ale ukázalo, že tento způsob práce není pro rozhlasovou tvorbu vhodný, že funkční 

prostředky na divadelních prknech nelze automaticky aplikovat za mikrofonem. Postupně se 

dospívalo k uvědomění svébytnosti technického prostředí rozhlasového média a potřeby 

osvojit si typické vyjadřovací prostředky rozhlasové tvorby. Stále zřetelněji se projevovalo, že 

mikrofon, pro svou citlivost při snímání zvuku přirovnávaný k uchu posluchače, a divadelní 

deklamace, jíž se herec snaží zintenzivnit sílu hlasu natolik, aby mu rozuměl celý divadelní 

sál, se příliš neslučují (srov. KOŽÍK 1940, s. 28). Rozšiřoval se názor, že rozhlas vnímání 

posluchačů neomezuje a naopak v jejich myslích probouzí vnitřní představy, fantazie. KOŽÍK 

(1940, s. 30) v tomto smyslu píše: 

„[..] onen vnitřní pochod představ, vyvolaný proudem slov a tónů, je patrně tím 

nejdůležitějším, s čím nutno počítat.“ 

Z původního nedostatku po technické stránce se vyvinuly „nové umělecké prostředky“, rodilo 

se tzv. nové umění (SRBOVÁ 1941, s. 22-23). Umění technické, založené na multiplikaci 

sdělení, a syntetické, jež do jednoho komplexu spojuje různé složky např. „textovou předlohu, 

drama, libreto nebo scénář, režii, herectví, zvukové a hudební složky, percepci“ 

(HANÁČKOVÁ 2014, s. 6). Jeho produktem je (CZECH 1987, s. 160)“: „svébytné umělecké 

dílo: rozhlasová inscenace“. Definice, v jejíchž intencích tento pojem uvažuje předkládaná 

práce, pochází z knihy Rozhlasová inscenace (ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 10) a zní následovně:  

„Rozhlasová inscenace je tedy magnetofonový záznam specifické kompozice, která je při 

vysílání schopna zvukovými prostředky evokovat audiovizuální obraz jako „produkt“ 

posluchačova myšlení. K vytvoření artefaktu je využíváno převážně slova s jeho 

sémantickým obsahem a zvuků, které se staly symboly vazby k vizuálním obrazům. 

Pomocí promluvy a dalších zvukových prostředků (reálné zvuky bývají nejednou 

zastoupeny hudebními metaforami) může ovšem vzniknout i dílo, které nepředpokládá 

percipientovu transpozici auditivního vjemu do individuální vizuální konstrukce, 

rozhlasový artefakt přímo vyvolává poslechový zážitek.“ 

Jak vypadá tento poslechový zážitek z percepce artefaktu, záleží na schopnosti posluchačovi 

imaginace (srov. ŠTĚRBOVÁ 1982, s. 7). Ve vědomí každého posluchače se tak vytváří 
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určitá individualizovaná představa o rozhlasovém díle, tzv. rozhlasová konkretizace (srov. 

PERKNER 1987, s. 253). Dominantním rysem rozhlasových inscenací, příp. slovesného 

umění v rozhlase je (PERKNER 1987, s. 271) 

„imaginativní prostorovost artefaktu ve vědomí posluchače spolu s uvolněností časové 

dimenze.“ 

Rozvolněnost časové a prostorové dimenze je typickým znakem syžetu tohoto artefaktu, který 

určují kategorie času, prostředí (prostoru), postav. Vypovídá ale také o rozhlasovosti díla, 

v syžetu „zakódované“ (srov. PERKNER 1987, s. 271). 

Rozhlasová inscenace, rozhlasová umělecká produkce nebo rozhlasové slovesné umění, podle 

Štěrbové (1995, s. 126) pouze jiné názvy pro tutéž problematiku, plní v podstatě dvě základní 

funkce. Reprodukční a produkční. Z hlediska reprodukce je rozhlas šiřitelem kulturních, 

uměleckých hodnot prostřednictvím adaptování40 literárních látek do podoby rozhlasové 

inscenace, na druhé straně funguje sám jako tvůrce, producent uměleckých děl. (srov. 

PERKNER 1987, s. 254). Tvorbu a vysílání slovesných uměleckých pořadů dnes v ČR 

v podstatě zajišťuje pouze ČRo. Kulturní službu veřejnosti mu ukládá jeho veřejnoprávní 

úloha. Soukromé rozhlasové stanice těmto dílům prostor v programu nevěnují nebo jen 

v minimální míře. (srov. SCHULZOVÁ 2014, s. 19).  

Jejich výrobu a vysílání mají v ČRo na starosti většinou LD redakce. Na celoplošných 

stanicích se o LD program dělilo v minulosti i vícero redakcí. V menších krajských stanicích, 

pokud vůbec, funguje více méně jedna redakce věnující se tomuto typu programu. Redakce se 

tedy mohou různě členit a také měnit název, k čemuž často dochází podle jejich aktuálního 

zaměření na konkrétní druh tvorby. Změny názvu lze pozorovat např. u redakce rozhlasových 

her a dokumentu (RRHD), která: 

                                                 

 

40 Podle Maršíka (1999, s. 4) se jedná v příp. adaptace o:  

„[..] přizpůsobení původní prozaické, básnické nebo dramatické předlohy:  
- rozhlasové specifice [..] 
-uměleckému záměru realizátora [..] 
- novému okruhu rozhlasových posluchačů [..] 
„Adaptační zásahy“ do původního díla mohou mít různý rozsah a hloubku  
– od drobných úprav, zachovávajících jeho smysl a umělecké hodnoty, 
kompozici, postavy, autorský styl, jazykové prostředky atd. až k tzv. volné  
úpravě, kdy je předloha využita víceméně jako inspirace pro zásadnější  
tvůrčí přepracování (krajním případem je vznik nového díla „na motivy“ 

díla původního).“ 
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„[..] vystřídala v letech 1989 – 2013 názvy Redakce rozhlasových her, Redakce 

rozhlasových her a dokumentu, Literárně-dramatická redakce a Tvůrčí skupina literárně – 

dramatické tvorby. (SCHULZOVÁ 2014, s. 24 – 25).“ 

Jak se LD program spojený s produkcí a reprodukcí rozhlasových inscenací, uměleckých děl 

vztahuje k slovesnému umění, umělecké literatuře, předestírá vymezení pojmů „literární“ a 

„dramatický“ i jednotlivých žánrů pořadů.  

V širším významu pojem „literární“ znamená program zahrnující jak četby, recitace, tak 

dramatiku. Vztahuje se totiž obecně k literárnímu textu, v němž jsou fixovány všechny tři 

literární druhy. V užším slova smyslu literární program obsahuje pouze pořady „epického a 

lyrického slova“ (PERKNER 1987, s. 262). Pojem „dramatický“ označuje program, který 

staví na vysílání dramatických děl. Rozhlasová tvorba v rámci literárního a dramatického 

programu plynule přechází z jedné do druhé programové oblasti.(srov. PERKNER 1987, s. 

262).  

1.5.2 Rozhlasové žánry v LD vysílání - typologie 

Typologie jednotlivých forem LD pořadů, jejich žánrů se neustavila v procesu vědeckých 

teorií, jak se tomu dělo např. u žánrů literárních, ale formovala se v průběhu vývoje praxe 

rozhlasové tvorby.41 Žánry se postupně přizpůsobovaly pravidlům provozu média a reagovaly 

na jeho proměny. Těchto proměn, závislých na faktorech politických, společenských či 

technických, se od rozhlasových počátků událo mnoho. Značně se tedy rozrostlo i spektrum 

rozhlasových slovesných žánrů. 

Jejich klasifikace má funkci spíš jen jakéhosi návodu pro orientaci v tomto spektru, než že by 

aspirovala na důslednou přesnost v rozlišování. Pořady jsou často samotnými tvůrci, 

vedenými jejich osobními představami, přiřazeny k žánrům poněkud zkresleně. Nejasnost 

ohledně žánrového zařazení je výrazná např. u pásem. Přesto lze konstatovat, že základ 

spektra byl v prostředí československé rozhlasové teorie znám de facto už do konce 30. let 20. 

st.. O rozvoj žánrů se zasadilo hlavně tehdejší rozhlasové studio v Brně, které dalo zelenou 

různým experimentům na poli LD tvorby a v němž působilo mnoho významných autorů. 

                                                 

 

41srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, č. 12. 22 s. ISSN 1213- 

3817. 
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V Brně se v této době objevila první pásma, montáže či literárně-hudební kompozice.42 

Většina rozhlasových uměleckých žánrů vychází z žánrů literárních látek (srov. 

DANNENBERG 1975, s. 89). Předobrazem dělení rozhlasové umělecké slovesnosti se 

literární díla stala také v případě jejich rozlišování na tři druhy, jež jsou žánrům nadřazeny 

(srov. PERKNER 1987, s. 255). Stejně jako literární díla rozdělují se tedy i díla umělecká 

rozhlasová na epiku, lyriku a drama (resp. poezii, prózu, drama) a jednotlivé žánry. Druhy a 

žánry jsou různorodým způsobem kombinovány, vznikají tak rozmanité žánrové varianty. 

Klasifikace děl může být členěna ještě podrobněji podle dalších znaků, např. tematických, 

kompozičních aj. (srov. MARŠÍK 1999, s. 33). Následující text stručně charakterizuje 

specifické znaky rozhlasových děl podle jejich druhů.  

Epická rozhlasová díla se vyznačují vypravováním, popisem, jsou tzv. příběhová. Objevují se 

u nich epicko-dokumentární prvky, např. v textech reportážní povahy. Dalším pro ně 

typickým znakem je monologičnost. Mívají spíše prozaickou formu, někdy bývají i 

veršována. Příkladem veršovaných epických děl jsou balady. Často vznikají druhově smíšené 

formy, epicko-lyrické i epicko-dramatické.  

Lyrická rozhlasová díla nemají dějovou stavbu, častým znakem je jejich veršovaná podoba. 

Herectví v lyrických dílech vystihuje dynamický a expresívní projev. Často vysílané smíšené 

lyricko-epické žánry jsou hojně obsaženy v literárních pořadech pro děti. Zřetelný rozdíl 

epických a lyrických děl vyjadřuje důraz na subjektivitu, znázornění pocitů a nálad autora 

v dílech lyrických. 

Dramatická rozhlasová díla lze rozpoznat podle výskytu přímých promluv a jednání 

dramatických postav. Rozhlasová scéna se od scény v divadelním představení odlišuje svou 

typickou neohraničeností, iluzivností, danou charakterem zvukové povahy díla (srov. 

PERKNER 1987, s. 255 – 257). Neohraničenost scény vzniká také díky montážní technice, jíž 

se spojují, skládají jednotlivé zvuky do celku relace (střihová technika užívána i filmem)43. 

Děj dramatu nevyplývá ze samotného procesu vyprávění (viz epika), ale přímo z jednání 

postav. Promluvy postav se vyznačují konfliktním jednáním. Nutné je vystavět dílo v určitém 
                                                 

 

42srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 22 -23 s.  
43 HRAŠE, J.: Branžovského analýza publicisticky a literárních pořadů. In: Svět rozhlasu. 2004, č. 12. 37-38 s. 

ISSN 1213- 3817. 
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časovém vymezení (doba pořadu by neměla přesáhnout 60 minut), dramatik proto častěji 

přistupuje k využití základního výstavbového schématu, rozdělujícího drama na části: 

expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa. Vystavět rozhlasové drama podle tohoto 

schématu ale není jeho autorovi uloženo jako nutná podmínka tvorby. Vždy přednostně záleží 

na konkrétní tvůrčí situaci, jakou výstavbu, potažmo schéma, dílo skutečně potřebuje. 

Obecným znakem rozhlasové dramatiky jsou dialogické promluvy postav, v nich se 

manifestuje dějový konflikt a buduje dramatická akce. 

Hranice přechodu mezi programy literárním a dramatickým se může mnohdy jevit poměrně 

nezřetelně. Bylo zde již řečeno, že z jedné do druhé oblasti vysílání je přechod plynulý. 

Pomyslná hraniční linie lépe vytane při bližším ohledání způsobu tvorby obou programových 

oblastí a také typických znaků děl vznikajících touto tvorbou. Na tyto znaky bylo alespoň ve 

zkratce poukázáno v předcházejících odstavcích. Míra uplatnění dramatických prvků 

v rozhlasových dílech pak rozhoduje o zařazení pořadu do literárního nebo dramatického 

programu. Perkner (1987, s. 263) v tomto smyslu hovoří o tzv. „důsledné dramatizaci“. Pokud 

je v adaptaci díla do rozhlasové podoby uplatněna, přechází takový pořad z literárního do 

dramatického vysílání.  

Dramatizace a další způsoby úprav literárních textů pro potřeby slovesného vysílání včetně 

přípravy původních prací pro rozhlas budou předmětem další kapitoly. Ústřední linii tato 

podkapitola sleduje v představení běžných zvyklostí v oblasti pracovních postupů a tvorby 

v LD redakcích. 

 

1.5.3 Rozhlasové žánry v LD vysílání – pracovní postupy redakce 

Literatuře je v rozhlase věnován prostor v pořadech několikerého typu. Nemusí být navíc 

nutně vysílána jen v rámci LD programu. Krátké ukázky z děl nebo kratší představení 

literárních autorů může být součástí pořadů zpravodajsky či publicisticky44 orientovaného 

                                                 

 

44 Publicistika: Společně se zpravodajstvím vytváří program žurnalistický. Maršík (1999, s. 23) v souvislosti 

s rozhlasovou teorií a praxí tento pojem přibližuje ve významech užívaných: 
„1. k označení skupiny žánrů analytického (racionálního, rozborového) a  
dokumentárně zobrazovacího zaměření; 2. k označení typu rozhlasové žurnalistické  
 

 tvorby, ležící na rozhraní tvorby umělecké a vědecké; 3. k označení žurnalistické 
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programu. Mohou se objevit např. v klasických zprávách, různých rozhovorech a dalších 

hlavně kulturně zaměřených publicistických pořadech, např. v kulturních recenzích, glosách, 

komentářích. Mohou být také součástí pořadů náboženského vysílání. Jako literární pořad 

svébytného typu může být chápána i rozhlasová esejistika či některé zábavní obsahy, např. 

Skeče, anekdoty. Literatura může být součástí estrádních nebo kabaretních pořadů. 

V předkládané práci se ovšem pozornost zaměřuje hlavně na pořady vyráběné LD redakcemi, 

které jsou buď přímým vysíláním v různé míře adaptovaných literárních textů či původních 

rozhlasových uměleckých děl a na pořady literárně-publicistické. Ty lze podobně, jako je 

tomu v Matysově45 příspěvku o rozhlasových literárních žánrech, rozdělit na: 

1. pořady, které o jednotlivých autorech a jejich dílech informují, referují nebo je pod 

nejrůznějšími úhly a s využitím různých formálních postupů vykládají, interpretují. 

2. Pořady syntetizujícího typu a tvaru.“  

Kapitola postupuje podle literárních druhů a představuje způsoby jejich zpracování do 

rozhlasových slovesně uměleckých žánrů, mnohdy i s informacemi o jejich vývoji v historii. 

V závěru popisuje také útvary, které se pohybují na rozhraní mezi publicistikou a uměním. 

 Drama  

O dramatu jako divadelní hře převedené do rozhlasové podoby se mluví jako o rozhlasové 

adaptaci. Ve 20. letech 20. st. se častou součástí rozhlasového programu staly přenosy 

divadelních představení, později i divadelních inscenací zvukově zaznamenaných dodatečně 

(srov. ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 70). V rámci vysílání tzv. divadla před mikrofonem ještě v 50. 

letech, v duchu boje proti tzv. formalismu původní rozhlasové tvorby, inspirovaným praxí 

v Sovětském svazu, se v tradici přenosů pokračovalo (srov. CZECH 1987, s. 11). Tyto věrné 

reprodukce divadelních představení se ovšem potýkaly s celou řadou problémů spojených s  

jejich percepcí. Kostýmy, hercovi gesta, mimiku, jeho fyzické akce posluchač nevnímá, chybí 
                                                                                                                                                         

 

 produkce vyjadřující (na rozdíl od zpravodajství) stanovisko autora k události nebo 

 jevu, jejich hodnocení a komentování, a to jak na základě logických myšlenkových 

 postupů (analýzy, syntézy ad.), racionálního řazení faktů apod., tak také s využitím  
prostředků a metod uměleckého zobrazení skutečnosti, uměleckého poznání.  
Jejím cílem je vysvětlit zpravidla aktuální společenský problém, zaujmout k němu 

 stanovisko, ev. přesvědčit posluchače o správnosti určitého názoru a získat je pro  
určitou aktivitu; 4. jako synonymum k pojmu žurnalistika – v tomto nesprávném 

 pojetí dochází současně ke ztotožnění publicistiky se zpravodajstvím, tj. k nedůslednému 

 oddělení zpravodajství (objektivní informace) od subjektivního hodnocení a názoru. 
45srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 23 s.  
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vizuální vjem jako důležitý impuls pro divákovo porozumění a orientaci ve významech 

divadelních znaků. Ze zkušeností s přenosy tedy vyplynulo, že dramatické dílo může být jako 

plnohodnotný rozhlasový artefakt zpracováno pouze formou zmíněné rozhlasové adaptace, 

v níž vizuální vjem nepředstavuje nedostatek, ale přednost, respektive přirozenou skutečnost, 

vycházející ze zvukové podstaty rozhlasové inscenace. Úpravy spojené s adaptací divadelní 

hry jsou založeny na hledání co nejvhodnějšího způsobu převodu vizuálních prvků hry do 

akustického prostředí. Měly by se tak eliminovat problémy s porozuměním při poslechu. Za 

tímto účelem se využívá např. partu vypravěče, různých zvukových efektů, akustických 

metafor, zkratek a dalších úprav. Upravovatel by si měl uvědomovat, že jsou na posluchače 

vynakládány nemalé nároky, nemůže-li děj s poslechem zároveň sledovat. Je potřeba vzít do 

úvahy skutečnost, že pro lepší porozumění posluchač zapojuje svou imaginační schopnost, 

jejíž úroveň určuje míra jeho zkušeností i vědomostí. Představovaný čas a prostor vnímá 

posluchač zcela svobodně podle své fantazie. Tyto skutečnosti by v adaptačních postupech 

měly hrát roli (srov. ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 70-72). 

Drama je v rozhlase zastoupeno také rozhlasovou hrou, královnou tohoto slovesného umění. 

Její dramatický tvar, který od počátku vzniká s respektem ke specifikám rozhlasové 

komunikace, tak zaujímá ve světě rozhlasového umění svrchované místo. V některých 

publikacích rozhlasové teorie je hra pojímána synonymně k výrazu rozhlasová inscenace. 

V této práci jsou oba pojmy oddělovány. Inscenací je myšlen velmi obecný pojem, 

významově se v podstatě rovnající rozhlasové umělecké produkci. Rozhlasovou hrou, jak 

bylo popsáno již z kraje odstavce, stejně jako u Štěrbové (1995, s. 34) původní rozhlasová 

hra, tedy dílo, vytvářené přímo pro rozhlasové médium. Hra: 

 

„[..] předpokládá akustickou realizaci; její působení mimo rozhlas (a další auditivní 

přehrávače) je nemyslitelné bez rozhodujících změn původní struktury“. 

Pro vystavění dramatické struktury díla je důležité zpracovat jazykový, tematický a 

kompoziční plán. V rámci jazykového plánu jsou pro dílo vybírány příhodné jazykové formy, 

je potřeba počítat s kombinací slova a zvuku. V tematickém plánu se tvůrci zabývají hledáním 

námětu, přičemž podstatné je zpracování syžetu, jednání postav i děje. Ty jsou významné 

z hlediska srozumitelnosti pro posluchačovu percepci díla. V kompozičním plánu je nutné 

skloubit jazykové složky i tematicko-motivační stránku díla v jeden celek. Existuje poměrně 

značné množství kompozičních přístupu, např.: chronologický, retrospektivní, paralelní, 
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vypravěčský atd. Děj tenduje k uzavřenosti. Vhodné je, když jsou v něm ukazovány vztahy 

postavené na konfliktu mezi postavami. Kompozici kromě dějových fází utváří vícero dalších 

prvků, např.: dialogy a monology, výstupy, repliky, scény atd. Jedním z nejdůležitějších 

znaků je dialog. (srov. PERKNER 1987, s. 265-266). Rozvolněnost kategorií času a prostoru 

a posluchačovo „naprosto svobodné“ vnímání časoprostorových dimenzí díla platí i pro 

rozhlasovou hru. Tradičně bývají rozhlasové hry třízeny podle literárních druhů na epické, 

lyrické, dramatické. Toto dělení se však jeví poněkud nepřesným, neboť jednotlivé druhové 

prvky se většinou různě střídají a kombinují (srov. ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 93-94). Členění 

může pokračovat podle různých kategorií, např. (ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 94). 

„1. podle tragického nebo komického konfliktu (tragédie, komedie, drama, veselohra, 

fraška), 

2. podle různého podílu a různé funkce výrazových složek (melodram, hra se zpěvy, 

hudební komedie), 

3. podle významové funkce (dokumentární hra, spirituální hra, agitační hra, absurdní hra, 

hra na tezi), 

4. podle použitých jazykových prostředků (prozaický dialog, veršovaná výstavba, 

dialogická hra, monologická hra).“ 

Jako zajímavost z historie vývoje rozhlasové hry lze uvést její další žánry, např. v 60. letech 

20. st. se poprvé objevily žánry ryze auditivní, mezi něž se řadila (ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 108): 

„hra absolutních hlasů, hra čistých myšlenek, hra poetické reality, totální zvuková hra atd.“ 

V 70. a 80. letech se v intencích rozšiřující se teorie průměrného posluchače prosazovaly tzv. 

hry s pracovní tématikou. Přeceňovaly didaktickou funkci rozhlasového umění a volily 

politicky přijatelná témata. Později v 80. letech vznikaly tzv. hry faktu, jež připravovala 

dokonce samostatně vyčleněná redakce literatury a dramatu faktu. Tyto hry se zčásti blížily 

dokumentární rozhlasové hře, zčásti připomínaly pásmo nebo feature. Způsobem zobrazení 

života v tehdejší socialistické společnosti se ovšem více méně staly nástroji propagandy 

normalizační politiky Československa (srov. ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 108-117). 

Próza 

Když se zdálo, že dramatické texty pro jejich rozhlasové zpracování přestávají dostačovat, 

začal si rozhlas všímat spíš prózy. Postupně se próza stala velice oblíbenou látkou 

upravitelnou pro rozhlasové médium. I z toho důvodu, že na rozdíl od divadelní hry a 

obzvlášť divadelního představení v posluchači neprovokovala tak naléhavě vizuální 
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představy, které by pak během přenosu nebylo možné dostatečně nahradit (srov. SRBOVÁ 

1941, s. 21). Důvody, proč ne, byly uvedeny v předcházejícím komentáři.  

Ještě v éře živého rozhlasového vysílání se hojně vysílaly relace s informacemi o knihách. 

Z nich byly předčítány kratší ukázky, pak následovaly četby na pokračování. Až 50. léta 

přinesla výraznější úpravy v podobě dramatizací. Termín individuální konkretizace díla byl 

v této práci použit v souvislosti s fenoménem percepce posluchačů, kteří ho vnímají každý 

svým originálním způsobem, čímž dávají vzniknout své individuální konkretizaci díla. Pojem 

je ale možné užít také k pojmenování vztahu tvůrců k předloze. Štěrbová (1995, s. 76) v tomto 

případě mluví o tzv. „dobové individuální konkretizaci“, jejíž podobu ovlivňují právě zvolené 

úpravy předlohy. Na základě subjektivního pohledu a výkladu jejích adaptátorů jsou ve 

výsledném tvaru některé stránky předlohy buď zdůrazněny, nebo potlačeny. Vzniklá 

reprodukce tak posluchači zprostředkovává zážitek z díla, v nejlepším případě ho dokáže 

natolik motivovat, aby si ho sám vyhledal a přečetl. Je-li řeč o dramaturgickém výběru 

předlohy, mělo by být zmíněno, že pro rozhlas je zpracovatelné de facto každé dílo. 

Vhodnější jsou látky, které při četbě či recitaci dovolují herci sugestivnější projev (srov. 

ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 78). Próza je v rozhlase realizována velice často jen s malými zásahy 

upravovatele v monologickém čtení (tzv. hladkém)46. Může být vyhotovena pro jednorázové 

vysílání, častěji na pokračování. Širší úpravy se provádějí pro vznik tzv. četby dialogizované. 

Objevují se také kombinace dialogizované četby a výstupů vypravěče. Nejnáročnější úpravy 

jsou prováděny při tzv. dramatizaci. Upravovatelé při nich zacházejí s předlohou poměrně 

volně (srov. taktéž). S dramatizacemi divadelních her ale mnoho společného nemají, podobají 

se spíš textové přípravě pásem, v nichž kromě recitátora vystupuje také vypravěč (srov. 

SRBOVÁ 1941, s. 20-21). Rozlišují se (taktéž): „dramatizace celého díla, dramatizace, které 

vycházejí z dílčího tematického celku díla nebo dramatická kompozice na určitý motiv 

literárního díla.“  

Na rozhlasové četby je uplatňován požadavek titulkového rozhlasu, neplatí zde tedy možnost 

různě dlouhé stopáže, kterou využívají rozhlasové hry. Délka četeb je sešněrována do 

časového limitu, diktovaného vysílacím schématem a trvajícího v současnosti necelých třicet 

                                                 

 

46srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 23 s. 
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minut. V určitých případech je tento limit krácen dokonce na necelou čtvrthodinu47.  Próza, 

která je upravována pro četbu, tedy bývá hutně zkracována, konkrétně např. v místech 

dlouhých popisů, lyrických, filosoficky laděných částech textů atd.  

Při dramatizaci se kromě dialogizace, de facto přepisu textu předlohy, pracuje s (ŠTĚRBOVÁ 

1995, s. 79): „dramatickým rozvedením některé epizody, příp. volnou variací na téma, dílčí 

téma, ale i motiv původního literárního díla.“ Opět lze identifikovat rozvolněnost kategorií 

času a prostoru, která je charakteristická také pro literární epická díla, např. román. Díky této 

shodě se v podstatě potvrzuje teze, která se v rozhlasové teorii objevovala od 30. let 20. st. a 

v níž bylo prohlašováno, že rozhlasové umění má velice blízko právě k epičnosti (srov. 

taktéž). 

Z adaptovaných prozaických žánrů je v rozhlasovém programu často vidět četba románů, 

pohádek, povídek, ale i lidové slovesnosti. Méně často se v programu vyskytují původní 

rozhlasové epické formy, z nichž nejvíce jsou zastoupeny rozhlasové pohádky, anekdoty a 

hlavně povídky (srov. PERKNER 1987, 256). Podle Srbové (1941, s. 23) je povídka jednou 

z nejvhodnějších látek pro rozhlas kvůli pevnosti svého tvaru, kvůli jeho krátkosti a 

dramatičnosti obsahu. 

Poezie 

Ve zvukové realizaci poezie významnou úlohu plní její hlasová interpretace. Hlavně na ní 

záleží, jak posluchač porozumí idejím poetického díla. Jak porozumí myšlenkám ukrývajícím 

se často v pozoruhodných žánrových tvarech, např. v nejrůznějších sestavách poezie, v 

experimentálních montážích a kolážích. Jimi se od 30. let 20. st. o pozornost hlásilo brněnské 

rozhlasové studio. Pozornost přitahovala dramaturgická linie jeho LD redakce v uvádění 

poezie i v 50. letech 20. st.. Ani v Praze neminuly posluchače zajímavé pořady seznamující s 

poezií. Až do 90. let 20. st. režiemi těchto typů pořadů exceloval jeden z předních českých 

rozhlasových režisérů Josef Melč (srov. ŠTĚRBOVÁ 1995, s. 77).  

Poezie, kromě vysílání samostatných básní, byla a je i dnes prezentována v pořadech 

rozmanitého charakteru. Rudolf Matys v článku o rozhlasových žánrech jmenuje osm typů 

pořadů, které během mnoha let vykrystalizovaly v programu zaměřeném na poezii. Předně se 

                                                 

 

47srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 24 s. 
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jedná o různé typy pásem. Do této typologie jsou zahrnovány48: 

1. monografické profily básníků, průřezy jejich jednotlivými sbírkami, příp. kolekcí 

rukopisů, 

2. pásma orientovaná tematicky, 

3. většinou „horizontálně“ komponované, jednoduše řazené pořady, které vyjadřují 

souvztažnosti poezie a hudby, 

4. poezie i jako jedna z komponent mnoha „smíšených pořadů“, pásem spíš informativně 

analytického, naukového typu [..], v publicisticky orientovaných pořadech, v řadě 

programových bloků, 

5. typ pásma, v němž autor se jaksi zevnitř „přiladí“ k charakteru a vnitřní atmosféře 

prezentované poetiky a vytvoří k ní příbuzně metaforizovaný, obrazivý komentář, 

6. další formální možností s originálním přístupem – rozhlasová básnická koláž  

(označována jako montáž), 

7. ojediněle se realizují pořady, které využívají možností kdysi populárního „voice bandu“, 

moderní varianty „sborové recitace“, 

8. ještě ojediněleji: a to z analogických, provozních a finančních důvodů: v současnosti 

básnické texty, které již v okamžiku svého zrodu počítají výlučně s rozhlasovou prezentací, 

tedy jinak řečeno „rozhlasové básně“ či drobná výrazně lyrizovaná dramata. 

Ve vysílání dnes z ekonomických a provozních důvodů celkově převažují tvary jednoduché, 

vyznačující se textem s komentářem či textem a autorskou výpovědí. Pásem, kompozičně 

složitějších žánrových forem, je však pro prezentaci poezie využíváno téměř od počátků jejího 

vysílání v rozhlase. Určité typy pásma byly jmenovány již v seznamu výše. Otázku, jak tento 

typ pořadů obecně charakterizovat, není zcela jednoduché zodpovědět. V historii se totiž 

objevilo několik definicí. Pásmo, používané v rozhlasové praxi v současnosti, popsala 

v článku o literatuře na stanici Vltava např. A. Blažejovská49. Autorka se o pásmu vyjadřuje 

jako o útvaru čile kombinujícím publicistické i umělecké žánry, který realitu zpodobuje 

dokumentárně. Pomocí pásem jsou dnes asi nejčastěji zobrazovány portréty spisovatelů 

v literárních monografiích, v nichž jsou čteny ukázky z jejich děl. Velmi často se takovéto 

pásmo připravuje k příležitosti nějakého jubilea. Blažejovská v článku zdůrazňuje, že jsou 
                                                 

 

48srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 25 – 26 s. 
49 BLAŽEJOVSKÁ, A.: Literární pořady v rozhlase. Literatura na Vltavě. [online]. 2012 [cit. 2018-4-5]. 

Přístupné z: http://nerustestanicipraha.blogspot.cz/2012/08/literarni-porady-v-rozhlase.html. 

http://nerustestanicipraha.blogspot.cz/2012/08/literarni-porady-v-rozhlase.html
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tato pásma vytvářena jako portréty s cílem konfrontovat pohledy na rozebírané problematiky.  

Podle strukturálně-kompozičního hlediska stanoví Matys50 několik, často se vyskytujících, 

typů pásmových kombinací:  

1. literární ukázky plus dokument, příp. komentář esejisticky či informativně analytický,  

2. autorovo vyznání, rozhovor s ním, 

3. recenze s ukázkami, 

4. pásmo vertikální,  

5. pásmo horizontální. 

Pokud je autorovým cílem zobrazit hlavně literární dílo, vhodnou kombinací je volba 

literárních ukázek a dokumentů, např. fragmentů z deníků, korespondencí atd. Možné je užít 

výše zmíněných typů komentářů, zaměřujících se na literární dílo z různých úhlů pohledu: 

literárně-historického či převážně jen historického aj. Je-li předmětem zájmu představení 

autora či překladatele textu, není od věci připojit vyznání autora samého nebo rozhovor s ním. 

Vertikální pásma se vážou k jednomu tématu, pásma horizontální svá témata zkoumají z 

pohledu různých paralelních aspektů. 

Pásmo, jak tedy vyplynulo z předcházejících odstavců, osciluje na hranici publicistiky a 

umění, je tzv. hraničním žánrem. Na podobné hraně se ocitá např. i dokument a feature. 

Hraniční žánry rozšiřují např. také tzv. doku-drama nebo ars acustika. Posledně zmiňované 

dosud nebyly v rozhlasové LD a dokumentární produkci ve zkoumaném období příliš 

rozšířené, text se jimi tedy dále nezabývá (srov. HANÁČKOVÁ 2010, s. 52-53).  

U všech těchto hraničních žánrů platí, že pro ně není zcela ustálena terminologie. Hanáčková 

(srov. 2010, s. 54) příčinu této neujasněnosti spatřuje v ne příliš rozlišitelné hranici mezi 

publicistikou a uměním i v odlišné míře stylizace. Jako důvod také označuje subjektivitu 

v hodnocení pořadů a v různých možnostech jejich interpretace.   

Pro definici dokumentu je možné nahlédnout např. do poměrně nedávno vydané publikace A. 

Hanáčkové (2010, s. 40) o dokumentární tvorbě ČRo mezi lety 1990 – 2005. Po představení 

několika v rozhlasové teorii již zavedených definic, zjištěné shrnuje a dochází k  

následujícímu vymezení dokumentu:  
                                                 

 

50srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 24 s. 
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„Základním kritériem dokumentu je tedy striktní práce s dokumentárními autentickými 

záběry, které jsou uspořádané tak, aby sama jejich kompozice vytvářela narativní rámec. 

Úloha komentátora je potlačena na minimum, nebo je průvodce zcela eliminován. Je 

zřejmé, že dokument v tomto smyslu usiluje o maximální objektivitu a autorský subjekt v 

něm ustupuje do pozadí.“ 

Dokumentu i pásmu podobný feature bývá označován za jeden z „nejprogresivnějších žánrů“ 

posledních 30 let, který se snaží ohledávat neotřelé formy zobrazení reality (srov. 

HANÁČKOVÁ 2010, s. 52). Ve zmíněném článku informuje Matys51 o featuru jako formě 

rozestupující se do oblastí pásma, umělecké LD tvorby a hlavně rozhlasové hry. Nabízí 

množství výrazových prostředků, nejrůznější zvuky, hudbu, dialogy, poezii i prózu. Střihy ve 

featuru jsou ostré, používá se „výrazně pointovaných fragmentů“, jimiž je skládán pluralitní 

pohled na realitu (taktéž). Hanáčková (2010, s. 51) zdůrazňuje roli autora. Ve výrazném 

autorském postoji, v jeho individualitě se feature odlišuje od ostatních žánrů. Je prost tradiční 

linie52: „autor textu – redakce režisér – realizační tým – herečtí interpreti.“ 

Poslední tvrzení dokládá úryvek z citátu dokumentaristy Zdeňka Boučka, věnovaný 

charakteristice featuru a otištěný v knize Hanáčkové (2010. s. 41): 

„[..] Udává se, že je to nejsyntetičtější rozhlasová činnost a tvůrce musí zvládnout mnoho 

oborů. Je žurnalistou, reportérem, scenáristou, střihačem, částečně technikem, produkčním, 

režisérem. A to jmenuji jen ty hlavní obory. Pohybuje se na pomezí žurnalistiky a umění. 

Ona mnohostrannost vysvětluje, proč se s touto metodou setkává v běžné praxi prakticky 

každý tvůrčí rozhlasový pracovník, a proč dokumentaristé drží tak při sobě, že bývají někdy 

považováni za zvláštní kastu. Nepovyšují se tím, jen se udržují ve vrcholné formě.“ 

Tento úryvek zároveň potvrzuje konstatování Matyse53 o současné době a jejím generování 

„univerzálního rozhlasového tvůrce“. Mnohostrannost, o níž mluví Bouček, popisuje i Matys. 

Tvůrce, působící v této době (taktéž): 

„[..] si napíše, příp. vybere a s herci natočí příslušné texty, je-li třeba, natočí i repa, zvuky, 

hudbu max. jen s pomocnou kooperací techniků si na elektronických zařízeních zmixuje a 

sestříhá, sám sobě je tedy autorem, režisérem, příp. i technikem.“ 

Zdá se, že univerzální rozhlasový autor je zázrakem, příslibem naděje pro rozhlasovou tvorbu 

                                                 

 

51srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 26 s. 
52srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 26 s. 
53srov. MATYS, R.: Pokus o inventarizace rozhlasových žánrů. In: Svět rozhlasu. 2004, 26 s. 
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v době postupující komercializace a maximalizace zisků. Jeho samostatností se pokrátí 

výdaje, které by jinak uvízly v platech spolupracovníků. Není jich však potřeba. Tvůrce - 

univerzál všechny zastane. Zastanou i bryskně se rozvíjející a nastupující digitální 

technologie. Matys (taktéž) se v závěru článku ptá, jestli tyto postupy a prostředky: 

„[..] mohou v tuto chvíli říci skutečně nové podstatné slovo právě k prezentaci slovesných 

textů v rozhlase, zda tento univerzálně disponovaný tvůrce, který je schopen nahradit 

specialistu, který věcem literatury rozumí do hloubky a do šíře, případně zda se ještě 

navzájem budou potřebovat, tak jako dnes potřebuje autor redaktora, redaktor režiséra, 

režisér herce a techniky atp.“ 

1.5.4 Profese LD redakce 

U tohoto univerzálního rozhlasového pracovníka LD redakce či redakce dokumentu tedy lze 

předpokládat, že kromě odpovídajících technických dovedností projevuje také schopnosti 

v oblasti tvorby textů, scénářů, zachycení a následného výběru hodnotných záběrů pro daný 

artefakt i jeho inscenování, v neposlední řadě také jeho hlasovou realizaci. Měl by oplývat 

tedy schopnostmi, které pro svůj výkon potřebuje více rozhlasových profesí, např. dramaturg, 

režisér, herec či moderátor. V této kratší kapitole je připomenuto, s jakými úkoly konkrétně 

by se tento univerzální pracovník měl vypořádat, respektive jakými činnostmi a náležitostmi 

jednotliví zaměstnanci své profese naplňují.    

Dramaturg v těchto redakcích pracuje většinou jako stálý zaměstnanec. Jeho pracovní náplň 

obsahuje velmi široký záběr. Sestavuje repertoár, vysílací plány, vybírá texty 

k připravovaným pořadům, domlouvá se s autory na podobě jejich rozhlasových kompozic 

(srov. PERKNER 1987, s. 275). Texty nevybírá náhodně, vždy by měl posoudit jejich kvalitu 

a vhodnost zařazení do repertoáru z hlediska zaměření redakce54. Náplň jeho práce 

s přehledem vystihuje tento komentář55: „Hledání, čtení, ujasňování, ověřování, čtení, 

vybírání, zavrhování, diskuse, čtení.“ 

Dramaturg velmi aktivně spolupracuje s režisérem56. Jeho úkol spočívá v utváření 

                                                 

 

54srov. STREJČKOVÁ, J.: Praktická činnost dramaturga rozhlasových her. In: Dramaturg v rozhlase. Praha: 

Český rozhlas, 1981, 70 s. 
55 STREJČKOVÁ, J.: Praktická činnost dramaturga rozhlasových her. In: Dramaturg v rozhlase. Praha: Český 
rozhlas, 1981, 72 s. 
56 STREJČKOVÁ, J.: Praktická činnost dramaturga rozhlasových her. In: Dramaturg v rozhlase. Praha: Český 
rozhlas, 1981, 96 s. 
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kompozičně i stylově jednotného komplexu díla (srov. PERKNER 1987, s. 275-276). Jeho 

práce na rozhlasovém tvaru lze přirovnat k činnosti hudebníka, skladatele i dirigenta v jedné 

osobě. Měl by rozpoznat, co dílo z realizačního hlediska potřebuje, někde možná více hudby, 

jinde naopak slova, zvuků či dalších komponent (srov. SRBOVÁ 1941, s. 30-31). Neplní ale 

jen tvůrčí úkoly, stará se o organizační povinnosti spojené se slovesnou  produkcí či o 

technickou přípravu umělecké realizace (srov. PERKNER 1987, s. 276). 

S dramaturgem společně rozkrývají nejasná místa v textech, zkoumají významy jednotlivých 

složek díla a tříbí si umělecký názor ohledně jeho vyznění. 57 

Rozhlasové herectví je jiné než to divadelní či filmové. Pozornost diváka, respektive 

posluchače je soustředěna pouze na hercův hlasový projev. Mimika, gesta, hercova hra těla 

nejsou vidět. Významy projevů založených na vizualitě tedy potřebuje herec transformovat do 

hry s hlasem, do hry, v níž k posluchači promlouvá nitro postavy. Herec si potřebuje určit 

melodii hlasu, tempo promluvy, v nichž je důležité počítat nejen se slovem, ale i s pauzami 

(srov. SRBOVÁ 1941, s. 22-23). 

 

1.6 Rozhlasová historie 

1.6.1 Rozhlasová historie po roce 1945 

Období, k němuž je orientován výzkumný cíl práce, zahrnuje léta porevoluční od roku 1993 

do roku 2006. Aby zhodnocení pozorovaných procesů a jevů zkoumaného období nebylo 

vytrženo z historického kontextu, bude pohled do minulosti směrován ještě nejdříve před 

sametovou revoluci. Přínosné se jevilo poukázat na události a souvislosti s celkovým vývojem 

rozhlasového slovesného umění v kontinuu existence plz. rozhlasového studia, jsou zde tedy 

představeny významné momenty od konce 2. světové války po rok 1989. V roce 1945 totiž 

vůbec poprvé veřejnost uslyšela, že:58: „Hovoří Plzeň [..]!“  

Nejprve jsou naznačeny některé obecné události rozhlasové historie do roku 1989, přičemž je 

                                                 

 

57 STREJČKOVÁ, J.: Praktická činnost dramaturga rozhlasových her. In: Dramaturg v rozhlase. Praha: Český 
rozhlas, 1981, 97 s. 
58 JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: 

Český rozhlas, 2003, s. 538 [Cit. 2018-4-20.] ISBN 80-86762-00-9 Přístupné z: 

http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/ 

http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/
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poukazováno na okolnosti vztahující se ke slovesnému uměleckému vysílání. Ve druhé části 

tohoto oddílu se text obrací již konkrétně k plz. rozhlasu daného období, fokus se postupně 

zužuje k popisu tendencí jeho LD vysílání. 

 

1.6.2 Rozhlas a LD vysílání do roku 1989 

Válečné období, kdy rozhlas vysílal jako tzv. Sender Böhmen und Mähren a ocitl se v rukou 

nacistických okupantů země, končilo květnem zmíněného roku 1945 Pražským povstáním. To 

5. 5. 1945 zahájil výzvou občanům právě rozhlas. Lidé vyšli do ulic, do ulic poblíž rozhlasu, 

kde se několik dní sváděly poslední boje s okupanty. Po temných 6 letech perzekucí zvítězila 

opět svoboda. Svoboda života, svoboda slova. Bohužel jen na tři roky59. V prvních měsících 

po válce se opravovalo, budovalo, hledali se kvalifikovaní pracovníci. Rozhlas zažíval éru 

rozkvětu. (srov. KONČELÍK; VEČEŘA; ORSÁG 2010, s. 121) Opět bylo také zprovozněno 

vysílání na krátkých vlnách do zahraničí. Usilovalo se o navázání zahraniční spolupráce. 

Kontakt se zahraničím zprostředkovávaly mimo jiné rozhlasové hry zahraničních autorů 

zařazované do programu. Těchto pár let by však bylo možné přirovnat spíš k záchvěvu 

demokracie. 

Geopolitické změny přinesly po 2. sv. válce nová uspořádání států a s nimi také změny do 

oblasti rozhlasového vysílání. To se v zemích západní Evropy mohlo vyvíjet v 

prostředí demokratických režimů, stejně tak v Americe. Ostatně vývoj rozhlasového vysílání 

v Americe se oproti vývoji v evropských zemích ubíral již od počátků existence rozhlasu 

jiným směrem. Z hlediska porevolučního vývoje vysílání v České republice po roce 1989 je 

pokládáno za přínosné ho zde zmínit. Ve srovnání s Evropou byl rozhlas a dokonce už i jeho 

bezprostřední předchůdce, bezdrátový telegraf, v rukou soukromých vlastníků. Rozhlas 

v Evropě od svých počátků tolik nepodléhal komerčním vlivům, jeho správa byla svázána se 

státem. Tato vazba se zintenzivnila vždy v období totalitních vlád. Po 2. sv. válce bylo 

požadavkům vlád totalitních zřízení rozhlasové vysílání přizpůsobováno v zemích střední a 

východní Evropy, tedy i v tehdejším Československu (srov. ČÁBELOVÁ 2003, str. 17-24).  

                                                 

 

59srov. KŘÍŽOVÁ, D.; KRUPIČKA, M.: Historie rozhlasu v kostce. [online]. Praha: Český rozhlas © 1997-2018 

[Cit. 2018-4-22.] Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-rozhlasu-v-kostce--1392938 
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V roce 1948 v zemi na plných 41 let zavládla totalitní moc komunistické strany.  Z rozhlasu 

museli odejít ti pracovníci, kteří nesplňovali podmínky vedení. Podobná situace nastala ze 

začátku 70. let, kdy se po vpádu vojsk Varšavské smlouvy československá vláda rozhodla dát 

lidem najevo, že infiltraci liberálních západních vlivů do komunistické společnosti už 

nedopustí. Dříve než ale historie dospěla k tomuto vývoji, je v dubnu roku 1948 teprve 

ohlašován zákon č. 137. Tímto zákonem se rozhlas proměnil v médium přímo řízené státem. 

40. léta se v jejich závěru nesla v duchu expanze, začala se budovat nová rozhlasová studia 

v regionech (srov. VOTAVOVÁ 1993, s. 131-132). V pořadech se od té doby stále více 

vyskytovala sovětská tématika, zdůrazňující (VOTAVOVÁ 1993, s. 132): „všestrannou 

spolupráci v hospodářském, politickém i kulturním životě.“                                                                                  

Začátkem 50. let byl program ČsRo vysílán již na dvou celonárodních okruzích, Praze a 

Bratislavě. Byla to jinak doba, v níž režim přitvrdil. Byla to doba politických represí a 

procesů, doba stále intenzivnějšího dohledu. V roce 1952 začala působit tzv. Hlavní správa 

tiskového dozoru, která fungovala jako cenzorní orgán60. O rok později vznikly podle 

sovětského modelu tzv. Hlavní redakce, sdružující pod sebou redakce menší, tematicky 

příbuzné. Důležitým milníkem se stal rok 1953, začala v něm totiž vysílat Československá 

televize. Do roku 1957 byla ale z hlediska organizace stále spojena s rozhlasem.  

V LD vysílání bylo prosazováno tzv. Divadlo u mikrofonu, o němž byla zmínka již 

v předcházejících kapitolách. Pro připomenutí je záhodno uvést, že tato koncepce vyplývala 

ze zkušenosti Sovětského svazu, který brojil proti formalismu původních rozhlasových her a 

chtěl je touto cestou plně nahradit (srov. VOTAVOVÁ 1993, s. 133). Jakákoliv zkratka a 

metaforičnost byly odmítány. Pro totalitní moc představovaly nebezpečí v podobě skryté 

kritiky poměrů, která se netrpěla. Odstraňování „závadného“ materiálu pak měli na starosti 

cenzoři.61 V koncepci tzv. Nedělních divadelních večerů se již projevovala větší nezávislost 

na divadelní dramaturgii a začalo se do tohoto cyklu zařazovat i více světové dramatické 

produkce. Soutěž o nejlepší rozhlasovou hru se podařilo vypsat v roce 1957. Jako předěl 

v adaptaci literárního díla do rozhlasového tvaru je vnímána inscenace Válka s mloky, která 

vznikla v dramaturgii J. Strejčkové a režii J. Horčičky, jednoho z našich nejúspěšnějších 
                                                 

 

60srov. KŘÍŽOVÁ, D.; KRUPIČKA, M.: Historie rozhlasu v kostce. [online]. Praha: Český rozhlas © 1997-2018 

[Cit. 2018-4-22.] Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-rozhlasu-v-kostce--1392938 
61srov. MATYS, R.: Slova v éteru. [online]. In: Host, 2006, roč. XXII, č. 3., s. 32-42. © 2018 [Cit. 2018-4-22.] 

Přístupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2006/3-2006/slova-v-eteru 
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tvůrčích rozhlasových tandemů. Předělovým dílem se stala i z důvodu používání technik 

koláže a montáže, což do té doby nebylo příliš časté.                                                                                                 

Začátkem 60. let bylo na VKV zahájeno vysílání nové stanice Československo II. Vzniklo 

také Studijní oddělení v rozhlase, které přineslo základ rozhlasové teorii. V průběhu roku 

1962 byly prosazeny principy tzv. programové diferenciace, díky nimž bylo možné program 

uzpůsobit různorodým zájmům posluchačů.                                                                 

V roce 1964 se ČsRo se hrou L. Aškenazyho Bylo to na váš účet vůbec poprvé zúčastnil 

mezinárodního festivalu rozhlasové a televizní tvorby Prix Italia, v němž hra získala vysoké 

ocenění. O dva roky později se úspěšně umístila také hra M. Stehlíka Linka důvěry, která na 

stejnojmenném festivalu získala dokonce první cenu (srov. VOTAVOVÁ 1993, s. 134- 135). 

60. léta přinesla postupnou liberalizaci poměrů. Politické tání těchto let je označováno 

termínem Pražské jaro. Vyústilo v rok 1968, v němž přijíždějící vojska Varšavského paktu 

dne 21. 8. toto uvolněnější klima náhle a rázně ukončila.  

V období tzv. normalizace, kdy se režim snažil usměrňovat společnost prodchnutou idejemi 

60. let, muselo pracovní místa opustit mnoho občanů, jejichž politické názory a aktivity se 

neslučovaly s názory a činnostmi politicky korektními, respektive nezávadnými. Nucené 

odchody ze zaměstnání postihly i pracovníky rozhlasu62. Od roku 1969 z něj bylo vypovězeno 

mnoho talentovaných a zkušených novinářů. Celkem bylo z rozhlasu odejito okolo 500 

pracovníků (srov. VOTAVOVÁ 1993, s. 136). V roce 1970 vznikl celonárodní okruh Hvězda, 

původně stanice Československo, který denně šířil 24 hodinové zpravodajství. V roce 1972 se 

objevil nový národní rozhlasový okruh Vltava, který vzešel z bývalé stanice Československo 

II. Byl zaměřen na vysílání literatury a vážné hudby63. Od 70. let bylo dostatečně připraveno 

zázemí pro tvorbu stereofonních64 děl. Nejdříve hudebních, zanedlouho i děl slovesných. 

Následně poté byla pro tento typ vysílání utvořena Rada pro otázky stereofonie.  

Oblast LD vysílání byla během normalizace ochuzena absencí děl kvalitních autorů, kteří byli 
                                                 

 

62srov. KŘÍŽOVÁ, D.; KRUPIČKA, M.: Historie rozhlasu v kostce. [online]. Praha: Český rozhlas © 1997-2018 

[Cit. 2018-4-22.] Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-rozhlasu-v-kostce--1392938 
63srov. KŘÍŽOVÁ, D.; KRUPIČKA, M.: Historie rozhlasu v kostce. [online]. Praha: Český rozhlas © 1997-2018 

[Cit. 2018-4-22.] Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-rozhlasu-v-kostce--1392938 
64 stereofonie: Vysvětlení pojmu nabízí např. Encyklopedie Diderot: 

„[..]způsob záznamu, přenosu a reprodukce zvuku umožňující vnímat  
reprodukovaný zvuk prostorově. [..] Prostorový vjem se dosahuje vnímáním 

rozdílnosti intenzity a fáze z levého a pravého reprodukčního zařízení.[..]“ 

Velký slovník naučný. Encyklopedie Diderot. M-Ž. Praha: Diderot, 1999, s. 1397. ISBN 80-902723-1-2. 
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tzv. na indexu, na seznamu autorů nežádoucích. V dramaturgické oblasti se tato skutečnost 

odrazila65: 

 „[..] znovu výraznou ideologizací témat, falešnou autenticitou v propagandistických 

službách, která převládala zvláště v tzv. hrách faktu, i preferencemi sentimentální 

propagandy, jak ji např. aktualizovaly texty rodinného seriálu (viz Jak se máte, Vondrovi?) 

[..]“  

Seriál „Jak se máte Vondrovi?“ se připravoval zhruba od roku 1974, kdy v rozhlase vznikla 

Hlavní redakce zábavy. Ve 2. pol. 70. let se ke slovu dostávaly i náročnější pořady, upínající 

se na tradici let 60. Byl zorganizován první ročník festivalu původních rozhlasových her 

s názvem: Prix Bohemia.  

Počátkem 80. let existovalo v Československu 5 programových okruhů. Patřila mezi ně 

celostátní Hvězda, národní okruhy Praha a Bratislava, Děvín, Vltava. Vysílalo také deset 

regionálních studií. K příjmu rozhlasových stanic bylo tehdy registrováno již přes 8 milionů 

posluchačů. Pro ilustraci tehdejšího uvažování o obsahu vysílání se nabízí připomenout zde 

tzv. Ideově tematický plán, který vyšel v Rozhlasové práci č. 1 z roku 1985 a popisuje hlavní 

témata určená k vysílání (VOTAVOVÁ 1993, s. 138): „Válka a mír, převaha socialismu nad 

kapitalismem, ofenzivní propaganda proti nepřátelským ideologiím, kampaním a akcím 

imperialismu a propaganda idejí marxismu-leninismu.“ 

Ideologie režimu obtěžkávala také vysílání LD programu, v dramatické oblasti stále 

převládala nedůvěra k metaforám, symbolům, točily se převážně66: 

„[..] nevynalézavé hry s prvoplánově a šablonovitě prokreslenými figurami, které 

neodkazovaly k ničemu hlubšímu.“ 

V průběhu 80. let se situace začínala postupně měnit, respekt vůči ideologickým úvahám 

ubíral na intenzitě, začínaly se projevovat demokratičtější tendence. Některé pořady vzniklé 

v 80. letech vykazovaly i poměrně vysokou kvalitu, jednalo se např. o nedělní tradiční 

pohádky. V začátcích normalizace byl značně eliminován žánr reportáže, zhruba o 16 let 

později znovu získal příležitost. Ke konci 80. let dochází již k rušení zahraničních stanic. 

                                                 

 

65srov. MATYS, R.: Slova v éteru. [online]. In: Host, 2006, roč. XXII, č. 3., s. 32-42. © 2018 [Cit. 2018-4-22.] 

Přístupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2006/3-2006/slova-v-eteru 
66srov. MATYS, R.: Slova v éteru. [online]. In: Host, 2006, roč. XXII, č. 3., s. 32-42. © 2018 [Cit. 2018-4-22.] 

Přístupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2006/3-2006/slova-v-eteru 
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Předznamenány jsou tak události roku 1989 a konec vlády jedné strany. Sametovou revolucí 

končí období totality, nadchází zcela jiná doba, nová epocha společnosti demokratického 

politického uspořádání (srov. VOTAVOVÁ 1993, s. 137). Na revoluční události roku 1989 a 

turbulentní změny ve společnosti byla velice dobře připravena literární redakce. Během 

totality, v podmínkách nepříznivých pro svobodnou tvorbu, byla do vysílání schopna připravit 

i díla zakázaných autorů. Využívala k tomu systému tzv. pokrývačů. Pokrývači se stávali 

osoby veřejně neznámé, které propůjčili své jméno umělci, jehož tvorba byla na listině 

zakázaných67. V roce 1989 tím pádem měla redakce připraveny texty autorů, o něž byl hned 

po revoluci velký zájem a jejichž díla mohla prakticky hned použít. Začala tak pomalu 

zaplňovat bílá místa ve vysílání (srov. VOTAVOVÁ 1993, s. 138). 

 

1.6.3 Plz. studio a jeho LD vysílání před rokem 1989 

Nedlouho poté, co byla v Praze roku 1923 založena první rozhlasová společnost, se o 

provozování vlastního vysílání přihlásila také některá krajská města. Nejdříve uspělo Brno. 

Pravidelné vysílání zahájilo jen o rok později po pražském Radiojournalu68. Další regionální 

stanicí s pravidelným programem se stala Moravská Ostrava v roce 1929. A přibývaly ostatní. 

Do roku 1956 začala fungovat studia v Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, 

Ústí nad Labem, v Teplicích, Mostě, v Pardubicích i Jihlavě. V 60. letech se k nim připojilo 

Středočeské krajské vysílání a Vysílání pro hlavní město Prahu. Až na studia v Olomouci, 

Pardubicích a Jihlavě, která byla později včleněna k rozhlasům v krajských městech, bylo toto 

složení regionálních studií zachováno až do začátku let devadesátých. Do této mozaiky 

krajského vysílání je ale potřeba začlenit také studio v Plzni, jehož počátky a činnost do 

                                                 

 

67srov. MORAVEC, V.: Svobodný rozhlas 1990-2003. S. 457. In: JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: Český rozhlas, 2003 [Cit. 2018-4-20.] ISBN 

80-86762-00-9 Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/ 
68 Radiojournal: První společnost provozující radiotelefonické vysílání na území Československa. Vznikla v roce 

1923 a byla orientována hlavně na zpravodajství. Licenci získala od Ministerstva pošt. Prvním programovým 
ředitelem se stal Miloš Čtrnáctý. Zásadním příjmem společnosti byly podobně jako dnes koncese, tedy poplatky 
odváděné registrovanými vlastníky rozhlasových přijímačů. Srov. Historie rozhlasu v kostce. [online]. Praha: 

Český rozhlas © 1997-2018 [Cit. 2018-4-24.] Přístupné z: 
http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-rozhlasu-v-kostce--1392938. 
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přelomového roku 1989 v nutné zkratce reflektují následující pasáže69. 

„Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří!70“ neslo se plz. éterem 5. 5. 1945 krátce po poledni. 

Dva odbojáři z plz. pošty dostali rozkaz a ráno toho dne vyrazili k německé vysílačce na 

Obcizně. Na místě, označujícím prostor nad soutokem dvou plz. řek Radbuzy a Mže, kde 

nacisté hlídali vysílačku. Záměr byl získat ji pro českou stranu. Strhl se o ni dramatický boj, 

střílelo se. Německé vojáky se však podařilo odzbrojit a vysílačku získat. Po několika 

opravách zařízení již mohla zaznít slova o svobodné Plzni. K. Šindler a kapitán J. Vaníček 

byli první, kdo je mohli oznámit. Od této chvíle se začala psát nejen historie svobodné Plzně 

za 3. republiky, ale také historie plz. rozhlasu. K. Šindler se následně stal jeho prvním 

ředitelem. 

Od 1. 7. 1945 začala stanice vysílat jakožto součást ČsRo. Do pevného vysílacího schématu 

byl její program zařazen ale až od září, dávala totiž do této doby určitý díl svého vysílacího 

času k dispozici americké armádě a jejím pořadům. Z počátku se vyskytly komplikace 

s umístěním studia. Plz. rozhlas se nejdříve stěhoval po různých provizorních místech. Dva 

roky např. vysílal z několika tříd školy ve Škroupově ulici. V roce 1946 se objevila možnost 

přesunout stanici do bývalého Rečkova sanatoria ve Škrétově ulici. Na tomto místě vydržel až 

do doby, kdy byla přímo pro potřeby rozhlasu postavena zcela nová budova na jeho současné 

adrese, náměstí Míru ve čtvrti Bory.  

Budova platí za jednu z nejvýznamnějších staveb ve stylu funkcionalismu v Plzni. Stavba 

byla zahájena v říjnu roku 1947 a jako generální projektant ji měl na starosti Spojprojekt 

Praha. Jde o jedinečnou stavbu, která svým dispozičním řešením měla odpovídat nárokům 

nejmodernějších rozhlasových center. Zvukovou izolaci zajišťují dvojité stěny a stropy, 

odděleny jsou programové, technické i administrativní části budovy, stejně tak i studia pro 

přípravu mluveného slova a hudby. Zajímavostí je, že všechna rozhlasová studia jsou 

koncipována jako plovoucí. Jejich typickým znakem je prázdný prostor, obklopující vlastní 

studio. Objekt i s celým pozemkem byl v roce 2002 ministerstvem kultury ČR prohlášen 

                                                 

 

69srov. JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. 

Praha: Český rozhlas, 2003, s. 486 [Cit. 2018-4-20.] ISBN 80-86762-00-9 Přístupné z: 
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kulturní památkou. Studia však v současnosti nejsou plně využívána. 

Plz. rozhlas od svých počátků velmi obohatil hudební kulturu západních Čech. Nejen svým 

rozmanitým programem, ale např. také založením několika hudebních těles, z nichž za 

všechny lze zmínit Plz. rozhlasový orchestr. Jeho založení je datováno k 1. 2. 1946. Přínosem 

byl rozhlas také pro oblast lidové kultury a národní písně. K jejich rozvoji výrazně přispěli 

redaktoři Z. Lukáš, Z. Bláha či M. Šmíd, z jehož podnětů bylo v rozhlase roku 1958 zahájeno 

natáčení posluchačsky velice úspěšného pořadu Hrají a zpívají Plzeňáci. Šmíd také do 

rozhlasu uvedl J. Krčka, budoucího spolutvůrce souboru Chorea Bohemica, v němž rozhlas 

získal jeden z nejprogresívnějších talentů v oblasti lidové hudební tvorby a interpretace. 

V květnu roku 1963 byl v rozhlase pořádán vůbec první československý seminář o 

elektronické hudbě. Jen o pár let poté v něm činnost zahájilo experimentální studio 

elektronické hudby. Tyto projekty byly umožněny díky velmi kvalitnímu technickému zázemí 

v budově rozhlasu. Ve studiu působilo v průběhu let mnoho význačných jmen hudební 

kultury a umění, např. A. Špelda, M. Kabeláč, K. Odstrčil nebo redaktor Z. Barborka, který se 

prosadil i v oblasti slovesného umění. Rok 1965 přinesl hudební redakci jedno prvenství, 

možnost nahrávat snímky stereofonně.    

Rozvoj tvorby v plz. rozhlase podobně jako v jiných československých médiích během 

totalitních let brzdila cenzura. S obdobími se měnila také intenzita jejího působení. Běžně jí  

procházely všechny texty určené ke zveřejnění. Hlavní správa tiskového dohledu, cenzurní 

orgán, který spadal přímo pod dohled předsednictva KV KSČ, měla v budově sídlo. 

Liberálnější období zažíval rozhlas v 60. letech. Zkoušely se tehdy nejrůznější experimenty 

v oblasti rozhlasové práce, hudební i slovesné. O propojení těchto dvou oblastí rozhlasového 

umění usiloval např. zmíněný Z. Barborka svými experimenty na poli hudby a poezie. Pokusy 

byly ukončeny Barborkovým odchodem z rozhlasu po roce 1968 po tzv. rozhlasových 

prověrkách v rámci nastupující normalizace.  

Krajovou redakci publicistiky v 60. letech vedl R. Kořínek, vznikaly v ní i náročnější, 

filosoficky zaměřené pořady. Prostor vyjádřit se v nich dostávali také pracovníci KV KSČ. 

Značný ohlas budily fejetony F. Fabiana, který deset let řídil literární redakci. V roce 1970 byl 

F. Fabian stejně jako Z. Barborka nebo A. Měřínská, vedoucí redakce pro děti a mládež, 

režiséři F. Juřička a V. Semrád z rozhlasu vyhozen.  

Během normalizace byla jakákoliv soukromá iniciativa rozhlasových pracovníků nepřípustná, 

hlavní vliv získaly krajské stranické orgány. Byla ustavena rozhlasová redakční rada o sedmi 
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členech, která měla na starosti dohled nad obsahovou stránkou vysílání. Tu měla naplňovat 

hlavně témata blízká straně a její výspě, dělnické třídě. Pod lupou přísné cenzury byly 

přezkoumávány všechny pořady, procházely ideologickým hodnocením, zkoumána byla práce 

redakcí, k přezkumu předkládány osobní týdenní pracovní plány redaktorů. Plz. studio bylo 

v rukou ředitele, kádrově bezúhonného komunisty, vysílání přímo řídil jeho zástupce. Do 

redakce, kterou po roce 1970 opustilo mnoho významných rozhlasových osobností, byli 

dosazeni zaměstnanci noví, převážně nezkušení a s neodpovídajícím vzděláním, jež na 

redakční místa kvalifikoval buď jejich třídní původ nebo členská legitimace KSČ71. 

Do oblasti LD programu je možné zařadit také vysílání pohádek pro děti, které si bylo možné 

poslechnout od 7. 7. pravidelně v sobotu odpoledne v čase od 14.15 v rámci tzv. dětských 

besídek. Postavami, často vystupujícími v těchto pohádkách, byli s Plzní neodmyslitelně 

spjatí Spejbl a Hurvínek. Hned od září ale bylo pražským rozhlasem Plzni zadáno místo 

pohádek v tento čas vysílat program přebíraný z Prahy.  

Umělecká rozhlasová slovesnost plz. stanice se zabývala hlavně výrobou rozhlasových her. 

Působili v nich plzeňští herci divadla J. K. Tyla. Známý divadelní i rozhlasový herec Bohumil 

Vávra některé z her připravil sám i režijně (srov. KLAUSNEROVÁ 2005, s. 24-25). 

Klausnerová (2005, s. 25-26) v knize o dějinách plz. rozhlasu konstatuje, že na dramatické 

tvorbě se v LD redakci pracovalo již od roku 1945 velice intenzivně. Jak dále píše, hojně se 

vytvářely také komponované pořady pásmového typu.  

Rozhlasové hry se v poměrně značném množství natáčely i v 60. letech. Mnoho z nich v té 

době ale mířilo do vysílání pražského ústředí. V roce 1964 bylo uzákoněno, že všechna 

krajská studia jsou součástí jednotné organizace ČsRo. Pražské ústředí tedy mělo možnost 

využívat tvůrčích i technických potencialit krajských rozhlasů pro potřeby své dramaturgie. 

Z 25 činoher, které se v Plzni každoročně natočily, jich do Prahy mířil poměrně vysoký počet. 

Plzeň v něm předcházely pouze Brno a Ostrava. Tyto hry natáčelo tzv. realizační středisko, 

které vedle redakce hlavní, krajové, redakce hudební, literární a v té době také působící 

redakce pro děti a mládež tvořilo tvůrčí zázemí plz. rozhlasu. Sdružovalo tři režiséry, asistenta 

režie a tři hlasatele. Pracovali v něm již zmínění režiséři F. Juřička, V. Semrád a také V. 
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Tomeš. Podíl na režiích rozhlasových her měli také J. Brejcha a Z. Jiřičný. Hry byly z určité 

části natáčeny pražskými režiséry. Herecky se na jejich tvorbě spolupodíleli jak pražští herci, 

tak nejčastěji umělci z plz. Tylova divadla nebo karlovarského Divadla Vítězslava Nezvala. 

Od poloviny 60. let se ve slovesné umělecké tvorbě plz. rozhlasu uplatňovala také 

experimentální tvorba. Tvůrci se snažili dosahovat bezprostředního uměleckého projevu a 

využívali k tomu metodu improvizační. Od roku 1966 mohli Plzeňané přijít do Smetanovy 

síně dnešní Studijní a vědecké knihovny v Plzni na veřejné předpremiéry her, vzniklých 

v rozhlasových studiích, a mohli o jejich ztvárnění s tvůrci debatovat. Přítrž těmto rozpravám 

a veřejným produkcím učinila 70. léta. V obnovené formě si jich obyvatelé Plzně mohli znovu 

užít až po revoluci roku 1989. Direktiva z ústředí určovala mimo jiné povolená témata, 

kterými se měly zabývat literární pořady72. Namátkou lze některá z témat jmenovat 

(KLAUSNEROVÁ 2005, s. 73):  

„[..] Proletářský internacionalismus a protifašistická tematika [..], současný život v ČSSR 

[..]“ 

Do vysílání 60. let ale postupně pronikala literatura ze zahraničí, někdy také díla autorů 

režimu dříve nepohodlných. Pražské ústředí zasahovalo i do tvorby literárního programu plz. 

rozhlasu a na zakázku si objednávalo četbu na pokračování či rozhlasová pásma. 

Po normalizačních prověrkách se razantně obměnilo osazení redakcí, jak bylo již zmíněno 

výše. V realizačním středisku pracovali dva noví režiséři, tvorbu literárních pořadů do 

pražského vysílání zajišťoval jeden odborný redaktor, působící v rámci krajové redakce. 

Pražské ústředí zadávalo objednávky a ty pro celostátní vysílání připravoval v plz. redakci 

Zbyněk Ungr. V plz. studiích se natáčelo mnoho LD titulů, které posléze byly vysílány např. 

v následujících pořadech, vznikajících pod Hlavní redakcí LD vysílání: Chuť domova, 

Pokračování za pět minut, Na nedělní vlně Prahy. Mnoho LD titulů v plz. studiích natáčeli 

v 70. i 80. letech pražští režiséři, H. Kofránková, K. Weinlich či O. Valentová. Režisérské 

řady rozšiřovali také plzeňští divadelní režiséři L. Engelová a O. Ševčík. 

Počátkem 80. let už je režie v plz. rozhlase neodmyslitelně spojena s osobností M. Buriánka. 
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Začínal s četbami na pokračování, pak přicházela literární pásma a rozhlasové hry73. 

1.6.4 Rozhlasová historie a léta svobody 

Zabývat se zkoumanými léty plz. rozhlasového vysílání bez souvislosti k dění, které v tu dobu 

hýbalo celou institucí rozhlasu, by neznamenalo jen ochuzení předkládaných informací o 

kontext. Analýze zjištěných dat by bez uvedení údajů, týkajících se dějin rozhlasu a vývoje 

LD vysílání na dvou celoplošných stanicích od roku 1989 přibližně do roku 2006, chyběla 

opora pro odůvodnění některých pozorovaných jevů. Následující dvě kapitoly mají tedy 

sloužit jako informační báze, na níž lze stavět některé závěry analýzy v praktické části. 

1.6.5 Rozhlas a léta 1989 - 2012 

Závěr roku 1989 se nesl ve znamení sametové revoluce, která se stala symbolem konce 

totalitní vlády a předstupněm pro příchod tolik očekávané svobody. V pátek 29. 12. téhož 

roku byl prezidentem tehdejší ČSSR74 jmenován V. Havel, vůdčí osobnost sametové revoluce 

a spoluzakladatel hnutí Občanské fórum, ocitnuvšího se v čele revolučních změn75. Politické 

změny ovlivnily také vývoj médií, která se stejně jako většina institucí ve státě snažila oprostit 

nejdříve od nánosů bývalé vládnoucí ideologie76. Hned ze začátku nové éry bylo nutné upravit 

zákony. Základní dokumenty, prostřednictvím nichž ke změnám došlo, vznikly již ve 

federativním období Československa. Jmenovány jsou zde nejvýznamnější zákony z hlediska 

vysílání programu.  

7. 11. roku 1991 schválila Česká národní rada zákon č. 484/91 Sb. o ČRo. Federálním 

shromážděním ČSFR byl dne 30. 10. 1991 přijat zákon č. 468/1991 Sb. o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. 21. 2. 1992 ukotvuje nový zákon České národní rady 

působení Rady ČRo o rozhlasovém a televizním vysílání. Dne 22. 12. 92 do veřejného 
                                                 

 

73srov. JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. 

Praha: Český rozhlas, 2003, s. 545-547 [Cit. 2018-4-24.] ISBN 80-86762-00-9 Přístupné z: 

http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/ 
74 Zkratka ČSSR označuje Československou socialistickou republiku. Po obnovení demokratického státního 
zřízení v roce 1990 vznikla Česká a Slovenská federativní republika. K 1. 1. 1993 dochází k rozdělení republik. 
Dělí se na dvě samostatné země: Českou republika a Slovenskou republiku (srov. Velký slovník naučný. 
Encyklopedie Diderot. M-Ž. 1999, s. 277- 281). 
75srov. MORAVEC, V.: Svobodný rozhlas 1990-2003. S. 399. In: JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: Český rozhlas, 2003 [Cit. 2018-4-25.] ISBN 

80-86762-00-9 Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/ 
76srov. KŘÍŽOVÁ, D.; KRUPIČKA, M.: Historie rozhlasu v kostce. [online]. Praha: Český rozhlas © 1997-2018 

[Cit. 2018-4-25.] Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-rozhlasu-v-kostce--1392938 

http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/
http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/
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povědomí vstupuje zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání77. Díky prvním třem zákonům byla nastolena základní ustanovení k 

tvorbě duálního systému vysílání. Mohla se tak uskutečnit přeměna státního rozhlasu 

financovaného ze státního rozpočtu na rozhlas veřejnoprávní, jehož provoz je hrazen hlavně z 

koncesionářských poplatků. Čtvrtý zákon upravoval podmínky pro existenci vysílacích médií 

v souvislosti s rozdělením federativní republiky do dvou samostatných státních celků.  

Zákonem o ČRo bylo stanoveno, že rozhlas je na státu nezávislý. Druhý paragraf zákona 

médium charakterizuje následovně (Ročenka ČRo 1994, s. 7): 

„Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti ČR tvorbou a šířením rozhlasových programů 

na celém území ČR. Jeho posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a 

vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého 

národa a národnostních a etnických menšin v ČR, zprostředkovávat ekologické informace, 

sloužit vzdělávání a přispívat k zábavě posluchačů.“ 

Tento zákon, který vstoupil v platnost k 1. 1. 1992, kromě poslání a úkolů ČRo definoval jeho 

organizační uspořádání, práva i povinnosti organizačních složek. Formuloval také Statut ČRo 

a určil způsoby jeho hospodaření. Podle tohoto zákona je ve veřejnoprávním rozhlase 

připuštěno vysílání reklamy. Určena byla také výše jejího podílu na vysílacím čase. Ve 

smyslu tohoto zákona byla definována Rada ČRo, kterou tvoří 9ti členný orgán, jehož členové 

jsou Parlamentem ČR voleni na 5 let maximálně po dvě funkční období po sobě. Rada má 

dohlížet na dodržování (taktéž): „práva veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů 

ČRo“. Rada jmenuje a odvolává ředitele ČRo, který je jeho statutárním orgánem a je volen na 

6 let. Rada také schvaluje rozpočet ČRo, Statut ČRo a zřizuje i ruší regionální studia ČRo, 

nejedná-li se o zákonem zřízená regionální studia, mezi něž patří mimo jiné také regionální 

studio ČRo v Plzni. Zároveň odvolává a jmenuje ředitele regionálních studií. Rada dále 

schvaluje pronájem a zcizení nemovitého majetku ČRo a předkládá Parlamentu výroční 

zprávu o činnosti a hospodaření ČRo78. 

Zákon č. 468/1991 Sb. vymezil právní rámec pro vznik soukromých rádií. Jeho náplní bylo 

stanovení podmínek udělení licence pro jejich vysílání, respektive podmínek k získání 

vysílacích pravomocí. Zákon popsal podstatné termíny, pravidla a sankce, které mohou být 
                                                 

 

77 KOLEKTIV AUTORŮ: Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003. 103-109 s. 
78srov. KOLEKTIV AUTORŮ: Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003. 104-105 s. 
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uděleny rádiím v případě porušení těchto pravidel. 

Licence soukromým rádiím může udělovat Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Toto 

usnesení bylo přijato 21. 2. 1992 v zákoně o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 

který krom zmíněného stanovuje Radě další úkoly. Má tedy např. dohlížet na dodržování 

právních předpisů pro rozhlasové a televizní vysílání a dbát na rozvoj pluralitního a 

nezávislého vysílání. 

Privátní rádio funguje na jiném principu než rádio veřejnoprávní, jeho financování je zcela 

závislé na počtu posluchačů. Posluchač je určující. Soukromé rádio se maximálně snaží 

posluchače přitáhnout, aby mohly být výnosy z vysílaných reklam co nejvyšší (srov. Ročenka 

ČRo 1994, s. 7). Formát stanice, jímž je vyjádřena skladba programu, je volen tak, aby stanice 

oslovila co největší počet posluchačů napříč generacemi. Stanice za tímto účelem jako 

hlavního prostředku využívají hudbu79. Náročnější slovesný program, např. vysílání 

rozhlasových her či literární pořady, na privátních stanicích absentuje. Rozdíl mezi oběma 

typy rozhlasových stanic vystihuje např. následující tvrzení (Ročenka ČRo 1994, s. 7): 

„Vysílání pro minority, přenos opery či původní rozhlasová hra by tak bez existence 

veřejnoprávního sektoru velmi rychle z českého rádiového éteru prostě vymizely.“ 

V další části kapitoly jsou uvedeny momenty historie, zvolené autorkou práce, které se mezi 

lety 1990 až 2012 otiskly do tváře rozhlasové mediální krajiny na území dnešní České 

republiky, potažmo jejího regionálního vysílání, a jsou dokladem jejích charakteristických 

rysů v průběhu zkoumané časové etapy.  

Záhy po revoluci roku 1991 vznikl spojením 7 programových studií nový okruh s názvem 

Regina. Těchto 7 studií mohlo na rozdíl od doby před rokem 1989 začít ve svých krajích 

vysílat samostatně, a sice na rozsáhlejších plochách než dříve. Program měl vycházet vstříc 

potřebám místních občanů. Studia vysílala program společný, za čímž stála vize 

z nejrůznějších úhlů přiblížit jednotlivé kraje celé ČR. Ve všední dny běžel program od 10.35 

do večerních 21.30 a o víkendu od 9.00 – 21.00.  Za zmínku také stojí, že v listopadu tohoto 

roku byl uspořádán první ročník soutěžní přehlídky náročné rozhlasové publicistiky a 

dokumentu REPORT.  

                                                 

 

79 VLČEK, J.: Formáty rozhlasových stanic. 1999, 233. In: HANKUSOVÁ 2006, s. 15 
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O půlnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993 došlo k oficiálnímu rozdělení republiky na dvě 

samostatné země Českou a Slovenskou republiku. S touto zásadní dějinnou změnou se musela 

vypořádat také média včetně rozhlasu. Záležitosti spojené s touto událostí upravoval zákon č. 

36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a zákon č. 

597/1992 Sb., o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a 

Československé tiskové kanceláře. Místo federální stanice Československo (před tím okruh 

Hvězda) začal vysílat Radiožurnál, pojmenovaný po svém historickém předchůdci 

Radiojournalu. V roce 1993 bylo tedy program ČRo možné naladit na pěti okruzích: Praze, 

Vltavě, Radiojournalu, Regině a Radiu Praze. ČRo se v tomto roce stává členem EBU, 

Evropské vysílací unie, organizace s mezinárodním významem, která po světě sdružuje 

vysílací mediální instituce. Ještě v ten samý rok skupinu regionálních studií rozšířilo nově 

ustavené samostatné studio ČRo v Olomouci.  

V roce 1994 byl u rozhlasových stanic poprvé měřen průzkum sledovanosti v rámci tzv. 

Media Projektu. Jeho geneze byla ve stručnosti popsána již v kapitole o publiku. Se zástupci 

křesťanských církví byla podepsána smlouva o spolupráci, která směřovala k vytvoření 

pořadů zaměřených na náboženskou tématiku. K zásadním rozhlasovým událostem je možno 

jistě zařadit také připojení ČRo k síti Internet ještě ten samý rok.  

Proces digitalizace obecně představuje jeden z hlavních fenoménů, které se dramaticky 

podílely a zároveň neustále podílí na vývoji mediální krajiny posledních let. Např. 

experimentální vysílání DAB bylo z vysílačů Žižkov a Cukrák spuštěno v roce 1999. O rok 

později přešla stanice Radiojournal na digitální audiosystém DALET, zanedlouho pak 

z tohoto systému byly vysílány již všechny zpravodajské relace, později i další pořady. 

Rokem 2001 začal ČRo1 pracovat se zpravodajským serverem iŽurnál, během jednoho roku 

se internetové stránky rychle rozšířily i do jiných stanic ČRo. Ke konci roku bylo možné 

napočítat 47 webů užívaných stanicemi ČRo.80 K výraznému posunu v oblasti digitalizace 

přispěl rok 2005 a léta následující, v nichž byly spuštěny digitální stanice. Jako první přišel na 

řadu ČRo D-dur, v roce 2006 Radio Wave, stanice pro mladé posluchače. V začátku roku 

2006 bylo spuštěno také vysílání digitálního multiplexu A Českých radiokomunikací v Praze, 

                                                 

 

80 srov. KOLEKTIV AUTORŮ: Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003.                    s. 
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Brně, Ostravě a jejich okolí. Prostřednictvím něj se šířil program těchto rozhlasových stanic: 

ČR1 – Radiojournal, ČRo2 – Praha, ČRo3 – Vltava, ČRo4 – Radio Wave, ČRo D-dur a 

později vzniklých stanic ČRo Leonardo, ČRo Radio Česko (srov. Ročenka ČRo 2006, s. 137-

8). 

Ohledně změn a novinek v provozu vysílání je třeba zmínit rok 1995, v němž činnost zahájila 

stanice ČRo6/RSE na frekvenci Svobodná Evropa. Program přebírala od českých redakcí 

Hlasu Ameriky, BBC a Deutsche Welle. Koncentrovala se hlavně na oblasti analytické 

publicistiky. V roce 2002 se osamostatnilo rádio RSE a stanice poté začala vysílat jako Český 

rozhlas 6. V roce 1999 vznikla nová redakce ČRo Ústí nad Labem v Liberci. Studio ČRo 

Regina Praha změnilo svůj formát ve smyslu metropolitního rozhlasu. V průběhu roku 2001 

bylo vytvořeno vysílání Středočeský kraj Regina 2. Poměrně v zápětí změnilo název na ČRo 

Region, Středočeský kraj. Během roku 2002 vznikla také stanice v Pardubickém kraji a pro 

kraj Vysočina.  

V oblasti slovesného vysílání a provozu studií znamenal velký přínos rok 1996. ČRo tehdy 

v pražském Karlíně otevřel studio pro mluvené slovo, dosud jedno z nejlepších tohoto typu. 

Spojovalo analogový a digitální systém a jeho zázemí bylo určené hlavně k produkci 

rozhlasových her a inscenací.  

Ačkoliv vznikaly nové stanice a studia, počet zaměstnanců ČRo z čísla 2500 ještě v roce 1993 

klesl v roce 1995 na 1600 včetně pracovníků regionálních stanic. 

Oblasti zákonů byla již část této kapitoly věnována, zabývala se nejdůležitějšími mediálními 

zákony po roce 1989. V této době byla přijata ještě další nařízení, definující např. vysílání 

reklamy a její regulace, výšku a platbu koncesionářských poplatků. V devadesátých letech 

byly tyto poplatky zvyšovány, nejdříve z 20 na 25 Kč, v roce 2005 dokonce na 45 Kč. V roce 

2006 byl schválen nový Statut ČRo. Podstatné úpravy přinesl v roce 2001 zákon č. 231/2001 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Měnil znění několika zákonů, např. 

zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 103/1992 o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Redefinoval působení této Rady a stanovil výklad důležitých pojmů v souvislosti s vysílacími 

médii. V jeho rámci byl vymezen také proces udělování a odebírání licencí, náležitosti 
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reklamního vysílání nebo sponzoring pořadů81. 

 

1.6.6 Rozhlasová umělecká slovesnost v letech 1989-2006 

Schulzová (2014, s. 167) celkový stav po roce 1989, jímž procházela rozhlasová tvorba, 

zasazuje do těchto souvislostí: 

„Po roce 1989 ovlivnily rozhlasovou tvorbu zásadní politické události, jejichž výsledkem 

byla demonopolizace rozhlasového vysílání a vznik soukromých rozhlasových stanic a 

především konec ideologického dohledu ze strany nadřízených orgánů. Skončila 

diskriminace autorů, byla zrušena cenzura, a tím došlo k detabuizaci dosud zakázaných 

témat. Tematický záběr se rozšířil na nejrůznější témata soukromého i společenského života 

v současnosti i v historii, autoři mohli svobodně hledat výrazové prostředky, což vedlo k 

rozmanitosti a pestrosti autorských a inscenačních postupů. Obnovení kontaktů se 

zahraničními redakcemi umožnilo autorům seznámit se se zahraničními tendencemi v 

rozhlasové hře, jimž se ČsRo na dvacet roků uzavřel.“ 

Zároveň bylo podle Schulzové (taktéž) pro rozhlasové redaktory problematické najít nové 

tvůrce, protože je více než rozhlasové mikrofony slovesných studií, které umění přenášejí 

k uším spíš minoritního publika, zajímaly mikrofony televizní, šířící dílo do většiny 

domácností. Oblast rozhlasové umělecké slovesnosti se od začátku 90. let potýkala 

s nedostatkem financí, tím pádem také se snižováním počtu pořadů i zaměstnaneckých míst. 

Tento jev tvoří jeden ze dvou nejvýraznějších faktorů, které lze v oblasti rozhlasové umělecké 

slovesnosti po roce 1989 identifikovat a které jsou shrnuty pod těmito dvěma body82: 

„1) do rozhlasu se vrátila tvorba zakázaných autorů  

2) kvůli finanční situaci rozhlasu byla výrazně omezena výroba slovesných uměleckých 

pořadů (rozhlasových her, dokumentů, literárních pořadů atd.)“ 

Jedním z neopominutelných momentů, který ovlivnil výrobu slovesných pořadů v rozhlase na 

mnoho dalších let, se stala reorganizace v roce 1993. Tehdy první generální ředitel 

samostatného ČRo J. Mejstřík zrušil tzv. hlavní redakce, na něž dohlíželo přímo centrální 

                                                 

 

81srov. KOLEKTIV AUTORŮ: Dějiny českých médií v datech. Praha: Karolinum, 2003. 97-145 s. 
82srov. MORAVEC, V.: Svobodný rozhlas 1990-2003. S. 451. In: JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: Český rozhlas, 2003 [Cit. 2018-4-25.] ISBN 

80-86762-00-9 Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/ 

http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/
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vedení ČsRo. Pořady, které tyto hlavní redakce vyráběly, byly posílány do jednotlivých 

stanic. Rokem 1993 se tento systém mění a zodpovědnost za programovou skladbu 

jednotlivých okruhů místo hlavních redakcí přebírají zvolení šéfredaktoři okruhů (srov. 

SCHULZOVÁ 2014, s. 19).  

Než bude v práci věnován prostor 90. létům v plz. rozhlase a jejich ozvěnám v organizaci a 

tvorbě místní LD redakce83, pokusí se tato kapitola alespoň nastínit situaci po roce 1989 ve 

slovesných redakcích pražských, s nimiž mimo jiné hojně spolupracovala i Plzeň. 

O rozhlasové hry a dokumenty se starala redakce s příhodným, jistě ne překvapivým názvem: 

Redakce rozhlasových her a dokumentu. Po zmíněné reorganizaci spadala pod stanici ČRo3-

Vltava. Její produkce se objevovala také v pořadech stanice ČRo2-Praha84. Protože jsou to 

hlavně tyto dvě stanice, které vysílají slovesnou tvorbu, a s jejich pracovníky jsou pravidelně 

v kontaktu také plzeňští redaktoři, je zde uvedena jejich kratší charakteristika. 

Stanice ČRo3 (Vltava) vysílá od roku 1972 a již od začátku je koncipována jako stanice 

kulturně vzdělávací. Předpokladem je, že tento typ programu poslouchá tzv. náročný 

posluchač, který vyhledává hlavně umělecký obsah ve vysílání bez ohledu na skutečnost, že je 

při jeho poslechu potřeba intenzivnějšího soustředění. Počty těchto posluchačů nejsou velké, 

pokud jsou srovnávány s údaji o poslechovosti programů jiných stanic. Vltavu si ovšem 

alespoň jednou týdně naladí celý jeden milion posluchačů, což je samo o sobě nezanedbatelné 

číslo. Tato stanice tak představuje největší kulturní organizaci ČR (srov. MARŠÍK 1995, s. 

54). Šéfredaktorem Vltavy byl v roce 1993 zvolen J. Kamen. V pozdějších letech se 

šéfredaktorského postu ujali např. J. Henke, O. Knitl nebo B. Stárková (srov. SCHULZOVÁ 

2014, s. 19). 

Stanice ČRo2 (Praha) nesla název Praha do roku 1994, poté byla přejmenována na II. 

program. Z hlediska formátu lze její program zařadit do tzv. univerzálního typu. Její 

programový formát se dlouho podobal programu některých regionálních stanic, např. i 

                                                 

 

83 Pojem používán obecně pro redakci, která vytváří LD nebo i kulturní program, nezohledňuje oficiální název 

redakce, ani specifika zvolené dramaturgie. 
84srov. MORAVEC, V.: Svobodný rozhlas 1990-2003. S. 452. In: JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: Český rozhlas, 2003 [Cit. 2018-4-25.] ISBN 

80-86762-00-9 Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/ 
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Plzně85. U stanice ČRo2 se jedná o program tzv. rodinný, respektující zájmy a přání širokého 

okruhu posluchačů, nabízející nejrůznější rozhlasové žánry a hudbu nenáročnou, zábavnou, 

populární. V některých pořadech je zastoupena též hudba klasická (srov. MARŠÍK 1995, s. 

51). 

Rozhlasovou hru si bylo možné k roku 2003 poslechnout ve čtyřech vltavských 

programových řadách: Klubu rozhlasové hry, Hře pro tento večer, Rozhlasovém jevišti a 

Seriálu. V programu ČRo2 potom v řadách třech: Hře humoru a napětí, Seriálu a Nedělním 

divadelním večeru, který má na této stanici dlouhou tradici. Z významných projektů 

devadesátých let nelze nezmínit cyklus Velké divadlo světa nebo Týdny slovenské hry a 

dramatu. Za mnoho úspěšných her, z nichž některé se umístily i na mezinárodních soutěžích, 

je možné jmenovat např. text Motýlí smrt od J. Mašínové, realizovaný v režii J. Horčičky, hry 

D. Fischerové, K. Legátové, I. Hurníka či J. Vedrala. 

V devadesátých letech byly také vypisovány autorské soutěže na rozhlasovou hru, více méně 

s podobným cílem jako dříve, vzbudit o tento žánr zájem. Redakce se věnovala všem žánrům i 

rozhlasovému experimentu, rozšiřovala tzv. zlatý fond ČRo, skýtající hlavně klasická díla. 

Byla iniciátorem vzniku nových her, zasloužila se o vznik dramatizací české či světové 

literatury. Kvůli stále se zhoršující finanční situaci ČRo byla produkce rozhlasových her 

zásadně omezena. Čísla toto tvrzení mohou potvrdit nejlépe, z 90 her, které se ročně natočily 

ještě na začátku 90. let, se k roku 2003 vyrobilo necelých 40. 

Rozhlasovou dokumentaristiku vystihují v rámci tvorby při ČRo po roce 1989 3 trendy86: 

„1) odstraňování bílých míst moderní české historie a nové pohledy, kterými se 

napravovala starší, totalitní ideologii poplatná pojetí  

2) otevření se české rozhlasové dokumentaristiky světu   

3) zásadní redukce počtu redaktorů, kteří se věnují rozhlasovému dokumentu.“ 

Oblast dokumentu charakterizuje také zapojení vysokoškolských studentů do jeho tvorby. 

Otevírání se světu v této tvůrčí oblasti bylo umožněno díky členství ČRo v EBU. 

                                                 

 

85 VLČEK, J.: Formáty rozhlasových stanic. [online] 1999. In: Intranet ČRo. Aktualizace: 8. 7. 2014-10:40. 
86 MORAVEC, V.: Svobodný rozhlas 1990-2003. S. 452. In: JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: Český rozhlas, 2003 [Cit. 2018-4-25.] ISBN 

80-86762-00-9 Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/ 
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Dokumentaristé mohli pravidelně vyjíždět na zahraniční festivaly a přehlídky tvůrčích prací, 

účastnili se soutěží. V roce 1995 byli spojeni s Redakcí rozhlasových her, respektive jejich 

pracoviště se stalo součástí této redakce. O jejich tvorbu se staral hlavně redaktor Z. Bouček, 

v 2. pol. 90. let se k němu připojila J. Škápíková. Oba dva podporovali mladé začínající 

tvůrce, a tak z jejich iniciativy a grantové podpory generálního ředitele ČRo vzešlo v roce 

2000 Centrum mladých tvůrců. Sekce dokumentu měla k roku 2003 na starosti dvě řady: 

Radiodokument, vysílaný pravidelně ve středu a Radioateliér, který je do schématu zařazen o 

sobotách a nabízí práce z oblasti Ars Acustica. Ve vztahu k regionálním studiím se projevují 

snahy o zapojení a využití tvůrčích potencialit, která studia nabízejí. 

Vedle Redakce rozhlasových her a dokumentu fungovalo v devadesátých letech v pražském 

rozhlase tzv. Audiostudio. Vznik této redakce je datován přímo do porevolučního roku 1990. 

Její podtitul výstižně definuje, na jakou oblast tvorby se zaměřovala, zněl: Studio rozhlasové 

paměti i slovesného a hudebního experimentu et cetera. Jejím šéfredaktorem byl básník a 

překladatel V. Daněk, k  pracovníkům patřili např. J. Ptáček, V. Príkazský, Z. Hedbávný nebo 

J. Lakosilová. Pořady této redakce byly vysílány hlavně v programu Vltavy. Poté, co 

šéfredaktor odešel do důchodu v roce 1995, Audiostudio ukončilo činnost. 

Literární redakci v devadesátých letech tvořili J. Štroblová, R. Matys, D. Jaklová-Oravová, B. 

Stárková, P. Šrut, J. Hubička, J. Vondráček a M. Toman. 1. 3. 1990 do čela redakce nastoupil 

J. Halas a vedl ji až do roku 2007. Formální stránka literárních pořadů se příliš nezměnila, 

obsahová stránka zato podstatně. O připravenosti literární redakce na polistopadové dění v 

rozhlase zde již byla zmínka. Redakce v každém případě měla ke zpracování připravenu 

širokou zásobu textů, po nichž byla po revoluci sháňka. Pocházela totiž z pera autorů za 

totality umlčovaných, kteří mohli znovu veřejně a svobodně promluvit. V první polovině 90. 

let se tedy literární redakce zabývala hlavně zaplňováním bílých míst ve vysílaném programu. 

O tento cíl se snažila téměř ve všech programových řadách: v četbách na pokračování, 

Schůzkách s literaturou, Stránkách na dobrou noc i v pořadech určených poezii. Vytvářeny 

byly pořady osvědčené, ale přirozeně také pořady nové, k nim patřily např.: Ex libris – pořad 

s krátkou stopáží, v němž se nejčastěji hovořilo o novinkách na knižním trhu, Sympozion – 

pořad typu besedy s odborníky k tématům literárním nebo všeobecně kulturním. Jedinečným 

projektem byl programový cyklus Čteme Písmo, vysílaný na stanici Vltava. Podle Jana Halase 
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se jednalo o87: „nejrozsáhlejší projekt ve slovesné oblasti v historii ČRo.“ V tomto cyklu měl 

být formou četby na pokračování prezentován kompletní text Starého i Nového zákona. Četlo 

se z nejnovějšího překladu, z tzv. Jeruzalémské Bible. Režisérem četeb byl Josef Melč, 

interpretem Jan Hartl. Celý projekt se však nepodařilo dokončit, zastavila ho předčasná smrt 

režiséra Melče v roce 2002. S natáčením se přestalo zhruba v jedné třetině textu Starého 

zákona. Přesto, že nebyl dotočen, platí tento projekt za88: „vrcholnou ukázku rozhlasové 

slovesné interpretace.“  

Poezie byla nabízena ve třech nových programových typech: Sladké je žít – pásmo veršů 

s jazzovým doprovodem, Souzvuk – pásmo veršů s doprovodem klasické hudby, Vyňatá slova 

z české a světové poezie – pásma veršů, které mají různé autory, vyjadřující se však ke 

shodnému tématu. Redakce se starala také o pořad Fonogramy – z rozhlasového archivu či 

pořad určený pro nejmladší posluchače Ostrov, kde rostou housle, jehož autorem byl Pavel 

Šrut. S ostatními redakcemi z okruhu Vltavy připravuje pořady: Páteční večery a Osudy – 

vzpomínky významných osobností nebo čtené ukázky z memoárové literatury. 

Posledním útvarem, kterému je v této kapitole věnována pozornost, je Slovesná umělecká 

realizace. Soustředila se vždy na vytváření prvovýroby. Byly v ní tedy natáčeny nové pořady, 

ať už se jedná o rozhlasové hry, literární pořady nebo pásma a dokumenty. Pořady byly tímto 

útvarem realizovány napříč stanicemi ČRo. Po roce 1989 se jejího režisérského vedení ujal 

režisér Josef Henke, po něm toto místo převzala režisérka Markéta Jahodová. Celý útvar vedl 

od roku 1989 Vladimír Merhaut. 1. 10. 1994 byla včleněna pod stanici Vltava, čítala tenkrát 

na třicet pracovníků. Prošla velkou reorganizací v roce 1996, kdy se podstatně snížil počet 

jejích zaměstnanců. Předěl znamenal rok 2002, kdy se Umělecká realizace stala součástí 

vznikajícího nadstaničního Produkčního centra uměleckých pořadů a soutěží89. 

                                                 

 

87 MORAVEC, V.: Svobodný rozhlas 1990-2003. S. 456. In: JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: Český rozhlas, 2003 [Cit. 2018-4-25.] ISBN 

80-86762-00-9 Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/. 
88 MORAVEC, V.: Svobodný rozhlas 1990-2003. S. 456. In: JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: Český rozhlas, 2003 [Cit. 2018-4-25.] ISBN 

80-86762-00-9 Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/. 
89 srov. MORAVEC, V.: Svobodný rozhlas 1990-2003. S. 452-458. In: JEŠUTOVÁ, A. a KOL.: Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu [online]. Praha: Český rozhlas, 2003 [Cit. 2018-4-25.] ISBN 

80-86762-00-9 Přístupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/kniha/. 
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1.6.7 Plz. rozhlas a léta svobody 

V tomto oddílu kapitol, který tvoří pomyslný předstupeň praktické části, jsou představeny 

nejdůležitější události, jež formovaly plz. studio a jeho program po roce 1989. Nejdříve jsou 

uvedeny údaje k obecnému vývoji studia a programu od roku 1989 zhruba do roku 2005. 

V zápětí jsou zmiňovány údaje, spjaté konkrétně již s oblastí slovesného umění a s chodem 

redakce, která se jím zabývala. Vztahují se k období od roku 1989 přibližně do roku 2005.  

Informace k obecnému vývoji studia i dějinám jeho slovesné redakce, které popisují události 

do roku 2005, vycházejí převážně z publikací Od mikrofonu k posluchačům (JEŠUTOVÁ 

2003) a Svobodná Plzeň hovoří (KLAUSNEROVÁ a KOL. 2005). Jevilo se jako podstatné 

uvést je zde v podrobném přehledu, aby bylo zřetelně předloženo, co už k oběma tématikám 

ve zmíněné literatuře bylo publikováno a o čem psáno naopak nebylo. Vytvořit tento přehled 

bylo důležité hlavně kvůli praktické části předkládané práce, která přináší odpovědi na 

položené výzkumné otázky, zkoumající vysílání LD pořadů v období právě mezi lety 1993 – 

2006. Protože by se v odpovědích k letům od roku 1993 do 2005 neměly zjištěné údaje 

opakovat a měly by být naopak představeny skutečnosti nové, příp. by měly být známé 

poznatky ukázány v nových souvislostech, byl proveden především zevrubný soupis 

informací o umělecké slovesnosti. Pro tento úkol byla jako hlavní informační zdroj použita 

kapitola o umělecké slovesnosti od M. Buriánka a O. Vaculíka z publikace Klausnerové90. Ve 

srovnání s textem v JEŠUTOVÉ (2003) zachází do větších podrobností a vzhledem k roku 

jejího vydání se i více přibližuje současnosti. Údaje uváděné v tomto soupisu mají sloužit jako 

rámec nebo spíš orientační body, jichž se bylo ze zmíněných důvodů při hledání odpovědí na 

výzkumné otázky, popisující daný časový úsek, potřeba držet.  

1.6.8 Plz. studio v letech 1989-2005  

Stejně jako politické uspořádání se během několika málo měsíců po revoluci v roce 1989 

proměnilo také osazenstvo rozhlasu z řad redaktorů i jeho vedení. Na místo ředitele nastoupil 

v roce 1990 bývalý vedoucí literární redakce, básník, překladatel, fejetonista F. Fabian. Do 

redaktorských křesel usedlo několik nových redaktorů, kteří ale neměli s rozhlasovou prací 

velkých zkušeností. Změny zažívala celá stanice, respektive změnilo se její postavení vůči 
                                                 

 

90 BURIÁNEK, M.; VACULÍK, O.: Umělecká rozhlasová slovesnost od roku 1990. S. 91-95. In: 

KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
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pražskému ústředí. Mohla se začít osamostatňovat. Celá léta plnila během totality úlohu 

služebníka ústředí ve smyslu91: „výrobní základny ČsRo“. Tato změna, týkající se jejího 

osamostatnění, byla tedy na začátku nové éry zásadní. Programová výroba v ČRo Plzeň od 

90. let obecně klesala. Do roku 1992, kdy působily ještě Hlavní redakce, byl objem pořadů 

vyráběných pro celoplošné stanice větší. Po roce 1992 byly pořady zasílány do vysílání 

pražských stanic spíš výjimečně.  

V období Fabianova působení v čele studia vznikaly nové pořady. Velmi zajímavé projekty 

byly vytvářeny v oblasti slovesné tvorby. Fabian, sám jakožto činný literát, tento druh 

rozhlasové tvorby velmi podporoval. Natáčen zde byl např. cyklus: Die Rose je růže o 

českoněmeckém literárním potýkání v západních Čechách. Pořady tohoto cyklu byly vysoce 

oceňovány. Ještě v roce 1992 byl F. Fabian z postu ředitele odvolán. K odvolání vedly mimo 

jiné důvody spojené s jeho manažerskou prací, v níž se objevily nesrovnalosti hlavně 

v souvislosti se zakládáním první plz. privátní rozhlasové stanice. Vedení plz. rozhlasu se 

následně ujal šéfredaktor stanice Praha I. Rössler. Na místě ředitele kvůli nutnosti plnění 

dalších pracovních povinností ale nesetrval dlouho. Chvíli na tomto postu, a opět spíše v roli 

prozatímní, působil J. Hrbek, náměstek generálního ředitele ČRo J. Mejstříka, než na toto 

místo definitivně nastoupil V. Bako92. 

V. Bako v rozhlase pracoval již v totalitní epoše. Začínal v roce 1960. Jako mistr zvuku se 

v rozhlase setkal s nejvýraznějšími osobnostmi rozhlasové tvorby té doby, s J. Horčičkou, J. 

Melčem, J. Henkem aj. Z kraje normalizačního období musel ale rozhlas z politických důvodů 

opustit. Živil se pak různými dělnickými profesemi. Vše změnil příchod demokracie a rok 

1993, kdy nastoupil do rozhlasu znovu. Tentokrát již na místo ředitele plz. studia. Stálo před 

ním mnoho důležitých úkolů, které souvisely s vytvářením profilu regionální stanice jako 

takové93. Nejdříve bylo nutné stabilizovat stanici po stránce personální, ekonomické i 

programové. Záhy po nástupu do funkce provedl nový ředitel reorganizaci. Bylo nutné snížit 

počet zaměstnanců, a sice z počtu 103 (počítáno bez členů Plz. rozhlasového orchestru, který 

se od rozhlasu odpojil v roce 1992 a začal fungovat jako samostatné hudební těleso) na 90 

pracovníků. Do roku 2004 se počty zaměstnanců stanice snížily až na číslo 66. Ještě v roce 

                                                 

 

91 BAKO, V.: Rozhlas ve svobodné době. S. 100. In: KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
92 BAKO, V.: Rozhlas ve svobodné době. S. 100-101. In: KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
93 JEŠUTOVÁ, E.: Od mikrofonu k posluchačům. 2003, 549-550 s.  
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svého nástupu jmenoval nového šéfredaktora, kterým se stal dramatický umělec a 

zaměstnanec plz. studia M. Anton94. O svých rozhlasových začátcích M. Anton v knize 

Klausnerové (2005, s. 88) píše: 

„Do ČRo (tehdy ČsRo) jsem nastoupil na začátku roku 1990. Spolupráci mi nabídl 

novopečený, v podstatě „revoluční“ ředitel František Fabian. Nejdřív externí, později (od 

února) na zaměstnanecký poměr. Svým způsobem jsem byl také produkt listopadových 

událostí roku 1989 – koneckonců pořad, se kterým jsem tehdy začínal, byl v podstatě 

vysíláním krajského Občanského fóra. S odstupem času jsem si uvědomil, že to byl vstup 

stylem „skoč a plav“. Řemeslo jsem se samozřejmě učil postupně. Díky předchozímu 

působení v profesionálním divadle a příležitostné scénáristické a režijní činnosti jsem ale 

neměl problém s veřejným vystupováním ani s koncepční redakční činností.“ 

M. Anton se společně s ředitelem V. Bakem snažily o jeden hlavní cíl, jímž bylo95:  

„vybudování celodenního žánrově pestrého a aktuálního programu, vycházejícího z 

kulturních tradic města a pověsti stanice.“ 

Nestanovili si cíl jednoduchý. Vedla k němu cesta v té době ještě neprošlapaná. Stále 

vyvstávalo mnoho otázek, jak postupné změny, které k cíli měly vést, zavádět. Šířit celodenní 

program mohla Plzeň až od roku 2002. Ovšem základy moderního vysílání byly položeny už 

v období od roku 1993 do roku 1997. Program už tehdy kombinoval tradiční prvky s živými 

moderovanými bloky. Plzeň v tomto období patřila v oblasti emancipace regionálních studií 

k progresívním stanicím.96 

Vývoj programu a schématu od devadesátých let k létům po roce 2000 je pro lepší 

přehlednost nastíněn dále v bodech: 

 v letech 1991-1992 společný projekt regionálních stanic Českého rozhlasu „Regina“: 

složený program (6.00 – 18.00 hod.), v němž jednotlivé stanice včetně Plzně různé 

podíly na vysílání, 

 po roce 1992 vysílán samostatný program již denně po dvanáct hodin, 

 několikaletá snaha ředitele i šéfredaktora o prodloužení programu ČRo Plzeň o večerní 

časy do 24.00 hod., záměrem získat prostor pro minoritní pořady, nezapadající do 

                                                 

 

94 BAKO, V.: Rozhlas ve svobodné době. S. 101. In: KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
95 BAKO, V.: Rozhlas ve svobodné době. S. 101. In: KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
96 ANTON, M.: Rozhlas v roce 1990. S. 89. In: KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
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hlavního vysílacího času, 

 prodloužení vysílání (5.00-24.00 hod.) až 1. září 1997 po přenechání nejsilnějšího 

regionálního vysílače 101,7 MHz Krašov stanici ČRo2, 

 usazování programu a jeho opětovné rozšíření až na 24hodinové vysílání, realizované 

od 1. ledna 2002. 

Ředitel a šéfredaktor řešili postupně stále častější spory, jejichž příčinou byly názorové 

neshody v oblasti manažerské praxe a také hudebního profilu stanice. Ředitel např. prosazoval 

více domácí hudby, šéfredaktor liberální přístup pro její výběr. Spory vyvrcholily odchodem 

M. Antona v závěru roku 1997. Následovalo období nesnadného hledání nástupce, které bylo 

uzavřeno až 1. 1. 2001, kdy tuto funkci na několik let převzal O. Vaculík. 

Z hlediska obecného vývoje vysílání je potřeba nevynechat zmínku o říjnu roku 2000. Tehdy 

bylo v ČRo Plzeň zavedeno zvláštní vysílání hlavního zpravodajství v Karlovarském kraji. Od 

1. 5. 2002 se k vysílání pro tento kraj připojil ještě servisní program a zpravodajské Dobré 

ráno, dohromady se tedy každý pracovní den pro Karlovy Vary vysílalo 5 hodin.  

Internet byl v plz. rozhlase používán již koncem 90. let, webové stránky, na nichž si 

posluchači mohli pustit živé zprávy, byly zprovozněny také v roce 2002. Vývoj pokračoval 

v dalších letech podobně jako na ostatních stanicích ČRo směrem k digitalizaci provozu. 

Dokladem této tendence budiž např. rozběhnutí činnosti nového multifunkčního digitálního 

pracoviště R2 v roce 2005. Pracoviště je napojeno na 2 plovoucí studia, z čehož je patrná 

snaha o spolupráci s prostory, jež se přes své speciálně pro rozhlas projektované dispozice 

vzhledem k úbytku slovesné výroby využívají jen málo (srov. Ročenka ČRo 2005, s. 46). 

V rámci období, kterým se zabývá tato práce, jsou zásadní ještě následující změny. V roce 

2004 z funkce šéfredaktora odešel O. Vaculík. V plz. rozhlase zůstal dále jako redaktor. O dva 

roky později vedoucí funkci opustil také ředitel V. Bako, kterého vystřídal Z. Levý (srov. 

JEŠUTOVÁ 2003, s. 548-551; KLAUSNEROVÁ 2005, s. 88-108).   

Umělecká slovesnost v ČRo Plzeň v letech 1990-2005 

Z jakých zdrojů tento text čerpá i to, jaký účel plní, bylo již výše rozebráno. Zbývá tedy   

popsat jeho formální stránku.  

Pro větší názornost a přehlednost o již zjištěném zde byly informace z publikovaných textů na 

rozdíl od jejich originálních verzí tematicky rozděleny do tří oblastí, které jsou dotazovány 
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také v rámci výzkumných otázek předkládané práce. Oblasti odpovídají tedy těmto 

dotazovaným problematikám: 1) provoz redakce, její dramaturgie a spolupráce s pražskými i 

ostatními redakcemi ČRo Plzeň, 2) program ve smyslu vysílaných pravidelných pořadů 

z tvorby LD redakce, jejich vývoje a dalších významných počinů redakce, 3) program ve 

smyslu jeho schématu. Každý text vztahující se k uvedeným problematikám však v souladu 

s texty v publikacích postupuje od údajů nejstarších k nejmladším, tedy od období 1. pol. 90. 

let k době ohraničené rokem 2005.  

Ke kapitole jsou dále připojeny texty, představující medailonky rozhlasových tvůrců, kteří 

k této práci poskytli rozhovor. Jsou to autoři, jejichž práce podstatně zasáhla, příp. stále 

zasahuje do činnosti slovesné redakce. Medailonky krátce představují konkrétního tvůrce 

prostřednictvím základních údajů o jeho životě a díle a také prostřednictvím jeho pohledu na 

základní vlastnost média, pro něž vytvářel LD program. Jeho vyjádření vyplynula ze 

zmiňovaných rozhovorů s autorkou práce. Jako podklady pro ostatní informace posloužily 

články na internetu a publikace od kolektivu autorů 99 významných uměleckých osobností 

rozhlasu (2008).  

  

Plz. LD Redakce, její dramaturgie a spolupráce s pražskými i ostatními Plz. 

redakcemi  

Během let 1990 – 1992 byly literární pořady vyráběny napříč redakcemi tehdejší plz. stanice. 

Vytvořena byla ale také oficiální literární redakce, pracující v propojení s realizačním 

střediskem. V jejím čele stál M. Buriánek, následně M. Anton. V takto koncipované redakci 

byli činní redaktoři: P. Jančařík, Z. Ungr a hlasatelé M. Ekrtová, V. Kolečková, J. Krpejš. 

Dále režiséři: M. Texelová, A. Kaška a externě v ní působily I. Měřičková a E. Willigová. Pro 

rozhlas začal opět pracovat Z. Barborka, propuštěný během prověrek 70. let. Připravil pro něj 

např. významné slovesné dílo, 5ti dílnou kompozici Selanka a vřava. Redakce v tomto období 

také dále čile spolupracovala s ČRo3 – Vltava. 

Ve 2. pol. 90. let došlo ke znatelnému snížení počtu pracovníků redakce. Na prozatímní dobu 

byli ti členové, kteří zůstali, přiřazeni k redakci volné rozhlasové tvorby. Na konci roku 1996 
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vznikla redakce slovesné umělecké tvorby (SUT), u jejíhož založení stál tandem M. Buriánek 

a A. Zemančíková. Lze identifikovat výrazné změny v koncepci LD programu. Začaly se 

vyhraňovat žánry pořadů a program se zaměřil především na regionální problematiku97. 

V roce 2001 získali členové bývalé redakce SUT, v tu dobu známé již jako kulturní redakce, 

Cenu generálního ředitele ČRo. Oceněni byli za neúnavné vyhledávání a zaznamenávání 

„literárních i obecně kulturních fenoménů západních Čech“ (JEŠUTOVÁ 2003, s. 550). Při 

práci pro kulturní redakci provázel M. Buriánka a A. Zemančíkovou zájem hlavně o divadelní 

premiéry, literární tvorbu včetně rozhlasových dramatických děl i dění na amatérských 

soutěžích (taktéž). 

Snahou plz. ČRo ještě před rokem 2006 bylo, aby: „ ..naplňoval své poslání v nezúžené 

podobě, byl alternativou silnému komerčnímu rozhlasovému trhu v západních Čechách, 

kultivoval a pěstoval všestranný vztah svých posluchačů k regionu.“ (taktéž). 

Plz. tvůrci naplňovali svou rozhlasovou činnost mimo jiné tvorbou pro pravidelné pořady. 

K řadám, v programu plz. stanice dříve vysílaným, patřily např. Regiolit či Literární 

Grandion. Autory Grandionu byli kromě stálých pracovníků literární redakce externisté, 

prvním externě spolupracujícím redaktorem se stal Tomáš Hudec. Obě řady pořadů vznikaly 

především pod režijní taktovkou M. Buriánka. Z dalších známých řad jmenuje stať 

v Klausnerové (2005) Echo, jehož přípravu měl v jeho počátcích na starosti redaktor Z. Ungr. 

M. Buriánek byl režijně zastoupen také ve většině pořadů řady Kaleidoskop. Jako scénáristi 

Kaleidoskopu se po roce 2000 představili D. Mačas, P. Kosová nebo P. Kunová.  Na pořadu 

spolupracovali dále také L. Barborková a. J. Pour. Další programovou řadou, kterou začala 

vytvářet až kulturní redakce, je Horizont. Jeho redigování se ujal M. Buriánek.  

Z dalších pořadů vyrobených během popisovaných období se v pravidelném schématu 

objevovaly tyto: Divadelní a Filmový zápisník či pořad Na křesťanské vlně Plzně. Již od 

revoluce zásobovala LD redakce program kromě zmíněných pořadů též fejetony, 

poznámkami, komentáři atd. K jejich tvorbě přispíval nejprve F. Fabian či F. Juřička, od roku 

2002 pravidelně také J. T. Blažek a E. Klausnerová. K  autorům tohoto typu obsahu patřili i 

                                                 

 

97srov. BURIÁNEK, M.; VACULÍK, O.: Umělecká rozhlasová slovesnost od roku 1990. S. 91-92. In: 

KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
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šéfredaktor O. Vaculík, dále Z. Vyšohlíd, L. Stejskal, J. Klímová či R. Holub aj98.  

 

Pravidelné pořady z tvorby LD redakce, jejich vývoj a další významné 
počiny redakace 

Regiolit prezentoval tvůrčí osobnosti kraje a seznamoval posluchače s jejich díly. Byly v něm 

představovány osobnosti, které mají nebo v minulosti měli vztah k západním Čechám. 

V dramaturgické rovině pořadu byla zdůrazňována autenticita a dokumentární linka. V době, 

kdy se A. Zemančíková ujala vedení redakce, byla témata Regiolitu transformována do 

půlhodiny trvajícího pořadu Nedělní Kaleidoskop, později nazvaného jednoduše Kaleidoskop. 

V roce 2002 byl Regiolit přejmenován na Horizont, tedy kulturně publicistický magazín o 

dění v západních Čechách.  

Literární grandion byl vysílán do roku 1999. Objevovaly se v něm všechny slovesné žánry. 

Externista Tomáš Hudec preferoval do pořadů této řady texty povědomé hlavně v odborných 

kruzích z řad literátů. Koncepce Grandionu byla od roku 1996 směrována k výběru německé, 

francouzské, antické, středověké a církevní literatury. Této řadě se nevyhýbaly ani příběhy 

s tematikou krajskou.  

Echo bylo utvářeno jako útvar kratší, literární, vysílaný max. po deset minut. Pořad vystřídal 

různé názvy, od Literárních toulek přes Nepovinnou četbu zakotvil na zbytek vysílacích let u 

názvu: Literární doteky. Ty přinášely posluchačům každodenní kratší setkání s příběhy české 

či světové literatury, rozdělené většinou na 5, někdy i 10 dílů.                                                  

V programu ČRo Plzeň se v 1. pol. 90. let z tvorby literární redakce objevovaly četby na 

pokračování, za všechny lze jmenovat např. četby těchto autorů a děl: Z. Šmíd – Poslední 

trubadúr a O. Ulč – Špatně časovaný běženec. Program skýtal umělecké koláže či featury, 

které zpracovávaly aktuální události. Vzniklo tak např. několik pořadů k tématu války 

v Jugoslávii, které byly volně zařazené do vysílání. Ve stati uveřejněné v KLAUSNEROVÉ 

(2003) je možno najít zmínku o vytvoření 25 dílů seriálu Sexploze, který se vyjadřoval 

k problémům partnerských vztahů. ČRo Plzeň vysílal i rozhlasové hry vytvořené literární 

                                                 

 

98srov. BURIÁNEK, M.; VACULÍK, O.: Umělecká rozhlasová slovesnost od roku 1990. S. 92-94. In: 

KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
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redakcí. Za tvůrčí vrchol tohoto období je označována dramatizace románu Alfréda Jarryho 

Nadsamec, které se režijně zhostil M. Buriánek.  

V souvislosti se změnou zaměření programu ve 2. pol. 90. let na regionální problematiku, 

byly v dramaturgii A. Zemančíkové vytvořeny dva 5ti dílné cykly s názvem Bizarní zjevy 

česko-německé literatury západních Čech, které se staly zásadním počinem tvorby redakce. 

Na plzeňské stanici byly vysílány v rámci programové řady Kaleidoskop99. 

V průběhu působení M. Buriánka a A. Zemančíkové v redakci bylo realizováno např. několik 

rozhlasových děl, které vzešly z pražské dramaturgie redakce rozhlasových her, např.: G. K. 

Chesterton – Tři detektivní příběhy, D. Sayersová: Pyrenejský příběh, M. Kabát: Hlasy a 

další. Na přípravě některých projektů dramatické tvorby se M. Buriánek podílel nejen režijně, 

ale také dramaturgicky ve smyslu textových úprav pro vysílání. Bylo tomu tak např. u 

inscenace V. Párala – Milenci a vrazi (JEŠUTOVÁ 2005, s. 549).      

Schéma  

V prvních letech po roce 1990 ještě neexistovalo pevné vysílací schéma. Ve vysílání se 

pořady literární redakce vyskytovaly v nejrůznějších časech. Každé odpoledne v pracovním 

týdnu však byla do programu plz. stanice zařazována četba na pokračování. Regiolit byl 

vysílán každé sobotní odpoledne. Program ukotvený již pevným schématem nabízel např. 

Regiolit každé sobotní odpoledne a Literární Grandion každé odpoledne v neděli. Vysílací 

čas Echa byl postupně obměňován. Pořad se již jako Literární doteky vysílal každý pracovní 

den před polednem. 

Medailonky 

Miroslav Buriánek 

K umění měl M. Buriánek blízko již za dob středoškolských let. Při studiu na SVVŠ Julia 

Fučíka v Plzni navštěvoval divadelní školu u šéfa činohry DJKT v Plzni, režiséra Svatoslava 

Papeže. Zřejmě zde si začal uvědomovat, že by nebylo špatné udržovat blízký vztah k umění 

nejen během studií, ale i po jejich vychození již v rámci profesionální dráhy. Toto uvědomění 

přivedlo M. Buriánka ke studiím na pražské DAMU. Jeho vedoucím pedagogem se zde stal 
                                                 

 

99srov. BURIÁNEK, M.; VACULÍK, O.: Umělecká rozhlasová slovesnost od roku 1990. S. 92. In: 

KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 



68 

 

divadelní a televizní režisér Evžen Sokolovský. Vzdělání v dramatickém oboru se však adept 

režie nerozhodl uplatnit na klasických divadelních prknech, nýbrž v prostředí divadla zvuků, 

v rozhlase. Konkrétně v rozhlase rodného města, Plzni, do jehož studia byl na místo režiséra 

slovesné tvorby přijat 1. 9. 1978. Působil v něm do roku 2015100.  

Buriánek je univerzálním rozhlasovým tvůrcem. Tvůrcem, kterého si, jak bylo v této práci 

zdůrazněno v kapitolách věnovaných literárním rozhlasovým formám, dnešní doba žádá. De 

facto jakoukoliv formu rozhlasového materiálu umí nejen natočit, což zdá se být vzhledem 

k létům praxe jeho činností nejvlastnější, umí ho zredigovat jakožto zpravodajský nebo 

publicistický příspěvek, dokument či rozhlasovou hru101.  

U počátku jeho rozhlasové kariéry stál zájem hlavně o dramatické žánry či kompozičně 

náročné literárně-hudební formy s dokumentárními prvky. V 90. letech začal postupně 

pracovat více v intencích dokumentaristických a kulturně publicistických, což bylo z jedné 

strany dáno také snížením objemu výroby rozhlasových her. Podle samotného Buriánka mu 

cestu k dokumentu ukázal Z. Bouček. Buriánkovu dokumentární tvůrčí stopu lze objevit např. 

v těchto programových řadách: Za divadlem nebo Ismy po česku a také v mnoha 

dokumentárních uměleckých portrétech, natočených např. o fotografovi J. Štreitovi, básníkovi 

M. Kozelkovi a dalších významných osobnostech nejen plzeňského regionu. 

Známá je jeho experimentální tvorba, kterou zpracovával často na zakázky pražské 

dramaturgie rozhlasových her. Ve svém díle spolupracoval s mnoha význačnými 

rozhlasovými kolegy, např. se Z. Barborkou, s nímž natočil několikadílnou četbu jeho prózy 

Selanka a vřava, autorem I. Matouškem a nelze nezmínit jeho spolupráci s A. Zemančíkovou 

v režisérsko-dramaturgickém tandemu. Jejich společná práce pro region byla za kulturní 

redakci, jak bylo naznačeno již výše, v roce 2001 oceněna ředitelem Úseku programu ČRo. 

Buriánkova tvorba byla oceněna mnohokrát, namátkou lze jmenovat např. II. cenu za scénář a 

režii pořadu o spolupráci S. Prokofjeva a S. M. Ejzenštejna, I. cenu v kategorii rozhlasová 

reklama za spot Autoservis Kaznějov či první cenu za dokument Americana. Jen v soutěžní 

přehlídce dokumentů REPORT byl z jejích 16ti ročníků oceněn třináctkrát. Buriánkův režijní 

                                                 

 

100srov. Miroslav Buriánek. [online]. © 1997 – 2018 [Cit. 2018-5-1.] Přístupné z:   

http://www.rozhlas.cz/lide/cv_regiony/_osoba/98 
101 srov. HANÁČKOVÁ, A.: Jak vidí rozhlasáci reformu Regiony 2014. [online]. © 2012 – 2018 [Cit. 2018-5-

2.] Přístupné z: http://www.dokrevue.cz/blog/jak-vidi-rozhlasaci-reformu-regiony-2014 



69 

 

styl je specifický, nezaměnitelný. Projevil se v režiích děl mnoha a mnoha autorů, např. V. 

Párala, v němž M. Buriánek pro své autorské rozhlasové počiny objevil autora, snad lze pro 

výstižné vyjádření použít i následujícího slova, jednoho z „nejrozhlasovějších“102. 

VM: Co je pro Vás rozhlasovost?  

MB:       [..] pro mě rozhlasovost je vyjádřit zvukem obraz. Tím to říkám trochu nadneseně, není to jenom toto, 
ale je tam slovo zvuk, zvukovost, tudíž je to matérie, výrazový prostředek, s nímž je nutno počítat, je 
dominantní, je to materiálový výrazový prostředek tohoto média, rozhlasového média, takže pro mě, řečeno 
jednoduše a lapidárně, pro mě rozhlasovost je zvuk a zvukem je nejenom ruch, ale zvukem je i řeč, zvukem je 
hudba. Řečí se obracíme k rozumu, k raciu a hudbou se obracíme ke smyslům, ta je univerzální [..] a tím jsem 
vždycky byl navigován, řekl bych i posedlý, vyjádřit zvukem, zvukovým vjemem obraz, obrazový počitek, 
obrazový vjem.. Jednou jsem dělal pořad o kinu Eden103, naproti, nevím, jestli je tam dodnes, byla pekárna. 
Seděl jsem v ní, točil jsem se a respondenta vedle sebe a tady104 jsem nasával vůně té pekárny, toho pečiva..a tak 
jsem tam sdělil ideu, idejku, vyjádřit zvukem vůni, vůně [..] vůně, to je posedlost.. jde samozřejmě o metaforu, 
metaforu, která inspiruje k tomu, že otevíráte ten rejstřík, ten vějíř výrazových možností rozhlasu.. takže v tomto 

punktu105. 

 

Alena Zemančíková 

Vystudovala plz. Masarykovo gymnázium, kvůli nepříznivým kádrovým posudkům nebyla 

přijata na Divadelní fakultu DAMU v Praze. Střídala různá zaměstnání, pracovala jako 

prodavačka, v knihkupectví, jako lesní dělnice, jako uklízečka. Věnovala se rodině. 80. léta 

v životě A. Zemančíkové hodně změnila. Vstoupila jí do něj znovu divadelní fakulta. V roce 

1985 se totiž ještě jednou přihlásila ke zkouškám na DAMU a za pár let již vstoupila do 

zaměstnání jako dramaturgyně v divadle v Chebu. Zde byly uvedeny její dramatické práce i 

četné dramatizace literárních předloh106. Od roku 1996 začala jako slovesná redaktorka 

spolupracovat s plzeňským rozhlasem, kde o pár let později převzala vedení slovesné redakce. 

Její spolupráce s režisérem M. Buriánkem přinesla mnoho úspěšných rozhlasových počinů na 

konto umělecké slovesné tvorby této stanice. Nejenom tvorby umělecké slovesné pro literární, 

dramatické či dokumentární pořady, vznikající v ČRo Plzeň, také tvorby publicistické, kterou 

                                                 

 

102 srov. KOLEKTIV AUTORŮ: 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu, 2008. 17-18 s. ISBN 978-80-254-1703-4. 
103Eden: Promítací kinosál poblíž plzeňského centra. Dnes již neexistuje. Srov. Tolarová, M.: Plzeň byla rájem 
kinosálů. Co se s nimi stalo? In: Plzeňský deník. cz [online]. © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2018  [Cit. 

2018-5-5.] Přístupné z: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/plzen-byla-rajem-kinosalu-co-se-s-nimi-stalo-

20160403.html 
104 Tady: Režisérova pracovna č. 309 v plzeňském rozhlase. V tomto místě pořizován rozhovor.  
105 Osobní rozhovor s M. Buriánkem v ČRo Plzeň 15. 12. 2017. Zvukový archiv autorky práce. 
106srov. Alena Zemančíková. [online]. © 1997 – 2018 [Cit. 2018-7-10.] Přístupné z:  
http://www.rozhlas.cz/lide/cv_drama/_osoba/3186 

https://www.vlmedia.cz/
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/plzen-byla-rajem-kinosalu-co-se-s-nimi-stalo-20160403.html
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/plzen-byla-rajem-kinosalu-co-se-s-nimi-stalo-20160403.html
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zde uplatnila např. v rubrice Divadelní zápisník.  

Hlavní záměr její práce spočíval ovšem v mapování kulturních jevů i osobností, které byly pro 

region významné, přesto veřejným povědomím po dlouhou dobu poněkud opomíjené. A. 

Zemančíková na tuto nespravedlnost zapomnění svou prací poukazovala. Zřetelnou zprávou o 

této činnosti se stal cyklus Bizarní zjevy německy psané literatury západních Čech, v němž 

monitorovala život a dílo především česko-německých literátů pohraničí. Veřejnost tak 

prostřednictvím rozhlasu mohla uslyšet (a v mnohých případech autorů úplně poprvé) např. o 

Josefovi Blau, Christianu Heinrichovi Spiessovi, Hansi Watzlikovi a dalších literátech, 

pohlcených krajinou na pomezí. Představit příběhy spojené s životem a dílem těchto literátů 

se podařilo také díky spolupráci A. Zemančíkové s muzejníky, archivy i kronikáři 

z pohraničních krajů. Historie a příběhy z míst Ašska, Tachovska, Chebska či Karlovarska, na 

něž se redaktorka soustředila, byly zachyceny i v dalších rozhlasových dílech, např. v 

Rozhovoru v zemské bráně či Poutníkově cestě do Teplé o blahoslaveném Hroznatovi, 

zakladateli premonstrátského kláštera v Teplé. 

V roce 2004 A. Zemančíková přešla z plz. stanice na pražskou Vltavu, kde v rámci 

nadstaniční Tvůrčí skupiny Drama a literatura působí dodnes107. Dodnes také spolupracuje s 

plz. rozhlasem, pro nějž píše např. občasné fejetony108. V rámci tvorby pro pražskou literární 

redakci vytvořila mnoho pořadů např. do vltavské řady Schůzky s literaturou či příspěvků do 

Víkendové přílohy109. Autorsky se podílela také na známém dokumentárním cyklu Ismy po 

česku díly o feminismu a globalismu110. Napsala a ve spolupráci s M. Buriánkem natočila tři 

rozhlasové hry Byl jest jeden člověk (2002), Odjezd z konce světa (2004) a Noc a den (2006). 

K poslechu je nabídla stanice Vltava111.  

Získala různá ocenění, např. zde již zmíněnou Cenu za mimořádný přínos regionální 

rozhlasové tvorbě z roku 2001 nebo dále Cenu Prix Bohemia Radio v roce 2004 v kategorii 

                                                 

 

107srov. Alena Zemančíková. [online]. © 1997 – 2018 [Cit. 2018-7-10.] Přístupné z:  
http://www.rozhlas.cz/lide/cv_drama/_osoba/3186 
108 srov. KOLEKTIV AUTORŮ: 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu, 2008. ISBN 978-80-254-1703-4. 
109srov. Alena Zemančíková. [online]. © 1997 – 2018 [Cit. 2018-7-10.] Přístupné z:  
http://www.rozhlas.cz/lide/cv_drama/_osoba/3186 
110 srov. KOLEKTIV AUTORŮ: 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu, 2008. ISBN 978-80-254-1703-4. 
111 srov. Alena Zemančíková. [online]. © 1997 – 2018 [Cit. 2018-7-10.] Přístupné z:  
http://www.rozhlas.cz/lide/cv_drama/_osoba/3186 
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Literární pořad za autorskou povídku Lukava v autorské interpretaci. Ceny si odnesla také 

z rozhlasových přehlídek dokumentární tvorby REPORT. Její rozhlasové počiny byly 

několikrát vyslány na mezinárodní festivaly. Aktivně se podílí na rozvoji mladých 

rozhlasových a divadelních tvůrců, zasedá v porotách divadelních přehlídek, publikuje 

v novinách a rozvíjí i prozaickou tvorbu. Je autorkou několika knih, např. kniha Příběh v řeči 

nepřímé jí vyšla v roce 2015. Je členkou Sdružení pro rozhlasovou tvorbu112.  

Výrazné jsou její dramaturgické schopnosti, umění vnímat a komponovat rozhlasový tvar jako 

celek vzájemně na sebe působících a propojujících se jednotlivin. Jak do tohoto celku 

vstupuje vnímání rozhlasovosti, sděluje A. Zemančíková v následujícím odstavci113. 

 

VM: Co je pro Vás rozhlasovost? 

AZ: [..] rozhlasovost, je rozhodně fenomén, kterej předpokládá, že věc se sděluje nejenom slovem, protože 
pak bychom si ji mohli přečíst, ale i zvukem. Počíná to tím, jak zní lidský hlas a jak zní interpretace lidským 
hlasem, ať už hereckým nebo hlasem autentického mluvčího. Dále pak je to zvuk světa, který nás obklopuje a 
který se nasnímá dokumentární metodou. No a pak je to, dneska se tomu říká sound design, Míra Buriánek 
tomu říkal zvuková ambaláž, ale je to zvukový design. To, co režisér vlastně udělá z hudby, autentických 
zvuků, který má jednak v databázi, jednak si je může jít natočit. Čili zvuk hlasu, zvuk světa a prostředí a 
zvukový design, který se dělá ve studiu. Kombinace toho všeho je rozhlasovost. Bez toho je to jenom litera a 
jenom to bez té literatury je teda rozhlasovost, ale chybí jí racionální sdělení. Rozhlasovost se vlastně bez 
literatury obejde, tak jako divadlo se obejde bez literatury, koneckonců i bez dramaturga se obejde divadlo, ale 
ten význam a to konkrétní sdělení, tomu nakonec dává literatura, literární předloha, drama, literární text nebo 
promluva jakéhokoliv druhu. Ale je to slovo, prostě slovo znějící v jazyce, kterému rozumíme a které samo o 
sobě do toho rozhlasu patří.114 

 

Ondřej Vaculík 

Psát začal zhruba ve 13 letech. Začínal povídkami, fejetony, skeči. Inspirací mu byli hry J. 

Voskovce a J. Wericha. Jeho publikovanou prvotinou byla knížka Stavební deník. Než se mu 

však kariéra začala ubírat směrem k novinářské, publicistické činnosti, sbíral v mládí 

zkušenosti v činnosti řemeslné, zednické. Vesničtí zedníci ho podle jeho vlastních slov 

                                                 

 

112  
113srov. KOLEKTIV AUTORŮ: 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu, 2008. 148-149 s. ISBN 978-80-254-1703-4. 
114 Část z rozhovoru s A. Zemančíkovou v ČRo Praha 29. 11. 2017. Zvukový archiv autorky práce. 
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naučili115:  

[..], jak překonávat nesnáze tvůrčím způsobem [..]. Byli chytří, zaujatí svou prací a uměli si 

poradit. 

Získal tedy důležité životní zkušenosti nejen pro život každodenní, ale také pro ten 

novinářský, který jako profesi rozvíjel od roku 1999. Tehdy nastoupil do redakce Literárních 

novin. Svět staveb ale neopustil. Současně s novinářskou činností se se 4 dalšími zedníky 

zaobíral opravami venkovských kostelů. V plzeňském rozhlase začal pracovat v únoru roku 

2000. O rok později zde nastoupil na pozici šéfredaktora. Za jeho působení získali pracovníci 

kulturní redakce poměrně široký prostor pro rozvoj slovesně uměleckých a kulturně 

publicistických pořadů. Sám se o tento rozvoj přičinil také vlastní hlavně publicisticky 

orientovanou činností, za niž byl několikrát oceněn, např. za pořad o zapomenutých 

památkách západních Čech Odkazy minulosti získal ocenění v roce 2002 (Ročenka ČRo 2002, 

s. 44). O dva roky později obdržel na festivalu REPORT Cenu generálního ředitele za 

dokument Fellner a Helmer (Ročenka ČRo 2004, s. 49). V roce 2004 z pozice šéfredaktora 

odešel. S ČRo Plzeň ale spolupracoval i v dalších letech. Věnovat se začal více kraji a místu 

svého bydliště, městu Hořovice. Začal se zde angažovat v místní samosprávě. Později byl 

zvolen starostou a k současnosti roku 2017 působí ve fci místostarosty116. Do rozhlasu 

přispívá spíše ojediněle, občasně publikuje v novinách. Jako jediný ze synů Ludvíka Vaculíka 

je literárně činný117.  

VM: Co je pro Vás rozhlasovost? 

OV: Pro mě je rozhlasovost schopnost aktuálně představovat společnost, její problémy, její zájmy, způsobem 
vytříbeným, způsobem nějak strukturovaným do různých žánrů. Protože rozhlas je postavený na slově, pokud 
pomineme hudbu, a to slovo musí být dobré. Nebudu mluvit o úpadku jazyka [..] my se bavíme, sdělujeme v 
jakémsi banálním účelovém jazyku a to by se nemělo do rádia přenášet, tam by mělo být něco, co je barvité.. 
co je položeno do schopnosti hledat výrazové prostředky. Rádio má v tomto neobyčejnou schopnost vyjádření 
a dokonce pokud ji má, tak vůbec nepotřebuje obraz, naopak, vizualita je nevýhodou, může být banální 
strašně.. tady je skříň, kamera tam namíří, ale když někdo řekne, ta skříň je taková a taková…tak to je pro 

                                                 

 

115 KLUSOVÁ, R.: Ondřej Vaculík: Když je něco v nepořádku, mám chuť to opravit [online]. ©  1997 - 2018  

[Cit. 2018-5-5.] Přístupné z:  https://vltava.rozhlas.cz/ondrej-vaculik-kdyz-je-neco-v-neporadku-mam-chut-

opravit-6480422. 
116srov. Vaculík, Ondřej [online]. [Cit. 2018-5-5.] Přístupné z: http://www.ipetrov.cz/autor.py/W153. 

117srov. KLUSOVÁ, R.: Ondřej Vaculík: Když je něco v nepořádku, mám chuť to opravit [online]. ©  1997 - 

2018  [Cit. 2018-5-5.] Přístupné z:  https://vltava.rozhlas.cz/ondrej-vaculik-kdyz-je-neco-v-neporadku-mam-

chut-opravit-6480422. 
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představivost na nic118. 

 

Dominik Mačas  

První prezentace na mikrofon se, jak sám podotýká D. Mačas, odehrála v semináři 

„Rozhlasového praktika“ na FF UP v Olomouci, kde se věnoval studiu oboru Teorie a dějiny 

literatury a dramatických umění. Nejspíš ale tehdy ještě netušil, že se mluvení na mikrofon 

stane jen o chvíli později jeho pravidelnou aktivitou. I když D. Mačas v plz. studiu nepracuje 

jako moderátor, ani v roli slovesného redaktora či dramaturga se nevyhne práci s mikrofonem. 

Pro přípravu slovesného pořadu, např. dokumentu, pásma nebo čtení na pokračování, kterým 

se postupně od doby svého nástupu do plz. rozhlasu v roce 2001 na plný úvazek věnuje, je 

potřeba připravit si scénář pořadu, ale často také příspěvky namluvit. Zmíněné praktikum na 

vysoké škole tedy budoucímu redaktorovi, dramaturgovi a také od roku 2006 vedoucímu 

kulturní redakce D. Mačasovi, jistě přišlo vhod. O době nástupu do rozhlasu sám říká119: 

Ke skutečné rozhlasové práci mi dopomohla až řízená soustava šťastných náhod, když jsem 

o pár let později hledal v Plzni práci. Díky Aleně Ouředníkové jsem se dostal na náměstí 

Míru 10, kde díky Aleně Zemančíkové začala má externí spolupráce s kulturní redakcí 

Českého rozhlasu Plzeň. 

V současnosti D. Mačas pracuje stále v plz. studiu, je ale členem v podstatě nadstaničně 

působící redakce Tvůrčí skupina Drama a literatura. Připravuje tedy pořady stále jak do 

regionálního vysílání plz. studia, tak pro ČRo Dvojku a Vltavu120. 

VM: Co je pro Vás rozhlasovost? 

DM:    „Pro mě ve vztahu k literatuře... jako literatura vedle  

třeba hudby, tak rozhlas vedle papírů nebo tištěných věcí je druhý  

nejpřirozenější médium pro zprostředkování obsahu posluchači.  

Na jedné straně je tady kniha, ale na druhé četba z knihy.  

Takže spojení rozhlasu a literatury, mi přijde zásadní a  

                                                 

 

118 Část z rozhovoru s O. Vaculíkem v jeho kanceláři na radnici města Hořovice 20. 12. 2017. Zvukový archiv 
autorky práce. 
119Dominik Mačas [online]. ©  1997 - 2018  [Cit. 2018-5-5.] Přístupné z:  https://vltava.rozhlas.cz/dominik-

macas-5003721. 
120srov. Dominik Mačas [online]. ©  1997 - 2018  [Cit. 2018-5-5.] Přístupné z:  
https://vltava.rozhlas.cz/dominik-macas-5003721. 

https://vltava.rozhlas.cz/dominik-macas-5003721
https://vltava.rozhlas.cz/dominik-macas-5003721
https://vltava.rozhlas.cz/dominik-macas-5003721
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přirozený.121“  

 

Petra Hynčíková    

Některá setkání jsou v lidském životě zásadní. Patří k nim i setkání profesní. Takové zažila 

nejspíš i slovesná redaktorka, dnes dramaturgyně, P. Hynčíková. Když na konzervatoři 

Jaroslava Ježka studovala obor Tvorba textu a scénáře bylo pro ni prý velkým profesním 

impulsem setkání s rozhlasovou režisérkou H. Kofránkovou, která své zkušenosti a znalosti 

z rozhlasové branže předávala studentům v seminářích na této škole. Jistě nejen toto setkání, 

ale celkově pozitivní vztah k práci s texty, k práci s jazykem, možná i předcházející studium 

českého jazyka na PF ZČU v Plzni přivedlo jeho absolventku P. Hynčíkovou až ke konkurzu 

do plz. rozhlasu. Po jeho úspěšném vykonání v roce 2003 v rozhlase pracovala nejdříve 

v redakci zpravodajství, později přešla do kulturní redakce.  Dnes podobně jako její kolega D. 

Mačas pracuje pro Tvůrčí skupinu Drama a literatura a její současnou pracovní doménou je 

dramaturgie pořadů Kaleidoskop a Kriminální případy Čech, Moravy a Slezska. Věnuje se 

tedy jak tvorbě pro region, tak pro celoplošnou Dvojku a Vltavu122. 

VM: Co je pro Vás rozhlasovost? 

PH:   „Mně přijde, že slovo je fakt nejvíc, co člověk má, v podstatě velkej lidskej  

výdobytek je slovo. A rozhlas ho zprostředkovává i do lidský samoty.       

V rozhlase jde vlastně o velice ekologickou činnost. Až na pár papírů a digitálních stop,  

neznečišťujeme prostor vlastně nijakým velikým balastem. A to se mně  

na něm dost líbí. Slovo zkrátka prošumí éterem, kdo ho chytí, ten ho chytí. A je to.123“ 

 

 

 

                                                 

 

121 Část z rozhovoru s D. Mačasem v ČRo Plzeň 15. 12. 2017. Zvukový archiv autorky práce. 
122 Petra Hynčíková [online]. ©  1997 - 2018  [Cit. 2018-5-5.] Přístupné z: https://www.irozhlas.cz/petra-

hyncikova-5004528. 
123 Část z rozhovoru s P. Hynčíkovou v ČRo Plzeň 15. 12. 2017. Zvukový archiv autorky práce. 

https://www.irozhlas.cz/petra-hyncikova-5004528
https://www.irozhlas.cz/petra-hyncikova-5004528


75 

 

2 Praktická část 

2.1 Období 1993 – 1996  

2.1.1 LD redakce, její dramaturgie a spolupráce s celoplošnými stanicemi 

Personální obsazení redakce a náplň činnosti jejích členů 

Roku 1993 přichází:  

„[…] pak už nástup V. Baka a tam už došlo k dalším změnám. M. Texelová, Z. Ungr šli do 

důchodu, zůstal jsem já jako režisér, dál např. A. Kaška a také režisérka Willigová, E. 

Willigová, ta hodně režírovala, u ní byl přesah až do přelomu tisíciletí, nějak do této doby 

tam pracovala. Realizační středisko, které vedl M. Anton, chvíli přetrvávalo, V. Bako ho 

myslím pak zrušil […]124“  

V plz. studiu ještě působí tzv. SST, Středisko slovesné tvorby, v rámci něhož pracuje také LD 

redakce125. Dokument, informující o zaměstnaneckém stavu studia roku 1994, prozrazuje 

dále, že program stanice vytvářejí tři různě zaměřené redakce. Činná je redakce zpravodajství, 

hudební redakce a redakce smíšených pořadů, pod jejíž působnost spadá i redakce literární. 

Z dokumentu Organizační schéma RS126 a stavy zaměstnanců127, datovaného k 1. 9. 1994, 

vyplývá, že M. Anton řídí programový útvar stanice, přičemž se mu přímo zodpovídá 

koordinátorka programového provozu a vedoucí jednotlivých redakcí, za redakci smíšených a 

literárních pořadů, v níž pracuje 6 redaktorů, konkrétně redaktorka K. Bodollová. M. Anton o 

této situaci v rozhlase do Ročenky ČRo (1994, s. 28) píše, že mezi redakcemi nejsou ostré 

hranice a právě díky jejich prostupující se činnosti vzniká tento rok mnoho pestrých pořadů. O 

prostupování kompetencí mezi nadřízeným pracovníkem a jemu podřízeným vypovídají i 

některé křestní listy pořadů z roku 1996. Některé jako vedoucího pracovníka literární redakce, 

zde označené zkratkou LDR, tedy literárně-dramatické redakce, zmiňují šéfredaktora M. 

Antona128. Objevují se ale také záznamy ze stejného období, které vedoucí funkci v redakci 

                                                 

 

124 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
125 Miroslav Buriánek – životopis. 2007. Z osobního archivu M. Buriánka. 
126 RS: užívaná zkratka pro regionální stanice. 
127 Organizační schéma RS a stavy zaměstnanců k 1. 9. 1994. 1994. Z osobního archivu M. Buriánka. 

128 Křestní list pořadu – LARBAUD, V.: Fermina Marquezová. Dětské povídky. 15. 12. 1996. Archiv ČRo 
Plzeň. 
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přisuzují K. Bodollové129. V takových dokumentech je redakce uvedena následujícím 

způsobem: „literární redakce – RVRT“. Zkratkou RVRT se rozumí redakce volné rozhlasové 

tvorby, na niž byl její původní název redakce smíšených (příp. ještě s přívlastkem: 

„literárních“) pořadů přejmenován. Z těchto záznamů lze usoudit, že si M. Anton a K. 

Bodollová některé úkoly, spojené s provozem literární redakce a její činností, rozdělují.  

„Míra Anton to šéfoval, aktivně tvořil, rozhlasové adaptace, rozhlasové dokumenty, spíše 

rozhlasové kompozice, úpravy literárních děl nebo literární četbu, četbu na pokračování 

[…]“ 130 

 

M. Anton se kromě vedení programu věnuje prakticky po celou dobu své šéfredaktorské 

činnosti také přípravě jak čistě literárních, tak i dramatizovaných útvarů. Koncepčně se podílí 

na přípravě pořadů pro pražskou Vltavu (např. půlhodinové povídky Nie Siao Čchien a Bílý 

jako nefrit131 od čínského autora 18. st. P. S. Linga či hodinová montáž z díla P. Altenberga 

Minutové romány132- obě z roku 1996). Pro plz. vysílání vytváří příspěvky např. pro řadu 

Regiolit (např. pořad o tvůrcích ze Střediska spisovatelů v západních Čechách nebo o 

spisovateli J. Šťastném z roku 1996133). 

Dramaturgii cyklu Regiolit má na podzim roku 1996 na starosti již hlavně redaktorka A. 

Zemančíková134.  

 

„Mě oslovil tehdejší šéfredaktor plz. rozhlasu M. Anton, se kterým jsme se znali z 

dřívějších časů z amatérského divadla, jestli bych se právě vzhledem k tomu, že se on stal 

tím šéfredaktorem stanice, nechopila literárních řad ve vysílání plz. rozhlasu, a ty byly 

tehdy dvě, jednu měl na starosti básník Tomáš Hudec […]“ 135 

Z. Ungr odchází do důchodu a do rozhlasu nastupuje A. Zemančíková. Nejdříve pracuje 

externě, po určité době se stává kmenovou zaměstnankyní.136 V reminiscenci výše mluví o 

                                                 

 

129 Křestní list pořadu – Literární grandion. Denis Diderot. Listopad 1996. Archiv ČRo Plzeň. 
130 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
131 Výroba slovesné tvorby v srpnu 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
132 Přehled výroby slovesné umělecké realizace – říjen 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
133 Slovesná výroba v měsíci únoru roku 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
134 Slovesná tvorba listopad 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
135 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
136 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
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literárních řadách Regiolit a Literární Grandion.137 Na T. Hudce vzpomíná i M. Buriánek: 

„S érou138 M. Antona byly spojeny pravidelné pořady Regiolit, Literární aperitiv, Literární 

grandion. Pracovali na nich také externisti. Jedním ze spolupracovníků byl T. Hudec, který 

připravoval každý týden pořady, napsal jich řadu, dost se soustřeďoval na tu literaturu 

zahraniční, řekněme exotickou, to byla Jižní Amerika.“ 139 

 

Externě s literární redakcí spolupracuje hned několik autorů. E. Willigová jako externí 

režisérka často natáčí právě Literární grandiony T. Hudce.140 M. Buriánek v rozhovoru 

jmenuje např. také doktorku J. Jelenovou: 

„Externisti nám přinášeli svoje texty, jak je T. Hudec přinesl, tak je zkontroloval a už se 

jelo, jo… stejně tak jsem paní profesorce J. Jelenové chodil i domů pro texty, někdy je 

přinesla i na disketě ještě […]“141 

Redakce nepracuje s pokročilou IT technikou, sháňka po počítačích pro zaměstnance však už 

existuje.142 Na tzv. digitalizaci je ještě čas, přichází zhruba po roce 2000. Pro zajímavost stojí 

za zmínku informace o pozici tzv. natáčecího technika143. Jak se lze dočíst z křestních listů 

natáčených pořadů, služeb, poskytovaných touto profesí, rozhlas využívá ještě přibližně do 

roku 1997. Pak už zmínky o spolupráci natáčecího technika mizí.144 

V roce 1996 začíná na přípravě Regiolitů dramaturgicky participovat externista R. Janda. 

Posluchačům v tomto cyklu představuje např. portrét L. Vyskoče, karlovarského básníka 

mladší generace.145 

Ačkoliv literatura146 k tomuto období informuje, že ředitel V. Bako poměrně záhy po svém 

nástupu do funkce kvůli nutným finančním úsporám stanice eliminuje pracovní místa a se 

snižováním počtu zaměstnanců pokračuje i po roce 2000, Ročenka ČRo (1996, s. 21) 

                                                 

 

137 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
138 Zde myšlena éra jeho šéfredaktorské činnosti. 
139 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
140 Např. Slovesná výroba v měsíci únoru roku 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
141 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
142 30. 12. 1996 porada – SUT. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
143 Zajišťoval technickou manipulaci s pásky. V příp. jeho nepřítomnosti zastal tyto práce většinou režisér. 
Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
144 Křestní list pořadu - Literární grandion: Netrpělivost srdce. 10. 2. 1998. Archiv ČRo Plzeň. 
145 Slovesná výroba v měsíci únoru roku 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
146 BAKO, V.: Rozhlas ve svobodné době. S. 101. In: KLAUSNEROVÁ A KOL. 2005, 200 s. 
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konstatuje, že se tento rok plz. rozhlasu daří ekonomicky prosperovat a neprojevují se ani 

žádné dramatické výkyvy v personálním obsazení redakcí. Naopak v posledních dvou letech, 

v roce 1995 a 1996, zůstávají stavy zaměstnanců stabilizované. K jedné významné změně 

v oblasti provozu redakcí a otázce zaměstnaneckých míst ale dochází. Na konci roku 1996 se 

ustavuje tzv. Malá redakce slovesné umělecké tvorby neboli MRSUT/SUT (Slovesná 

umělecká tvorba). M. Buriánek jakožto budoucí vedoucí skupiny v zápětí rozesílá jejím 

členům dopis, v němž vyzývá k první schůzce, konající se ještě 30. 12. roku 1996. Vyjadřuje 

v něm přání prodiskutovat očekávání a nápady členů skupiny ohledně činnosti redakce. Cílem 

je mimo jiné předložit návrhy na pořady, které lze formulovat do vznikajícího 

dramaturgického plánu pro první pololetí roku 1997.147 

30. 12. 1996 jsou na první poradě SUT přítomni M. Buriánek, A. Kaliánová, E. Klausnerová, 

A. Zemančíková, J. Blažek, T. Hudec, A. Ouředníková.148 

Dramaturgie redakce 

„Řekla bych, že od převratu až tak do roku 1998, rozhlas, a to i Vltava, celoplošné stanice, 

trošku prostě platily staré dluhy.“149 

A. Zemančíková zde připomíná tendenci, která se objevuje v Českém rozhlase po roce 1989 a 

souvisí s koncem jedné epochy, s koncem „vlády jedné strany“. Vyrovnávání se s novým 

demokratickým uspořádáním s sebou přináší zprvu zmíněné „splácení starých dluhů“ lidem, 

kteří byli během minulého režimu umlčováni. Patří k nim jak bývalí rozhlasoví pracovníci, 

kteří pro své přesvědčení, původ nebo postoje museli rozhlas opustit, tak autoři, na jejichž 

dílo měla rozhlasová slovesnost do pádu železné opony zakázáno vůbec popatřit. V personální 

oblasti i v oblasti programu je rozhlas po revoluci orientován k těmto osobnostem, nabízí jim 

pozice, vysílá jejich díla. Společnost a média se na konci roku 1989 tedy konečně jakoby 

z plných plic znovu nadechují.  

Nadechují se zároveň do doby, v níž teprve hledají svou tvář. Novou tvář v nové době. A 

nacházejí ji tak trochu ve starých časech. Plz. rozhlasu, jak naznačuje jeho bývalá redaktorka 

a dramaturgyně, dech z tohoto prvního nádechu stačí téměř až ke konci 90. let, kdy lze 
                                                 

 

147 Zvací dopis M. Buriánka na první schůzku redakce SUT ze dne 19. 12. 1996. 1996. Z osobního archivu M. 
Buriánka. Celé znění zvacího dopisu je k dispozici k nahlédnutí v příloze č. V. 
148 30. 12. 1996 porada – SUT. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
149 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
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v programu i organizaci vysílání pozorovat změny zásadní povahy. Do té doby ještě trochu 

rezonují staré časy, což se podle A. Zemančíkové projevuje jak ve výběru spolupracovníků, 

tak v programové nabídce včetně rozhlasové slovesnosti (tamtéž). 

Doplňme, že změny, přibližující rozhlas modernímu pojetí vysílání, jak v jeho provozu, tak 

v programové nabídce, jsou nastartovány již dříve. V určité míře již po nástupu nového 

ředitele V. Baka v roce 1993, více po roce 1996. V období vymezeném těmito lety, kdy jsou 

vymýšleny, chystány a zaváděny významné úpravy vysílacího provozu, v době profilování 

stanice.150 

Nejsilnější rezonování starých časů zasazuje A. Zemančíková do doby těsně po revoluci, tedy 

ještě před období zaváděných úprav profilu stanice.151 

„Po revoluci se do rozhlasu vrátili lidé, kteří z něj byli vyhozeni a chopili se toho zpátky, a 

ti to ale trošičku měli tendenci vracet do poetiky 60. let, prostě nejlepších let svého života. 

A ten čas a trend rozhlasový mířil k přesnějšímu časovému rozhraničení vysílání, k tomu, 

aby se v něm posluchač lépe vyznal, aby bylo vypsání rubrik, vypsání času a vypsání 

nových pořadů, a to oni moc nedělali […] a pak se stal ředitelem V. Bako a ten to začal 

systematizovat […]“ (tamtéž) 

Zdůrazňuje dále, že v oné porevoluční době mimo jiné vznikají významná a nosná rozhlasová 

díla umělecké slovesnosti. Patří mezi ně např. kompozice z textů autora a v 70. letech 

z rozhlasu odejitého pracovníka Z. Barborky, jejichž režijního zpracování se ujal M. 

Buriánek. Neopomíná zmínit spolupráci s pražskými stanicemi (tamtéž). 

 „Já si myslím, že v tom prvním období152 si M. Buriánek hleděl takových jako větších 

projektů a vlastně hodně ty projekty byly pro celoplošné stanice […] (tamtéž) 

V rámci tvorby plz. literární redakce pro místní vysílání v období od roku 1993 až 1996 se 

pořady vztahují kromě témat pravidelných řad: Regiolit (regionální tématika), Grandion 

(exkluzivní literatura a její osobnosti z cizích zemí), Literární aperitiv (významné literární 

osobnosti a jejich díla) atd. také k tématům svátečních období a různých výročí, např. v roce 

1995 se vícero pořadů věnuje 50 letům od založení plz. rozhlasu. Ve slovesném programu 

není opomenuto ani 700. výročí založení města Plzně (Ročenka ČRo 1995, s. 21). 
                                                 

 

150 Ročenka ČRo 1994, s. 28; 1995, s. 21; 1996, s. 20-21. 
151 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
152 Vztaženo ještě k období před nástupem ředitele V. Baka, období poměrně hojné spolupráce plz. stanice 
s Hlavní redakcí LD vysílání v Praze. 
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Spolupráce LD redakce s pražskými celoplošnými stanicemi 

Plz. studio a jeho literární redakce spolupracuje hlavně s celoplošnou stanicí ČRo Vltava a 

ČRo2/Praha153, přičemž podle počtu nasmlouvaných pořadů pro výrobu dominuje spolupráce 

se stanicí prvně zmíněnou.  

ČRo Plzeň vyrábí pořady jak pro potřeby vlastního vysílání, tak pro celoplošné stanice. 

Výroba plz. studia pro celoplošné stanice se stejně jako v případě výroby pro vlastní pořadové 

řady odvíjí od oficiálních dramaturgických plánů, které se domlouvají vždy s předstihem 

minimálně čtvrtletním před konkrétním obdobím vysílání. V rámci nich je obvykle smluveno, 

kolik, kdy, jaké pořady budou realizovány a kdo na jejich výrobě bude participovat. Většinou 

se takto dopředu nejedná o detailní rozpracování zakázek, spíš jsou dohodnuty základní údaje.  

S náměty na pořady pro celoplošné stanice přichází, jak plz. strana tvůrců, která se pro pořady 

snaží získat prostor v programu Vltavy a ČRo2/Prahy v soutěži s ostatními regionálními 

stanicemi, tak sami dramaturgové celoplošných stanic. Ti opět regionálním tvůrcům podle 

představ a potřeb programu pražských stanic dávají nabídky pořadů k realizaci. V obou 

případech se jedná buď o náměty na zcela nové pořady nebo náměty vycházející z již 

natočeného materiálu, který by ovšem mohl být zpracován v nové formě, v nové úpravě pro 

jinou konkrétní pořadovou řadu. Např. z pořadu Chebské jesličky, koncepčně připraveném A. 

Zemančíkovou a realizovaném M. Buriánkem pro vysílání řady Regiolit, vychází námět na 

zpracování tohoto tématu do podoby rozhlasové hry, odvysílané pak na Vltavě.  

Pořady jsou realizovány, jak již bylo zmíněno, podle dramaturgického plánu. Existují ale také 

nabídky, které se objeví náhle a které v případě pozitivní domluvy jejich řešení tento plán 

doplňují.154 Popsaná praxe platí de facto po všechna zkoumaná období. Rozdíly se se týkají 

hlavně kvantity objednávek či jejich personálního zajištění.  

K tématu spolupráce plz. studia s celoplošnými stanicemi je důležité upřesnit, že se v plz. 

studiích vyrábí nejenom pořady plz. koncepce, respektive dramaturgie, pro Plzeň či 

celoplošné vysílání, ale také pořady v pražské koncepci. Pořady vyráběné v plz. studiích 

v pražské koncepci mohou být ovšem realizovány ve spolupráci s plz. tvůrci, např. pořad 

                                                 

 

153 ČRo2 měla do roku 1994 název: ČRo Praha. Vzhledem k vymezenému období jsou zde uváděny názvy oba.  
154 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 1. 2. 2018 v Plzni. 
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vzniká v pražské dramaturgii, ale točí ho kmenový režisér plz. studia M. Buriánek. Nebo zde 

vznikají pořady v pražských koncepcích, režírované přímo pražskými režiséry a inscenované 

s pražskými herci. 

Ve vysílání celoplošných stanic se neobjevují pořady připravené v plz. koncepci jen 

v premiérovém vydání, ale také v reprízách. Plz. studio program svých pořadových řad někdy 

doplňuje pořady poskytnutými redakcemi celoplošných stanic, např. v případě Literárního 

aperitivu, kdy pro jeho každodenní vysílání schází témata. 

 

Přípravu pořadů pro pražské stanice mají na starosti zejména autoři: M. Anton, Z. Ungr, J. 

Šťastná155, M. Buriánek a A. Kaška.  

Přestože Ročenka ČRo za rok 1994 (1994, s. 28) konstatuje, že se plz. studiu podařilo „udržet 

žánrovou pestrost v pořadech pro celoplošné okruhy“, obecně v popisovaném období klesá 

výroba uměleckých pořadů jak pro pražské vysílání, tak v celkovém měřítku. 

Jen pro doplnění informací k  tématu, do schématu plz. stanice jsou zařazeny pořadové řady 

her a pohádek pro děti a mládež, do nichž obsah poskytuje ČRo 2. Ze schématu tyto řady mizí 

po roce 1995.  

Spolupráce s Vltavou 

V roce 1993 je např. tvorba pro Vltavu156 rozdělena následujícím způsobem:  

Schůzky s literaturou – určený počet dílů na starosti Z. Ungr, M. Anton, M. Buriánek, 

Příběhy – Z. Ungr, 

Kulturní revue –  M. Anton pravidelně, A. Kaška, Z. Ungr, 

Četba na pokračování – Z. Ungr průběžně, 

Bibliotéka – M. Buriánek, 

Uprostřed noci (Sexlibris) – M. Buriánek, 

Reflexe157 – M. Anton pravidelně, 

                                                 

 

155 Např. Výroba slovesné tvorby – měsíc leden 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
156 Spolupráce SST s Vltavou/šéfredaktor PhDr. Jiří Kamen. 8. 9. 1992. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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Stylové večery – M. Anton, M. Buriánek. 

Z dramaturgického plánu na 1. pol. 1993158 lze vyčíst, že v rámci komunikace ohledně 

objednávky pořadů pro pražské vysílání jedná plz. studio se šéfredaktorem J. Kamenem. 

Uchovaná korespondence159 z roku 1993 dokládá také komunikaci plz. šéfredaktora M. 

Antona a zástupkyně šéfredaktora na stanici Vltava B. Stárkové na téma zařazení konkrétních 

pořadů na Vltavu na měsíce duben, květen a červen. 

V komentáři ke zmíněnému dramaturgickému plánu se režisér M. Buriánek obrací ke 

kolegům a nabádá je k projevení větší aktivity k participaci na programu Vltavy, neboť 

spolupráci s touto stanicí vnímá jako bytostně, existenciálně důležitou pro zachování a trvání 

činnosti slovesné realizace v plz. studiu. 

„Musíme participovat na programu Vltavy (SST) v daleko větší míře, abychom obsazovali 

svým programem dané časy, zabydlili se na tomto exkluzivním vysílacím okruhu, stali se 

jeho neodmyslitelnou součástí, neb jde o naše bytí, o naše udržení, o naše zachování se a 

trvání jako studia. Potřebujeme peníze na výrobu pořadů, proto je nutno zavázat se 

šéfredaktorovi k určitému počtu relací a získat finanční krytí na jejich realizaci. Je potřeba 

prosadit se na samém začátku, kdy se Vltava nově koncipuje, organizuje, aby se s námi 

počítalo pro budoucnost.160“ 

Spolupráce s Vltavou pravidelně v těchto programových řadách161  

Schůzky s literaturou 

Příběhy 

Kulturní revue 

Četba na pokračování 

Bibliotéka 

Polední verše 

Páteční večery 

Častá spolupráce s ČRo2/Praha v těchto řadách162 

                                                                                                                                                         

 

157 Esejisticky laděný pořad. 
158 Spolupráce SST s Vltavou/šéfredaktor PhDr. Jiří Kamen. 1992. Z osobního archivu M. Buriánka. 
159 Dopis B. Stárkové šéfredaktorovi M. Antonovi ze dne 25. 3. 1993. 1993 
160 Spolupráce SST s Vltavou. 1992. Z osobního archivu M. Buriánka. 
161

 Např. Spolupráce SST s Vltavou/šéfredaktor PhDr. Jiří Kamen. 8. 9. 1992.; PRAHA – 1994/Zařazené 
pořady do vysílání. 1994.; Dramaturgický návrh na nasmlouvané pořady pro 3. vysílací okruh ČRo Vltavu. 

1995. Vše z osobního archivu M. Buriánka. 
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Nedělní vlna Plzně163  

Spolupráce s kolegy z ostatních redakcí plz. studia 

Literární redakce vytváří kromě svých pravidelných pořadů také obsahy – různé typy 

příspěvků uměleckého slova do pořadů, vznikajících v koncepcích kolegů z jiných redakcí. 

Tyto pořady nejsou vedeny jako pořady LD povahy, ačkoliv jejich součástí jsou mnohdy 

obsahy vysoké kvality umělecké slovesnosti164.  

Pravidelné pořady/příspěvky165 

Na křesťanské vlně166 

drobné slovesné relace/soudničky/literární toulky 

reklamy 

A léta běží, vážení…!  

Zadáno - možná právě pro Vás167  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

162 Např. Stručný přehled slovesných literárních pořadů v říjnu 1995.1995. Z osobního archivu M. Buriánka. 
163 Publicistický pořad. 
164 Např. Ročenka ČRo 1995, s. 21. 
165 Např. Bilance výroby v RSP – větev slovesné umělecké tvorby. 1995.; Stručný přehled výroby slovesných 
literárních pořadů v říjnu 1995.; Výroba slovesné tvorby v měsíci lednu roku 1996.; Slovesná výroba v měsíci 
únoru roku 1996. 1996. Vše z osobního archivu. M. Buriánka. 
166 Připravují ho dvě misijní rozhlasové společnosti. Pořad má na starosti P. Vaďura (Ročenka ČRo 1997,             
s. 19). 
167 V roce 1995 pro pořad Zadáno natočeny např. autorské zápisky E. Klausnerové z října 1944 - léta 1945 k 
tématu historie sokolů za války a zpracovány rozhovory k tématu. 
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Tabulky prvovýroby v ČRo Plzeň  

Prvovýroba ČRo Plzeň v letech 1993  - 1996  

 1993 1994 1996 

Rozhlasové hry 795 - - 

Četba na pokračování (dramatizace) 8525 3270 1967 

Ostatní četby - - 4357 

 

Tabulky prvovýroby jsou uveřejňovány pravidelně od roku 1994 v Ročenkách ČRo. 

Ročenky v roce 1994 začínají teprve vycházet. Tabulky udávají počty minut vyrobených 

pořadů za konkrétní rok v plz. studiu. Minuty vyrobených pořadů jsou rozděleny do různých 

žánrových kategorií těchto pořadů. V roce 1993, 1994 a 1995 těmito kategoriemi jsou: 

rozhlasové hry, četby na pokračování (dramatizace), ostatní četby. Z roku 1996 údaje 

prvovýroby nejsou známy. Dramatické pořady v žánru rozhlasových her vznikají téměř 

všechny ve spolupráci s pražskými celoplošnými stanicemi Vltavou a ČRo2/Praha. Jsou také 

vysílány prakticky výhradně v jejich programových řadách a schématech. Ostatní kategorie 

a žánry pořadů se týkají především vysílaní plz. studia. 

 Z tabulek k těmto létům je patrné, že rozhlasové hry jsou v plz. studiu točeny ještě v roce 

1993. Není jich však vyrobeno mnoho. Jedná se zhruba o 13 pořadů tohoto typu (za 

předpokladu, že by rozhlasová hra trvala cca 60 minut). V dalších letech je jejich výroba zcela 

zastavena. Razantně v tomto období ubývá také výroby dramatizovaných četeb na 

pokračování. Pořadů typu: ostatní četby (četba pro jeden hlas), vyrobených v roce 1995, 

naopak razantně přibývá, počítáno v minutách tedy od nuly v předcházejících letech až k číslu 

4357.  

Nejnižšího objemu dosahuje prvovýroba v roce 1995. V prosinci roku 1996 však jsou: 

„učiněna organizační opatření, jejichž plnění je podmínkou další prvovýroby.“ (Ročenka ČRo 

1995, s. 21). 

Celkově lze situaci zhodnotit následujícím tvrzením: dramatická tvorba ve výrobě plz. 

slovesné realizace je značně eliminována.  
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2.1.2 Pravidelné pořady z tvorby LD redakce, jejich vývoj a významné 
počiny redakce 

Literární grandion - 1993168   

 dvaceti- až třicetiminutové adaptace prózy a ojediněle i poezie, 

 s prezentací literárních děl spojeny zároveň debaty s odborníky, profesory i studenty, 

de facto pokus přenést literární seminář do rozhlasu, 

 každý měsíc vyhlašování soutěže, týkající se slovesnosti, k oživení kontaktu mezi 

realizačním týmem pořadu a příjemci, čímž zajišťována jejich zpětná vazba; odměnou 

v soutěži kniha, 

 žádný literární žánr neopomíjen, pro pořad objevovány texty z různých důvodů 

přehlížené, nevšímané, texty nevyhledávaných autorů na trhu s knižním zbožím, 

rovněž i texty zcela nové, tvorba debutantů, 

 adaptace někdy doplňovány hudbou ve stylu odpovídajícím slovesnému pořadu; 

některé pořady opatřovány glosami, soudy, poznámkami, zajímavostmi o autorovi, 

literární skupině, díle samém atd.  

 důležité plnění funkce zábavnosti pořadu, 

 přinášeny informace o požitcích z textů, pojednávány také senzace, tzv. dobrotivé 

drby aneb pohledy do zákulisí tvůrců, 

 GRANDION: novotvar, slovo vytvořeno přímo pro pořad (vymyslel ho M. 

Buriánek169), v něm vyjádřeny záměry pořadu;  název odvozen od slova „grand“ - 

v hovorovém významu tedy „člověk velkomyslný“;  toto slovo ve smyslu vznešenosti 

ducha symbolem pro koncepční a realizační tým a jeho práci na pořadu. 

Literární aperitiv - 1995170 

 v souznění s programovým laděním dopoledních hudebních a publicistických pořadů, 

 určen pro posluchače od 40 let věku, 

 název pořadu analogií k aperitivu jako alkoholickému nápoji, který podáván před 

                                                 

 

168 Literární grandion. 1992. Z osobního archivu M. Buriánka. 
169 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
170 Literární aperitiv. 1995. Uloženo v osobním archivu M. Buriánka. 
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jídlem pro zvýšení konzumentovi chuti k jídlu, prostřednictvím tohoto pořadu 

projevována snaha o zvyšování zájmu posluchačů o literaturu a mimo jiné i jejich 

chuti do života, 

 vize pořadu: vyvolávat u posluchačů příjemný, blažený stav, v němž lze před 

polednem zapomenout na starosti všedního dne, 

 využíváno literárních děl z plz. nakladatelství: NAVA, LASER, MUSTANG, přičemž 

zařazovány i reklamní jingly a rozhovory o nakladatelstvích a vydávaných titulech; 

v těchto dílech také literární soutěže o knihu, 

 využíváno též literatury z rozhlasového fotoarchivu či od přátel tvůrců pořadu 

z regionálních rozhlasových studií, 

 prezentována literatura od českých i zahraničních autorů, 

 dramaturgická odpovědnost a supervize: M. Buriánek; autorská a realizační 

spolupráce: A. Kaška, I. Finková, F. Fabian, Z. Ungr. 

 

„Literární grandion, Literární Aperitiv, to byla Antonova éra. Aperitiv, ten byl na začátku, 

rok 1995, pak byl zrušen, poněvadž jsme každý týden, každý den vysílali četbu… to byl 

Literární aperitiv.171“ 

Vize M. Buriánka o Literárním aperitivu na rok 1996172 

 stejně jako v roce 1995 možno čerpat také pořadů pražské koncepce, natočených v plz. 

studiu, zkusit ale využít i pořadů natočených pražskými režiséry a s pražskými herci, 

 optimální stav: 50% premiér (10 ks po 30´ měsíčně), alespoň 1/3 pořadů 

premiérových, 

 důležité najít sponzory: pro potenciální sponzory může být zajímavá informace, že 

v pořadu lze zpracovat témata, korespondující se zájmy sponzora, např. lázeňství jako 

téma v příp. sponzora z Varů, 

 pořady mohou být věnovány také tématům z lokalit, o nichž ten samý týden bude 

referovat i zpravodajské či publicistické vysílání, 

 provázat obsah pořadu s publicistikou a zpravodajstvím dokonce vhodné; redaktoři - 

                                                 

 

171 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
172 Literární aperitiv. 1995. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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zpravodajci a publicisté jako dodavateli námětů a témat do Aperitivů, k čemuž pak 

literáti mohou zpracovat adekvátní díla, 

 100% „reprízovost“ pořadu oprávněná během prázdninových měsíců (červenec, 

srpen), mimo tyto měsíce uspokojivý poměr – max. 50% repríz ze zdrojů pražské 

literární redakce a 50% premiér se sponzorskou účastí, 

 možné je stáhnout pořad na půlhodinu či hodinu týdně a vysílat ho pak v sobotu nebo 

v neděli, nejvhodnější by byla hodinová délka, pak by pořad mohl obsahovat jak 

literaturu, tak eventuelně i literárně-publicistickou část, 

 důležité je ale udržet každodenní literaturu, 

 navrženo 12 citátů pro inspiraci - na každý měsíc po jednom, k nim pak přiřazovat 

literaturu, např.: „Existuje mnoho způsobů, jak projevit odvahu,“ řekl. Po chvíli dodal: 

„Jedním z nich je dojít až na konec cesty, kterou jsme si zvolili, i když víme, že nevede 

nikam…“ Stiskl mi ruku a ihned odešel. / Ch. Bertin - Deník zločinu nebo „Chceš 

realizovat své sny, probuď se!“ / R. Kipling, „Není velikosti tam, kde není prostota, 

dobro a pravda.“ / L. N. Tolstoj. 

Kvůli nedostatku zdrojů vysílání Literárního aperitivu v roce 1995 končí173.  

Regiolit174 

Pořad je připravován M. Antonem, od podzimu roku 1996 již v dramaturgii A. Zemančíkové. 

Zaměřen na regionální tématiku, v posledním půlroce roku 1995 se pro nedostatek 

regionálních autorů a námětů objevuje odklon od regionální literatury. Tato tématika se však 

navrací v roce 1996. 

K významným Regiolitům tohoto roku patří díly, přinášející např. portrét básnířky A. 

Antošové či portrét o básnířce K. Erbové, která svou tvorbou přesahuje regionální hranice. 

Zmínit je potřeba také pořad Chebské jesličky, uvedené o vánočním čase a připravené A. 

Zemančíkovou v režii M. Buriánka.175 Jedním z prvních rozhlasových pořadů, kterým se A. 

Zemančíková v plz. rozhlase představuje, je pořad Chebský pilát z října 1996, pojednávající o 

                                                 

 

173 Programové schéma od 2. 1. 1996. 1996. Dokument uložen v Archivu ČRo v Praze. 
174 Květen 1996 – RVRT – ČRo Plzeň – bilance. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 

175 Slovesná výroba v prosinci 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 



88 

 

nacistickém soudci JUDr. E. Czernym176. 

Dobrý den, Francie! 

Seznamuje posluchače s literaturou z Francie. Pro rok 1996 pořad ale zrušen v souvislosti se  

změnami nového programového schématu. Klasická literatura přechází již do Grandionu. 

Echo 

Krátký literární pořad, zařazený do blokového pořadu Koktejl před dvanáctou od roku 1996, 

kdy ve vysílání de facto střídá Literární aperitiv177. Na pořadu Koktejl spolupracuje několik 

autorů z různých redakcí plz. studia178. 

 

Další významné počiny redakce 

Vzpomínka na Svatoslava Papeže179 – rozhlasové pásmo v režii M. Buriánka 

Šance hazard – dokumentární pořad natočený pro celoplošný vysílací okruh;  je: „koncipován 

jako rozhlasové obrazy o hře na štěstí a svou realizační náročností se vyrovnal rozhlasové 

hře“180. Režisér M. Buriánek se s pořadem účastní rozhlasového festivalu Premios Ondas 

v Barceloně (Ročenka ČRo 1996, s. 26).  

Marilyn Monroe 54-58-91, aneb není nad showbusiness181 - memorabile o životě filmové 

hvězdy Marilyn Monroe, natočeno pro celoplošný vysílací okruh. 

2.1.3 Programová schémata 

Schémata182 

Týden: 10. 5. – 17. 5. 1993  

So: 15. 5. 1993 

                                                 

 

176 Přehled výroby slovesné umělecké realizace – říjen 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
177 Programové schéma od 2. 1. 1996. 1996. Dokument uložen v Archivu ČRo v Praze. 
178 Týdeník Rozhlas: Programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis. 1996, roč. 6, č. 1-26. 
179 Výroba slovesné tvorby v měsíci lednu roku 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
180 Slovesná umělecká realizace v měsíci dubnu. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
181 Realizace slovesných pořadů v červnu 1996. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
182 Týdeník Rozhlas: Programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis. 1993, roč. 3, č. 1-26; 1994, roč. 4, č. 1-

52; 1995, roč. 5, č. 53/1-26; 1996, roč. 6, č. 1-26. ISSN 1213-2098.  
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9.30 – 10.00 Listování pamětní knížečkou 
kantora F. T. Spillara 

 

Ne: 16. 5. 1993 

16.00 – 16.30 Literární grandion. Listy hetér 

aneb O erotismu v nejzralejším 

věku.  

 

 

Týden: 9. 5. – 15. 5. 1994   

Po – Pá: 9. 5. – 13. 5. 1994 

14.30 – 15.00 (po) Regiolit 

  

So:  14. 5. 1994 

10.30 – 11.00 Literární grandion 

13.00 – 14.00 Hra pro děti (Praha) 

15.00 – 16.00 Studio ex libris 

 

 

Ne: 15. 5. 1994 

11.00 – 11.30 Regiolit: ukázky prací 

západočeských autorů 

13.00 – 14.00 Pohádka (Praha) 

 

 

Týden od 8. 5. – 14. 5. 1995 
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St: 10. 5. 1995 

11.30 – 12.00 Literární aperitiv (út-pá) 

 

So: 13. 5. 1995 

9.00 – 9.30 Literární grandion 

13.00 – 14.00 Hra pro mládež (ČRo2) 

 

 

Ne: 14. 5. 1995 

9.30 – 10.00 Dobrý den, Francie! 

13.00 – 14.00 Pohádka pro děti (ČRo2) 

 

Týden od 13. 5. – 19. 5. 1996  

St: 15. 5. 1996 

11.03 – 12.30 Koktejl před dvanáctou (hudebně 

kulturní směs) – nabízejí K. Bodollová 

a J. Kopejtko (po); A. Ouředníková a 

M. B. Karpíšek (st); J. Šťastná a P. 

Vacek (út); K. Bodollová a J. Šobr (čt); 

A. Ouředníková (pá)  

 

So: 18. 5. 1996 

9.30 - 10.00 Regiolit: literatura autorů západních 

Čech 

 

Ne: 19. 5. 1996 
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9.30 – 10.00 Literární grandion (světová literatura 

v dramaturgii T. Hudce) 

                                                                                                                           

Z týdenních schémat183 zaměřených na pořady slovesně-uměleckého programu, vysílaných 

v měsíci květnu (vztahováno buď ke 3. nebo 2. týdnu měsíce), si jistě není možné vytvořit 

komplexní přehled o programu plz. studia. To ani není jeho cílem. Náhled na program 

v tomto menším měřítku konkrétního časového údobí o něm i tak nemálo vypovídá a slouží 

jako doplněk informací, získaných z jiných zdrojů.  

Údaje k jednotlivým rokům jsou zřetelné již z tabulek. Komentář ke schématům se zaměřuje 

na informace o pohybu jednotlivých pořadů v časech vysílání, jejich pravidelnost, příp. délku 

trvání.  

 Protože o pořadu Listování pamětní knížečkou kantora F. T. Spillara není známo více 

informací než pouze z předkládaného schématu, lze o něm ze zmínek v teoretické části 

práce o obecné neukotvenosti schématu těchto let184 usuzovat, že je buď 

jednorázovým literárním pořadem nebo pořadem s ne příliš dlouhou setrvačností ve 

schématu. Spíš se jedná o variantu první. V podobném vysílacím čase a se stejně 

dlouhým trváním se o dva roky později vysílá Literární grandion.  

 Literární grandion je ve schématu poměrně hojně přesouván. Ještě v roce 1993 je 

zařazen na nedělní odpoledne od 16.00, o rok později je už přesunut na sobotní 

dopoledne od 10.30, v roce 1995 zůstává sice v dopoledním sobotním čase, ale 

začátek jeho vysílání je posunut o hodinu a půl dříve a roku 1996 kotví opět v neděli 

v dopoledním čase od 9.30. Ve schématu se vyskytuje po všechna léta tohoto období a 

stále neopouští délku 30 minut. 

 Pohádka, Hra pro děti a pořad Studio ex libris jsou vysílány v roce 1994 o víkendu po 

obědě v odpoledních hodinách. Hra pro děti a Studio ex libris v sobotu, Pohádka po 

poledni v neděli. Kvůli stále platnému předpokladu neukotvenosti schématu a absenci 

                                                 

 

183 Týdeník Rozhlas: Programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis. 1993, roč. 3, č. 1-26;1994, roč. 4, č. 1-

52;1995, roč. 5, č. 53/1-26; 1996, roč. 6, č. 1-26. ISSN 1213-2098.  
184srov. BURIÁNEK, M.; VACULÍK, O.: Umělecká rozhlasová slovesnost od roku 1990. 91s. In: 

KLAUSNEROVÁ 2005, 200 s 
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dalších upřesňujících informací k pořadům, nelze ani v tomto případě s určitostí říci, 

s jakou pravidelností jsou tyto pořady skutečně vysílány. Studio ex libris další léta 

schéma již neobsahuje. Hra pro děti je v roce 1995 ve stejném vysílacím čase 

transformována do Hry pro mládež, Pohádka v dalším roce a ve stejném čase 

obohacena o přívlastek, tím pádem i své určení: pro děti. Hra pro děti, Hra pro 

mládež i Pohádka a Pohádka pro děti jsou, jak napovídají schémata, programové řady, 

v nichž má prostor vysílání ČRo2/ Praha. Jak hry, tak pohádky mají hodinové trvání. 

V roce 1996 tyto řady ze schématu plz. studia mizí. 

 Regiolit je v těchto schématech uveden v letech 1994 a 1996. V roce 1994 v neděli se 

začátkem od 11.00 a v půlhodinové délce. O pracovních dnech je tento rok podle 

předkládaného schématu vysílán ještě v odpoledním čase od 14.30 s délkou trvání také 

30 minut. Ze schématu k roku 1996 lze poznat, že se jeho jediný vysílací čas 

v týdenním schématu posouvá na sobotu od 9.30. Délka trvání zůstává neměnná.  

 Pořad Dobrý den, Francie! se ve schématu vyskytuje pouze v nedělním dopoledním 

čase od 9.30 v roce 1995. O rok později už místo něj ve stejném čase jde pořad 

Literární grandion. 

 Literární aperitiv je vysílán v roce 1995 kromě pondělí každý všední den okolo 

poledne od 11.30 s délkou přibližně 30 minut. 

 Koktejl před dvanáctou přichází s rokem 1996 každý všední den v poledním čase od 

11.03 s trváním do 12.00. Jde o tzv. hudebně-kulturní směs, která obsahuje různé typy 

příspěvků jako např. i literární útvar Echo, které v tuto dobu provází posluchače 

literaturou během 10 vysílacích minut.  

Ze schématu vyplývá, že v roce 1993 není vysílán žádný LD pořad ve všedním pracovním 

dni, příp. se může jednat o pořady, do schématu zařazené jednorázově nebo v nepravidelných 

intervalech, proto se ve schématu konkrétního květnového týdne nevyskytují. Během let 1994 

a 1995 je možné pustit si v odpoledních hodinách hry a pohádky pro děti či mládež. Jedná se 

o reprízy vysílání ČRo2/Praha. Programové řady tohoto typu ČRo Plzeň v dalších letech kvůli 

jejich nízké poslechovosti (platí hlavně pro sobotní hru) nevysílá185. Příp. se může v programu 

dalších let objevit jednorázově vysílaná hra či pohádka. Např. pohádky jsou pravidelně 

                                                 

 

185 Programové schéma od 2. 1. 1996. 1996. Dokument uložen v Archivu ČRo v Praze. 
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vysílané až do dnešních dnů ve svátečních schématech. Obecně je v období od roku 1993 do 

1996 možné najít LD pořady delšího trvání spíš o víkendech. V roce 1994 je pořad Regiolit 

vysílán nezvykle ve všední den a v neděli. Zmínka v teoretické části práce o jeho pravidelném 

sobotním čase se týká, jak lze již odvodit ze schématu roku 1996, spíš až pozdějších období. 

Pravidelná četba - většinou na pokračování se v roce 1995 odehrává každý všední den kromě 

pondělí v Literárním aperitivu. Ve schématu se tento pořad ovšem na dlouhou dobu 

neusazuje, neboť jeho pravidelný charakter již z počátku roku 1996 přejímá kratší útvar, 

„desetiminutovka“ Echo, vysílaná každý všední den jako vstup v rámci živě moderovaného 

Koktejlu před dvanáctou.  

2.2 Období 1997 – 2000 

2.2.1 LD redakce, její dramaturgie a spolupráce s celoplošnými stanicemi 

Personální obsazení redakce a náplň činnosti jejích členů 

Ředitel studia, V. Bako, má podle organizačního schématu z roku 1998186 na starosti několik 

náměstků i šéfredaktora. Šéfredaktor vede Programové centrum, Redakci zpravodajství, 

Redakci volné rozhlasové tvorby, Hudební redakci a Slovesnou uměleckou tvorbu.  

„Po založení MRSUT jsem začal sám plus externisté a dominantní externistka byla A. 

Zemančíková.“187 

Během let 1997, 1998, 1999 celkový stav zaměstnanců studia stagnuje, pohybuje se okolo 

počtu 70 pracovníků. V roce 2000 dochází k jejich významnému přerozdělení, ne 

k dramatickému snížení stavů. Od roku 1997 v něm pracuje více externistů. M. Buriánek, 

vedoucí redakce SUT a hlavní režisér slovesné tvorby v zápise o její výrobě sděluje, že větší a 

častější komunikace s externími spolupracovníky v době po zřízení redakce přispívá 

k: „nápaditější formě pořadů a invenčnímu přístupu tvůrců.“ 188 

K externistům SUT patří R. Janda189 (Regiolit), J. Jelenová190 (hlavně Grandion), T. Hudec191 

                                                 

 

186 Organizační schéma ČRo Plzeň platné od 1. 1. 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
187 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
188 Výroba SUT – únor 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
189 Podklady pro měsíční hodnocení – zpráva za SUT – duben 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka.  
190 Podklady pro měsíční hodnocení – zpráva za SUT – duben 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
191 Podklady pro měsíční hodnocení – zpráva za SUT – duben 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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(hlavně Grandion, občas Regiolit), A. Ouředníková192 (Grandion). Externě spolupracuje také 

studentka v té době 3. ročníku PF ZČU L. Kupčíková. Pod patronací M. Buriánka tak z této 

spolupráce vychází v roce 1997 např. pořad z řady Literární doteky o současné německé 

próze, v němž zaznívají komentované texty německých autorů O. Jägersberga a R. Wolfa193. 

Německojazyčné literatuře se věnuje L. Kupčíková i o rok později, kdy opět pod supervizí M. 

Buriánka připravuje např. pořad o švýcarskému dramatikovi a spisovateli M. Frischovi 

(Z deníku Maxe Frische)194, pořad z cyklu Grandion o tvorbě prozaika, dramatika, esejisty E. 

Canettiho195 nebo půlhodinové pásmo pro Vltavu z veršů, epigramů a prózy rakouského 

autora K. Krause. V jejím překladu a rozhlasové úpravě je na Vltavě vysílána i próza P. 

Handkeho Spisovatelovo odpoledne196.  

Na přípravě Regiolitu se externě podílí také známý rozhlasový autor J. Pour, díky němuž 

vzniká např. díl o lékařských historkách nebo v cyklu Zapomenutí básníci v rámci Regiolitu 

pořad o spisovateli, knězi a vychovateli Františkovi Pravdovi197. 

Rokem 1997 pokračuje éra šéfredaktora M. Antona. Na konci roku ve funkci končí, ale 

s rozhlasem spolupracuje ještě v začátku nového tisíciletí. V době působení redakce MRSUT 

dále vytváří díly pro vltavské řady (např. pokus o portrét básníka K. Šebka, kompozice Tanec 

v žiletkách či pro rozhlas adaptované povídky V. Woolfové Muž, který má rád lidi; Spojeni a 

odloučeni)198. V roce 1998 má autorsky na starosti Literární doteky.199 

Ke konci roku 1998 je váha tvorby literárních pořadů přenesena již na odpovědnou 

redaktorku, A. Zemančíkovou. Platí to i u velké části pořadu Literární grandion, nad nímž 

supervizi přebírá M. Buriánek. Grandion se na základě nové dramaturgické koncepce mění na 

Literární kaleidoskop. S přenesením odpovědnosti za tvorbu pořadu zároveň dochází k 

umenšení účasti na jeho přípravě u externistů T. Hudce a doktorky J. Jelenové.200 

 

                                                 

 

192 Hodnocení výroby v útvaru SUT. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
193 Zpráva o výrobě slovesné tvorby v SUT – měsíc září 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
194 Hodnocení činnosti SUT – leden 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
195 Zpráva o činnosti MRSUTU v měsíci dubnu 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
196 Zpráva o činnosti MRSUT v červnu 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
197 Hodnocení činnosti SUT – listopad 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
198 Slovesná umělecká tvorba – leden 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
199 Ohlédnutí za literárními pořady ČRo Plzeň v r. 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
200 Poznámky k dram. plánu. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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„A T. Hudec spolupráci s rozhlasem zrušil, jemu se nová koncepce nezamlouvala nebo 

nevím, ale nechal toho.“201 

T. Hudce koncepce změněného pořadu Grandion neoslovuje, příprava některých dílů pořadu 

je tedy svěřena dalším redaktorům J. Pourovi a J. Kastnerovi202. Dramaturgický plán pořadu 

Regiolit na rok 1999 připravuje A. Zemančíková, M. Anton je osloven ohledně přípravy 

návrhu titulů k Literárním dotekům. 

V prosinci se koná programová schůze, jíž se účastní A. Zemančíková, K. Bodollová, M. 

Buriánek a na níž je diskutována podoba, náměty a témata Literárních doteků pro rok 1999. 

Participace na přípravě pořadu Regiolit je pod vedením redaktorky A. Zemančíkové v roce 

1999 rozdělována mezi tyto pracovníky: E. Klausnerovou, M. Antona, J. Poura.  

„Externě jsem začal spolupracovat přibližně od března roku 2000, nastupoval jsem v době, 

kdy redakci řídila A. Zemančíková a ta dělala i dramaturgii většiny pořadů, takže jsem se 

vyvíjel rozhlasově pod jejím  vlivem. Dnes vnímám její dramaturgii i její spolupráci jako 

objevnou, širokou, kvalita těch pořadů byla vysoká, vycházela z toho regionu. Ona tady 

dělala řadu těch zapomenutých, německy mluvících autorů ze  západních Čech.“203 

 

D. Mačas přichází do redakce rozhlasu v roce 2000 a už i jako externista spolupracuje téměř 

na všech natáčených programových řadách, tedy i na Regiolitech či Kaleidoskopech, tehdy 

ještě Literárních kaleidoskopech. V nich ostatně zaznívají redaktorem zmíněné a A. 

Zemančíkovou na sklonku tisíciletí připravované Příběhy z pomezí aneb Bizarní zjevy 

německy psané literatury v západočeském pohraničí204. Jedním z krajů, kterému je 

v pořadových řadách věnována pozornost, je Chebsko.205 

„[…] A. Zemančíková tam žila. Měla tam spoustu vazeb, jak vlastně literárně, tak jako 

dokumentaristka. Jako autorka publicistických příspěvků zpracovala různé zajímavosti po 

vlastivědné stránce, i co se týče osobností. Současně dokázala ke spolupráci přitáhnout 

spoustu lidí. Původně to rozhlasáci třeba nebyli, původní profesí byli např. archiváři, 

                                                 

 

201 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
202 Ohlédnutí za literárními pořady ČRo Plzeň v r. 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
203 Osobní rozhovor s P. Hynčíkovou a D. Mačasem, 15. 12. v Plzni.   
204 Název převzat ze scénáře pořadu. Scénář: Příběhy z pomezí (Bizarní zjevy německy psané literatury 
v západočeském pohraničí. 2001. Archiv ČRo v Praze. 
205 Osobní rozhovor s P. Hynčíkovou a D. Mačasem, 15. 12. v Plzni.   
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historici. Tou spoluprací na scénáři pak došli k výslednému tvaru.“206 

Do Kaleidoskopu A. Zemančíková vybírá témata podle toho, co se kde dočetla či dozvěděla 

z přednášek. Pročítá muzejní sborníky a archivní dokumenty, v nichž jsou uloženy studie, 

obsahující často překlady děl nebo záznamy o různých vědeckých objevech jejich autorů. 

Čerpá i z vlastní četby (tamtéž).  

„[…] dost jsem se tomu věnovala, chodila jsem třeba pravidelně na Smetanovské dny. Byla 

jsem na letní akademické škole v Chebu, kterou pořádal Boldt, Frank Boldt, německý 

historik, který se usadil v Chebu. Z toho taky vznikly inspirace. A pak, to je taková hrozná 

dramaturgická berlička, ale pomůže to, vědecká knihovna vždycky vydává kalendárium a 

tam byly výročí a najednou, když člověk zjistil, že je třeba 150. výročí narození V. Budila, 

tak věděl, že musí udělat pořádný pořad o V. Budilovi207, když to byla taková velká postava 

plz. divadla. Tam právě člověk narazil na to, že musíme udělat teď např. Skupu nebo 

Trnku. Pak už jsme do toho zahrnovali velké, ale i menší zjevy… tak to tak člověk 

prolistoval ty sborníky a ročenky (tamtéž).“ 

Ať už jsou hrdinové pořadu Kaleidoskop neznámými autory či osobnostmi s přesahem do 

obecné, velké kultury a dějin národa, které díky knihovnickým a archivním pomůckám není 

tak náročné objevovat, má rozhlasová dramaturgie regionálního vysílání podle A. 

Zemančíkové prostřednictvím pořadů vyprávět příběh regionu (tamtéž). V západočeském 

kraji se: 

„[…] skládá právě z těch Čechů, Němců, Židů… klasiků, kteří měli velký význam pro 

kulturu jako např. J. Kvapil208, autorů, kteří úplně zapadli, ale když to člověk vytáhne a 

něco se z toho přeloží, zejména z těch německých, tak se najednou ukáže nějaký zvláštní 

druh života v té lokalitě. To se hodně týkalo Egerlandu. Pak tam působily úplně světové 

veličiny, např. na Kynžvartu Metternich. To je taky důvod představit ho jako osobnost, čím 

zasáhla do těch západních Čech […] (tamtéž)“ 

                                                 

 

206 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
207 V. Budil – Narozen 19. 10. 1847 v Praze, zemřel 26. 3. 1928 v Plzni. Herec, divadelní ředitel, režisér 
Zakladatel rozvětvené herecké rodiny, k níž patřila např. mj. dcera Anna, vnučka Jiřina Steimarová, pravnuci 

Evelýna Steimarová a Jiří Kodet i jeho dcera Barbara Kodetová (srov. KLOSOVÁ, L.: Budil, Vendelín 

[online]. In: Česká divadelní encyklopedie. 2004 [Cit. 2018-7-25]. Přístupné z:  
http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Budil,_Vendel%C3%ADn). 
208 J. Kvapil - narozen 25. 9. 1868 v Chudenicích, zemřel 10. 1. 1950 v Praze. Režisér, dramatik, libretista, 
dramaturg, překladatel, kritik. S jeho jménem „spjata éra Národního divadla po změně vedení 1900. Je 
pokládán za zakladatele české moderní režie.“ HYVNAR, J.; ŠORMOVÁ, E.; TOPOLOVÁ, B.: Kvapil, 

Jaroslav. [online]. In: Česká divadelní encyklopedie. 2015 [Cit. 2018-7-25].  Přístupné z:  
http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Kvapil,_Jaroslav  
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Dramaturg vybírá témata, osobnosti, sestavuje plán. Postupně se rodí představa, kdo se čeho 

chopí, a oslovují se autoři. Vzniká scénář jednotlivého pořadu (tamtéž).  

„No, ono to má vlastně dvě roviny. Jedna rovina je sestavit vysílací plán, repertoár. Jde o 

to, aby to mělo nějaký smysl, aby to vedlo odněkud někam, aby tu sezónu, když ji člověk 

odposlouchá nebo když si ji jen prohlédne na plakátě, tak aby poznal, kam to těleso míří, 

jestli jde po bulváru nebo po klasice nebo jestli se to tak střídá. A pak je vnitřní dramaturgie 

pořadu a to je otázka, za který konec to téma vzít a co vlastně chceme sdělit, aby to nebylo 

jenom ploché představení, že v 19. stol. v Chebu žil člověk, který se jmenoval Alois John, a 

teď faktograficky udělat slovníkový heslo, ale aby z toho vylezla nějaká plasticita a 

objevily se ještě nějaké další roviny regionu nebo té činnosti (tamtéž).“ 

A. Zemančíková je kromě koncepční tvorby pro slovesnou redakci v roce 2000 zaměstnána i 

jejím vedením. Právě v tomto roce je před ni jakožto vedoucí redakce postaven nelehký úkol, 

spojený s připravovanou reorganizací programového útvaru studia. Podle návrhů této 

reorganizace, předložených ředitelem studia již z kraje roku a v oficiální verzi přijatých 

Programovou radou ČRo 22. 7. 2000, transformovat redakci slovesné tvorby. 209  

Návrh zavádí změny s cílem:   

 „zlepšení řízení publicistiky a jejího propojení s celým programem 

 kvalitní pokrytí služeb převážně kmenovými redaktory 

 dokonalejší využití redaktorů pro činnosti bližší jejich individuálním schopnostem  

 úspora nákladů za nerealizovanou práci externistů  

 využití pracovníků rezerv pro oddělené vysílání Karlovarského kraje210“ 

 Podle přijatých návrhů reorganizace dochází k přerozdělování pracovníků, které zasahuje i 

redakci SUT. Mění se na Redakci kultury, hudby, umělecké tvorby a realizace. Její redaktoři 

mají zvládat více činností najednou, např. u redaktorů hudebních nestačí moderování, je 

potřeba, aby si osvojili i další činnosti spojené s chodem redakce. Redakce Kultury má zajistit 

„jednotně řízenou kulturní publicistiku“, což se má stát: „předmětem řídící praxe nového 

šéfredaktora a vedoucího redakce“ (tamtéž). Celkový počet zaměstnanců se v nově 

koncipované redakci ustaluje na počtu šesti pracovníků, z toho dvou pro oblast slovesné 

umělecké tvorby. Zaměstnanci mají přímou odpovědnost šéfredaktorovi (tamtéž).  

                                                 

 

209 Poznámky k rekonstrukci víkendového schématu. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. 
210 Návrh reorganizace programového úseku ČRo Plzeň (předložení k veřejnému seznámení). 2000. Z osobního 
archivu M. Buriánka. 
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Základní řád organizace práce v Programovém úseku stanovuje, že se mají prolínat pracovní 

náplně jednotlivých redaktorů. Tím se má zajistit „plné využití pracovní kapacity všech 

redaktorů“ a docílit: „maximální zastupitelnosti, využití jejich schopností, možností a úspor 

nákladů za externí pracovní náhrady“.211 Povinností všech redaktorů se stává i tvorba 

publicistických příspěvků a rubrik v míře odpovídající schopnostem pracovníků a jejich 

platovému zařazení. 

Navržené změny jsou zaváděny v průběhu od 1. 7. 2000 do 1. 10. 2000 (tamtéž). 

V dokumentu Poznámky k rekonstrukci víkendového schématu z 28. 7. 2000212 podává A. 

Zemančíková řediteli studia zprávu o tom, v jaké konkrétní podobě se plánované změny 

mohou uplatnit v chodu a tvorbě nové redakce. Na konci dokumentu ale zdůrazňuje, že je 

nutné vše řešit ve společné diskuzi pracovníků, na které změny doléhají. 

V těchto poznámkách jsou navrhovány nové pořady, konkretizována dramaturgie. Vznikající 

redakce se má věnovat jak umělecké tvorbě slovesné, tak i dokumentární a publicistické. 

Posun k dokumentaristické a hlavně publicistické činnosti redaktorů lze označit za rozdíl 

nejzásadnější ve srovnání s činností redakce MRSUT.                                                            

V oblasti externí spolupráce se mají změny v příp. Redakce Kultury týkat eliminace objemu 

práce pro externisty, zaměřené hlavně literárně. Je plánována širší spolupráce s externisty, 

kteří mají větší zájem o publicistiku. Přínos vidí A. Zemančíková v personálním rozšíření 

redakce o jednoho člověka, díky čemuž by v rubrikách mohl nastat větší pořádek. Z dnešního 

pohledu, kdy je s redakcemi obecně již de facto neodmyslitelně spjato využívání internetové 

komunikace, lze jako jistou kuriozitu vnímat požadavek, aby se při příležitosti vzniku 

reformované slovesné redakce pro ni pořídil již: „slušný počítač s možností posílat a přijímat 

e-mail“213.      

                                                                                                                                              

Pracovní hodiny v týdnu v roce 2000 – Alena Zemančíková 

příprava dvou půlhodin: Regiolit, Literární kaleidoskop 

                                                 

 

211 Návrh reorganizace programového úseku ČRo Plzeň (předložení k veřejnému seznámení). 2000. Z osobního 
archivu M. Buriánka. 
212 Poznámky k rekonstrukci víkendového schématu. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. Jedná se o Zápis 
z programové porady, konané o den dříve. 
213 Poznámky k rekonstrukci víkendového schématu. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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Literární doteky  

Divadelní zápisník  

Pracovní hodiny v týdnu v roce 2000 – Miroslav Buriánek  

režie dvou půlhodin: Regiolit, Literární kaleidoskop 

Literární doteky  

administrativa  

reklamy 

 

Pracovní hodiny u obou těžko spočitatelné. Započítat je nutno: telefonní komunikace, 

výjezdy, náhlá práce – aktualita atd. (tamtéž). 

„[…] takže s Alenou jsme takhle byli. Byla to obapolná tvůrčí spolupráce, pak se přidal O. 

Vaculík. Alena přinášela témata, bavili jsme se o nich, tvořili jsme spolu. K jejím 

dramaturgickým plánům jsem přičiňoval také nějaké poznámky už z hlediska i realizačního 

a seděli jsme nad scénářem. Nad tím pořadem, nad textem toho pořadu a já sděloval své 

představy. Vyměňovali jsme si na to názory, korigovali je, diskutovali jsme obsazení, 

všechno se odvíjelo v tomto tvořivě-souznělém duchu.“214 

O emancipaci plz. rozhlasu a statické literatuře mluví O. Vaculík: 

„Já jsem tam působil od roku 2000, i když nejdřív jsem byl vedoucím zpravodajství a pak 

jsem byl šéfredaktorem. Byla to zajímavá doba, kdy se rozhlas velice snažil i v souladu 

s tehdejším ředitelem Mgr. Bakem jaksi se emancipovat a dokázat na té regionální úrovni 

dělat všechny rozhlasové žánry - i ty složitější, těžší. A taky do toho byla vřazená literatura 

a to nebylo zcela jednoduché, protože v té době se literatura považovala za něco, co je spíš 

statické, jednoduše přijde herec a čte […]“.215 

Dramaturgie redakce 

„Když jsem přišla do plz. rozhlasu, přijímal mě ředitel studia. A on byl nositelem toho 

trendu, aby se regionální rozhlas opravdu věnoval regionu a aby se jeho umělecké a tvůrčí 

síly nezabývaly  prací pro celoplošné stanice nebo ne výhradně, ale aby se tedy snížily zase 

zpátky k tomu regionu a začaly pro něj pracovat jaksi s využitím všech svých schopností, 

což do té doby tak úplně nebylo a upřímně řečeno, dneska už to tak zase není. To bylo 
                                                 

 

214 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
215 Osobní rozhovor s O. Vaculíkem na radnici v Hořovicích, 22. 12. 2017. 
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takové jako velmi intenzivně regionální období, které ještě posílilo, když se do Plzně jako 

šéfredaktor dostal Ondřej Vaculík.“216 

A. Zemančíková zde charakterizuje dobu dramaturgického obratu, který se odehrává 

v pojednávaném období, mimo jiné v letech, kdy probíhá tzv. modernizace programu. 

Vysílání nejen slovesného uměleckého programu se začíná orientovat hlavně na region a jeho 

posluchače. Konkrétně v pořadech slovesné umělecké tvorby se tento příklon k regionu 

projevuje častějším využíváním dokumentárních postupů a regionálních zdrojů (Ročenka  

ČRo 2000217). Zpracovávání regionálních témat se ve vysílání plz. rozhlasu projevuje již 

v letech dřívějších - především po roce 1993, ale ke zřetelným změnám dochází až v 2. pol. 

90. let.218 

Ve slovesné umělecké tvorbě lze jako pomyslný milník tohoto obratu označit závěr roku 

1998. Tehdy se mění koncepce pořadu Literární grandion.219 Ostatně rok 1998 je v Ročence 

ČRo (1998220) označen celkově jako rok zvyšování kvality programu, projevující se v celé 

dramaturgii vysílání. Dochází k dosud nejvyšší úrovni modernizace. Nicméně pořad221 

Grandion, přinášející témata, spojená s cizojazyčnou literaturou, zaniká a mění se na Literární 

Kaleidoskop, literární kaleidoskop regionu.222 

Rokem 1999 je modernizace programu téměř dokončena. Přelomový rok 2000 a koncepci 

vysílání vystihuje článek V. Baka v Ročence ČRo (2000) následujícím vyjádřením: 

 

„V programu regionálních stanic je obecně potřeba slučovat: prvky zpravodajské, 

publicistické, kulturně-umělecké, hudební v šíři tradic stanice a zájmů posluchačů regionu, 

prvky zábavné a stimulační, ale i menšinové potřeby posluchačů, vše z regionálních zdrojů, 

od lokálních a málo známých mimo vlastní sídla až po rozměry přesahující region.“ 

 

Hlubokému zájmu slovesné redakce o zpracování témat, nabízejících se v oblastech 

                                                 

 

216 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
217 Ročenka ČRo 2000 nemá stránkování. 
218 Ročenka ČRo 1994, s. 28-29; Ročenka ČRo 2000 
219 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
220 Ročenka ČRo 2000 nemá stránkování. 
221 Detailní informace ke koncepci pořadů slovesné redakce v rámci období 1997 – 2000 přináší odpověď 
k výzkumné otázce číslo 2. 
222 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
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západočeského pohraničí, jistě nahrává takto vyjádřená koncepce regionálního vysílání. 

Protože je ovšem slovesná umělecká tvorba plz. studia podřízena diktátu zpravodajsko-

publicistického formátu stanice, je pro ni důležité připomínat, že tato témata stojí za 

zpracování nejen ve formě předání informací, ale také LD a dokumentární formou. V tomto 

duchu se nese komentář A. Zemančíkové, adresovaný řediteli V. Bakovi o významu 

rozhlasové slovesné umělecké tvorby pro regiony Chebska, Mariánskolázeňska či Ašska. 

Podle jeho autorky je nutné mít stále na zřeteli, že:  

„[…] pohraniční oblasti jsou politicky i sociálně zanedbávané. Že se tam život v mnohém 

ohledu od převratu zhoršil, že tato oblast má specifika, která se pádem železné opony 

neztratila, naopak: problém cizinců, zahraničních podnikatelů, rozvráceného zemědělství 

atd.“223 

A dále zdůrazňuje, jak zásadní je význam práce regionálních rozhlasových pracovníků 

v těchto oblastech, protože: 

„[…] tohle nikdo z centra neudělá, nebudou-li profesionálové denně pracující v regionech. 

Historie nás dosti důkladně poučila, že to, co se zanedbává v regionech, nakonec se zvrhne 

v celonárodní katastrofu. Rozhlas prostě musí být přítomen i na místech odlehlých, neboť 

jedině tak může správně informovat o celku dění ve státě. A když říkám informovat, 

myslím i tu obraznou, nepřímou informaci prostřednictvím složitějších i uměleckých forem 

(tamtéž).“ 

Spolupráce LD redakce s pražskými celoplošnými stanicemi 

O spolupráci s celoplošnými stanicemi, a sice s ČRo3 a ČRo2, se mluví např. v programových 

cílech ČRo Plzeň pro rok 2000, formulovaných ředitelem V. Bakem. Zde jsou uvedeny ty 

informační body, které mají souvislost se slovesně-uměleckým vysíláním plz. studia: 

 „ideální model je těžké navrhnout, měli bychom si dát za cíl budovat a zlepšovat spolupráci stávající, 

což však bez vědomí potřeby regionální participace u všech tvůrců na celostátních okruzích (nejen 

zpravodajské spolupráce) nebude možné 

 pružnější forma individuální spolupráce tvůrců, dramaturgie a programových prvků s redakcemi 

pražských stanic, v příp. Plzně zdařilá se slovesnými redakcemi ČRo3; každopádně však spolupráce 

nejen ve zpravodajství a publicistice znamená pěstování žánrů uplatňovaných na ČRo2 a ČRo3 ve 

studiích ČRo a jejich zařazení do vysílacího schématu studií; neznamená to primitivní kopírování 

                                                 

 

223 Komentář A. Zemančíkové k situaci vzniku nových studií. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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schématu či programů ČRo2, ČRo3, ale skromnější a regionálně zaměřené přípravy obdobných žánrů 

a obohacujících regionální vysílání224“ 

 

Z těchto bodů lze vyčíst, že ředitel V. Bako za aktivní spoluprací plz. studia s oběma 

celoplošnými stanicemi stojí a preferoval by ji spíš ještě zintenzivnit. Spolupráce by rozvinula 

ty žánry, které ČRo2 a ČRo3 pěstují, což ředitel vnímá jako obohacení regionálního vysílání. 

V rámci zefektivnění této spolupráce by zvýšil podíl slovesné umělecké prvovýroby 

v dramaturgii ČRo3 v Plzni, za důležité totiž považuje vytyčit si do budoucna společný cíl: 

využívat moderní plovoucí studia plz. rozhlasu.225 Doplňuje, že spolupráce s ČRo2 není ještě 

přesně určena.  

Nejen ředitel V. Bako, ale i redakce SUT vnímá spolupráci s celoplošnými stanicemi jako 

podnětnou a přínosnou. Názor A. Zemančíkové je výmluvný. Navíc přínosy spolupráce 

rozšiřuje o další aspekt - hledisko posluchačů. Tehdejší vedoucí slovesné redakce připomíná, 

že díky spolupráci plz. studia a celoplošných stanic je u jejich posluchačů rozvíjena znalost 

západočeského regionu. Tato spolupráce tedy přispívá k propagaci tzv. regionalismu u české 

veřejnosti, o rozšiřování jejího povědomí o regionální oblasti. Dále připojuje poznámku o 

zpracovávání zejména velkých a nosných témat plz. studiem pro celoplošné okruhy a 

podotýká, že když by nebylo: „každodenního regionálního kontaktu, nepřicházeli bychom ani 

na ta nosná témata.“226 Význam regionální tvorby a kultury regionu obecně pro celoplošné 

vysílání je tím zdůrazněn.  

Spolupráce s Vltavou 

 „To je tak. Tehdy byl takový systém, když jsem začínala v Plzni, že Vltava poslala do 

regionu, do některých jo, do některých ne, podle toho, jak to bylo zavedeno, objednávku, že 

od nás chtějí, abychom tam natočili tolik a tolik povídek, dvě četby na pokračování, jeden 

Páteční večer atd., ale nedávali nám témata, dávali nám kvantitativní objednávku a my 

jsme navrhovali, co bychom si mysleli, že by mohlo být. Někdy jsme vycházeli právě 

z toho regionálního večera, že třeba, když bylo velké výročí V. Budila, tak jsme udělali 

velký dvouhodinový Páteční večer na téma V. Budil.“227 

                                                 

 

224 Programové cíle ČRo Plzeň v r. 2000. Zadání ředitele úseku programu ČRo. 1999. Z osobního archivu M. 
Buriánka. 
225 Zefektivnění spolupráce s celoplošnými stanicemi a studii ČRo. 1999. Z osobního archivu M. Buriánka.225 
226 Komentář A. Zemančíkové k situaci vzniku nových studií. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. 
227 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
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Pravidelná spolupráce s redakcemi ČRo Vltava228 

Komunikace probíhá s odpovědnou redaktorkou B. Stárkovou229 a šéfredaktorem Literární 

redakce ČRo Vltava J. Halasem230 a také zástupci Redakce rozhlasových her a dokumentu, 

např. odpovědným redaktorem J. Vondráčkem nebo dramaturgem dr. Z. Boučkem.  Za plz. 

stranu pořady pro pražské vysílání domlouvá hlavně M. Buriánek, pořady také natáčí, a sice 

v koncepcích M. Antona nebo A. Zemančíkové. Realizovány jsou pořady např. do těchto řad: 

 Četba na pokračování: dramatizovaná/dialogizovaná 

 Příběhy 

 Zrcadlení - cyklus 

 rozhlasové hry 

Častá spolupráce s ČRo2231  

 Na nedělní vlně Plzně 

Spolupráce s kolegy z ostatních redakcí plz. studia 

Požadavky na přípravu kratších literárních útvarů, příspěvků se objevují často např. od 

kolegů, připravujících pořady publicistického typu. Četba domlouvána do pořadů Jiřiny 

Šťastné, např. pro Hosta do domu.232 

 

Pravidelné pořady/příspěvky233 

                                                 

 

228 Např. Výroba SUT – únor 1997. 1997.; Hodnocení činnosti SUT – listopad 1997. 1997.; Zpráva o činnosti 
SUT za měsíc srpen 1998. 1998.; Zpráva o činnosti SUT  - září 1998. 1998.; Vše z osobního archivu M. 
Buriánka. 
229 Hodnocení výroby v útvaru SUT. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
230 Zpráva o činnosti MRSUT – listopad 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
231 Např. Podklady pro výroční zprávu. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
232 Např. Hodnocení činnosti SUT – listopad 1997. 1997.; Zpráva o činnosti I./IV. roku 1999. 1999. Oba 

materiály z osobního archivu M. Buriánka. 
233 Např. Výroba SUT – únor 1997. 1997.; Podklady pro měsíční hodnocení – zpráva za SUT – duben 1997. 

1997.; Hodnocení výroby v útvaru SUT. 1997.; Hodnocení činnosti SUT – prosinec 1997. 1997; Hodnocení 
činnosti SUT – prosinec 1997. 1997; Hodnocení činnosti SUT – březen 1998. 1998.; Zpráva o slovesné 
umělecké realizaci za měsíc únor 1998. 1998; Zpráva o činnosti SUT – září 1998. 1998; Ohlédnutí za 

literárními pořady ČRo Plzeň v r. 1998. 1998.; Zpráva o slovesné umělecké realizaci za měsíc únor 1998. 

1998; Zpráva o činnosti SUT – září 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. Hodnocení činnosti SUT – 

leden 1998. 1998; Zpráva o slovesné umělecké realizaci za měsíc únor 1998. 1998. Vše z osobního archivu M. 
Buriánka. 
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 Na křesťanské vlně, 

 kratší prozaické texty do pořadů: Doteky dobra, Chvála ztišení, Host do domu, 

Příběhy lásky v dějinách, Zadáno – možná právě pro Vás, 

 poznámky a fejetony, 

 reklamy a jiná drobné práce. 

Celkový pohled na prvovýrobu LD redakce 

Tabulky prvovýroby v ČRo Plzeň  

 

Prvovýroba ČRo Plzeň v letech  1997  -  1998234 

 1997 1998 1999 

Rozhlasové hry 229 117 200 

Četba na pokračování (dramatizace) 1854 845 1686 

Ostatní četby 3142 5385 3153 

 

Z počtu minut natočených pořadů/žánrů vyvstává, že nejvíce je za všechny tři roky zastoupen 

žánr nedramatizované četby, respektive kategorie: ostatní četba. Číslo zahrnuje i literární 

pásma, jak tabulka udává. Nejvíce pořadů tohoto typu je natočeno v roce 1998. Znovu se 

objevují rozhlasové hry a to ve všech třech letech. Nicméně pokud převedeme počet minut na 

jednotlivé kusy a uvažujeme-li rozhlasovou hru v délce 60 minut, je jasně vidět, že se nejedná 

o nijak závratné číslo, zhruba o dvě až tři rozhlasové hry v roce. Oproti letům 1994 a 1995 (0 

minut u rozhlasových her) zde tedy prvovýroba tohoto žánru opět existuje.  Počet natočených 

her z roku 1993 (795 minut za rok) však zdaleka nedosahuje. V naprosté většině zde 

převládají pořady pásmového typu a typ četby více méně pro jeden hlas.  

Tabulky nezobrazují minuty pořadů z let 1996 a 2000. Podklady k těmto rokům v Ročenkách 

ČRo chyběly.  

 

                                                 

 

234 Ročenka ČRo 1997, s. 20.;  u Ročenek ČRo z let 1998 a 1999 chybí stránkování. 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Pravidelné pořady z tvorby LD redakce, jejich vývoj a významné 
počiny redakce 

„[…] a byla to řada, která se posléze proměnila, protože vlastně nebyla pro ten plz. rozhlas 

úplně případná, pořady se v ní věnovaly světové literatuře, v takové dost jako exkluzivní 

podobě, a ta řada se jmenovala Grandion […] pak byla druhá řada, která se jmenovala taky 

zvláštním názvem - Regiolit, a byla to řada, která měla být věnována a byla věnována 

regionální literatuře, jak tedy autorům, tak i třeba regionálním tématům v literatuře, takže se 

do ní vešel tedy nejen např. plz. básník J. Hrubý nebo Z. Šmíd, který tehdy žil ještě 

v Karlových Varech, vešel se tam třeba spisovatel N. Frýd, který tehdy jeden z románové 

trilogie situoval někam na Tachovsko, takže takhle byla zaměřena ta regionální řada.235“ 

Literární grandion - 1997236 

Titul pořadu je široce vymezen, pojednává nejrůznější témata. Jeho dramaturgie ke konci roku 

1996 sleduje dvě linie: 

„1) pořady z francouzské literatury  

2) ze zbytku literatury světové, zejména moderních textů autorů 20. st.“  

Naznačené linie pořadu jsou vnímány jako východisko k obohacení jeho tematického záběru, 

a tak jsou pro rok 1997 rozvětveny o: 

„1) další řadu textů z tzv. velké evropské lit. – literatura německá237 vedle francouzské 

                                                 

 

235 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
236 Literární grandion a Regiolit v roce 1997. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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2) periodický exkurs do starých literatur antických, středověkých, církevních a 

filosofických238  

3) linii pořadů z moderní literatury, často experimentálních autorů či autorů menšinových 

jazykových oblastí (tamtéž)“ 

Mimořádné počiny roku 1997  

Hans Fallada – Občánku, a co teď: pořad o německém spisovateli a vypravěči připravila k 50. 

výročí jeho smrti A. Ouředníková 

Albert Camus – Cizinec: rozhlasový portrét mimořádné spisovatelské osobnosti, která 

ovlivnila literaturu 2. pol. 20. st., připravila dr. J. Jelenová, supervize M. Buriánek239 

Literární Grandion – 1998 

V dramaturgickém plánu pro rok 1999, vytvářeném během podzimu 1998, se objevuje nová 

koncepce pořadu Grandion, rozpracovaná M. Buriánkem.240 Rozvíjena je dále A. 

Zemančíkovou241. K inovaci dramaturgie vedou pracovníky slovesné redakce různé okolnosti. 

Stále intenzivnější potřeba sladit slovesný umělecký program stanice s jejím zpravodajsko-

publicistickým charakterem, problémy s: „s finanční náročností pořadu po započtení 

horentních položek za proplácení autorských práv zahraničním vázaným autorům a 

překladatelům“ (tamtéž) a v neposlední řadě také kritická rozvaha nad povahou pořadu, ve 

smyslu jeho výlučnosti, jeho exkluzivity, odpovídající spíše charakteru Vltavy.242 

„V dynamickém toku zpravodajsko-publicistického vysílání ČRo Plzeň může působit obsah 

a forma Grandionu poněkud odtažitě a v temporytmu vysílání působí jako síla retardující. 

Působí cizorodě, nepatřičně. Nechce se slevovat na kvalitě, nutno literární pořad 

přizpůsobit prostředí, prostoru zpravodajsko – publicistického vysílání. Neslevovat na 

náročnosti, ale být z hlediska obsahui formy vynalézavějšími, nápaditějšími a zábavnějšími. 

Místo Lit. grandionu zvolit název, např. Lit. Kaleidoskop […](tamtéž)“ 

                                                                                                                                                         

 

237 Spolupráce s PF ZČU: studentka L. Kupčíková začíná spolupracovat přibližně od roku 1997 na přípravách 
také dalších pořadů jako Literární doteky nebo i náročnějších adaptací pro Vltavu. Osobní rozhovor s M. 

Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
238 Idea: „Obsahy pořadu mají přispívat k rozvoji ideové a tematické linie evropského myšlení. Neotřelým 
jazykem a často dialogickou formou poskytují tyto literatury rozhlasu možnost využití vlastních specifických 
prostředků.“ Literární grandion a Regiolit v roce 1997. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
239 Zpráva o slovesné realizaci za měsíc srpen 1997.1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
240 Zpráva o činnosti MRSUT – říjen 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
241 Poznámky k dramaturgickému plánu. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
242 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
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Koncepce nového Grandionu je završena v listopadu roku 1998.243 První díl jeho 

pokračovatele – Literárního kaleidoskopu je do vysílání zařazen ještě v prosinci 1998. M. 

Buriánek v něm představuje novelu H. Malevilla – Písař Bartleby. Jedná se o pořad 

náročnějšího dramatického tvaru s širokým hereckým obsazením244.  

 

Literární Kaleidoskop - 1999245 

 uvádění moderních textů světové literatury téměř znemožněno devizovou náročností 

autorských honorářů, pořad tedy otevřen textům všech žánrů a druhů a nazván 

Literární kaleidoskop s podtitulem Svět jak text  

 zvětšen redakční podíl na celku, 

 pořad přehlídkou témat, žánrů a všeho, ž čeho na konci tisíciletí složen literární obraz 

světa, 

 pořad organičtější součástí Panoramy, žánrově a stylově otevřen podobně jako 

Regiolit (bez regionálního omezení), 

 tematickou inspirací pro redaktory Panoramy, 

 zásadní trend pořadu - umělecký přednes ukázek z díla k dokumentu, reportáži, 

dialogu s autorem, 

 oproti Grandionu náročnější ke zpracování. 

„[…] a já jsem upřímně řečeno pocítila větší zaujetí pro tu regionální řadu, připadala mi 

dramaturgicky zajímavější, podnětnější.“246 

Regiolit – 1997247 

Pořad je věnovaný autorům západočeského regionu. Tvůrci pořadu autory rozdělují do dvou 

typů: 

a) ten, kdo z regionu pochází, příp. zde žije, tvorbou se ale k regionu nijak zvlášť 

nevztahuje, 

b) západočeský region je mu literárním tématem a inspirací, i když žije i jinde. 

                                                 

 

243 Zpráva o činnosti MRSUT – listopad 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
244 Činnost MRSUT v měsíci prosinci 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
245 Literární grandion respektive Kaleidoskop. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
246 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
247 Literární grandion a Regiolit v roce 1997. 1996. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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Smysl pořadu podle jeho tvůrců vyjadřuje tato definice:  

„Ne stvořit místopis regionu, ale […]snažit se o literární obraz! (tamtéž)“ 

Typy pořadů, které jsou zpracovávány: 

1) rozhlasové portréty publikujících spisovatelů všech generací, 

a. součástí portrétů rozhovor s autorem, důležité představit  autora jako osobnost, 

2) věnované starým textům uměleckým i dokumentárním, 

a. texty často původem z archivů a knihovních fondů, 

b. texty pro doplnění obrazu regionu o historickou dimenzi, 

c. texty často nečtené – i pro jejich nedostupnost, v rozhlasovém zpracování pak naopak 

posluchačsky atraktivní, 

d. příprava scénáře však víc práce i vyšší náklady než četba z literárního díla, 

3) věnované začínajícím autorům a talentovaným amatérům, autorům oceněným v literárních soutěžích, 

a. texty vzešlé ze soutěží: Lit. Šumava, Literární Františkovy Lázně, 

b. těchto textů nejméně ke zpracování, 

c. paradoxně nejtěžší udělat na jejich základě, 

d. smysluplný pořad, 

4) věnované vzácně i textům, které přímý vztah k západočeskému regionu a současně velké svým 

významem v kontextu celé české kultury , 

a. příklady těchto pořadů: Váchalova Šumava umírající a romantická, Vzpomínky tepelského 

opata Heřmana Josefa Tyla, Autorský portrét Ladislava Smočka. 

Podle dramaturgického plánu na rok 1997 je Regiolit vysílán třikrát v měsíci, čtvrtý termín 

(sobotní) je tzv. odpočinkový. Pořad se zabývá tématem některého z výjezdu do regionu a 

není pro něj zpracován nový text. V příp. pěti sobot, čtyři pořady představují texty nové, pátý 

je koncipován jako odpočinkový.  

Mimořádné počiny roku 1997  

Masopust – rozhlasové pásmo s využitím prózy A. Johna, dokumentů městského archivu a črt 

B. Němcové – připraveno A. Zemančíkovou 

Plzeňan Bohumil Polan – portrét vyjímečné osobnosti plz. kulturního života, literárního, 

výtvarného a divadelního kritika k výročí 110 let od jeho narození - připraveno M. Buriánkem 

Vendelín Budil – pořad k 150 letům od narození velké osobnosti plz. divadla - připraveno A. 

Zemančíkovou 

Existence v radosti aneb Vladimír Páral v Mariánských Lázních – rozhlasové pásmo 
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připravené k 65. narozeninám českého literárního autora – připraveno M. Buriánkem248 

 

Regiolit – 1998 

Znatelné je žánrové posunutí směrem k publicistice. V hledáčku zájmu tvůrců jsou 

dokumentární texty, týkající se historických událostí západočeského regionu, významné 

osobnosti kulturního dění, literární soutěže a v neposlední řadě česko-německá vzájemnost. 

Rozhovor je běžnou součástí pořadu. Nejedná se o čistě jen literární pořad, tematicky 

zasahuje širší oblast, do níž patří kulturní místopis, kalendárium i literatura.  

Regiolit získává přizvisko Západní Čechy v literárních textech. Spojuje různé rozhlasové 

žánry: reportáž, dokument, pásmo, dramatický útvar, koláž, montáž, ale i informaci a 

vzdělávací prvky. Každý díl Regiolitu je po formální stránce jiný. Snaha je nesklouznout do 

stereotypu, jednotvárnosti. Důležitá je pestrost.  

Do tohoto profilu se pořad vyvíjí pod dramaturgickým dohledem A. Zemančíkové249.   

„[…] a ten Regiolit, tam textové předlohy vlastně předem neznal nikdo. Vydala jsem se 

cestou textů v nejširších souvislostech, to znamená, že když něco někde vyšlo, v nějakém 

sborníku muzea a teď k tomu třeba byly i docela pěkné texty často přeložené z němčiny, tak 

jsme dělali, ne jako čistá literární pásma, ale různé kompozice.“250 

Významné počiny v rámci Regiolitu za rok 1998 

Mikulášská procházka pohádkami - Blanka Luňáková (téměř dramatický útvar) 

Dokumenty o P. Nebeském (historie knihovny), Kašparu Šternberkovi (Radnice), 

Metternichovi (Kynžvart), chebském katu K. Hussovi, B. Balbínovi a kardinálu Beranovi251 

„V tom Regiolitu, jedna z prvních kompozic, na kterou já jsem byla docela pyšná, třeba byl 

pořad o chebském katu K. Hussovi podle studie, která vyšla v chebském sborníku muzea, 

pak Chebské jesličky252. A prokládali jsme to. Z Chebských jesliček potom vznikla velká 

rozhlasová hra nakonec, velice úspěšná, mnohokrát reprízovaná, ale ta první skica byla 

                                                 

 

248 Podklady pro výroční zprávu. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka.  
249 Poznámky k dramaturgickému plánu. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
250 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
251 Poznámky k dramaturgickému plánu. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
252 Z důvodu přirozeného plynutí textu je zmínka o pořadu Chebské jesličky zařazena k tomuto období, v rámci 
Regiolitu byly ale vysílány již ve vánočním čase roku 1996, viz kap. s.  
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v Regiolitu. A byly tam samozřejmě povídky a verše plz. žijících a působících autorů, 

upřímně řečeno rozdílné kvality. Někdy to byla radost dělat, udělat pořad např. se Z. 

Šmídem byla radost, ale někdy […].253 

Redakce přiznává, že Regiolit, tak jak je vytvořen, je pořad poměrně složitý. Je totiž pořadem 

mnohotvářným a multižánrovým, ale právě díky pestrosti témat zároveň opadá obava, že by 

přišlo na příp. nouzi o autory. Základem je pravidelná a kvalitní spolupráce s muzei, archivy, 

knihovnami a divadly254. Regiolitu se přezdívá: „v praxi prováděný regionalismus“.255 

 

Další významné pořady v rámci řady Regiolit v roce 1998  

Frank Boldt, Evropan z Chebu -  pořad o česko-německé vzájemnosti, spolužití – připraveno 

A. Zemančíkovou256 

Hans Watzlik – pojednání o šumavském německém spisovateli z Nýrska; Watzlikova próza 

jazykově velice košatá, náměty historické a bájeslovné, ve spolupráci s PhDr. V. Maidlem 

připraveno A. Zemančíkovou257  

Srovnání charakteru pořadů Regiolit a Kaleidoskop (1999) 

Regiolit 

 

Kaleidoskop 

 

 Téma v nejobecnějším smyslu: 

minulost a přítomnost regionu 

 Obsah: prostor tvorby a lidské 

aktivity - portréty osobností, 

archivní dokumenty, obrazy 

kulturních, společenských, 

politických událostí přítomných i 

minulých, zvukové obrazy krajiny 

 Téma v nejobecnějším smyslu: 
tvorba současných i starších i klasiků 

autorů západočeských kraje, svět jako 

příběh 

 Obsah: česká i světová literatura pro 

rozhlas specificky připravená 

regionálními tvůrci 

 organizace hereckého výrazu a akce 

                                                 

 

253 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
254 Poznámky k dramaturgickému plánu. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
255 Zpráva o činnosti I./IV. roku 99: Slovesně – umělecká tvorba. 1999. Z osobního archivu M. Buriánka. 
256 Zpráva o činnosti MRSUT v měsíci květnu 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
257 Zpráva o činnosti MRSUT v červnu 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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 herci nejsou podmínkou, ale ani 

vyloučeni 

 směsice žánrů umělecké 

publicistiky/spojení informativního a 

emotivního sdělení  

 útvar bez sujetu 

 non-fiction 

 otevřen všem literárním žánrům/ 

příběh/story, sdělení emotivní, 

vyprávění v rovině smyslové 

 sujetový útvar 

 fiction 

 

 

 

 

 

Styl Regiolitu i Kaleidoskopu: hravost, koncentrovanost, atraktivnost, zábavnost,  

Vyjadřovací prostředek: montáž258. 

 

Literární doteky - 1997 

Jsou vyráběny místo pořadu Echo. První zmínka již o Literárních dotecích se objevuje 

v únoru.259 V září procházejí inovací. S pořadem spolupracuje také PF ZPČ v Plzni, konkrétně 

studentka L. Kupčíková.260 

 

Literární doteky - 1998261 

 krátké, stylisticky a jazykově výrazné texty s jasnou pointou nebo překvapivým úhlem 

pohledu na realitu, 

 pořad připravován především M. Antonem, 

 v 1. pol. roku zařazovány texty z oblastí literatuře příbuzných: francouzské kabarety a 

texty z Reduty či Semaforu, nejrůznější mytologie - indiánská Trnová dívka J. Topola, 

novinářské útvary - fejetony K. Poláčka, 

 na podzim už skoro jenom mýty – řecké, židovské, orientální a v rámci výročí pořady 

                                                 

 

258 Model, skica k pořadům. 1999. Z osobního archivu M. Buriánka. 
259 Výroba SUT – únor 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
260 Zpráva o výrobě slovesné tvorby v SUT – měsíc září 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
261 Poznámky k dramaturgickému plánu. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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o F. Peroutkovi a B. Balbínovi, 

 velmi náročný pořad na spotřebu textu, pro každodenní vysílání literatury potřeba 

mnoha a mnoha textů, kvůli jejich kvantitě velice složité natrefit na skutečně „přesný“ 

text, případný pro daný konkrétní den, v němž Doteky vysílány, 

 kvůli ekonomické nouzi se v pořadu nelze příliš věnovat moderní světové literatuře, 

 nejlepší výsledky pořadu spatřovány tehdy, pokud zaměřen na literární osobnost, jejíž 

portrét završen ještě v Regiolitu či Kaleidoskopu (takto např. v příp. portrétu B. 

Balbína), 

 nutnou podmínkou: dodržení maximální délky 6.

Literární Kaleidoskop  

Změny, které s sebou nese celkový proces reorganizace programového útvaru v roce 2000, 

se promítají nejen do personální problematiky studia a jednotlivých redakcí, ozývají se i 

v otázkách koncepce některých pořadů. Rok 1998 mění Grandion z exkluzivního 

literárního pořadu na pořad otevřený všem literárním žánrům, různým tématům a objevují 

se publicistické prvky. Rok 2000 odvádí Literární Kaleidoskop od literatury stále blíže 

k publicistice. V duchu zpravodajsko-publicistického rázu vysílání. Protežovaný charakter 

vysílání je jeden důvod. K opětovným změnám v dramaturgii pořadu přesvědčuje vedoucí 

Kulturní redakce také důvod autorskoprávního typu, který odkazuje na ekonomickou 

stránku věci. Při výběru atraktivního autora bývá nutnost platit tantiémy, na což nezbývá 

finančních prostředků. Další důvod se skrývá v tzv. „tíži obsazovací nouze“ (tamtéž), 

kterou nese vedoucí redakce při hledání vhodných interpretů pro natáčení těchto pořadů. 

Vhodných hlasů není mnoho. 

Proměna pořadu je v roce 2000, hlavně v jeho druhé polovině, důsledně promýšlena, nový 

typ pořadu v závěru roku zkoušen. Jsou ověřovány schopnosti nových spolupracovníků. 

První díl pořadu v nové koncepci je ohlášen na 1. 1. 2001. 

Literární doteky zůstávají v nezměněné podobě. Nad podobou Regiolitu se váhá.262 

                                                 

 

262 Poznámky k rekonstrukci víkendového schématu. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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Další významné počiny redakce 

1997 

Nové lázně  

 autor I. Matoušek/režie M. Buriánek/odpovědný redaktor J. Vondráček, 

 tento projekt dramatizované četby na pokračování připraven v koncepci pražské 

Literární redakce pro Vltavu263. 

Princezna na Nilu 

 rozhlasový scénář a režie M. Buriánek/odpovědný redaktor dr. Z. Bouček. 

 rozhlasový dokument o katastrofě turistické lodi Princezna Džihání na Nilu v roce 

1996, 

 v koncepci pražské Literární redakce pro Vltavu264 . 

 

EDEN 

 autorsky připraveno M. Buriánkem/dramaturgická spolupráce dr. Z. Bouček, 

 feature/dokument koncipován jako zvukový film o současném provozu kina 

EDEN, 

 natočen v koncepci Redakce rozhlasových her ČRo Vltava v ČRo Plzeň, 

 hlavní postavou dokumentu paní M. Hoblíková, které v r. 1991 v restituci vráceno 

plz. kino EDEN 265. 

 

Pravěk pod křižovatkou 

 scénář a režie M. Buriánek, 

 rozhlasový dokument do pořadu Na nedělní vlně Plzně pro ČRo2 o mladší době 

kamenné, neolitu, o archeologickém výzkumu v Liticích u Plzně/ rozhlasový 

scénář a režie M. Buriánek266. 

 

1998 

                                                 

 

263 Výroba SUT – únor 1997. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
264 Podklady pro výroční zprávu. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
265 Zpráva o činnosti MRSUT v červnu 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
266 Podklady pro výroční zprávu. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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Co slyší andělé 

 rozhlasová kompozice připravena M. Buriánkem na téma filmu W. Wenderse  

a P. Handkeho Der Himmel über Berlin, 

 zvuková stereofonní féerie výrazným specificky rozhlasovým počinem267. 

 

Blumfeld – starší mládenec 

 rozhlasová adaptace nedokončené novely F. Kafky připravena M. Buriánkem, 

 popis úzkosti a útrap úředníka Blumfelda při objevení dvou celuloidových míčků 

ve svém bytě a pokoušení se jich zbavit268. 

 

Rozhovor v zemské bráně 

 dramatický text autorky A. Zemančíkové, 

 pro řadu Na nedělní vlně Plzně na ČRo2, 

 dialog dvou mužů, kteří procházejí dějinami, 800 letou historií kláštera 

premonstrátů v Teplé; jeden vizionář – svatý, druhý praktik – správce, 

 dialog na motivy středověké legendy Vita Hroznatae, dějin a listin tepelského 

kláštera a pamětí jednoho z opatů Heřmana Josefa Tyla, 

 sugestivní inscenace s vynikajícími výkony protagonistů – herců: Milana 

Vlachovského a René Přibila269. 

 

1999 

Milenci a vrazi 

 autor V. Páral/režie M. Buriánek, 

 dvojdílná stereofonní dramatizace stejnojmenného románu, 

 natočeno v koncepci Redakce rozhlasových her a dokumentu pro Vltavu v ČRo 

Plzeň, 

 projekt s početným hereckým obsazením, 

 nápaditá práce se zvukem270. 

                                                 

 

267 Hodnocení činnosti SUT – březen 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
268 Zpráva o činnosti SUT – září 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
269 Hodnocení výroby v útvaru SUT. 1997. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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V rámci Kaleidoskopu v roce 2000 odvysílána 1. série Příběhů z pomezí. Představuje 

jedno z nejvýraznějších děl tohoto období. 

 

Bizarní zjevy západočeské literatury jazyka německého 

 5 dílů cyklu od 26. 1. každou středu v 17. 00 na Vltavě, 

 řady ohlasů, publicisticky zpracováno i pro Týdeník Rozhlas, 

 pro dalších 5 dílů podána žádost o grant Nadace Český literární fond – podpora, 

překladů z němčiny271. 

2.2.3 Programová schémata 

Schémata272 

Týden od 12. 5. – 18. 5. 1997 

 

St: 14. 5. 1997 

11.05 – 12.00 Koktejl před dvanáctou (hudebně 

kulturní směs) – nabízejí Iva 

Hosmanová a Petr Vacek (po), A. 

Ouředníková a M. B. Karpíšek (st), K. 

Bodollová, J. Kopejtko (út, čt), A. 

Ouředníková a S. Surík (pá) 

 

So: 17. 5. 1997 

9.30 - 10.00 Regiolit: Ladislav Smoček: Absurdní 

                                                                                                                                                    

 

270 Zpráva o činnosti I./IV. roku 1999. 1999. Z osobního archivu M. Buriánka. 
271 Poznámky k rekonstrukci víkendového schématu. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. 
272 Týdeník Rozhlas: Programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis. 1993, roč. 3, č. 1-26;1994, roč. 4, 
č. 1-52;1995, roč. 5, č. 53/1-26; 1996, roč. 6, č. 1-26. ISSN 1213-2098.  
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povídky – prózy z 60. let. Připravila A. 

Zemančíková 

 

Ne: 18. 5. 1997 

9.30 – 10.00 Literární grandion – Alfréd de 

Musset – legenda. Vykupující polibek 

lásky – Portrét francouzského 

romantického spisovatele. Připravila 

dr. J. Jelenová 

 

 

Týden od 18. 5. 1998 – 24. 5. 1998  

St: 20. 5. 1998 

11.05 – 12.00 Koktejl před dvanáctou (hudebně 

kulturní směs) – nabízejí I. Hosmanová 

a P. Vacek (po), P. Bodollová a J. 

Kopejtko (út, čt), A. Ouředníková a M. 

B. Karpíšek (st), pá – pravděpodobně 

to samé, co rok před tím 

23.05 - 24.00 Koktejl (repr.) 

 

So: 16. 5. 1998 

16.30 – 17.00 Regiolit: Jaroslav Kvapil – rodák 

z Chudenic – z pamětí českého 

dramatika, režiséra a básníka, připravil 

J. Pour 

23.30 – 24.00 Regiolit (repr.) 
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Ne: 17. 5.1998 

16.30 – 17.00 Literární grandion – Boris Vian 

(legenda, sen a kultovní autor 

poválečné vlny surrealismu): Pěna dní. 

Připravila dr. J. Jelenová 

23.30 – 24.00 Literární grandion (repr.) 

 

Týden od 17. 5. – 23. 5. 1999  

St: 19. 5. 1999 

11.45 – 11.55 Literární doteky 

 

So: 15. 5. 1999 

16.30 – 17.00 Regiolit: Ladislav Smoček - Smyčka 

23.01 – 23.30 Regiolit (repr.) 

 

Ne: 16. 5. 1999 

16.30 – 17.00 Literární kaleidoskop: Přečin 

veřejného pohoršení Arthura 

Schnitzlera 

23.01 – 23.30 Literární kaleidoskop (repr.) 

 

Týden od 15. 5. – 21. 5. 2000  

St: 17. 5. 2000 

11.45 – 11.55 Literární doteky 

 

So: 20. 5. 2000 



118 

 

16.30 – 17.30 Regiolit: Ze života alternativní kultury 

23.01 – 23.30 Regiolit (repr.) 

 

Ne: 21. 5. 2000 

16.30 – 17.00 Literární kaleidoskop: Günther Grass 

– nositel Nobelovy ceny za rok 1999 

(14. 5. 2000); Edgar Allan Poe: Zlatý 

scarabeus (21.5.2000) 

23.01 – 23.30 Literární kaleidoskop (repr.) 

 

 Literární grandion se ve schématech objevuje do roku 1998, a sice v nedělním čase 

v roce 1997 dopoledne od 9.30, v následujícím roce pak už o nedělních 

odpoledních. Od roku 1998 se vysílá i v noční repríze. V roce 1999 už Grandion ve 

schématu není k nalezení, protože je transformován do pořadu Literární 

kaleidoskop. Délka trvání zůstává stejně jako v minulých letech na půl hodině. 

 Literární Kaleidoskop vysílán od roku 1999. V neděli odpoledne stejně jako 

Grandion od 16.30. Je také reprízován. 

 Regiolit běží ve vysílání v roce 1997 v sobotu dopoledne. O rok později už je 

přesunut na odpolední hodinu 16.30. Večer od 23.30 je možné slyšet reprízu. 

V dalších dvou letech se jeho vysílací čas nemění, ani čas jeho reprízy. 

 Novým pořadem ve schématu jsou od roku 1997 Literární doteky, vysílané o 

všedních dnech chvíli před polednem. Nahrazují tak rubriku Echo, kterou 

nabízí pořad Koktejl před dvanáctou v předcházejícím roce.  

Vysílání se čím dál víc přizpůsobuje dennímu rytmu posluchačů. Cestu si do něj tudíž 

nacházejí spíš pořady typu bloků, jejichž koncepce by měla zvyklostem denního života 

posluchačů odpovídat lépe než klasické hodinové pořady (ROČENKA ČRo 2000). Jedním 

z nich je i Panorama, neboli víkendová příloha plz. vysílání, obsahující mimo jiné i 

víkendový Regiolit a Kaleidoskop. Ve schématu se Panorama objevuje od konce roku 
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1998273. 

2.3 Období 2000 – 2006 

2.3.1 LD redakce, její dramaturgie a spolupráce s celoplošnými 
stanicemi 

Personální obsazení redakce a náplň činnosti jejích členů 

„Ano, O. Vaculík byl šéfredaktorem a choval se jako bytostný regionalista. Hodně se 

přičinil o to, abychom si hleděli toho regionu. I třeba česko-německým magazínem 

Pohledy přes hranice.274“ 

„Míra nechtěl, aby se redakce jmenovala Kulturní, protože se bál, aby do toho nespadla 

kulturní publicistika. Taky že spadla, to moc dělat nechtěl.275“ 

Tyto dva citáty z rozhovorů s tehdejší vedoucí kulturní redakce A. Zemančíkovou a 

šéfredaktorem O. Vaculíkem vyjadřují poměrně jasně zaměření a podobu redakce v daném 

období. 

Šéfredaktorem se od 1. 1. 2001 stává spisovatel a publicista O. Vaculík, který v ČRo Plzeň 

pracuje již od roku 2000. Sám jako autor má k redakci, zabývající se kulturní tvorbou, 

blízko a kromě úkolů, které plní z pozice šéfredaktora, úzce spolupracuje s jejími členy na 

přípravě slovesných uměleckých útvarů, hlavně dokumentů pro pořad Kaleidoskop či 

publicistických příspěvků pro Horizont. Připravuje také publicistiku pro pořad Pohledy 

přes hranice a pro publicisticko-dokumentární práci má prostor v pořadu Odkazy 

minulosti.  

Bývalá redakce s názvem MRSUT/SUT, v roce 2000 přejmenovaná a transformovaná na 

Kulturní redakci, si název ponechává, a sice po celé vymezené období do roku 2006. 

Název poměrně zřetelně koresponduje s její intenzivnější orientací od roku 2000 (případně 

od konce roku 1998) na žánr dokumentární, publicistický. Práci na výrobě vyloženě LD 

rozhlasových žánrů ubývá, zůstává v pořadu Kaleidoskop, kde se ovšem o pořady dělí 

s rovnocenným partnerem – uměleckým dokumentem. Přetrvává v krátkých útvarech pro 

Literární doteky a hlavně ve výrobě určené pro celoplošné stanice Vltava a Praha.  
                                                 

 

273 Ohlédnutí za literárními pořady ČRo Plzeň v r. 1998. 1998. Z osobního archivu M. Buriánka. 
274 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
275 Osobní rozhovor s O. Vaculíkem na radnici, 20. 12. 2017 v Hořovicích.  
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Kulturní redakce a její slovesná část je od začátku tohoto období vedena jednak vlastní 

snahou, jednak šéfredaktorem k rozhlasové tvorbě, koncentrující se na problematiky 

regionu, ovšem ne ve smyslu tendenční, provinční tvorby, ale tvorby s přesahem. 

S kvalitativním přesahem minimálně na úrovni celoplošného rozhlasu. 

M. Buriánek - pracovní snímek režiséra v roce 2001276 

Popis činnosti: 

 Pořady: Kaleidoskop, Regiolit, Literární doteky, reklama a ostatní publicistika, 

 konzultace s odpovědným redaktorem, případným autorem, hudebním redaktorem, 

produkční, 

 režijní příprava scénáře, textu, vymýšlení koncepce, herecké obsazení, eventuelně 

studium pomocných textových materiálů, 

 výběr hudby/vyhledání skladby, fonotéka, poslechy, výběr zvukových efektů, skici 

diagramy hudebně-zvukových koláží, zvaní herců a domluvy o realizaci – telefonní 

komunikace – její intenzita nelze vymezit, čtené zkoušky a realizace, natáčení a 

stáčení pořadu ve studiu, administrativní činnosti spojené s odbavením pořadu a 

přípravou k vysílání, podklady pro křestní listy pořadů, nákladové listy, kontakt 

s produkcí, obchodním oddělení, 

 

Ostatní vytíženost:  

1. týdenní plánování slovesné výroby, studium odborných textů, zpráv apod.  

2. administrativní práce spojené s plánem peněz, sepisování hodnocení, telefonní. 

3. konzultace s dramaturgií Vltavy, příprava veřejných poslechů, konzultace s kolegy 

z jiných oddělení, obstarání techniky, produkce, ekonomika. 

 

 

Souhrn vytíženosti: 

Přibližný týdenní pracovní snímek: 47 hodin 

                                                 

 

276 Pracovní snímek režiséra. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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Činnost další, do počtu hodin v souhrnu vytíženosti nepočítaná: 

 příležitostné účinkování v LD pořadech (ušetření na honorářích), 

 návštěvy knihoven a kulturních akcí, motivovaných potřebou rozhlasu, 

 průběžná participace na výrobě slovesných uměleckých pořadů pro ČRo III Vltava, 

koncepce ČRo Plzeň i ČRo II (nepravidelná činnost), 

 ČRo Plzeň – práce na výrobě slovesných pořadů probíhá již bez techničky, některé 

manuální technické úkony, zakládání pásků do stroje apod. tedy režisér. 

Konkrétní vytíženost se však různí podle typu pořadu. 

„A jinak já jsem solitér, já se vymykám a Josef Henke277, tohle ode mě bral, to byla jiná 

situace pro mě,[…] Pepa schvaloval a podporoval autorskou režii. Autorská režie je můj 

případ, to je i seznam těch desítek, možná ke stovce pořadů, kdy jsem si sám pořad 

připravil nebo sám napsal úplně autorsky. Ale i ta příprava, úpravy patří do sféry 

autorské přípravy. Už v těch představách, když jsem to koncipoval, když jsem to psal, 

už jsem věděl nebo jsem si představoval, jak to budu režírovat. Autorská režie, to 

možná je i příčinou určitých nedorozumění, který v současné době278 mívám.279“ 

 

M. Buriánek je v roce 2001 pověřen také redigováním nového pořadu Horizont. Jeho 

úkolem je v roli odpovědného redaktora pořadu interpretování textu, psaní scénářů, 

přizvání interpretů/herců, práce na korekturách, koncipování průvodního textu. V roli 

režiséra pak zkomponování pořadu. Z pozice odpovědného redaktora také organizuje 

přispěvatele, jimiž jsou:  

J. T. Blažek/Klatovsko, K. Vovesný/ hudba (rock), D. Mačas, J. Blažek, A. Zemančíková, 

                                                 

 

277 viz s. 54, 57. 
278 M. Buriánek byl v plz. rozhlase zaměstnán až do roku 2015, kdy z důvodu zrušení režijního místa v plz. 

studiu odchází do důchodu. V této době působila v Českém rozhlase další vlna reorganizací v rámci reformy 
výrobně-vysílacích procesů, z níž v rozhlase již v roce 2012 vzešly nové centralizované skupiny pracovníků, 
tzv. Tvůrčí skupiny. V roce 2016 bylo režijní místo v plz. studiu obnoveno, režisérský post byl obsazen 
jiným tvůrcem. srov. HANÁČKOVÁ, A.: Jak vidí rozhlasáci reformu Regiony 2014 [online]. In: Dok blog. 

Jihlava: MFDF © 2012 – 2018 [Cit. 2018-7-25]. Přístupné z: http://www.dokrevue.cz/blog/jak-vidi-

rozhlasaci-reformu-regiony-2014. 
279 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
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Z. Trnka/Karlovarsko, Sokolovsko; L. Barborková/Plzeň, L. Andělová a G. Palyová.280 

Redigování pořadu postupně přebírá D. Mačas, který od května roku 2001 v plz. rozhlase 

působí jako kmenový zaměstnanec. V únoru roku 2002 ale nastupuje na civilní službu do 

Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a odpovědného redigování pořadu Horizont 

se ujímá opět M. Buriánek.281 

„[…] musel jsem zvládnout spoustu dalších prací i si vše organizovat,  neměl jsem tady 

tak silnou složku produkce. A pak, když D. Mačas odešel na civilní službu, tak jsem za 

něj přebral kulturně publicistický magazín Horizont a to jsem dělal pět let. Při vší další 

práci, jsem tudíž musel mít zvláštní režim. I u natáčení. Poněvadž, když jsem točil 

slovesně-uměleckou tvorbu, tak jsem samozřejmě připravoval i publicistické pořady, 

všechno se takhle prolínalo, no a to je určitá schíza […]282“ 

Příprava a realizace Horizontu je rozfázována do celého týdne.  

„[…] v pondělí byl nářez, pak už jsem dělal, ve středu jsem se s tím trápil, neboť 

v pátek jsem to stáčel, v úterý jsem sháněl příspěvky. To byla řehole, opravdu, tomu 

nikdo nevěří nebo nechce to pochopit, nerozumí tomu. Ale ta specifika té práce byla 

jiná a byla to dosti zátěž, dosti namáhavé, na druhé straně jsem se vyučil práci na 

mikrofon, takže jsem schopen dělat i tu publicistiku.283“ 

 

A. Zemančíková – náplň činnosti v roce 2002284 

Regiolit: účinkování, psaní scénáře, reportáže, studium, cesty, redakční práce. 

Kaleidoskop: stáčení, psaní scénáře, reportáže, studium, cesty, redakční práce  

a víkendová publicistika. 

 

 

 

Další činnosti:  
                                                 

 

280 Horizont – koncepce – Mirbur. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka. 
281 Osobní rozhovor s D. Mačasem a P. Hynčíkovou v ČRo, 15. 12. 2017 v Plzni.  
282 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
283 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
284 Úkoly jednotlivých redaktorů kulturní redakce – neredakce. 2002. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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denní telefonování, schůzky, domlouvání, náhle vyvstalé pracovní úkoly, dispečink atd.  

Přibližný počet pracovních hodin za týden: 65 hodin. 

 

M. Anton – náplň činnosti v roce 2002 (tamtéž): 

Regiolit nebo Kaleidoskop 

Publicistika: 

Chvilka s múzou 

Odkazy minulosti  

Místopisná zastavení  

víkendová publicistika  

Redakční práce všeho druhu  

 

Přibližný počet pracovních hodin za týden: 41,5 hodin  

 

Redaktoři Kulturní redakce pokračují ve zpracovávání tématu německé literatury ze 

západočeského pohraničí. V té podobě, v jaké na této tematické oblasti pracují, se jí věnují 

jako jedni z prvních v rozhlase. Redakce včetně A. Zemančíkové, autorky cyklu Bizarní 

zjevy, neustává v čilém kontaktu s odborníky. 

„[…] literatura ji vždycky zajímala a ty bizarní zjevy třeba jako byl Spieβ285 ona 

dokázala prozkoumat a jít i za těmi archiváři a nechat si to přeložit a vytahat to různě. 

Měli jsme dobrého překladatele, pana Z. Vyšohlída.286“ 

 

Častá spolupráce probíhá např. s archivářem z Karlových Varů či kláštera v Teplé. Cesta 
                                                 

 

285 Ch. H. Spieβ -  narozen 4. 4. 1755 v Helbigsdorfu (Mulda, D), zemřel 19. 8. 1799 v Bezděkově u Klatov. 
Působil jako romanopisec, dramatik, herec (srov. JAKUBCOVÁ, A.: Spieβ, Christian Heinrich [online].    

In: Česká divadelní encyklopedie. 2015 [Cit. 2018-7-25].  Přístupné                                    
z: http://encyklopedie.idu.cz/index.php/Spie%C3%9F,_Christian_Heinrich. Jeho životu a dílu věnován pořad 
z cyklu Bizarní zjevy. 
286 Osobní rozhovor s O. Vaculíkem na radnici, 20. 12. 2017 v Hořovicích.  
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za poznáním západočeského pohraničí vede pravidelně také do Chebu. 

„[…] našli jsme výbornou spolupracovnici v Jitce Chmelíkové, historičce, která tehdy 

pracovala v chebském archivu a dneska je v Bruselu, a která se prioritně zabývala 

židovskými dějinami zejména Chebska, a ta našla Hanse G.287 Zuckermanna.288“ 

Na přípravu Kaleidoskopu, do jehož rámce jsou i v roce 2001 Bizarní zjevy zařazeny, 

potřebují tvůrci několik dní v týdnu. 

„[…] půl týdenní práce na to padlo. Člověk za tím někam jede, musí něco natočit, musí 

si taky sednout do toho archivu a tam si to nastudovat, protože vám to nepůjčí, a sepsat 

ten scénář. No, pak se to natočí v jedné, ve dvou variantách, když je to složitější. Takže 

tohle nás docela zaměstnávalo hodně a vedle toho jsme dělali ty vltavský projekty podle 

pražské objednávky. Jak literaturu, tak tedy i dokumenty […] (tamtéž).“ 

Laťka pracovní náročnosti je po roce 2000 nastavena hodně vysoko, redaktoři pracují 

v rozhlase nad rámec úvazku, dostávají se tak poněkud do výlučné pozice. Ne všichni 

kolegové z rozhlasu tuto situaci vnímají ale pozitivně. A. Zemančíková si postupně začíná 

uvědomovat, že nastavená intenzita práce více méně není udržitelná. V roce 2004 přechází 

na celoplošnou stanici Vltava289. 

„[…] pak se nám zdálo, že už ředitel na nás tlačí, že to takhle dál už nejde a taky mě 

myslím velmi rád propustil na Vltavu, vlastně mě odevzdal i s platem i tim tabulkovým 

místem a já jsem šla pracovat na Vltavu a M. Buriánek s O. Vaculíkem a D. Mačasem, 

který taky spolupracoval, v tom ještě pokračovali, ale ta intenzita už nebyla taková 

(tamtéž).“ 

 

Výlučnost práce Kulturní redakce se odráží také ve snaze tvůrců připravit pořad v co 

nejtěsnějším sepětí s autentičností. Za natočením rozhovorů, zachycením míst, situací se 

často vyjíždí přímo do terénu. Jednodušší variantou by bylo odbavovat pořad přímo ze 

studia290. Autentičnost je hledána také při práci na LD pořadech. Např. pro dokreslení 

pojednávaného tématu - vznik básně E. A. Poea Havran - je využito četby originálního 

textu básně z 19. st.. Pro vynikající znalost angličtiny je čtení originálního textu v tomto 

                                                 

 

287 H. G. Zuckermann – básník a sionista z Chebu. Je mu věnován díl z cyklu Bizarní zjevy. 
288 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 

289 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
290 Osobní rozhovor s O. Vaculíkem na radnici, 20. 12. 2017 v Hořovicích.   
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případě svěřeno pedagogovi J. Řezáčovi.291 

V roce 2003 je vedením Redakce Kultury pověřen M. Buriánek292. Redakce spadá pod 

Útvar programového náměstka spolu s editory, hudební redakcí, redakcí zpravodajství a 

publicistiky, redakcí volné rozhlasové tvorby, programovým centrem a redakcí pro 

Karlovy Vary293. 

Kulturní redakce294 

M. Buriánek – náplň činnosti v roce 2003 

 koordinace tvorby slovesně-umělecké a publicistické, 

 příprava dramaturgických plánů a odpovědnost za jejich naplňování, 

 sestavování týdenních harmonogramů natáčení, 

 sledování výrobních nákladů (dodržování rozpočtu), 

 koordinace tvorby a výroby pro ČRo III Vltavu, 

 režie slovesně-uměleckých pořadů a reklam. 

 

D. Mačas – náplň činnosti v roce 2003  

 kmenový redaktor, 

 odpovědnost za publicistickou tvorbu (kontakt se spolupracovníky, články, 

anonce), publicistické příspěvky (stěžejní do Horizontu), 

 odpovědný redaktor Literárních doteků (spolupráce s externisty). 

P. Kunová – náplň činnosti v roce 2003  

 kmenová redaktorka, 

 publicistické příspěvky, 

 odpovědná redaktorka Horizontu. 

 

                                                 

 

291 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
292 Redakce kultury. 2003. Z osobního archivu M. Buriánka. 
293 Struktura Čro 5 – Plzeň (62000). 2003. Z osobního archivu M. Buriánka. 
294 Poznámky k tzv. Jarnímu semináři o rozhlasovém výrazu a tvaru. 1993.  
Z osobního archivu M. Buriánka. 
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P. Kosová - náplň činnosti v roce 2003  

 kmenová redaktorka Redakce volné rozhlasové tvorby, 

 odpovědná redaktorka Divadelního zápisníku, příspěvky do Horizontu. 

Spolupracovníci: 

a) publicistické příspěvky: Lenka Bryndová, 

b) Literární doteky – E. Willigová, E. Klausnerová, L. Barborková, J. Horáková, 

c) Nedělní kaleidoskop – D. Mačas, P. Kn., E. Klausnerová, A. Z., O. Vaculík a další, 

d) vytipovaná jména pro další příp. externí spolupráci: T. Bečková, P. Domanický, J. 

Řezáč, V. Smoláková a další. 

 

Programová teze zdůrazňuje zpravodajsko-publicistick vid vysílání. Slovesně-umělecká 

tvorba není prioritou295.  

 „[…] my jsme si v té práci ohromně tedy s kolegou Buriánkem rozuměli, protože oba 

jsme vystudovali to divadlo. On k těm scénářům dělal zvukový plány a dodával tomu 

třeba i ironie nebo takovej vnitřní humor a šlo to vážně báječně.296“ A. Z. 

 

„Vertikála montážní kompozice posunuje původní denotát majestátních bicích (bubnů) 

v honosné Sukově skladbě V nový život ve spojení s umrdleně šelestivými virblíčky 

v lidovce Pěkně se zelená klášterská krajina ke konotovanému významu zlehčení, 

zesměšnění, degradace. Tato vertikála ambaláže je přiřazena k horizontále verbálního 

sdělení Klostermannových scestných politicko-společenských pohnutek.“297 M. B. 

 

Na jarním rozhlasovém semináři roku 2003 představuje M. Buriánek jeho účastníkům 

proměnu rozhlasového tvaru a výrazu v krajovém studiu ČRo Plzeň. Mluví tedy o aktuální 

programové tezi, shodující se více méně s trendem několika minulých let, a aktuálním 

stavu výroby slovesné umělecké tvorby v rámci Redakce Kultury. Tezi představuje jako 

                                                 

 

295 Poznámky k tzv. Jarnímu semináři o rozhlasovém výrazu a tvaru. 1993. 
296 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
297 Poznámky k tzv. Jarnímu semináři o rozhlasovém výrazu a tvaru. 1993. Z osobního archivu M. 
Buriánka. 
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fakt, rozvádí úskalí a limity, na která slovesná umělecká tvorba v regionu naráží, a 

v závěru promluvy se pokouší vytyčit cestu a možnosti této tvorby v plz. regionálním 

vysílání do budoucna (tamtéž). Pořad o genezi vzniku Havrana s jeho předčítáním 

v originále není vhodným příkladem pro budoucí tvar rozhlasové slovesnosti. Slovesnému 

umění a také autentičnosti jeho tvaru se pro jeho setrvání v dalších letech nabízí i nadále 

šance v podobě dokumentu, uměleckého dokumentu (tamtéž).  

„Např. pásmo s názvem Karel Klostermann a Československo – portrét klasika 

z nezvyklého úhlu, připravila A. Zemančíková s pomocí studie dr. Ivana Martinovského. 

Stárnoucí Klostermann, idealisticky založený konzervativec s rozporuplnými a 

extrémními názory – třeba Klostermannova nechuť k Židům – „nenávidění kapitalisté, 

spekulanti, finančníci“. Klostermannovy názory včetně návrhu na „konečné řešení“ 

židovské otázky se blíží fašismu. Sdělujeme nepříliš známé údaje z posledního údobí 

života důstojného, váženého literárního klasika K. Klostermanna. Zemřel 10. 7. ve 

Štěkni, pochován je na Ústředním hřbitově v Plzni. Fakta jsou v pásmu řazena a 

rozvíjena v tradiční horizontální rovině postupného odhalování informací. Skladba 

platná pro většinu našich slovesně-uměleckých pořadů. Horizontálu „slovsdělení“ 

protne vertikála hudebně-zvukové ambaláže298. Zde uplatňuji svoji režijní vizi, potvrzuji 

si svou kreativitu a udržuji si formu pro příp. (budou-li) velké projekty. Přiřazuji, 

kombinuji, prolínám, prostupuji, konfrontuji, zveličuji hudbu a zvuky. Např. Sukovu 

skladbu V nový život s lidovým hitečkem Pěkně se zelená klášterská krajina a 

kostelními zvony.“ (tamtéž) 

Rok 2004 přináší mnoho změn. Pro A. Zemančíkovou: 

„[…] ano a na Vltavě to bylo úplně přesně to, co to chtělo, a v tý Plzni se prostě 

polevilo tamtim mým odchodem.“299 

Pro O. Vaculíka: 

„[…] 2004 jsem byl sesazen coby šéfredaktor, pak jsem byl ještě vedoucím Kulturní 

redakce.“300 

 

                                                 

 

298 ambaláž – práce (hra) s hudebně zvukovými materiálovými prostředky (Miroslav Buriánek - životopis. 
2007. Z osobního archivu M. Buriánka.) 
299 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
300 Osobní rozhovor s O. Vaculíkem na radnici, 20. 12. 2017 v Hořovicích.   
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Pro celou stanici i redakci jako takovou. Jako301: „reakce na opakované ztráty posluchačů 

a v souvislosti se změnou šéfredaktora“ je předkládán nový návrh reorganizace ČRo Plzeň. 

Mění se: 

„[…] zařazení režiséra pod šéfredaktora pro zpřehlednění  a lepší využití práce režiséra 

pro mateřskou stanici (humory, publicistika). Současně návrh vyjadřuje zařazení 

redaktorů do redakcí podle většinového objemu práce (př. P. Kosová, P. Kunová […]“ 

(tamtéž). 

Kulturní redakce má tedy ke konci roku 2004 tři členy: O. Vaculíka, D. Mačase, P. 

Kunovou. 

 „Pracoval tam D. Mačas a P. Hynčíková a taky P. Kosová, tuhle redakci jsem měl na 

starosti. Pak jsem se rozhodl vlastně  odejít. Spolupracoval jsem několik let externě.“ 

O. Vaculík odchází z rozhlasu v roce 2006. Ve stejný rok ředitelské místo opouští také V. 

Bako. Režisér M. Buriánek je zařazen přímo pod nového šéfredaktora, od roku 2005 je jím 

P. Maršát. 

„Takže kulturní redakce, spadal jsem pod šéfredaktora P. Maršáta, byl jsem 

samostatnou jednotkou a oni mi dávali práci, já jsem plánoval práci. Vlastně jsem dělal 

věci související jako s řízením realizačního střediska, ale byla to kulturní redakce.302“ 

Dramaturgie redakce 

Styl a trend dramaturgie redakce výstižně osvětluje výrok jejího vedoucího M. Buriánka, 

formulovaný v promluvě během Jarního semináře rozhlasových pracovníků v roce 2003. 

V souladu s určujícím zpravodajsko-publicistickým rázem vysílání, je úkolem regionálních 

redakcí: 

„[…] redakčně a dramaturgicky vybírat témata spojená s regionem, jeho autory, 

významnými událostmi, vlastivědnými pozoruhodnostmi a orientovat se na 

dokumentární žánry.“303 

Jakmile redakci zaujme nějaké západočeské téma, je snaha ho pro pořad hned upravit.  

Protože redakce není početná, s tématy se neplýtvá a raději se hned zpracují. Pátrá se 

                                                 

 

301 Návrh reorganizace ČRo Plzeň. 2004. Z osobního archivu M. Buriánka. 
302 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
303 Poznámky k tzv. Jarnímu semináři o rozhlasovém výrazu a tvaru. 1993. Z osobního archivu M. 
Buriánka.  
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přitom po kulturním kontextu304.  

V portrétech se: 

„např. přes postavu objeví fenomén turistiky, jako v druhym plánu vyleze něco, co jinak 

je takové spotřebně-publicistické téma a tady to najednou dostane jako kulturní kontext. 

A hledání právě toho kulturního kontextu je vlastně na té dramaturgii jednotlivých 

pořadů úplně nejzajímavější (tamtéž).“  

Témata slovesných uměleckých pořadů v roce 2004:  

 kulturní a společenská výročí, dějiny regionu, památná místa a architektonické 

pozoruhodnosti 

Prvky, které se v nich objevují: 

 dokumentární prvky, autentické záznamy reality, rozhovory v reálu  

(ROČENKA ČRo 2004, s. 42): 

Spolupráce s pražskýma celoploškama 

A. Zemančíková o intenzitě spolupráce ohledně výroby pořadů a její srovnání s prací pro 

plz. studio: 

„My jsme v podstatě dělali jeden Kaleidoskop za týden a v podstatě jednu povídku, 

která více méně šla buď na Vltavu nebo na Prahu a kdyby ne povídku, tak když by se to 

zprůměrovalo, tak jeden díl četby na pokračování.  Ta měla třeba deset dílů. Práce pro 

Vltavu bylo zhruba tolik, kolik pro Plzeň, akorát že my jsme pro Plzeň ještě dělali 

spoustu publicistických pořadů do těch Horizontů a dalších pořadů, třeba i do 

zpravodajství. Práce pro Plzeň bylo hodně a byla taková rozptýlenější, pro Vltavu to 

byla soustředěně dlouhá četba, velká hra, Páteční večer, a do toho vždycky ten 

Kaleidoskop prostě musel být.305“ 

Objednávky pořadů pro celoplošné vysílání se domlouvají s dramaturgy na pracovních 

poradách, tzv. Sekcích306: 

 „kde dramaturg, který měl na starosti určitý typ pořadů nebo  určitou řadu na té 

celoplošce, si svolal odpovědné lidi (mohl to být  šéfredaktor, ale nemusel) z těch 

                                                 

 

304 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
305 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
306 Osobní rozhovor s O. Vaculíkem na radnici, 20. 12. 2017 v Hořovicích.   
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regionálních studií a zeptal se, co pro mě máte, pro řadu, kterou já dělám. To byly např. 

četby  na pokračování, v jiném příp. i dokumenty, dramatizace. Pak to byla  třeba i 

nějaká kulturní publicistika.“  

Ne vždy se daří nápad u dramaturga prosadit, návrh nemusí odpovídat aktuálním potřebám 

vysílání nebo se již dříve se zajímavým námětem prosadí konkurence. Praxe se později 

mění, v regionálním studiu se vytváří skupiny pracovníků, s nimiž se dopředu počítá jako 

s přispěvateli pro celoplošné stanice (tamtéž). V letech 2004 -2006 se daří rozvíjet 

spolupráci s pražskými stanicemi v těchto programových řadách307: 

Spolupráce s ČRo Vltava 

Četby na pokračování  

Klasické povídky  

Moderní povídka  

Osudy  

Schůzky s literaturou  

Svět poezie 

Páteční večery  

Stránky na dobrou noc 

 

Události a komentáře – autorská čtení 

 

Dokumentární pořady 

Radio ateliér  

Víkendové přílohy 

Víkendové večery 

Výlety s Vltavou 

                                                 

 

307 ROČENKA ČRo 2003, s. 44; 
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Spolupráce s ČRo2 

Četba na pokračování  

Nocturno pro osamělá srdce (noční kontaktní pořad) 

 

2006 

Kromě tradičních forem spolupráce na regionální řadě Česko-země neznámá, 

v níž se publicisticko-dokumentárním způsobem zpracovávají témata týkající se kulturních 

zajímavostí krajů České republiky. Dílů pořadu se postupně ujímají jednotlivé regionální 

stanice. 

Spolupráce s kolegy z ostatních redakcí plz. studia 

Spolupráce hlavně s redakcí zpravodajství a publicistiky – formou příspěvků do zpráv, do 

publicistických pořadů – Náš host, víkendová publicistika, Chvilka s múzou, Filmový 

zápisník atd., s náboženským vysíláním – pořad Křesťanská vlna. V úzké spolupráci 

vznikají pořady z dílny O. Vaculíka Pohledy přes hranice, Odkazy minulosti. Ve 

spolupráci s novinářkou B. Procházkovou je od roku 2004 vysílán publicistický pořad o 

česko-německých vztazích Přesahy. 
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Celkový pohled na prvovýrobu LD redakce 

Tabulka prvovýroby v ČRo Plzeň (hodnoty jsou v minutách) 

Prvovýroba ČRo Plzeň 
v letech 2001 - 2006308 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Rozhlasové hry 50 60 100 70 90 100 

Literární pořady 2080 1176 3875 2565 3791 3203 

Dokument 1262 2005 785 935 735 2540 

Umělecká publicistika 873 690 1560 - 1560 490 

 

V tabulkách se v těchto letech objevují jiné kategorie, než dosud byl zvyk. Kategorie 

Rozhlasová hra zůstává, místo četeb na pokračování (dramatizace) a ostatní četby je zde 

uvedena pouze jedna kategorie, souhrnná: Literární pořady. Dále je oproti letům dřívějším 

zastoupen dokument a umělecká publicistika. Plz. dramaturgie slovesné tvorby v těchto 

letech také dokument a publicistiku uplatňuje častěji než dříve. 

Z počtu minut jednotlivých žánrů je opět nejméně zastoupena rozhlasová hra, a sice 

nejnižším číslem za rok 2001, nejvyšší počty minut (nelze však mluvit o velkém navýšení 

výroby) hlásí roky 2003 a 2006. Výroba rozhlasových her ustává, dramatická tvorba si 

ovšem cestu k vyjádření nachází i přesto v trochu jiné formě, prostřednictvím žánru 

dokumentu. Ten je ve výrobě poměrně bohatě zastoupen v roce 2003, 2004 a následně i 

v roce 2006. Ačkoliv se dokument včetně umělecké publicistiky stává progresívním 

žánrem, výši počtu natočených minut literárních pořadů nedosahuje. Je však potřeba brát 

v potaz, že tato kategorie pojímá několik druhů pořadů a není blíže specifikována. 

 

 

 

                                                 

 

308 ROČENKA ČRo 2001, s. 39; 2002, s. 46; 2003, s. 45; 2004, s. 44; 2005, s. 46; 2006, s. 50. 
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2.3.2 Program:pořady/dramaturgie – Plzeň/Praha 

Regiolit – 2000/1309 

spíš než literární pořad: „prostorem, kde se děje cosi kulturního a duchovního (tamtéž)“; od 

prostoru odvíjeno téma a jeho zpracování:  

„Př. – biskup Radkovský:  

o prostor – plzeňská diecéze, Sudety, 

o téma – služba, 

o syžet pořadu - pouť, „křížová cesta“ – výsledek – portrét člověka v akci. 

Jiný model – Emil Škoda město 19. st., pohyb dějin, v tom osobnost jdoucí přímo za 

svým cílem: 

o první tvořeno metodou reportážní, druhé po textové stránce historicko-

dokumentární, po zvukové stránce koláž a montáž (tamtéž).“ 

bez textů ale nelze zpracovat, zvláště pokud téma vázané k minulosti 

 

Literatura:  

 zde jako zpráva o aktuálním dění v regionu, jako připomenutí knižní a literární 

kultury (tamtéž) 

Regiolit – 2000/1 – poznámky M. Buriánka310  

„Dosavadní název připomíná fosílii, zkamenělinu, geologický pojem, i když podle 

původního záměru, zámyslu a představy má asociovat ke kraji, regionu, lokalitě. Návrh 

nového názvu, nové pojmenování nemá být vzdáleno dosavadnímu.“ 

„Náměty:  

o regionální autoři, historie, místopis, významné osobnosti společenského a 

kulturního života, události. 

Forma:  

o pásma, literární ukázky s komentářem apod.“ 

                                                 

 

309 Poznámky k literárním pořadům v sobotu a v neděli. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka. 
310 Slovesná umělecká tvorba v regionálním vysílání ČRo Plzeň. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka.
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„[..] a z toho druhého pořadu – Regiolit - vznikl Horizont, který byl kulturním 

magazínem. Takovou sobotní kul1turní přílohou publicistického vysílání311.“ 

„[..] kde jsou různé jednotlivé příspěvky. Ale jak Kaleidoskop,   tak ten Regiolit i 

Grandion byla vlastně monotematická pásma.312“ 

Horizont - 2001313 

 definice: H. aneb Průvodce krajinou umění západních Čech – sobotní kulturně 

publicistická příloha víkendové Panoramy, 

 komponovaný publicistický pořad o kultuře v kraji, 

 potřeba dlouhodobějších plánů: měsíčních – obrysová,  

 základní témata: aktuální publicistika (výročí) – nutnost kalendária, 

 literární zpracování – estetično, 

 všechny umělecké obory, disciplíny,  

 zdroje: kulturní místní přehledy, pozvánky na akce, vernisáže, premiéry 

divadelních a filmových představení, 

 obeznámenost s tématy hlavních Panoram v měsíci a v souladu s nimi rozmyslet i 

téma Horizontu. 

 

 

Poznámky M. Buriánka k Horizontu314  

V rámci Horizontu je důležité: 

1. „Sdělovat dojmy, imprese, mluvit hovorovou češtinou, užívat co nejméně nebo vůbec cizích slov. 

Názorně, srozumitelně se vyjadřovat, k tomu nutit  respondenty. 

2. Průvodní text – osobní oslovení posluchače, důraz na kontakt. Styk, vstřícnost, mluvit ke 

konkrétnímu jedinci – posluchači, žádná obecnost, vymýtit úvahy, koncentrovat se na konkrétno, 

nekomplikované, jednoduché věty. 

3. mít právo na krácení, zpracovávat, natočené repo – záběry – podřizovat je sjednocující myšlence, 

koncepci, záměru. 

                                                 

 

311 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
312 Osobní rozhovor s P. Hynčíkovou a D. Mačasem, 15. 12. v Plzni.   
313 Definice Horizontu. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka. 
314 Poznámky k Horizontu. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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4. vytvořit dramaturgický plán – tématický plán – projekt, koncepci Horizontu – na konkrétní měsíc; 

rozdělit úkoly/ s předstihem spolupracovníkům.“ 

Nedělní kaleidoskop - 2001315 

 důraz na příběh – fiction a způsob, jak ho vyprávět, 

 kvůli potřebě udržet pořad ne příliš nákladným v podstatě nelze uvádět velké 

světové klasiky, ani finančně náročné současné spisovatele, 

 vyprávění „story“ prostřednictvím okrajových žánrů, drobných dramatizací i 

vlastních dramatických textů, 

 příp. setkání s významným současným spisovatelem – story, kde napětí mezi 

osobností a dílem, 

 umožňuje pojednávat v komponované, režírované formě nějaký zajímavý kulturní 

fenomén na větší ploše, 

 model Kaleidoskopu zkoušen od 2. pol. 20. st. 2000, 

 pořad „pohledem na kulturní fenomén v souvislostech současného života316“, 

 od roku 2001 více dalších uměleckých žánrů, nejen literatura a divadlo, ale i 

výtvarné umění, přejmenován z Literárního kaleidoskopu na „Nedělní“, 

 hlavní posun v Kaleidoskopu: otevření se do všech druhů umění, s texty ovšem, 

 práce i nadále; každý díl nejlépe vlastní titulek, důležitá je jeho formální 

uzavřenost, 

 literární pořady: tematické doplnění ročního období (svátky, výročí), 

 Náměty: významné kulturní události v regionu:  

„vydání knihy, publikace regionálního autora/literatura umělecká i publicistika, 

divadelní premiéra, výstava, hudební festival a soutěže, filmový festival, předpremiéry, 

významná jubilea umělců, kteří svým významem přesáhli region, portréty/medailonky 

herců, režisérů, náročné adaptace literárních textů, připravované s vizí, představou 

konkrétního hereckého obsazení – příležitost pro umělecké uplatnění individualit 

hereckých činohry DJKT v Plzni, uchování jejich hlasů, jejich výkonů, jejich umu a 

mistrovství pro věky budoucí, reprízy vhodně vybraných literárních pořadů koncepčně 

                                                 

 

315 Kaleidoskop – dramaturgicko-redakční představa od r. 2001. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. 
Poznámky k literárním pořadům v sobotu a v neděli. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka. 
Slovesná umělecká tvorba v regionálním vysílání ČRo Plzeň. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka. 

316 Kaleidoskop – dramaturgicko-redakční představa od r. 2001. 2000. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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připravených pro ČRo3-Vltavu (tamtéž)“ 

 

Jeden z nejvýznamnějších počinů řady Nedělní kaleidoskop i tvorby tohoto období: 

 Příběhy z pomezí aneb Bizarní zjevy německy psané literatury v západočeském 

pohraničí 

„[…] jeden z nich byl chebský kat317, udělali jsme pořad o H. Watzlikovi, J. Blau318, 

byli tam tachovští kronikáři, velmi zajímaví[…] H. G. Zuckermann byl autorem takové 

slavné písně, kterou si zpívali vojáci v první světové válce. To byl jeden taky 

z nejzdařilejších[…], potom ještě byl T. Alberti, evangelický pastor z Aše a Hranic a ten 

zanechal paměti, který přeložil ašský archivář a zas to byl takový pohled do 

evangelického ašského výběžku.“ 

 

Na podzim roku 2001 je na ČRo3 – Vltava vysílána 2. série Příběhů z pomezí319: 

Christian Heinrich Spieβ, romantik a rozervanec z Bezděkova u Klatov. 

Josef Blau, tichý badatel svého kraje. 

Kronikáři a vlastivědci okresu Tachov v Egerlandu. 

Ze vzpomínek Traugotta Albertiho, evangelického pastora v Aši a Hranicích. 

Hugo Zuckermann, básník a sionista z Chebu. 

 

Scénář: A. Zemančíková. 

Režie: M. Buriánek. 

Překlady: K. Halla, G. Hofman, J. Chmelíková, V. Tomeš, PhDr. Z. Vyšohlíd. 

Herecká spolupráce: P. Kikinčuk, R. Přibil, T. Šolc, M. Včala. 

„Portrét toho regionu se tím strašně zplastičtěl. Najednou se ukázalo, že tam žili 

                                                 

 

317 K. Huss 
318 J. Blau – „Narozen 12. 8. 1872 v Nýrsku, zemřel 22. 10. 1960 ve Straubingu (Německo). Německý 
vlastivědný badatel a spisovatel, řídící učitel v Nýrsku.“ Blau, Josef [online]. In: Bibliografie dějin Českých 

zemí. 2018 [Cit. 2018-7-27].  Přístupné z:   https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/63305?locale=cs 
319 Křestní listy pořadů - Bizarní zjevy. 2001. Z osobního archivu M. Buriánka. 
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německy mluvící, že psali kněží, že tam byli i takoví jako trošku i fašizující autoři, tomu 

jsme se taky v komentáři nevyhnuli, že tam byli Židé a to všechno dohromady, že byli 

autoři dělničtí či z Krušných hor, takoví, řekla bych, polo-naivisti a taky třeba A. John, 

to byl velmi vzdělaný zase muzejník a sběratel z Chebu, to byl taky jeden z těch 

bizarních zjevů. Čili najednou ten kraj dostal plasticitu a přestal být tou neosídlenou 

nebo jenom dosídlenou planinou. Ukázalo se na tom, jaký vlastně konkrétně byl život. 

Jo, to bylo krásné období, na které já jsem byla vždycky pyšná. Dneska už je to všechno 

mnohem lépe zpracováno, ale nás to tedy neobyčejně bavilo.320“ 

Literární doteky  

„ Literární doteky byly takové pětiminutové čtení před polednem a to jsme hledali 

všelijaké takové textíky, které se tam hodí, že se to dá na těch 5 minut zkrátit anebo 

udělat jenom úryvek, a tam jsme třeba i zahrnovali velká literární výročí, protože jsme 

si říkali, tak to je takové posluchačům před polednem připomenutí. Když měl výročí K. 

H. Mácha, tak jsme tam do těch Doteků dali 5krát za týden zkrátka úryveček 

pětiminutový pokaždé třeba z jiného Máchova díla, ale taky třeba normálně regionální 

pověsti,  které tehdy začaly vycházet, jak na běžícím pásu (tamtéž).“ A. Z. 

 

Odkazy minulosti 

Úspěšný publicisticko-dokumentární pořad, který má na starosti šéfredaktor stanice O. 

Vaculík. Pořad má úspěch nejen u publika, ale také v kruzích rozhlasových odborníků. 

 

„Pořad o ohrožených památkách. Občas jsem byl 

vyzván, […] abych z toho udělal i třeba půlhodinovku 

na Vltavu.321“  

 

 

 

 

 

                                                 

 

320 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
321 Osobní rozhovor s O. Vaculíkem na radnici, 20. 12. 2017 v Hořovicích.  
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„Z dnešního pohledu ta kapitola předešlá, na ni nelze 

zapomenout. Je ale nutno ji připomínat, byla velice 

důležitá. Tady se zachránila slovesná umělecká tvorba. 

Nebyl to jenom publicistický vid vysílání, nedělaly se jen 

publicistické žánry a zpravodajství, ale zachovala se 

slovesnost. Dělaly se i rozhlasové hry, Alena tady vytvořila 

4 rozhlasové hry, to je také nutno zmínit.322“ M. B. 

 

„[…] bylo to v té době, natočili jsme ty tři moje 

rozhlasové hry. Měly všechny premiéru na 

Vltavě, ale vysílaly se i v Plzni. Jedna je vánoční, 

druhá se taky vysílala, když bylo sváteční 

schéma o Velikonocích, téma je křesťanské. A 

jedna se zase odehrává v Plzni a každý to 

pozná.323“ A. Z. 

 

V. M.: Ta intenzita už nebyla žádaná? 

A. Z.: „Nebyla, ta objednávka byla vlastně na jednodušší, míň pracné, míň jako vymakané, 

míň sofistikované pořady […] (tamtéž).“ 

2.3.3 Program: schémata/profil posluchače 

Schémata324 

Týden od 12. 11. – 18. 11. 2001 

St: 14. 11. 2001 

11.45 – 11.55 Literární doteky 

 

So: 17. 11. 2001 

                                                 

 

322 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
323 Osobní rozhovor s A. Zemančíkovou, 29. 11. 2017 v Praze. 
324 Týdeník Rozhlas: Programový a kulturní týdeník. Praha: Radioservis. 1993, roč. 3, č. 1-26;1994, roč. 4, č. 

1-52;1995, roč. 5, č. 53/1-26; 1996, roč. 6, č. 1-26. ISSN 1213-2098. STRÁNKY!!!! 
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16.30 – 17.00 Horizont: průvodce krajinou 

západních Čech 

23.01 – 23.30 Horizont (repr.) 

 

Ne: 18. 11. 2001 

16.30 – 17.00  Nedělní kaleidoskop: Karel Špilar a 

jeho bratři 

23.01 – 23.30 Kaleidoskop (repr.) 

 

 

Týden od 13. 5. – 19. 5. 2002  

St: 15. 5.2002 

11.40 – 11.50 Literární doteky 

 

So: 18. 5. 2002 

15.30 – 16.00 Horizont 

 

Ne: 19. 5. 2002 

15.30 – 16.00 Nedělní kaleidoskop 

0.03 – 0.30 Nedělní kaleidoskop (repr.) 

 

 

Týden od 12. 5. – 18. 5. 2003  

St: 14. 5. 2003 

11.40 – 11.50 Literární doteky 
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So: 17. 5. 2003 

15.30 – 16.00 Horizont 

0.03 - 0.30 Horizont (repr.) 

 

Ne: 18. 5. 2003 

15.30 – 16.00 Nedělní kaleidoskop 

0.03 – 0.30 Nedělní kaleidoskop (repr.) 

 

 

Týden od 10. 5. – 16. 5. 2004  

St: 12. 5. 2004 

11.40 – 11.50 Literární doteky 

 

So: 15. 5. 2004 

15.30 – 16.00 Horizont 

 

Ne: 16. 5. 2004 

15.30 – 16.00 Nedělní kaleidoskop 

0.03 – 0.30 Horizont (repr.) 

 

 

Týden od 9. 5. – 15. 5. 2005  

St: 11. 5. 2005 

11.40 – 11.50 Literární doteky 
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So: 14. 5. 2005 

15.30 – 16.00 Horizont 

 

Ne: 15. 5. 2005 

15.30 – 16.00 Nedělní kaleidoskop 

0.03 – 0.30 Horizont (repr.) 

 

 

 

Týden od 14. 5. – 20. 5. 2006  

St: 17. 5. 2006 

11.50 – 12.00 Literární doteky 

 

So: 20. 5. 2006 

18.03 – 18.30 Horizont 

0.06 – 0.35 Horizont (repr.) 

 

Ne: 14. 5. 2006 

18.03 – 18.30 Nedělní kaleidoskop  

0.03 – 0.30 Nedělní kaleidoskop (repr.) 

 

 Literární doteky jsou stále vysílány každý všední den před polednem, časy se 

během let tohoto období posunují, ale jenom drobně. Stále se jedná o útvar v délce 

5, maximálně 8 minut. V předkládaném schématu je délka pořadu počítána na 10 

minut. Jedná se o údaj přibližný, přesný konec pořadu totiž ve schématu, respektive 
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ve schématu publikovaném v Týdeníku Rozhlas, není uveden. Pořad je součástí 

blokového pořadu Dopolední Koktejl. Je pravidelně reprízován v nočních časech 

společně s ostatními pořady, které tvoří součást bloku Koktejl. 

 Horizont se ve schématu objevuje od roku 2001, de facto střídá literární pořad 

Regiolit. Půlhodinu kulturní publicistiky přináší každou sobotu v prvním roce 

vysílání v čase od 16.30, v roce 2002 se čas jeho začátku přesouvá o hodinu dříve. 

Od začátku vysílání je součástí blokové víkendové Panoramy stejně jako Nedělní 

kaleidoskop. Změna schématu v roce 2005325 se dotýká i Horizontu, a tak se stěhuje 

do večerního času se začátkem v 18.03. Od roku 2001 je pravidelně reprízován 

v nočním vysílání. 

 U Nedělního kaleidoskopu lze již z názvu snadno odvodit den vysílání pořadu. 

Konkrétní čas je určen na odpoledne 16.30, ale pouze pro rok 2001, kdy se ve 

schématu po zrušení jeho přímého předchůdce Literárního kaleidoskopu objevuje 

poprvé. Od roku 2002 až do roku 2005 je vysílán ve stejném čase v rámci 

víkendové Panoramy, jejíž prestižní součást společně se sobotním Horizontem 

představovaly. Situace se mění po roce 2004. S novým schématem v roce 2005 je 

jeho vysílací čas posunut až na 18.03, kdy Panorama končí.  

 Odkazy minulosti, které lze z hlediska postupu, který je uplatňován při tvorbě 

pořadu, přiřadit ke slovesně-uměleckým, existují ve schématu od roku 2002. 

Vysílány jsou do roku 2005 v neděli odpoledne. 

 

                                                 

 

325 Ročenka ČRo 2005, s. 56. 
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Shrnutí poznatků 

 

1. Jak se proměnilo organizační zázemí redakce zajišťující LD vysílání stanice z hlediska 

profesní náplně jejích pracovníků a jejich spolupráce s pražskými celoplošnými stanicemi? 

V roce 1993 měla slovesnou uměleckou tvorbu v plz. studiu na starosti nejdříve LD 

redakce, která byla součástí již dříve ustaveného Střediska slovesné tvorby v čele s M. 

Antonem. M. Antona v roce 1993 jmenoval nově zvolený ředitel plz. stanice V. Bako jejím 

šéfredaktorem. LD redakce byla spojena s Redakcí smíšených pořadů, kterou vedla 

redaktorka K. Bodollová. Podle některých záznamů z prostudovaných dokumentů se 

ovšem na vedení LD redakce podílel i její bývalý vedoucí M. Anton. Předělem byl konec 

roku 1996. Kmenovým režisérem a iniciátorem mnoha významných slovesných 

uměleckých projektů již od začátku 90. let byl M. Buriánek, který se právě v závěru roku 

1996 stal vedoucím LD redakce, respektive již nově vzniklé Redakce slovesné umělecké 

tvorby SUT/MRSUT. Jejího vedení se ujal na několik dalších let přibližně do roku 2000, 

kdy ho ve funkci vystřídala kolegyně, redaktorka a dramaturgyně slovesné tvorby v plz. 

studiu A. Zemančíková. V roce 2000 se jejím úkolem stala v souvislosti s probíhající 

reorganizací plz. studia transformace MRSUT na Redakci Kultury, která měla působit 

v těsné kooperaci s redakcí hudby. Rok 2000 přinesl změny nejen na poli personálního 

zázemí plz. studia, ale také v otázkách programových. Do plz. rozhlasu, konkrétně do 

redakce zpravodajství, byl tento rok přijat O. Vaculík. Od začátku svého působení v plz. 

rozhlase O. Vaculík aktivně spolupracoval se členy slovesné redakce. 1. 1. 2001 se stal 

šéfredaktorem. Kulturní redakci měla v tuto dobu stále v patronaci A. Zemančíková. Za 

další dva milníky ve struktuře redakce, zabývající se slovesnou uměleckou tvorbou, je 

možné označit rok 2004 a 2006. V roce 2004 z redakce na celoplošnou stanici Vltava 

odešla A. Zemančíková. Vedení redakce opět připadlo M. Buriánkovi, a to až do doby, kdy 

ředitel studia V. Bako kvůli poklesu poslechovosti odvolal O. Vaculíka a pověřil ho 

vedením Kulturní redakce. V roce 2004 zažila redakce další reorganizaci, která byla 

odpovědí na ztráty posluchačů. Kromě O. Vaculíka zasáhla v roce 2004 asi nejcitelněji 

také M. Buriánka. Režisér byl vzhledem k formální působnosti této funkce oddělen od 

Redakce Kultury a zařazen přímo pod šéfredaktora. Redakce Kultury tedy pracovala do 

roku 2006 v následujícím složení: O. Vaculík jako její vedoucí, D. Mačas, P. Kosová a P. 

Kunová ve funkci redaktorské. V roce 2006 se pro odchod z ČRo Plzeň rozhodl O. 
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Vaculík. Posléze s ČRo Plzeň spolupracoval již jen externě.  

Externí spolupráce byla ve zkoumaných obdobích redakcí rozvíjena poměrně hojně. 

Nejvíce spolupracovníků měla, jak vyplynulo z odpovědí respondentů a dokumentů, které 

byly k dispozici k nahlédnutí, v době, kdy redakci řídila A. Zemančíková. Počítáme-li tedy 

k externí spolupráci i pracovníky z širšího okruhu, jejichž úloha spočívá např. v 

pravidelné konzultantské činnosti. V souvislosti s tvorbou pořadů k tématu česko-německé 

historie v západočeském kraji, o které se v plz. studiu zasadila, rozšiřovala řady 

spolupracovníků, kteří byli nápomocni při zpracování těchto témat. Jednalo se tedy nejen o 

pracovníky znalé rozhlasové činnosti, ale také o odborníky jiných profesí. Převážně jimi 

byly archiváři, historici, překladatelé z němčiny.  

Jména externistů, která se neobjevila v publikovaných statích o slovesné redakci v Plzni, 

jsou např. tato: R. Janda (např. 1997, 1998) – připravoval hlavně příspěvky do pořadu 

Regiolit, L. Kupčíková (1997, 1998, 1999) – přispěvatelka pořadu Grandion, Literární 

doteky, ale i vltavských řad a spolupracovnice v oblasti českoněmeckých vztahů z PF 

ZČU, v pozdějších letech např. G. Albrechtová (2002, 2003) – spolupráce na pořadu 

Horizont či Kaleidoskop. 

Ať už se jednalo o práci pro plz. studio či o spolupráci redakce s pražskými celoplošnými 

stanicemi, náplň činnosti pracovníků redakce se odvíjela od dramaturgických plánů, 

sestavovaných přibližně se čtvrtletním předstihem, v nichž bylo definováno, co, kdy, pro 

jakou programovou řadu bude natočeno a kdo se na této práci bude podílet. Tato domluva 

probíhala na programových poradách studia a také během interních schůzek určených 

členům redakce.  

Jak v LD redakci, tak redakci SUT i Redakci Kultury bylo pro její členy vždy připraveno 

spoustu úkolů, které bylo potřeba splnit. Dokladem jsou počty hodin odvedené práce za 

týden uvedené v pracovních snímcích např. režiséra M. Buriánka (okolo 50 hod/týden - 

2001) či redaktorky A. Zemančíkové (okolo 65 hod/týden - 2002). Podle M. Buriánka patří 

tato pracovní intenzita vyloženě ke specifikám práce v regionálním studiu. K takovým 

specifikám lze přiřadit také požadavek na univerzální vybavenost pracovníka v oblasti 

výkonu rozhlasové činnosti. Schopnost této univerzality projevila redakce hlavně v jejím 

„kulturním“ období, když se musela stále více přizpůsobovat tzv. zpravodajsko-

publicistickému rázu vysílání a tak trochu „přesedlat“ z oblasti LD práce do oblasti tvorby 

dokumentu a publicistiky.  
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Dramaturgie redakce slovesné tvorby v plz. studiu korespondovala více méně s jejími 

názvy. Do roku 1996, respektive až do roku 1998 lze pozorovat větší podíl na tvorbě 

literárních a LD laděných pořadů pro plz. vysílání. Programovou řadu, v níž by přinášela 

např. rozhlasovou hru, sice neměla v nabídce, ale pořady redakce byly zaměřené zejména 

na seznámení posluchače s literaturou, a to dokonce nejen regionální, ale i světovou např. 

v pořadu Literární grandion. V prvním zkoumaném období se navíc objevovalo ve 

schématu plz. stanice celkově více LD pořadů než v pozdějších letech. V období 1996 – 

2000 je literární, LD, slovesná umělecká tvorba stále rozvíjena, i když pořadů tohoto typu 

ubylo. Literatura, respektive slovesné umění je přítomna i v produkci třetího období 

redakce, ale přibližně od roku 2000 je zde znatelný příklon k publicisticky, kulturně 

zaměřeným pořadům. Slovesné umění je zastoupeno hlavně v podobě dokumentů, které 

byly vytvářeny pro pořad Nedělní kaleidoskop nebo také Ozvěny minulosti, i když ve 

druhém příp. se jedná o pořad, zabývající se kulturou hmotnou, ne literaturou jako 

takovou. 

Ve 2. pol. 90. let se v plz. studiu odehrává proces modernizace programu. Účelem je 

přiblížit se více posluchačům, konkrétně většinovému posluchači studia. I pro redakci 

slovesné tvorby to znamená, že se musí přizpůsobit. Většinovému posluchači, který 

preferuje program nabitý informacemi, ne filosofickými úvahami literátů. V duchu 

programové tendence, která je postavena na výsledcích stále více se prosazujících 

průzkumů posluchačů, se slovesný umělecký program zeštíhluje v nabídce literárních 

pořadů. Ačkoliv nabídka literárních pořadů byla od začátku třetího období zásadně 

ztenčena, je potřeba zdůraznit, že i v tomto období literatura přetrvává. Přetrvává ve 

zmíněném uměleckém dokumentu, a to dokumentu nebývalé kvality. Podle slov M. 

Buriánka zde bylo touto cestou prakticky: „zachráněno slovesné umění326“. Zásluhu na této 

kvalitě práce má Redakce Kultury a šéfredaktor O. Vaculík, který ze své pozice dával této 

tvorbě prostor a jak už bylo zmíněno, sám se na ní také redaktorsky a dramaturgicky 

podílel. 

Tematicky se slovesný program soustředil od druhé poloviny 90. let na náměty spojené 

s regionem. Regionálně zaměřenými tématy bylo nabité i celé období od roku 2001 do 
                                                 

 

326 Osobní rozhovor s M. Buriánkem, 15. 12. 2017 v Plzni. 
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2006. Na přelomu tisíciletí s přesahem do několika dalších let se dramaturgie redakce 

soustředila převážně na mapování tzv. bizarních zjevů. Německo-jazyčných autorů, kteří 

žili a literárně působili na pomezí západních Čech a o jejichž tvorbě se ještě příliš 

nevědělo. 

Výroba slovesných pořadů se po všechna zkoumaná období týkala nejen produkce pro 

vysílání plz. studia, pro plz. programové řady, ale také pro pražské celoplošné stanice 

ČRo3 a ČRo2, přičemž pro ČRo Vltavu nejvíce, a to ve všech zkoumaných obdobích. 

Výroba pro celoplošné stanice obsáhla na rozdíl od výroby pro Plzeň i dramatickou tvorbu 

v podobě rozhlasových her a náročných dramatických adaptací. Komunikace probíhala od 

počátku jak s Literární redakcí, tak Redakcí rozhlasových her a dokumentu, spadajících 

pod ČRo Vltava. ČRo Plzeň se podílel na výrobě např. do řad Schůzky s literaturou, 

Příběhy, Kulturní revue, Četba na pokračování, Stránky na dobrou noc, ale také na řadách 

orientovaných na vysílání poezie, např. Svět poezie. 

 

2. Jak se proměnila tvorba redakce na příkladu pořadů vyráběných touto redakcí? 

Pravidelné programové řady, o nichž se práce zmiňuje v širším měřítku, jsou následující. 

V prvním zkoumaném období se jedná o Literární grandion, Regiolit, Literární aperitiv. 

Ve druhém o: Literární grandion, Literární kaleidoskop, Regiolit, Literární doteky. 

V rámci třetího období jsou popsány hlavně tyto pořady: Nedělní kaleidoskop, Regiolit, 

Horizont, Literární doteky. 

Vývoj dramaturgie pořadů nejlépe vystihují vývojové linie pořadu Grandionu a Regiolit, 

jakožto nejstarších pořadů plz. vysílání.  

Grandion byl pořad, který de facto nejlépe reprezentoval tendenci vysílání plz. studia před 

obdobím jeho modernizace ve smyslu přiblížení se posluchači, ve smyslu obratu 

k většinovému posluchači. Byl to pořad v duchu svého názvu exkluzivní, přinášející 

pravidelně půlhodinu světa literatury jak domácích, tak zahraničních autorů, klasiků i 

autorů současných. V roce 1996 do něho přešla témata z pořadu: Dobrý den, Francie!, 

takže se orientoval hlavně na literaturu francouzskou, později - od roku 1997 se začal 

věnovat hlavně německo-jazyčné literatuře. Specialitou byla jeho dramaturgická linie, 

podle níž představoval též literaturu experimentální a okrajovou, u níž byl předpoklad, že 

sféru zájmu většinového posluchače z regionu spíše neosloví. Grandion byl zkrátka příliš -
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exkluzivním pořadem pro regionální studio, který by svým charakterem lépe patřil na ČRo 

Vltavu. A tak ho ve schématu v závěru roku 1998 nahradil pořad jiný, sice stále ještě 

literárně zaměřený, ale již s četnými publicistickými prvky. Během roku 2000 se vyvíjela 

představa nového Kaleidoskopu. A vyvinula se do pořadu otevřeného různým druhům 

umění, nabízejícímu zajímavé pohledy na nejrůznější kulturní aktivity regionu, do pořadu 

se „story“ v řádu fiction. Vše v dokumentárním provedení. 

Regiolit byl literárním monotematickým pořadem, zaměřeným od začátku na témata 

domácí, regionální, což se i v tomto případě stejně jako u Grandionu snoubilo s názvem. 

V roce 1995 ze schématu na čas zmizel. Pak se chvíli zabýval také literaturou a tematikou 

nejen regionální, ale v roce 1996 přišel návrat opět k obsahu z regionu. Pořad přetrval do 

roku 2001, i když už se v tu dobu nejednalo o pořad literární, ale spíš o pořad kulturně 

zaměřený s prvky publicistiky.  

V roce 2002 Regiolit ve schématu nahradil pořad Horizont. Pořad definovaný jako 

kulturně-publicistická příloha víkendové Panoramy, blokového typu pořadu. V příp. 

Horizontu nešlo již o zpracování jednoho tématu v půlhodině vysílacího času, ale o pořad 

komponovaný z různých příspěvků, kde prostor má jak literatura, tak další druhy umění a 

kulturní zajímavosti kraje.  

 

Významných pořadů bylo v plz. studiu natočeno mnoho za tato 3 období, zde jsou 

vyjmenovány počiny dva, o nichž z průzkumu vyplynulo, že jsou stěžejní.  

Jedná se o původní rozhlasové hry A. Zemančíkové, které v plz. studiu byly natočeny M. 

Buriánkem během třetího zkoumaného období. Hry byly určeny pro vysílání ČRo Vltava, 

ale v repríze byly vysílány i v rozhlase v Plzni. Jsou spojené s křesťanskou tematikou a 

městem Plzní.  

Druhým počinem jsou Příběhy z pomezí aneb Bizarní zjevy německy psané literatury 

v západočeském pohraničí. Ve dvou sériích po pěti dílech byly vysílány v rámci cyklu 

Kaleidoskop. První v roce 2000, druhý na podzim roku 2001. Měly velký ohlas, byly také 

oceněny. Jejich význam tkví v přínosu k rozvoji povědomí o regionalismu u české 

posluchačské veřejnosti. 
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Jak se proměnilo programové schéma, vztahující se k LD pořadům ČRo Plzeň? 

Ze schémat vyplynulo, že pořady byly vysílány v prvním zkoumaném období hlavně 

v dopoledních časech o víkendu, o sobotách i nedělích nejčastěji od 9.30. V prvních letech 

nebyl program ještě zcela usazen. Větší pravidelnost a usazení pořadů ve schématu 

přinesla 2. pol. 90. let. Hlavní LD pořady, Regiolit a Grandion, byly od roku 1998 vysílány 

o víkendu v odpoledních hodinách, oba od 16.30. Oba se také staly součástí víkendového 

blokového pořadu Panorama, který skýtal prostor i pro několik dalších pořadů. Vysílán byl 

pravidelně od 9.00 do 18.00. V rámci Panoramy běžely tyto pořady již jako Nedělní 

kaleidoskop a Horizont až téměř do konce třetí zkoumané periody, do roku 2005. Oba 

pořady byly také po celá další léta do roku 2006 vysílány také v noční v repríze. Ačkoliv 

bylo v roce 2004 za jednu z možných příčin opakovaného poklesu počtu posluchačů 

označeno právě příliš časté reprízování, oba pořady, nejspíš díky jejich kvalitativní 

výlučnosti ve schématu v repríze přežily. 

 Literatura v čisté podobě a o literatuře bylo na stanici ČRo Plzeň vysíláno i ve všední dny. 

Více méně šlo ale spíš o kratší formáty pořadů. Od roku 1996 se v rámci blokového pořadu 

Koktejl takto představil přibližně desetiminutový útvar Echo, který však v roce 1997 

nahradily posluchačsky později velice oblíbené Literární doteky. Oblíbené byly právě pro 

svou kratší délku a příjemnou dobu vysílání – chvíli před polednem. Vysílány byly stejně 

jako Kaleidoskop a Horizont do konce zkoumaného období. V roce 2005 byly v návaznosti 

na reorganizaci stanice posunuty na čas od 18.00. 
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Závěr 

Zde v závěrečné části následuje odpověď na otázku, která byla představena již v úvodu 

práce a dále rozvedena v kapitole Cíle práce a její metodologie. Kvalitativní metodou 

případové studie organizace, respektive její části, slovesné redakce ČRo Plzeň, a 

prostřednictvím historické analýzy bylo zjišťováno:  

Jak se proměnilo LD vysílání plz. stanice ČRo v období mezi lety 1993 – 2006? 

Kritérii pro lepší orientaci v tak komplexní problematice, jakou představují dějiny vysílání 

slovesné redakce, byl korpus témat spojených s proměnami organizačního zázemí a 

personálních proměn, kam spadaly proměny pracovní náplně zaměstnanců tohoto úseku, 

dramaturgie redakce a spolupráce s pražskými celoplošnými stanicemi. Další kritérium, 

téma, na které se práce soustředila, bylo spojeno s tvorbou redakce, konkrétně vývojem 

jejích pravidelných pořadů a určením význačných počinů této tvorby. Posledním kritériem 

se staly proměny schématu. Je zde důležité zdůraznit, že povaha zjištěných informací se 

přirozeně odvinula od zdrojů, kterých bylo použito, přičemž jako nejbohatší zdroj 

informací vnímá autorka práce rozhovory s hlavními aktéry dění v redakci a kolem ní a 

také osobní materiálové složky režiséra M. Buriánka. V příp. vzniklých nejasností při 

hledání odpovědí k daným tématům i přes široké penzum informací, které autorce bylo 

poskytnuto, obrátila se tato ke studiu oficiálních dokumentů ČRo, Ročenek ČRo a 

Výročních zpráv. Ačkoliv si autorka ještě při promýšlení metodiky práce představovala, že 

ze schémat, publikovaných v Týdeníku Rozhlas, bude možno vytěžit více podnětných 

informací, při jejich finální analýze zde v závěru je nutno připomenout, že tento zdroj 

sloužil více méně pouze jako doplněk ostatních zdrojů.  

Vysílání slovesného uměleckého programu na ČRo Plzeň se po revoluci v roce 1989 

nevyvíjelo podstatně jiným směrem než např. i na celoplošných stanicích ČRo. Více méně 

všude doznívaly ozvěny dluhů bývalého režimu, který je novému běhu událostí zanechal 

napospas. Nejdřív přece muselo proběhnout alespoň nějaké očištění od degradujících 

nánosů totality. Nejdřív musel proběhnout pokus o spásu. Podle toho, kam se posunula a 

jak vypadala redakce slovesné umělecké tvorby na ČRo Plzeň na konci tisíciletí, kdy se 

znovu měnila tendence ve vysílání programu, lze zkonstatovat, že zde tento pokus proběhl 

více než zdařile. Bývalí pracovníci, kteří byli z rozhlasu propuštěni v 70. letech, byli znovu 

zaměstnáni, když ne na dlouhou dobu, alespoň po několik let mohli ovlivňovat podobu 

tvorby redakce. Byla natočena díla českých autorů, kteří před revolucí pro veřejnou tvorbu 
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prostor nedostali, veřejnost byla seznámena s autory literatur, které zde před rokem 1989 

nebyly oficiálně preferovány, s autory křesťanskými, autory různých experimentálních 

literatur, pražská německá literatura nebo i německá literatura z pomezí západních Čech. 

Snad nejvýznamnější počin slovesné tvorby plz. redakce. Bizarní zjevy. Progresívní období 

uměleckého dokumentu od roku 2001 pokračuje a nekončí odchodem A. Zemančíkové na 

Vltavu, kde je slovesné umění preferováno. Kde nedominuje většinový posluchač, ale 

náročný. Kde nedominuje vid zpravodajsko-publicistického vysílání, ale kultura slova. 

Nebo by alespoň měla, aby náročnému posluchači vyhověla. Tendence, která se měnila 

s rokem 2000 nebo přesněji již dříve od 2. pol. 90. let, kdy se regionální stanice včetně plz. 

snažily, seč můžou, přizpůsobit se privátním rádiím, přizpůsobit se poznatkům výzkumů 

poslechovosti. Tímto směrem pokračuje vývoj. V Redakci Kultury, pod vedením A. 

Zemančíkové, v režisérském taktu M. Buriánka a pod šéfredaktorským dohledem O. 

Vaculíka, v prvních letech nového tisíciletí bujel umělecký dokument. Ten měl zachránit 

literaturu, slovesnost, šelest křídel při poslechu básní, např. Havrana E. A. Poea. Měl 

zachránit stav, kdy, je posluchač nabádán, aby zkoušel také vidět ušima. A nejspíš také 

literaturu zachránil. Na dobu trvání Redakce Kultury jistě. Její členové, D. Mačas a P. 

Hynčíková se o to snažili až do roku 2012, kdy byla redakce zrušena. A snaží se dále. V o 

rok později ustavené centrální Tvůrčí skupině Drama a literatura ČRo s pracovištěm 

v Plzni jsou i dnes nadějí pro uměleckou slovesnost plz. rozhlasu. 
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Summary 

Here in the final part is the answer to a question that was introduced at the beginning of the 

thesis and further elaborated in the chapter Objectives of the thesis and its methodology. 

The qualitative method of the case study of the organization, or part of it, the verbal 

editorial office of the Czech Radio Plzeň, and through the historical analysis were: 

How has chanaged LD broadcast channel Plzeň between 1993 and 2006? 

Criteria for better orientation in such complex issues as the history of broadcasting the 

verbal editorial was a corpus of topics related to changes in organizational background and 

personal transformation, including changes in the workload of employees of this section, 

editing dramaturgy and cooperation with Prague's nationwide stations. Another criterion, 

the topic on which the work was concentrated, was associated with the editing of the 

editorial board, namely the development of its regular programs and the identification of 

significant works of this work. The last criterion has been the transformation of the 

scheme. It is important to emphasize that the nature of the information found naturally 

evolved from the sources used, and as the richest source of information, the author of the 

work perceives interviews with the main actors in and around the editorial staff, as well as 

the personal material components of director M. Burianek. In case of due to a lack of 

clarity in finding answers to the given topics, despite the wide amount of information 

provided by the author, this was addressed to the study of the official documents of the 

Czech Republic, the Yearbook of the Czech Republic and the Annual Reports. Although 

the author, while thinking about the methodology of work, suggested that from the 

diagrams published in the Radio Weekly it would be possible to extract more stimulating 

information, in the final analysis, it should be remembered at the end that this source 

served more or less only as a supplement to other sources. 

The broadcasting of the verbal artistic program in the Czech Republic in Pilsen did not 

develop in a different direction after the Revolution in 1989, but also at the Czech 

Republic's nationwide stations. More or less, the echoes of the former regime's debts have 

faded away, leaving them to the new course of events. First of all, at least there had to be 

some purification from the degrading deposits of totalitarianism. First there had to be an 

attempt at salvation. Depending on where it moved and how the editorial staff of 

Czechoslovak Plzeň appeared at the end of the millennium, when the tendency in the 

broadcasting of the program changed again, it can be said that this attempt was more than 
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successful. Former workers who were released from the radio in the 1970s were re-

employed if not for a long time, for at least several years they could have influenced the 

form of editing. Works of Czech authors who did not receive before the revolution for 

public creation of the space, the public was acquainted with the authors of literature, which 

were not officially prefered before 1989, with Christian authors, authors of various 

experimental literature, Prague German literature or German literature from the borders of 

the West Guild. Perhaps the most significant act of verb forms plz. editors. Bizarre. The 

progressive period of the documentary from 2001 continues and does not end with the 

departure of A. Zemančíková on the Vltava, where the verbal art is preferred. Where the 

majority listener does not, but demanding. Where does not the vid of news-news 

broadcasting, but the culture of the word. Or, at least, it should have complied with the 

demanding listener. Trends that changed with 2000 or more precisely earlier than the 

second half of the 1990s, when regional stations including plz. they tried to adapt 

themselves to private radios, to adapt to the findings of listening research. This 

development continues. In the Culture Club, under the direction of A. Zemančík, directed 

by M. Buriánka and under the supervision of O. Vaculík, in the early years of the new 

millennium, he played an artistic documentary. He was supposed to save the literature, the 

verbosity, the wailing of the wings while listening to poems, such as the Havana of E.A. 

Poe. He had to save the state when the listener is encouraged to try to see his ears as well. 

And perhaps he saved the literature as well. For the duration of the Culture Club, surely. Its 

members, D. Mačas and P. Hynčíková, tried to do so until the year 2012, when the 

editorial office was canceled. And he's trying to go further. A year later, the Czechoslovak 

Center for Drama and Literature, with its workplace in Pilsen, is now established as a 

platform for artistic verbs plz. radio. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Příklad programového schématu 

Plzeň středa 18.5.2004 

0.00 Zprávy každou hodinu 

 

13.00, 17.00 Události (zvlášť pro Plzeňský a Kralovarský kraj) 

5.03 Dobré ráno (zvlášť pro Plzeňský a Kralovarský kraj) 

6.10 (8.10, 10.10, 15.10, 17.20) Téma dne 

8.03 Koktejl 

8.20 Písnička týdne 

8.25, 11.10, 15.15 Bavíte se 

8.35 Životní styl 

8.40, 12.04 Písnička pro vás 

8.50 Seniorservis 

8.53, 9.50 Staré, ale dobré 

9.10, 15.40 Rozhlasové tržiště 

9.35, 15.25 Rady pro vás 

9.40 Vaříme s vámi 

10.15 Rozhovory o EU 

10.30 Hudební piknik 

11.30 Náš host 

11.40 Literární doteky 

12.03 Písničky pro vás 

13.30 Komentář 

13:45 Kulturní echo 
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14.03 Muziky, muziky 

15.04 Koktejl 

16.15 Soutěž 

16.30 Publicistika 

16.45 Hledáte práci? 

17.45 Sport v regionu 

18.03 Co vás zajímá 

18.30 Country jízda II 

19.03 Špalíček 

19.30 Vysílání pro nár. menšiny – Slováci 

20.06 Bez filtru 

21.06 Seznamka 

22.03 Světem vážné hudby 

23.03 Koktejl (repr.) 

0.06 Bez filtru (repr.) 

2.03 Hudební piknik 

2.30 Staré, ale dobré 

3.03 Muziky, muziky (repr.) 

4.03 Špalíček (repr.) 

4.30 Country jízda I (repr.) 
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Příloha č. 2: Zvací dopis na první zasedání redakce SUD 
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Plzni. Zájem práce spočívá dále ve snaze popsat následně i směřování tohoto programového 
schématu, v naznačení možných změn a zdůvodnění tohoto dalšího vývoje. Mimo jiné práce 
přinese také medailonky osobností, které na takto pojatých programech spolupracují, a 
uvede rozhovory s těmito osobnosti. V neposlední řadě se práce bude snažit přinést 
poznatky z dotazníkového šetření, které bude zkoumat hlavně poslechovost těchto programů 
v plzeňském kraji. 

K problematice radiového vysílání již vzniklo několik prací různého zaměření. Práci 
specifikující se na podobné téma o literárním rozhlasovém vysílání jsem v rámci 
kvalifikačních prací na Uk neobjevila. Kvalifikačních prací věnujících se  konkrétně této 
problematice z plzeňského prostředí je možné dohledat také poskrovnu. 
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo 

hypotézy (max. 1800 znaků):  

  

Cíl práce: Přestavit analýzu a závěry z ní plynoucí k problematice literárního vysílání na 
ČRo a ČRo Plzeň. 

Vlastní problémy práce a výzkumné otázky: Analýza se bude týkat četnosti takto 
zaměřených programů, jejich struktury, schématu, srovnání těchto programů a jejich 
úspěšnosti, respektive poslechovosti. Bude mne také zajímat popsání samotného vývoje 
literárního vysílání na ČRo a ČRo Plzeň a následně se ze získaných poznatků pokusím 
formulovat směřování programů na celoplošných stanicích ČRo i v plzeňské stanice.  

      

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se 
stručnou charakteristikou jejich obsahu): 

 

I. Úvod (seznámení s problematikou, vymezení zkoumaného a popis práce) 

II. Teoretická část (1.  Dějiny rozhlasu obecně - vznik, počátky, období socialistického 
režimu, doba porevoluční a současná; 2. Dějiny plzeňského vysílání; 3. Co si představit pod 
obsahem "literatury" na vlnách ČRo; 

4. Konkrétní schémata programu na stanicích ČRo - seznam stanic, na nichž můžeme najít 
vysílání o literatuře a pořady, které posluchače seznamují s literatou přímo; 5. Osobnosti 
těchto pořadů - rozhovory s nimi, komentáře k problematice; 6. Situace v Plzni - jaká jsou 
specificka dané oblasti a jeho vysílání, uvedení a popsání problematiky; 

III. Empirická část ( 1. Data z ročenek a archivních materiálů, komentáře zaměstnanců z 
programového oddělení jednotlivých stanic; 2. Vlastní dotazník poslechovost mezi 
obyvateli plzeňského kraje a Plzně konkrétně) 

IV. Závěr ( Shrnutí) 
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V. Zdroje (Literární prameny a internetové zdroje) 

VI. Přílohy (Grafy, fotky, popis k dotazníku). 

 

      

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

     Podkladový materiál bude vycházet z teoretických pramenů viz níže oddíl Základní 
literatura - zaměřeno na teorii programového vysílání, dějiny vysílání a problematiku k 
situaci literatury na vlnách rozhlasových stanic. Součástí podkladového materiálu budou 
sociologické studie k rozhlasovému vysílání, antropologické studie k problému vnímání 
literatury na rozhlasových vlnách, zkoumající mimo jiné také kulturologické a 
celospolečenské dopady vysílání zaměřeného k literatuře na společnost. Nebudou chybět 
archivní materiály viz Ročenky ČRo od devadesátých let 20. st. až po rok 2013. 
Metody (techniky) zpracování materiálu: 

     Teoretická část bude vycházet z oborové literatury, z teorie a historie rozhlasového 
vysílání v českých zemích v minulosti i dnes, také z teorie literatury a její historie. Práce 
pojedná i sociální a regionální strukturu Českého rozhlasu. Půjde o analýzu vycházející ze 
srovnání příslušných pramenů. Analýza bude probíhat v komparaci údajů o celoplošných 
stanicích ČRo s údaji k plzeňskému vysílání. Praktická část se bude orientovat na vymezení 
dat k poslechovosti literárních pořadů na Českém rozhlase - celoplošných stanicích ve 
srovnání s plzeňským rozhlasem. Bude při tomto zkoumání vycházet převážně z ročenek 
ČRo, z dalších archivních pramenů rozhlasu a z konzultací s odpovědnými zaměstnanci 
ČRo Plzeň. Proběhne také dotazníkové šetření k poslechovosti literárních programů na 
vlnách ČRo se zvláštním zřetelem k Plzni. 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; 
u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

 

Čábelová, L. (2003). Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 
1923 

– 1939. Praha: Karolinum 

Disertační práce z roku 2003. Seznamuje s českými rozhlasovými dějinami od úplných 

začátku vysílání. Zabývá se vývojem, postavením a činností rozhlasové instituce působící na 
území České republiky v letech 1923 - 1938/1939 s přesahem i do období okupačního. 

 

Köpplová, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo.  
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Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2003. 

Publikace přináší encyklopedické informace k dějinám a vývoji médií na českém území. Jde 

o ucelený, komplexní seznam nejdůležitějších údálostí z mediálního prostředí. 

 

Maršík, J. (1995). Úvod do teorie rozhlasového programu. Praha: Karolinum 

Skriptum, které přináší poznatky, týkající se skladby rozhlasového programu, jeho struktury 

a metodiky. Uvedení do problematiky teorie rozhlasových celků, jejích analýz a předmětu 

zkoumání. Publikace nastiňuje problémy této disciplíny. 

 

 

Motal, Jan a kolektiv. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd.1. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012 

Publikace o současném stavu vývoje mediálních institucí a fenoménů obecně. Poukazuje na 

minulé linie vývoje a vyvozuje z nich patřičné důsledky pro současný stav. 

 

Vančata, Oldřich. Rozhlas a literární výchova.Vyd.1. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1958. 

Kratší publikace o didaktice rozhlasové výchovy. Věnuje se tématu, který se zabývá 

smyslem využitelnosti rozhlasového média pro vzdělávání dětí i mladistvých a ohraničuje 

toto téma do patřičného dějového rámce.  

 

Votavová, J. (1993). Stručný nástin historie Českého rozhlasu (Příspěvek k 70. výročí). 

Praha: 
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Český rozhlas 

 

Dějiny média. 

 

 

Ročenky Českého rozhlasu 1990 - 2013. Praha: Český rozhlas (i plzeňské vydání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a 
doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých 
fakultách či vysokých školách za posledních pět let 

 

Smrčková, D. (2010). Školní média - tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu 
Olomouckého a Ústeckého kraje. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova. 

 

Špina, Adam. (2014) Rozhlas na rozcestí trhu a veřejného zájmu - politická ekonomie hudby na 
stanici Českýb     rozhlas Radiožurnál. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova. 

Trubačová, L. (2012). Vývoj rozhlasového vysílání jako kulturní změna. Diplomová práce. 

Praha: Univerzita Karlova 
Růt,Václav. Divadlo a rozhlas: problémy rozhlasové hry. (disertační práce z roku 1936). 
Praha: Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1964 
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