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Abstrakt 
Ve své praktické bakalářské práci, jejíž hlavní částí je 29minutový rozhlasový dokument, 
se zabývám vztahem Českého (Československého) rozhlasu a dítěte se zaměřením na 

přímou účast dětí v rozhlasovém vysílání. Ta může mít řadu různých podob. Obsah může 
být novinářského, uměleckého nebo zcela jinak kreativního charakteru, dítě může tento 

obsah spoluvytvářet, ale také ho pouze interpretovat, a jeho účast ve vysílání může sloužit 
ostatním dětem nebo i dospělým, kteří v dětské tvorbě můžou a nemusí hledat i prostředek 
realizace svých zájmů. Tyto a další perspektivy, ze kterých lze na zkoumanou problematiku 

nahlížet, bude dokument demonstrovat na vybraných příkladech, které mají současně za 
úkol provést posluchače historií a vývojem dětmi vytvářených rozhlasových programů. Ke 
zjištění těchto informací využiji nejen odbornou literaturu a další veřejně dostupné 

prameny, ale také materiály knihovny a archivu Českého rozhlasu, jež nejsou většině lidí 
známé, doplněné o rozhovory s odborníky, pamětníky či jinak povolanými osobami, které 
vznikly speciálně pro účely této bakalářské práce. 

Abstract 
This practical bachelor’s thesis about relationship between Czech (Czechoslovakian) Radio 

and children focuses on children’s active participation in radio broadcasting. The final 
outcome can be expressed in many forms. Content may be artistic or journalistic, kids 
could co-create it or just interpret it and their participation also may or may not be misused 

for interests of the adults. These and many other perspectives will be presented by concrete 
examples in a 20-minute radio documentary which should also describe history and 
evolution of radio programs that children participated in. Besides open literature sources  

materials from the Czech Radio’s archive and library will also be used as an information 
source which are not publicly available as well as interviews with experts or witnesses that 
were taken specially for purposes of this thesis. 
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1. Úvod 

Toho, že děti tvoří významnou a početnou společenskou skupinu, si byl Český rozhlas 
velmi dobře vědom už krátce po květnu 1923, kdy v pražských Kbelích ve skautském 

stanu začal pod vedením trojice Miloš Čtrnáctý, Eduard Svoboda a Ladislav Šourek 
pravidelně vysílat.  Pohádky vyprávěné ikonickou hlasatelkou a rozhlasovou průkopnicí 1

Emilií Tučkovou, loutkohry upravené do zvukové podoby nebo drobné hudební programy 

byly součástí vysílání už od roku 1925, rozhlasové přijímače se začaly rychle pořizovat i 
do škol a mezi dětmi se stal rozhlas velmi rychle velice populárním médiem.  Nabídka 2

programů velmi rychle rostla a postupem času se děti začaly na jejich vysílání také aktivně 

podílet. Pro své vrstevníky, ale i pro dospělé posluchače natáčely krátké scénky, recitační 
pásma, divadelní hry v rozhlasových adaptacích, reportáže - autentické i stylizované, 
rozhovory, rozhlasové hry a pohádky, diskuzní pořady a řadu dalších formátů. Podílet se na 

nich mohly jako spoluautoři, autoři, respondenti či interpreti a to v rámci rozhlasových 
souborů i mimo ně.  

Svou tezi, ve které jsem avizoval plán věnovat se vztahu rozhlasu a dítěte obecně, 

jsem se na základě výzkumu a konzultace s vedoucí Janou Guldou rozhodl zkonkretizovat. 
V práci se tak sice zaměřím vztah rozhlasu s dítětem, ale pouze coby přímým aktérem jeho 
vysílání, nikoliv jeho konzumentem. K tomuto rozhodnutí mě dále vedla skutečnost, že na 

Univerzitě Karlově byl vztah rozhlasu a dítěte zpracován již řadou bakalářských a 
diplomových prací, žádná však tento vztah nepopisovala z této perspektivy. V návaznosti 

na obsahovou konkretizaci došlo také ke změně názvu celé práce. 
Cíle práce, jak je v tezi definuji, specifikace tématu z hlediska kvality nijak 

nepoškodí a naopak umožní důkladnější výzkum. Konkretizace tématu se taktéž odrazí na 

vybrané literatuře, kterou jsem o řadu podstatných titulů doplnil a o několik málo, pro 
účely práce zbytných publikací naopak zredukoval.  

Hlavní část této praktické bakalářské práce bude tvořit 29minutový zvukový 

dokument s názvem Od mikrofonu zdraví děti, jehož úkolem je posluchači představit 
možnosti, hranice, podoby, ale i kontroverzní aspekty rozhlasových obsahů, ve kterých děti 
vystupují. Toho se docílí pomocí rozboru vybraných relací od 30. let až po současnost, 

 informační rubrika Českého rozhlasu Historie radia Praha, článek Počátky rozhlasového 1

vysílání v Československu, dostupný na: https://archiv.radio.cz/cz/static/historie-radia-
praha/pocatky-rozhlasoveho-vysilani-v-ceskoslovensku

 MARŠÍK, Josef. První pokusy s rozhlasovým vysíláním. In: JEŠUTOVÁ, Eva. Od 2

mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 15 Praha: Český 
rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9.
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které zároveň díky své časové diverzitě poskytnou posluchači exkurz do rozhlasové 
historie a nastíní vývoj dětské tvorby. Jako informační prameny pro tyto rozbory budou 

sloužit rozhovory s pamětníky, experty či jinak povolanými osobnostmi, archivní zvukové 
i písemné materiály a v neposlední řadě odborná literatura. Se zmíněnými zdroji budu v 
rámci jednotlivých částí pracovat v závislosti na jejich dostupnosti. Rozhovorů tak využiji 

zejména v kapitolách pojednávajících o novodobých pojmech či relacích, kde bude 
problém spojený s nedostatkem odborné literatury nejmarkantnější. S ohledem na 
bezpečnostní opatření proti šíření nemoci Covid-19 vznikaly některé tyto rozhovory 

telefonicky. V praktické části je tak kvalita jejich zvuku snížená. 
Primárním cílem teoretické části bude vysvětlení historického kontextu a hlubších 

souvislostí týkajících se v dokumentu obsažených relací. Kromě toho ale doprovodný text 

popíše specifika dokumentárního žánru, objasní na něj navazující volbu metodiky, která 
byla na základě předchozí kategorizace pro dokument zvolena, a definuje zkoumanou 
věkovou skupinu včetně všech klíčových faktorů spojených s rozhlasovou tvorbou. 
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2. Relevantní aspekty vztahu rozhlasu s dětskými tvůrci 
Přestože se v dokumentu nezaměřuji na tvorbu pro děti, nýbrž tu od nich, je na místě, 
abychom tuto věkovou skupinu alespoň základním způsobem specifikovali. Toto přiblížení 

nám může jednak při poslechu dokumentu pomoci pochopit vývoj dětské tvorby, ale také 
připomenout vybrané aspekty, které souvisí s působením dětí v rozhlasovém vysílání. 
Těmito aspekty jsou zneužití činnosti dítěte k mocensko-politickým zájmům dospělých a 

jedinečná možnost bezprostředního projevu, kterou dospělí v takové míře nemají. 

2.1. Dítě jako věková skupina z rozhlasové perspektivy 

Psychologický slovník Pavla Hartla definuje dítě jako lidského jedince ve věkovém 
rozmezí 0-15 let.  Podobné, byť členitější, věkové ohraničení nabízí i sociologický nebo 3

pedagogický slovník.  V kontextu rozhlasové tvorby však můžeme pojem dětství chápat 4

odlišně. Představitelé dětských rolí můžou tuto věkovou hranici přesáhnout, pakliže to 
umožňují jejich hlasové prostředky. Tento případ bude v dokumentu konkrétně 

reprezentovat Jiří Langmajer, který dětskou roli ztvárnil jako sedmnáctiletý. A naopak mezi 
0-5. rokem života se můžou děti kvůli nedokonalosti mluvního aparátu jen zřídkakdy 
podílet na rozhlasových projektech. Vývoj mluvy se sice pomocí speciálních cvičení může 

urychlit, nikoliv však natolik, aby bylo dítě zralé na profesionální práci, kterou rozhlasová 
tvorba vyžaduje.  5

2.3. Riziko zneužití tvůrčí činnosti dětí 
Na dítě se však nenahlíží pouze jako na naději pro budoucnost, byť je tato perspektiva ve 

společnosti pravděpodobně nejčastěji skloňována, ale také se často vnímá jako snadná oběť 
propagandy a manipulace. Toto nebezpečí výrazně akcentuje například i profesor Máire 
Messenger Davies v úvodu své knihy Children, Media And Culture, kde doslovně píše o 

 HARTL, Pavel a HARTLOVÁ Helena. Psychologický slovník. str. 117, Praha: Portál, 3

2000. ISBN 80-7178-303-X.

 ROHÁČKOVÁ, Kristina, Specifika rozhlasového vysílání pro děti se zvláštním zřetelem na 4

veřejnoprávní stanici Rádio Junior, 2015, str. 6, Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, 
Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky, 
Vedoucí diplomové práce PhDr. Josef Maršík, CSc.

 VAŠUTOVÁ, Maria. Základy biodromální psychologie. Ostrava: Ostravská univerzita v 5

Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. (str. 141–175)
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dětské neodolnosti vůči úmyslnému využívání jich samotných.  Stejné informace uvádí ve 6

své publikaci After the Death of Childhood mediální teoretik David Buckingham, který 

navíc nebezpečí zmíněných rysů dětství přímo spojuje s médii.  Za přelomové období je v 7

tomto ohledu mnohdy označovaná první polovina 20. století, tedy doba, ve které vznikla 
řada nových klíčových médií v čele s rozhlasem a televizí. Vedle technologického pokroku 

v mediálním světě jsou ale dalšími důležitými proměnnými například společensko-
politická situace reprezentovaná dvěma světovými válkami nebo počátek změny chápání 
slova propaganda, které do té doby mělo spíše neutrální než pejorativní význam, jak píše 

ve své publikaci The SAGE Encyclopedia of Political Behavior Fathali M. Moghaddam s 
odkazem na filozofa a historika Noama Chomského.  V neposlední řadě je také nutné 8

zmínit, že ve 20. století je také již srozumitelně a jednoznačně definován pojem dětství, 

který až do 17. století téměř neexistoval (do té doby se s dětmi zacházelo spíše jako s 
malými dospělými).  Všechny tyto aspekty sehrály roli nejen při tvorbě propagandy pro 9

děti, ale také při jejich aktivním využití, kterému se nevyhnul ani Český rozhlas.  

2.4. Bezprostřednost a upřímnost dětského projevu 

Ačkoliv se ohledně lidského poznání dodnes vedou akademické spory, vycházejme pro 
účely této práce z předpokladu, že stejně jako technice řeči se děti napříč všemi fázemi 
svého dětství postupně učí také ostatním společenským disciplínám - mezi nimi i základům 

etiky. Jinými slovy, vycházejme z konceptu myšlenky Tabula rasa tak, jak ji definoval 
filozof John Locke.  Vzhledem k tomu, že principy teorie morálky často nezvládají 10

stoprocentně ovládat ani dospělí, může dětem trvat osvojení tohoto typu společenské 

interakce delší dobu než například ona mluva. Důležitost etiky pro společnost dokazuje 
mimo jiné i to, že byla v minulosti, i té nedávné, často vyvíjena iniciativa k zařazení etické 

 DAVIES, Máire Messenger. Children, Media and Culture. Maidenhead: Open University 6

Press, 2010. (předmluva)

 BUCKINGHAM, David. After the death of childhood: growing up in the age of electronic 7

media. Malden, MA: Polity Press, 2000. ISBN 0745619339.

 MOGHADDAM, Fathali M. The SAGE Encyclopedia of Political Behavior, SAGE 8

Publications, 2017, kapitola A short history of propaganda

 DAVIES, Máire Messenger. Children, Media and Culture. Maidenhead: Open University 9

Press, 2010. str. 14-15

 ZAPLETAL, Ladislav. Úvod do studia filozofie. str. 37 Brno: Institut mezioborových 10

studií Brno, 2004.

�4



výchovy do školních osnov.  11

Součástí etiky, kterou definujeme teorii morálky, tedy učení o odpovědném jednání 

uvnitř lidského spolubytí , je mnoho různých behaviorálních rovin. Pro téma dětské 12

rozhlasové tvorby je ale speciálně důležitá schopnost rozlišit, co je a není vhodné říkat.  
Nepsaná společenská smlouva, která ostatně prostupuje celým tématem etiky, totiž v 

některých případech vyžaduje popření pravdy či lidské upřímnosti. Důvodem k tomu může 
být například záměr neurazit jinou osobu či instituci, ale třeba také společensky 
tabuizované téma. Pejorativní význam upřímnosti je už i oficiálně kodifikován v odborné 

literatuře. Zmiňuje ho například filozof Milan Klapetek, který ve své publikaci 
Komunikace, argumentace, rétorika uvádí jako příklad větu: „Paní Nováková, nepřibrala 
Vy jste zase?”  13

Přesně takovou frázi by dítě bylo schopné říct a nemusela by za tím nutně stát zlá vůle. 
Dítě si pouze všimlo změny vzhledu člověka, kterého zná, a chtělo na ni upozornit, aniž by 
vědělo, že se taková věc, byť pravdivá, říkat nemá. Pomoct dětem rozlišit, kdy mluvit 

upřímně a pravdivě a kdy naopak zase ne, se snaží například oblíbený spisovatel Jiří Žáček 
v Encyklopedii pro děti 21. století, kde zdůrazňuje, že člověk musí občas volit mezi 
upřímností a ohleduplností, které se v některých životních situacích vzájemně vylučují.  14

Přestože se z výše uvedené definice může téměř bezmezná dětská upřímnost a 
bezprostřednost jevit jako ryze negativní vlastnost, ne všichni ji tak vnímají. V případě 

rozhlasové, ale i televizní nebo internetové tvorby, jsou na tomto aspektu dětství založené 
celé pořady nebo alespoň jejich dílčí části. Dětské upřímnosti v minulosti například využili 
(slovo využili nemusíme v tomto případě nutně chápat v negativním smyslu) například 

tvůrci Ellen show nebo Jimmy Kimmel Live!. Na české scéně můžeme jmenovat například 
rozhlasový projekt Děti vám to řeknou, v historii to byly některé relace Pionýrské jitřenky, 
kterým se v jedné z kapitol budu podrobněji věnovat, nebo nový koncept Děti vs., který 

vytváří Televize Seznam. Všechny zmíněné pořady mají jedno společné - a sice zábavný 
charakter, který nemá výrazné umělecké nebo edukativní ambice. Pokud zrovna nejste v 

 SVOZÍLEK, Martin. (Hospodářské noviny), článek Ať je etická výchova povinná, škola 11

musí i vychovávat, říká ministr, dostupný na: https://domaci.ihned.cz/skolstvi/
c1-48263170-at-je-eticka-vychova-povinna-skola-musi-i-vychovavat-rika-ministr

 PETRUSEK, Miloslav, MAŘÍKOVÁ, Hana a VODÁKOVÁ, Alena. Velký sociologický 12

slovník. str 269, Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3.

 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. str.  Praha: Grada, 2008. ISBN 13

978-80-247-2652-6.

 ŽÁČEK, Jiří. Encyklopedie pro děti 21. století. I. vydání v této úpravě. Str. 197 Ilustroval 14

Radana PŘENOSILOVÁ. V Praze: Albatros, 2015. ISBN 978-80-00-04015-8.
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roli adresáta nevhodné upřímnosti, je poslech či sledování tohoto jevu ze své podstaty 
zábavnou činností, kterou nemůžeme v podstatě u žádných dalších konceptů najít. Ostře 

hodnotit vrcholné politické představitele, společenské kauzy nebo úplně cokoliv jiného si 
často nemůžou dospělí mediální komentátoři dovolit. Děti ano. 

Fakt, že se dítěti často promine to, co by dospělým neprošlo, je ale pochopitelně také 

snadno zneužitelný. V historii i současnosti můžeme zaznamenat řadu případů, kdy dospělí 
pouze využili dítě k prezentaci stanovisek nebo nastolení témat, která by sami prezentovat 
a otevřít nemohli.  
Obě dvě varianty využití dětské upřímnosti jsme mohli zaregistrovat i v případě Českého 
rozhlasu. Konkrétním případům se budu v dokumentu věnovat.  
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3. Specifikace žánru 
Velmi často se zapomíná, že rozhlasová žurnalistika, stejně jako ta audiovizuální nebo ryze 
psaná, skýtá řadu různých žánrů, které se často, nejen laiky, ale i samotnými novináři, 

mylně všechny označují jako „reportáž”. Rozhlasový dokument je jedním z nich a kvůli 
jeho specifickému charakteru je velmi obtížné ho jednoznačně definovat. Nutno 
podotknout, že k řádné teoretizaci a žánrovému zařazení rozhlasového dokumentu nebyly 

podle Andrey Hanáčkové dlouho vyvíjeny žádné výraznější snahy.  Důvodem může být 15

například fakt, že na rozdíl od audiovizuálního dokumentu není ten rozhlasový studijním 
oborem, ale také přesvědčení, že definován být zkrátka nemá. Tento názor například 

zastával Dai Vaughan, který doslova prohlásil: „If documentary were capable of definition, 
it would not be what it is.”. Tuto větu bychom mohli přeložit jako: „Kdyby bylo možné 
dokument definovat, nebyl by tím, čím teď je.”  16

Přesto je ale pro účely práce nutné žánr rozhlasového dokumentu alespoň rámcově 
specifikovat. 

3.1. Definice rozhlasového dokumentu 
Karel Navrátil jeho žánrovou podobu ve své publikaci Čtrnáct kapitol o rozhlase 

přirovnává k publicistickému pásmu, pouze s tím rozdílem, že autor dokumentu 
skutečnosti neinterpretuje, ale jen zprostředkovává. K tomu mají napomáhat 
reprezentativní materiály převedené do zvukové podoby (historické písemnosti, výpovědi 

respondentů, záznamy zvukové i obrazové atd.), přičemž Navrátil akcentuje zejména jejich 
autentičnost, kterou označuje za klíčový faktor každého rozhlasového dokumentu.  V tom 17

se shoduje i s profesorem sunderlandské univerzity Andrewem Crisselem, který rozhlasový 
dokument popisuje mimo jiné jako způsob prezentace reality za pomoci pozorování a 
syrových zvuků našeho světa.  Dizertační práce Andrey Hanáčkové zase uvádí definici 18

 HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990 – 2005: 15

Poetika žánrů. str. 37 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. ISBN 
978-80-86928-79-1

 HENDY, David. Reality Radio: The documentary. in CRISSEL. Andrew, More Than a 16

Music Box: Radio Cultures and Communities in a Multi-Media World, str. 167, Berghahn 
Books, 2006, New York, ISBN 1-84545-046-9

 NAVRÁTIL, Karel, ed. Čtrnáct kapitol o rozhlase. str. 75  [Praha]: Literární akademie, 17

2006. ISBN 80-86877-04-3.

 CRISSEL. Andrew, More Than a Music Box: Radio Cultures and Communities in a 18

Multi-Media World, str. 167, Berghahn Books, 2006, New York, ISBN 1-84545-046-9
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Stanleyho Fielda, podle kterého mají být dokumenty postavené výhradně na faktech, která 
dokážou mluvit sama za sebe a potřebují minimální výpomoc vysvětlujícího komentáře 

(moderátora, hlasatele, vypravěče, jakkoliv chceme tuto roli titulovat).  Tato interpretace 19

se ovšem dle mého názoru může vztahovat spíše k audiovizuálním dokumentům, kde má 
zvuková linka v oblasti zmíněné samostatné výpovědi výraznou podporu v obrazové 

složce, kterou rozhlasový dokument v některých případech nemůže zastoupit. S touto 
interpretací do jisté míry také nesouhlasí Josef Maršík ve své publikaci Výběrový slovníček 
termínů slovesné rozhlasové tvorby. V něm se píše, že rozhlasový dokument není jen 

pasivní zvukovou fotografií reality, ale obsahuje také subjektivní prvky vyplývající z 
autorova tvůrčího přístupu. Ten se může projevovat například na výběru informací, jejich 
řazení, uvedení do souvislostí i následné interpretaci.  Tímto výkladem se v podstatě 20

vysvětluje, proč se dokument často označuje za publicistický a nikoliv zpravodajský žánr. 
Definici dokumentu v té nejheslovitější a nejstručnější podobě můžeme najít v Praktické 
encyklopedii žurnalistiky sepsané Barborou Osvaldovou a Janem Haladou. Tam se 

doslovně píše toto: „písemný, zvukový nebo obrazový doklad, zápisek, list, chápáno i ve 
smyslu listina, noviny, časopisy, kniha nebo výstřižek podávající důkazy o osobách, jevech, 
událostech nebo o době obecně a osvědčující jejich pravdivost”.  21

Jak uvádí Maršíkův slovníček i encyklopedie od Halady a Osvaldové, dokumenty 
můžou mít různé podoby a lidé je můžou vnímat různými smysly. Zvuková forma 

dokumentu, kterou jsem se rozhodl pro práci využít, je často označována za tu 
nejbezprostřednější.  Dokumentaristka Bronislava Janečková například v roce 2011 v 
rozhovoru pro týdeník Respekt uvedla, že obrazové dokumenty jsou mnohdy značně 

oslabené tím, že vizuální stránka často kvalitativně zaostává za zvukovým obsahem. 
Zároveň ale zdůraznila, že rozhlasový dokument nemůže vzniknout pouze odstraněním 
obrazu dokumentu audiovizuálního, jak si můžou lidé mylně myslet.  „Jeho základem je 22

příběh, který se odehrává ve zvukovém prostoru. S prostorem pracuje režisér rozhlasové 

 HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990 – 2005: 19

Poetika žánrů. str. 37 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. ISBN 
978-80-86928-79-1

 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. str. 9 Praha: 20

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999.

 OSVALDOVÁ, Barbora a HALADA Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky. str. 48. 2., 21

dopl. vyd. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-108-6.

 HOVORKA, Marek. KUBICA, Petr a SLOVÁKOVÁ, Andrea, rozhovor Dokument bez 22

obrazu má své přednosti s Bronislavou Janečkovou, DOK Revue in Respekt 18.04.2011, 
Praha: R-Presse, 1990- ISSN 0862-6545
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hry, herec, ale i rozhlasový dokumentarista. Takový prostor není reálně vyměřen, ale jeho 
podobu vytváříme stereofonním zvukem, pohybem v exteriéru, slovem jako výrazovým 

prostředkem. Pracujeme s ruchy, s hudbou, ale i s tichem. I pauza má svojí dramatičnost,” 
popsala v rozhovoru základní postupy Janečková. 

3.2. Pracovní postup 

Jak lze vyčíst z výše citovaného odstavce, pracovních postupů, možností a metod je při 

tvorbě rozhlasového dokumentu celá řada a žádný nelze označit za ten jediný správný.  
S ohledem na charakter a potřeby zvoleného tématu jsem se rozhodl řídit se podle šablony, 
které ve většině svých dokumentů využívá mimo jiné také spisovatel, básník a badatel 

Miloš Doležal.  To v praxi znamená, že budu za prvé pracovat s archivními materiály 23

(zvukovými i písemnými), které jsou většině posluchačů dosud neznámé, a za druhé 
povedu rozhovory s pamětníky, experty, či jinak erudovanými respondenty, od kterých se 

budu snažit získat nové informace a pohledy na problematiku. Role mé osoby bude ryze 
moderátorského charakteru. Potlačím tedy reportážní rovinu, která pro popis dětské 
rozhlasové tvorby není potřebná a ve většině případů ani možná. Naopak párkrát využiji 

možnosti subjektivního publicistického přesahu, tak jak ho ve Výběrovém slovníčku 
termínů slovesné rozhlasové tvorby definuje Josef Maršík, a pomocí mnou sepsaných a 
následně namluvených textů spojím jednotlivé tematické bloky tak, aby na sebe přirozeně 

navazovaly, stále udržovaly pozornost příjemce obsahu a dokument se tím pádem dobře 
poslouchal. Zároveň se ale plánuji držet nepsaného rozhlasového pravidla, které je spíše 
typické pro zpravodajské výstupy, a to sice podporování dynamičnosti obsahu pomocí 

rychlého střídání jednotlivých komponentů (moderátorských vstupů, archivních materiálů 
a výroků respondentů). Tento způsob skladby zároveň vyžaduje citlivou práci se střihem, 
který by neměl být při poslechu nějak výrazně znatelný a tudíž rušivý. 

 vybrané dokumenty Miloše Doležala, zdroj: osobní archiv Miloše Doležala23
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4. Možnosti využití dítěte ve vysílání 

4.1. Dítě jako interpret 

Jedním z možných způsobů využití dítěte v rozhlasovém vysílání je udělat z něj interpreta 
- tedy aktivního protagonistu, který se ovšem podílí pouze na zpracování předem 

vytvořeného obsahu, do jehož procesu vzniku není zapojen. Z hlediska rozhlasové tvorby 
se tato role užívá většinově v programech uměleckého charakteru - rozhlasových hrách, 
scénkách, besídkách, hraných reportážích, hudebních nahrávkách atd. Pro účely 

dokumentu jsem si jako reprezentativní příklady zvolil program školského rozhlasu, který 
se mnohdy označuje za vůbec první relaci pravidelně využívající děti, a také rozhlasové 
hry. Z jejich bohaté historie a tradice jsem se kvůli plynulé dokumentární návaznosti a 

zároveň vyzdvižení výrazných momentů rozhodl vybrat zejména hry spojené se jménem 
legendárního režiséra Karla Weinlicha a Miloslava Dismana, pedagoga a zakladatele 
Dismanova rozhlasového dětského souboru. Právě na vybraných rozhlasových hrách se 

budu v dokumentu mimo jiné snažit ukázat, jak může člověku ovlivnit budoucí život práce 
z dětství, a také jakými možnými způsoby lze k vytváření rozhlasových her obecně 
přistupovat. 

Při popisu dítěte coby interpreta kromě možných žánrů, stylů či forem také zmíním, 
jakou roli můžou v tomto typu prezentace dětského umění hrát politicko-mocenské zájmy. 

4.2. Dítě jako spoluautor 
Situace, kdy by mělo dítě autorsky naprosto volnou ruku a dospělí neměli žádný vliv  na 
výsledný vysílaný obsah, nikdy v rozhlasové historii nenastala. Druhý způsob tedy 
definujme pojmem spoluautor.  

Paleta možností, jak se může dítě coby spoluautor realizovat, je zde logicky o něco 
širší než když obsah vytváří jako interpret. To se pochopitelně také odráží na zvýšené 
intelektuální i kreativní náročnosti. Kromě aktivního vystupování ve vysílání může 

například člověk z pozice spoluautora také připravovat obsah pro zmíněné interprety. 
Tohoto aspektu spoluautorství se ale v rámci dětské tvorby příliš nevyužívá. Častějším a 
pro účely práce důležitějším rozdílem je fakt, že vedle programů uměleckého charakteru, 

které bude v dokumentu reprezentovat relace Dům bez čísla spadající pod Pionýrskou 
jitřenku, spoluautorství zahrnuje už i žánry neumělecké - tedy novinářské (zpravodajské i 
publicistické) či jinak odborné. Pojem spoluautor chápejme v tomto případě i ve významu 

respondent. V dokumentu jsem se rozhodl z této kategorie zpracovat čtyři konkrétní 
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formáty, které mají za úkol znázornit pestrost a různorodost žánrových poloh dětské 
spoluautorské tvorby a vzhledem k tomu, že vybrané programy zastupují vždy jinou 

rozhlasovou éru, ve které byly vytvářeny, bude jejich úkolem také napomoci plynulému a 
přirozenému popisu historického vývoje dětské tvorby obecně. Prvním ze čtyř formátů 
bude již zmíněná Pionýrská jitřenka jakožto průkopník dětské rozhlasové žurnalistiky. 

Dále se budu věnovat Dětské tiskové agentuře, která se v 90. letech zrodila z Fanklubu 
Domina, a nakonec výstupům Dílny malého novináře reportérky Michaely Veteškové, jež 
vznikly pro vysílání Rádia Junior mimo jiné i během koronavirové pandemie a v práci 

reprezentují nejaktuálnější dětskou rozhlasovou tvorbu. 
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5. Charakteristika vybraných relací 
Ačkoliv se přímo v dokumentu podstatné historické souvislosti přímo vysvětlují a 
samostatný zvukový výstup je bez textového doprovodu srozumitelný i pro do tématu 

nezasvěcené posluchače, není na detailní rozebrání všech událostí a jejich zasazení do 
širšího kontextu takový prostor, který skýtá právě textový formát. Z toho důvodu se budu v 
následujících kapitolách postupně věnovat všem výše uvedeným relacím, lidem nebo 

tělesům, na kterých jsem obsah dokumentu založil. Posluchačům může tato zevrubnější 
analýza pomoci v lepším pochopení hlubších souvislostí, které dokument sice nabízí, ale 
nejsou primárním cílem jeho sdělení. 

5.1. Školský rozhlas 

5.1.1. Zkušební vysílání 

Zkušební vysílání školského rozhlasu bylo zahájeno už v roce 1926, kdy se 
Československý rozhlas rozhodl navázat na úspěch dětského vysílání spuštěného 1. září 

1925 a pokusit se využít dětské rozhlasové programy přímo ve školní výuce.  Většina 24

písemných pramenů však v kontextu tohoto období zdůrazňuje, že se jednalo opravdu 
pouze o nárazové pokusy.  25

Za první praktické, byť stále nepravidelné snahy o využití školského rozhlasu ve 
vyučování se tak většinou označují programy, které přišly až o dva roky později, tedy v 
roce 1928 v Košicích, kde s dětským vysíláním experimentoval Emil Rusko. Na základě 

této práce Radiojournal o rok později poprvé ve svém Věstníku oznámil, že chystá 
pravidelné vysílání školského rozhlasu, jehož hlavními cíli bude už od začátku 

seznamování dětí se společenskými, vědecko-technickými, kulturními, nebo i ryze 
volnočasovými tématy, doplnění školní výuky, ale také budování vztahu k rozhlasu, který 
jakožto nové médium na tehdejším trhu potřeboval získat příznivce všech věkových 

kategorií.  26

 

 MARŠÍK, Josef. Průkopníci rozhlasového vysílání JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k 24

posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 15, Praha: Český rozhlas, 2003. 
ISBN 80-86762-00-9. 

 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. str. 465 25

Praha: Radiojournal, 1935. 

 HRDLIČKA, Karel. in Ročenka posluchače rozhlasu 1934, str. 127, Praha, 26

Československý rozhlas, poslední revize 2016, materiál Knihovny Českého rozhlasu
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„…tento rozhlas je myšlen jako příprava k pravidelnému školskému rozhlasu, který chystá 
ministerstvo školství a národní osvěty v dohodě s Radiojournálem.”  27

V době zkušebního vysílání se školský rozhlas soustředil na tvorbu programů v 
tradiční vyzkoušené formě. K poslechu tak stále byly například populární besídky strýčka 
Václava (pedagoga a redaktora Jana Vavříka). Většina těchto programů ale byla 

připravována dospělými pro děti, které se na programu nepodílely. Aktivně se tak děti 
začaly na vysílání pravidelně podílet až o pár let později, když se vysílání posunulo z fáze 
zkušební do oficiální, pravidelné. 

5.1.2. Oficiální zahájení školského rozhlasu 

V tom, kdy oficiálně došlo ke spuštění školského rozhlasu, se jednotlivé zdroje rozcházejí. 
Nejčastěji se v tomto kontextu hovoří o výnosu Ministerstva školství a národní osvěty z 1. 

srpna 1930, který ustanovuje zahájení pravidelného vysílání Školského rozhlasu na začátek 
roku 1931. Tuto informaci uvádí web Českého rozhlasu pribehrozhlasu.cz , publikace 28

Prvních deset let Československého rozhlasu Anny Patzakové-Jandové i text Karla 

Hrdličky v rozhlasové ročence z roku 1934, přičemž tento zdroj ještě odděluje pražské 
zahájení školského rozhlasu tehdejším předsedou Československého rozhlasu Ladislavem 
Šourkem a ministrem školství Ivanem Dérerem, které datuje na 19. prosinec 1931 . 29

Publikace Od mikrofonu k posluchačům ale oficiální zahájení rozhlasu datuje až do roku 
1932.  30

Zájem o školský rozhlas byl ze strany dětí, a v mnoha případech i dospělých, značný. 
Dokládá to mimo jiné i množství rozhlasových přijímačů, kterým jen pár let po spuštění 
programu školy disponovaly, a také samotný průzkum poslechovosti. Podle výsledků 

statistického šetření o poslechu československého školského rozhlasu poslouchalo vysílání 
školského rozhlasu až 92,3% žáků z toho 77,4% na pravidelné bázi.  Programově se 31

školský rozhlas po oficiálním zahájení začal rychle vyvíjet. V letech 1932-1933, kdy 

 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. str. 465 27

Praha: Radiojournal, 1935. 

 webový portál pribehrozhlasu.cz, rubrika Tenkrát v rozhlase, článek Školský rozhlas28

 HRDLIČKA, Karel. in Ročenka posluchače rozhlasu 1934, str. 127, Praha, 29

Československý rozhlas, poslední revize 2016, materiál Knihovny Českého rozhlasu

 HRAŠE, Jiří. Profesionalizace vysílání. In: JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k 30

posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 128, Praha: Český rozhlas, 2003. 
ISBN 80-86762-00-9. 

 Výsledky statistického šetření o poslechu ČS. školského rozhlasu k 22. Prosinci 1936, 31

str. 10, 80, 82, Radiojournal, 1936, materiál knihovny Českého rozhlasu
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vysílal vždy jednou týdně, se už dramaturgie plně soustředila na edukativní rozměr, který 
byl od začátku jedním z hlavních cílů relace. Vysílání se tehdy dělilo na dva bloky. Čas od 

10:30 do 11:00 byl vyhrazený lekcím hudební výchovy a krátkým rozhlasovým hrám pro 
první stupeň. Druhý, o něco delší blok od 11:05 do 11:55 nabízel žákům druhého stupně 
Zprávy Mladého světa a místo rozhlasových her přednášky či reportáže se společenskou, 

politickou či vědecko-technickou tematikou.  Právě v těchto blocích už pravidelně vedle 32

dospělých vystupovaly také děti. 

5.1.3. Aktivní zapojení dětí 

Dodnes se neví, kdy promluvilo dítě do vysílání úplně poprvé, jelikož, jak uvádí vedoucí 
archivu Českého rozhlasu Eva Jetušová, první dětské rozhlasové vystoupení nikdo 
nezaznamenal.  S jistotou, kterou nám dávají zvukové záznamy, ovšem můžeme potvrdit, 33

že se po oficiálním startu Školského rozhlasu dětské hlasy ve vysílání již objevovaly 
pravidelně a v různých formátech. K poslechu byly přednášky, scénky, reportáže, hrané 
reportáže, pásma Josefa Koláře a další umělecké výstupy nebo běžné vyprávění. V 

dokumentu konkrétně zmiňuji dva z těchto formátů - edukativní scénky a sborová 
umělecká vystoupení, tedy koncepty, které nejčastěji využívaly dětských interpretů. 

Edukativní, předem připravené scénky byly v tehdejších programech označované 

jako rozhlasové hry.  Jejich obvyklá stopáž byla ale v řádu minut, maximálně desítek 34

minut, tedy výrazně kratší, než je délka běžných rozhlasových her, jak je známe dnes. Tyto 

scénky, jejichž témata se často tematicky podobala textům měsíčníku Rozhlásek,  cílily 35

zejména na žáky prvního a druhého stupně, přičemž jejich hlavním účelem bylo zábavnou 
formou seznamovat děti s významnými kulturními, vědecko-technickými i politickými 

tématy, jako letecká doprava, chov zemědělských zvířat nebo důležitost Civilní 
protiletecké ochrany (CPO). Právě poslední zmíněná simulovaná scénka je podle Evy 
Ješutové jedním z prvních případů využití dítěte k mocensko-politickým zájmům, o 

kterých píši v kapitole o věkové skupině, v rámci rozhlasového vysílání.  V tomto trendu 36

 Programy školského rozhlasu 1932-1933, kolektiv společnosti Radiojournal, 1934, 32

Praha, archivní materiál knihovny Českého rozhlasu

 emailová korespondence s Evou Ješutovou33

 Programy školského rozhlasu 1932-1933, kolektiv společnosti Radiojournal, 1934, 34

Praha, archivní materiál knihovny Českého rozhlasu

 Rozhlásek, školský rozhlas: měsíčník československé mládeže, ročník 4, číslo 4, rok 35

vydání 1936, materiál knihovny Českého rozhlasu

 emailová korespondence s Evou Ješutovou36
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nejspíše školský rozhlas vytrvale pokračoval i v budoucnu, jelikož o využití rozhlasového 
vysílání k formování mládeže podle obrazu státu píše pedagog Robert Pokorný i v roce 

1960, tedy bezmála 30 let po oficiálním zahájení vysílání školského rozhlasu. Pokorný v 
textu doslova uvádí: „Školský rozhlas byl mně i velmi dobrým pomocníkem při vytváření 
vědeckého světového názoru žáků, při jejich ateistické výchově a vůbec při odstraňování 

prvků starého myšlení.” Na mládež měl školský rozhlas možná ještě větší vliv než během 
svých  začátků. Přijímačem disponovalo více škol nebo domácností a v období 1948-1949 
byl poslech programu, tehdy už pod novým názvem Rozhlas pro školy, pro děti povinný. 

Jelikož se ale podoba ani účel vysílání školského rozhlasu v průběhu času nijak neměnily, 
nebudu se tomuto pozdnímu období již v dokumentu nijak zevrubně věnovat. Tudíž ho 
není nutné dále specifikovat ani zde v textu. 

5.1.4. Vznik prvních dětských souborů 

Vedením školského rozhlasu byl ve 30. letech ministerstvem školství a Radiojournálem 
pověřen Jindřich Heller. Ten je dodnes označován za jednoho z nejvýraznějších 

průkopníků dětské rozhlasové tvorby, které zasvětil v podstatě celou svou kariéru.  V 37

kontextu aktivního zapojení dětí do vysílání jsou v písemných pramenech častěji 
akcentována jména dvou Hellerových spolupracovníků - sbormistrů Jana Kühna a 

Miloslava Dismana. Specializací Jana Kühna, který od roku 1932 působil v rámci 
školského rozhlasu (německého i českého) jako režisér a inspicient, byla pěvecká a 

hudební dětská produkce. Tu mohli rozhlasoví příznivci pravidelně slýchat už od roku 
1930, kdy také sbor uzavřel s Československým rozhlasem smlouvu o trvalé spolupráci. O 
dva roky později Kühn svou spolupráci s dětmi, které do té doby netvořily organizovanou 

skupinu, profesionalizuje a oficiálně zakládá Kühnův dětský sbor (tehdy ještě pod starým 
názvem Český pěvecký sbor) a zároveň se stává režisérem a inspicientem školského 
rozhlasu. S tím jen v průběhu 30. let uspořádal několik set rozhlasových vystoupení, pro 

která nastudoval folklorní, klasické i v té době moderní skladby, a v roce 1938 je 
slavnostně jmenován sbormistrem a hudebním režisérem. Tyto role ale zastával pouze do 
roku 1946, kdy rozhlas definitivně opouští i se svým, tehdy už čtyřicetičlenným, pěveckým 

sborem.  Jeho místo v Československém rozhlase nahradila skupina Bohumila 38

 HRAŠE, Jiří. Profesionalizace vysílání. In: JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k 37

posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 128, Praha: Český rozhlas, 2003. 
ISBN 80-86762-00-9. 

 HUBIČKA, Jiří. článek Tradice sborového zpěvu v Československém rozhlase,
38

dostupný na: https://temata.rozhlas.cz/tradice-sboroveho-zpevu-v-ceskoslovenskem-
rozhlase-7985115
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Kulínského staršího, která pod názvem Dětský pěvecký sbor (DPS) působí dodnes.  Ani 39

jedno z těchto dvou těles však nemůže z hlediska přínosu pro rozhlasové vysílání 

konkurovat souboru druhého výše uvedeného sbormistra Miloslava Dismana.  

 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str.577, 39

Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. 
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5.2. Založení DRDS 

Historie Dismanova souboru a jeho rozhlasových výstupů je velmi bohatá a ani z daleka ji 
nelze obsáhnout v jedné kapitole. Pro účely práce jsem se proto rozhodl důkladně popsat 

zejména okolnosti vzniku a hlavní myšlenky, se kterými Miloslav Disman soubor zakládal. 
Informace o dalším souborovém vývoji a jeho aktivitách (pod vedením Dismana ale také 
následujících sbormistrů) budou obsaženy i v kapitolách o jednotlivých pořadech, ve 

kterých se “dismančata”, jak se členům souboru v rozhlase přezdívá, velmi často 
objevovala. 

5.3.1. Myšlenka souboru 

V případě Dismanova rozhlasového dětského souboru lze objektivně konstatovat, že se z 
historického hlediska jedná o nejvýznamnější dětské tvůrčí těleso spadající pod Český 
(Československý) rozhlas. Důvodů, proč jsem se rozhodl právě Dismanovu souboru v 

dokumentu věnovat podrobněji než výše uvedeným pěveckým sborům, je ale výrazně více 
a nejsou pouze otázkou zmíněné prestiže. Jedním z nich je širší pole umělecké působnosti. 
Miloslav Disman se na rozdíl od svých kolegů nezaměřoval pouze na zpěv, divadlo či 

přednes, ale dbal na obecný estetický rozvoj dětí. “...působit na všechny děti a vést je k 
chápání a prožívání umění. Za druhé k tvůrčí aktivitě v uplatňování estetické stránky mluvy 
a chování i veškeré činnosti vůbec. Potom většinu dětí má přivést k aktivní účasti na 

rozvoji lidové estetické tvořivosti - většinu dětí. A nejtalentovanější, ale opravdu jenom 
nejtalentovanější, podchytit v dalším rozvoji individuálních schopností a nadání i pro 
pozdější tvůrčí práci a spolupráci ve všech oborech umělecké tvorby profesionální. V 

oblasti divadelního umění až na vhodném věkovém stupni v dospívání,” popsal Disman 
koncepci své práce na jedné z přednášek pro rodiče.  Stejně o Dismanově souboru mluvil 40

i režisér Karel Weinlich, k jehož osobě se dostaneme v dalších kapitolách.  41

Zvláště poslední věta jeho výroku byla pro Dismanův přístup k práci s dětmi klíčová. 
Pomocí průběžné různorodé umělecké výchovy si dítě po čase musí samo vybrat, která z 

disciplín je mu nejbližší, jak Disman popisuje v předmluvě rodičovské brožury Má vaše 
dítě umělecký talent?.  42

 DISMAN, Miloslav. zvukový záznam přednášky o estetické výchově dětí, materiál 40

archivu Českého rozhlasu, úryvek dostupný v praktické části práce

 WEISSOVÁ, Lucie a WEINLICH, Karel. Karel Weinlich - pokus o životopis. str. 62. V 41

Praze: Radioservis, 2016. ISBN 978-80-87530-72-6.

 DISMAN, Miloslav. Má vaše dítě umělecký talent?. Praha: Státní pedagogické 42

nakladatelství, 1963. Rodičům o výchově dětí.
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Už z těchto výše uvedených informací je zřejmé, že se děti mohly v rámci souboru 
realizovat nejen jako interpreti, ale byly svým sbormistrem od začátku vedeny k 

přemýšlení nad uměním a kreativnímu přístupu ke své práci, díky čemuž se můžou 
posunout do oné spoluautorské roviny. Úspěch Dismanova přístupu dokládá mimo jiné i 
seznam absolventů. Na něm najdeme mimo jiné i jména moderátora Marka Ebena, režiséra 

Radima Špačka, herce Václava Postráneckého, publicisty Karla Kyncla, básníka Petra 
Kopty ale třeba i současného mluvčího Národního divadla Tomáše Staňka.  

5.2.2. První rozhlasové výstupy 

Úplně první Dismanova spolupráce s dětmi v rámci rozhlasového vysílání se datuje na 15. 
květen 1931. Pro vysílání tehdy společně vytvořili stylizovanou reportáž s názvem 
Podblanické děti návštěvou v Praze.  O rok později vytvořil také pásma Tatínek pracuje v 43

továrně a Maminka vaří dobrou kávu. Do stálého pracovního poměru se školským 
rozhlasem vstoupil až v roce 1935, kdy také, rok po svém kolegovi Janu Kühnovi, 
oficiálně zahajuje činnost Dismanova rozhlasového dětského souboru. S tím hned od 

začátku navázal na projekty, které už pro vysílání v minulosti dělal s neorganizovanými 
skupinami dětí. Ještě během 30. let  tak byly k poslechu například recitační podání 
Máchova Máje (1936), Bezručovy Ostravy (1937) a o rok později už z pozice režiséra 

připravoval s dětmi programy přímo pro vysílání školského rozhlasu.  Koncem 30. let 44

rozšířil Disman působnost svého souboru i mimo rozhlasové vysílání a s dětmi se aktivně 

začal věnovat divadelní činohře. Pravděpodobně nejúspěšnější inscenací se stali 
Karafiátovi Broučci (1943), podle kterých se později pojmenovala letní soustředění - tzv. 
Broučkovy. Na ty jezdil Dismanův soubor i v průběhu 40. let, kdy byla jeho běžná 

rozhlasová činnost vzhledem ke společensko-politickým poměrům v celé Evropě výrazně 
omezena.  V té době souborová produkce zahrnovala i písemnou autorskou tvorbu. V roce 45

1947 vyšel například sborník prací autorů DRDS s názvem Rok od roku. V něm můžeme 

mimo jiné najít texty, které napsali účastníci zájezdu do Velké Británie, který soubor 
podnikl v roce 1946 a dostal se v rámci něj i do televizního vysílání začínající BBC.  46

Koncem 40. let začali děti z Dismanova souboru angažovat i jiní režiséři, zejména za 

 kolektiv autorů, Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. str. 43

163. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-1.

 tamtéž44

 emailová korespondence s Evou Ješutovou45

 členové DRDS, publikace Rok od roku - sborník prací autorů DRDS, Praha: PROLIT 46

DRDS, 1947
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účelem tvorby zábavných programů, které byly v té době klíčovým rozhlasovým tématem. 
Pravidelně se tak ve vysílání objevovala například Alena Kášová - konkrétně v rámci cyklu 

humorných obrázků z obyčejného rodinného života.  47

Přestože Dismanův soubor připravoval programy do vysílání pravidelně už od svého 
založení a nejen v Československu, ale i napříč Evropou, měl již značné renomé, pod 

rozhlasovou hlavičku oficiálně přešel až v roce 1955.  Záštitu tehdy souboru poskytla 48

Hlavní redakce pro děti a dorost (později mládež), kterou tři roky předtím založili pedagog 
a autor rozhlasových pásem pro děti Josef Kolář společně s literárním vědcem a 

rozhlasovým redaktorem Vladimírem Kovaříkem. Pod hlavní redakci spadal mimo jiné i 
školský rozhlas. Sám sbormistr Disman se stal vedoucím režisérského oddělení.  To mu 49

přineslo jednak nové možnosti v rámci tvorby, ale také spolupráci s Josefem Svátkem, 

Věrou Frühaufovou-Kovaříčkovou a Karlem Weinlichem, kteří na začátku tvořili zbytek 
jeho režisérské skupiny. Klíčová byla pro Dismana zejména osoba posledního zmíněného 
režiséra Karla Weinlicha. 

 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 47

229, Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. 

 WEISSOVÁ, Lucie a WEINLICH, Karel. Karel Weinlich - pokus o životopis. str. 60. V 48

Praze: Radioservis, 2016. ISBN 978-80-87530-72-6.

 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 49

246, Praha: Český rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. 
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5.3. Fenomén rozhlasové pohádky a Karel Weinlich 

Přestože pohádky rozhlas nabízel už od 20. let, kdy je pravidelně mladým posluchačům 
vyprávěli Adolf Dobrovolný nebo legendární Emílie Tučková, nemůžeme je přímo označit 

jako rozhlasové pohádky. Podobně jako ostatní dramatická díla (i ta pro dospělé) rozhlas 
dlouho i v případě pohádek “pouze” převáděl a upravoval divadelní či literární 
pohádkovou předlohu do zvukové podoby. „Herci dostali texty, sedli a četli. Ve druhé fázi 

vstoupil do éteru kromě herců vypravěč, protože bylo třeba sdělit posluchači, co neviděl,” 
popsal původní podobu inscenací režisér Karel Weinlich, jehož osobu podrobněji v této 
kapitole představím. Podle něj se vznik rozhlasové hry, tím pádem i pohádky, tak jak ji 

dnes známe, pojí až se vznikem katedry rozhlasové režie na pražské DAMU. Tu založil v 
roce 1951 Josef Bezdíček, který společně se svými kolegy začal vzápětí vytvářet autorské 
rozhlasové hry. V nich už pracovali se všemi klíčovými rozhlasovými vlastnostmi, kterých 

se do té doby dostatečně nevyužívalo (střih, podkresové zvuky, rytmus, dynamika atd.).   50

Přestože se rozhlasová pohádka stejně jako všechny jí podobné žánry postupně v mnoha 

ohledech vyvíjela, její formát zůstal stejný. V dokumentu se tedy budu důkladněji věnovat 
pouze období jejích začátků a pro reprezentaci pozdějších rozhlasových epoch, do nichž 
pohádka zasahovala také, vyberu na její úkor žánrově odlišné programy, které však lépe 

zdůrazní pestrost a možnosti dětské tvorby. 

5.3.1. Osoba Karla Weinlicha 

Do hlavní redakce pro děti a mládež nastoupil Weinlich hned po svých absolutoriích na 

pražské DAMU, kde studoval právě na nově vzniklé katedře rozhlasové režie, a kromě 
krátké pauzy v 60. letech, kdy se na chvíli vrátil zpět k divadlu a s rozhlasem 
spolupracoval “pouze” externě, v ní působil až do svého odchodu do důchodu.  

Weinlich se od začátku specializoval na rozhlasové pohádky.  To můžeme vyčíst 51

nejen ze seznamu, který čítá stovky různých dětských inscenací, ale také přezdívky 
„pohádkář český“, kterou se sám režisér tituloval.  Ostatní rozhlasoví pracovníci 52

 WEISSOVÁ, Lucie a WEINLICH, Karel. Karel Weinlich - pokus o životopis. str. 46. V 50

Praze: Radioservis, 2016. ISBN 978-80-87530-72-6.

 BOUČEK, Zdeněk, HUBIČKA, Jiří. Období normalizace. In: JEŠUTOVÁ, Eva. Od 51

mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 383, Praha: Český 
rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9. 

 článek A pohádky je konec. Zemřel rozhlasový režisér Karel Weinlich, webový portál ČT 52

24, dostupný na: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3091949-zemrel-pohadkar-cesky-
rozhlasovy-reziser-karel-weinlich
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Weinlichovi často také přezdívali „král rozhlasové pohádky”.  Toto označení můžeme 53

objektivně považovat za adekvátní, jelikož tuto disciplínu v podstatě spoluvytvářel a stojí 

například i za úspěchem fenoménu nedělních rozhlasových pohádek ve 13:00 nebo tzv. 
Třípohádek připravovaných v rámci vysílání pro mateřské školy.   54

Se svým vedoucím Miloslavem Dismanem, jehož režisérskou doménou byla zejména 

recitační pásma nebo podobné formáty přednesového ražení, si pracovně velmi dobře 
rozuměl a v jejich tvůrčích postupech můžeme pozorovat i řadu podobností. Jednou z nich 
je například důsledné dodržování rytmu textu. „Když za mnou někdo přijde, že chce 

pracovat v rádiu, říkám mu: Když neumíš vytleskat pam pa da dam, pam pam, nemáš tu co 
dělat,” řekl Weinlich novinářce Lucii Weissové. S Dismanem také sdílel názor, že i dětští 
interpreti musí do role vložit kousek sebe a text nesmí pouze odříkávat tak, jak jim velí 

učebnicové pokyny. Ve studiu vždy prý vysvětlil svou vizi a představu, ale provedení už 
prý často nechával na samotných hercích - děti nevyjímaje. Právě tyto shody v přístupu k 
rozhlasové práci Weinlichovi usnadnily cestu k Dismanovým svěřencům, kteří postupně 

začali v jeho pohádkách nahrazovat tzv. travesty  - tedy ženy vystupující v rolích dětí. Se 55

členy DRDS Karel Weinlich vytvořil desítky pohádkových nahrávek - mimo jiné i jeden ze 
svých úplně prvních rozhlasových počinů vůbec, pohádku Čertův mlýn (1955) natočenou 

podle stejnojmenné předlohy Jiřího Horáka. Dále společně nahráli například pohádku 
Pastýřka a kominíček (1957) nebo inscenaci Vánoce na více způsobů (1975). Děti ale 

obsazoval i do rozhlasových her s náročnější tematikou a i ty byly mezi posluchači velmi 
oblíbené. S úspěchem jeho zpracování příběhu Má lásko (1986) navíc bývá často 
spojována právě citlivá a pečlivá práce s dětskými herci.  Ty hledal i mimo rozhlasové 56

soubory a tělesa - většinou na uměleckých školách. Tímto způsobem objevil například 
tehdy ještě neznámého Jiřího Langmajera, který “pohádkovou školu” Karla Weinlicha 
dodnes označuje za jednu ze svých nejklíčovějších hereckých zkušeností.  57

 HAVLOVÁ, Alžběta. zvukový nekrolog Příběh života Karla Weinlicha, 2020, dostupný 53

na: https://dabpraha.rozhlas.cz/zemrel-rozhlasovy-reziser-karel-weinlich-jeho-pohadky-
poslouchalo-nekolik-8198160

 Rozhlasový týdeník, ročník 37, číslo 45, str. 8, datum vydání 25.10. 197054

 WEISSOVÁ, Lucie a WEINLICH, Karel. Karel Weinlich - pokus o životopis. str. 46. V 55

Praze: Radioservis, 2016. ISBN 978-80-87530-72-6.

 CZECH, Jan. O rozhlasové hře: hledání specifiky české rozhlasové inscenace od roku 56

1945. str. 147. Praha: Panorama, 1987.

 VÝBORNÁ, Lucie. pořad Host Radiožurnálu, rozhovor s Jiřím Langmajerem, zdroj: 57

YouTube profil Český rozhlas Radiožurnál, 14.5. 2018
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Hlavním “zdrojem” pro obsazování dětských rolí byl ale pro Weinlicha vždy Dismanův 
soubor, který využíval i na programy mimo jeho primární pohádkové zaměření. 

Pravděpodobně nejvýraznější byly pořady spadající pod Pionýrskou jitřenku v čele s 
improvizační relací Dům bez čísla. Oběma těmto pojmům se budu zevrubněji věnovat v 
příští kapitole a značný prostor jim dám také v dokumentu. 

Na nepohádkových projektech spolupracoval Weinlich s DRDS i později s 
Dismanovými nástupci. S Janem Bergerem, který soubor přebíral přímo po Dismanovi, 
spolupracoval zejména na literárně-dramatických pořadech a se Zdenou Fleglovou získal v 

roce 1996 cenu Prix Bohemia Radio za společnou režii Máchova Máje, který zpracovali 
při příležitosti 60. výročí Dismanovy verze. V této době už Weinlich působil jako 
šéfrežisér a DRDS spadal pod jeho činnost. Společně se zmíněnou Zdenou Fleglovou a 

jejím manželem Václavem, který od začátku 90. let s vedením souboru své ženě pomáhal, 
připravili společné vystoupení s Michaelem Jacksonem při příležitosti jeho dvou pražských 
koncertů.   58

 WEISSOVÁ, Lucie a WEINLICH, Karel. Karel Weinlich - pokus o životopis. str. 19. V 58

Praze: Radioservis, 2016. ISBN 978-80-87530-72-6.
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5.4. Pionýrská jitřenka a její Dům bez čísla 

5.4.1. Obecně o Pionýrské jitřence 

Pionýrská redakce vedená dr. Josefem Malým vznikla v roce 1952 jako jedna z pěti divizí 

Hlavní redakce pro děti a dorost. Její výstupy, kterým se od roku 1953 říkalo Pionýrská 
jitřenka, měly nejčastěji podobu aktuální publicistiky z dětského prostředí, jejíž nedílnou 
součástí byly výpovědi dětí samotných. S oblibou a úspěchem tohoto formátu jsou často 

spojováni zejména dospělí redaktoři, kteří obsah s dětmi i bez nich připravovali. Najdeme 
mezi nimi jména jako Eva Kopecká, Vladimír Príkazský, Hana Vrbická, Pavel Tumlíř, 
nebo i Ludvík Vaculík. Ti využili zmíněné bezprostřednosti dětského projevu, díky čemuž 

dostali do vysílání i výroky bez naučených pionýrských frází. Obsah byl často i výrazně za 
hranicí toho, co byl rozhlas běžně ochotný vysílat.  Pionýrská jitřenka se tak často 59

označuje za průkopníka tzv. reportáže pravdy. Kvalitu tohoto způsobu využití upřímnosti 

dětských respondentů potvrzuje mimo jiné i skutečnost, že ho o více než 50 let později 
převzala pro svůj pořad Děti vám to řeknou novinářka a moderátorka Pavlína Wolfová. Ta, 
stejně jako kdysi její kolegové z Jitřenky, často čelila nařčením, že dětem odpovědi 

diktuje.  Úryvky z její relace budou v dokumentu použity právě ke srovnání s Jitřenkou. 60

V kontextu Pionýrské jitřenky bývá tato obsahová benevolence úzce spojována s 
obecným uvolněním společenské atmosféry v 60. letech.  K poslechu tak byly například 61

reportáže o chování chlapců k dívkám, vztahu ke starším lidem, ale i vážnějších dětských 
problémech. Redaktorka Jana Kudrnová v rámci své práce například navštívila ústav pro 
děti se zrakovým postižením, kde natočila rozhovor s chlapcem, který o zrak a prsty na 

rukou přišel při nehodě s rozbuškou. 
Ani Pionýrské jitřence se ovšem vliv normalizace, kdy se rozhlas opět stal nástrojem 

stranických a vládních orgánů, nevyhnul a napříč všemi formáty se rozrostl ideologický 

obsah.  Podobně jako tomu v minulosti bylo v případě školského rozhlasu. A přestože se i 62

tato témata redaktoři snažili zpracovat originálně a co nejméně propagandisticky, ne vždy 

 BĚHAL, Rostislav. Rozhlas po nástupu totality. In: JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k 59

posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str.271, Praha: Český rozhlas, 2003. 
ISBN 80-86762-00-9. 

 MITROFANOVÁ, Markéta. článek Pavlína Wolfová se dívá na svět dětskýma očima, 60

Právo - magazín, 20.9. 2008

 BĚHAL, Rostislav. Rozhlas po nástupu totality. In: JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k 61

posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str.271, Praha: Český rozhlas, 2003. 
ISBN 80-86762-00-9. 
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to bylo možné. Ve vysílání tak ke zmíněným tématům přibyly klasické reportáže o členství 
v ČSM, mládí v JZD, socialistickém soutěžení, ale třeba také o svátku československo-

sovětského přátelství nebo o příslušníkovi pohraniční hlídky, kterému při práci často 
pomáhají právě pionýři. V rámci natáčení pořadů Pionýrské jitřenky rozhlas dokonce 
poslal děti přímo do Sovětského svazu.   63

Děti ale nepůsobily ve vysílání Pionýrské jitřenky pouze coby respondenti. Na tvorbě 
obsahu se podílely také jako reportéři a redaktoři. Žurnalistické postupy si mohly nejčastěji 
vyzkoušet na rozhovorech a reportážích, tedy formátech, které nejvíce využijí zmíněné 

bezprostřednosti a jejich výsledky jsou tudíž nejautentičtější.  
Mezi reportážní relace patřil například program s názvem Týden jsme se neviděli. V 

rámci tohoto pořadu se děti za doprovodu redaktorů Jitřenky vypravovaly na natáčení do 

terénu. Takto navštívily například Vojenské muzeum v Praze, odkud se v ten den střílelo z 
děla (součástí reportáže byl i výzkum, kam až byl výstřel slyšet) nebo se nechaly spustit do 
Daliborky v purkrabství Pražského hradu, kde následně tehdy čtrnáctiletý Václav Hudeček, 

dnes známý hudební virtuos, zahrál na housle. Reportáže trvaly přibližně půl hodiny, tudíž 
poskytovaly dostatečný prostor na vtažení posluchače do děje. Právě tuto disciplínu, která 
se v rozhlase často označuje za královskou, si měly děti osvojit.  64

Techniky rozhlasového rozhovoru si mohly děti vyzkoušet například během diskuze 
s náměstkem ministra školství Václavem Hendrychem, zástupcem šéfredaktora Rudého 

práva Zdeňkem Hořením, nebo i na setkání s prezidentem Antonínem Novotným, kde se 
opět značně projevila snaha vedoucího redaktora potlačit ideologický obsah a odklonit 
dětskou pozornost od hlavy státu směrem k jednomu z válečných veteránů, jenž byl na 

místě přítomen. Děti se následně tázaly zejména jeho.  Dále byly mezi dětmi, posluchači i 65

autory, populární například pořad Mikrofórum, který se těšil výrazné popularitě i v 90. 
letech, pravidelné reportážní série z letních táborů, které pro své spolupracovníky redakce 

Pionýrské jitřenky pořádala,  nebo rozhovorová relace Mikrofon mladých. Ta byla 66

 KINDLOVÁ, Veronika. Pionýrská jitřenka vysílala zajímavé pořady i ideologický balast, 63

pořad Archiv Plus, datum vysílání: 4.12. 2020

 ČERNÝ, Tomáš. pořad Českého rozhlasu Vltava Fonogramy, díl o programu Týden 64

jsme se neviděli, vysíláno 27.5. 2017, zvukový materiál Archivu Českého rozhlasu

 KINDLOVÁ, Veronika. Pionýrská jitřenka vysílala zajímavé pořady i ideologický balast, 65

pořad Archiv Plus, datum vysílání: 4.12. 2020

 Magazín Československý rozhlas a televise, 29.06.1964, číslo 27, str 16.66
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mládeži díky tématům, která ji opravdu upřímně zajímala, údajně nejbližší.  67

Vysílání Pionýrské jitřenky nabízelo i obsah jiného než publicistického charakteru. Z 

tohoto primárního zaměření vybočoval například seriál s názvem Dům bez čísla, který 
pracoval s do té doby nevyužívaným improvizačním konceptem. Byl ale také jistým 
symbolem odporu rozhlasových pracovníků vůči tehdejšímu režimu. I z těchto důvodů 

jsem se rozhodl této relaci Pionýrské jitřenky v dokumentu věnovat detailněji. 

5.4.2. Dům bez čísla 

Z hlediska formy by se Dům bez čísla dal popsat jako improvizačně dramatický pořad.  

Rozhlasový redaktor Tomáš Černý ho ve svém pořadu Fonogramy popsal jako rozhlasovou 
reality show. Autoři programu Vlado Príkazský a Pavel Tumlíř vždy společně s režisérem, 
kterým byl často mimo jiné i Karel Weinlich, připravili pouze zastřešující téma či situaci, 

ve které se děti objeví, a následně je nechali, ať problém či spor samy vyřeší. Většinou se 
autoři programu snažili vybírat nevinné a pro děti pochopitelné situace - např. parta 
kamarádů šla na výlet a někdo ostatním snědl svačinu nebo jak můžou děti chránit přírodu. 

Jakýsi provizorní scénář měli pouze dospělí herci, kteří měli dětem pouze poskytovat další 
možné podněty k jejich debatě. Řešení nebo postupy jim ale navrhovat neměli, a tak 
nebylo nikdy předem jasné, jak daný příběh skončí. Podle Vlada Príkazského děti občas 

popustily uzdu své fantazie natolik, že se od původního tematického okruhu úplně 
odklonily.   68

Vzhledem k náročnosti tohoto formátu se natáčení nemohly účastnit všechny děti z 
řad posluchačů, jako tomu bylo u jiných programů Pionýrské jitřenky, a tak dětské role 
většinou zastávali vybraní členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Domem 

bez čísla pak tvůrci jmenovali armádní redakci v pražské Dykově ulici, kde se každý díl 
pořadu natáčel. Prostor totiž umožňoval natáčet vevnitř i venku na zahradě, tudíž byly 
všechny scény zvukově velmi autentické. Obdobnou relaci, jejíž obsah kompletně vytvoří 

děti bez asistence dospělých, do té doby rozhlas neuvedl. Pro Dům bez čísla ale nebyla 
podstatná pouze novátorská tvůrčí metoda, ale také kontext jeho vzniku.  
V 60. letech mělo dětské vysílání díky zmíněnému uvolnění společenských poměrů velmi 

dobrou úroveň. S nástupem normalizace, ideologickou úpravou obsahu a četným 
vyhazováním “nepohodlných” rozhlasových osobností ale začalo nabytou formu velmi 

 BĚHAL, Rostislav. Rozhlas po nástupu totality. In: JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k 67

posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 312, Praha: Český rozhlas, 2003. 
ISBN 80-86762-00-9. 

 ČERNÝ, Tomáš. rubrika Rozhlasová historie, zvukový záznam Dům bez čísla - pořad 68

Pionýrské jitřenky - 1964, zveřejněn 2015
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rychle ztrácet. Právě na tento soubor událostí Pavel Tumlíř a Vladimír Príkazský reagovali. 
Hlavní myšlenku Domu bez čísla můžeme tak vyčíst už ze samotného názvu. Pořad měl 

sloužit všem dětem, nejen pionýrům.  Tvůrci tím chtěli nejen odbočit od stranicko-69

ideologické podoby dětské tvorby, kterou normalizace do rozhlasu přinesla, ale jít přímo 
proti ní. Dalo by se tedy říci, že se jedná o jakousi reverzní podobu toho, jakým způsobem 

se děti využívaly ve vysílání školského rozhlasu nebo ostatních pořadů spadajících pod 
pionýrskou redakci. Tuto snahu autorského týmu Domu bez čísla reflektuje například 
příběh, ve kterém skupina dětí narazila na skupinu francouzských turistů, kterým se rozbilo 

auto. Jedno z dětí tehdy nadhodilo, jestli turisté nejsou náhodou západní špioni a nepřátelé. 
Debatou následně děti dospěly k tomu, že nepřátelství je nesmysl a pomoci se musí 
každému. K této “pacifistické" perspektivě je mimo jiné dovedl i scénář jednoho z 

dospělých herců. V jiném z dílů například utečou dva pionýři z letního tábora, kde se jim 
nelíbí. I takové nepatrné znehodnocení pionýrské organizace bylo velmi riskantní, jak 
zmínil v rozhovoru s Tomášem Černým Vlado Príkazský. Pravdivost jeho slov potvrzuje i 

předčasné ukončení seriálu po 22 dílech, které souviselo právě s ironizováním kultu 
pionýra. 

Koncept tehdy už poměrně známého Domu bez čísla se rozhodl zfilmovat štáb z 

barrandovských ateliérů. Příběh tentokrát zachycoval děti v situaci, kdy do jejich města 
přijel generál se svým synem, který nechal ve městě rozpustit všechny nepionýrské dětské 

skupiny. Děti z Domu bez čísla se do Pionýra vrátit nechtějí, a tak před dvojicí “vetřelců” 
prchají. Vše vyvrcholilo proměnou generálova syna na hadrového panáka. Film se ještě 
před uveřejněním dostal do rukou stranických příslušníků, kteří jeho vysílání okamžitě 

zakázali, a tvůrce v čele s Tumlířem a Príkazským obvinili ze zpronevěry pionýrskému 
hnutí.  70

 rozhovor Tomáše Černého s Vladem Príkazským, prosinec 2011, soukromý archiv 69

Tomáše Černého

 tamtéž70

�26



5.5. Dětská tvorba po roce 1989 
Po listopadové revoluci došlo k výrazné reorganizaci a restrukturalizaci Československého, 
potažmo již Českého rozhlasu. Tyto změny měly podobu jak institucionálního, tak i 

programového charakteru, což se výrazně dotklo i dětských a dětmi vytvářených relací.  
Klíčovou institucionální změnou bylo zrušení Hlavní redakce pro děti a mládež v roce 
1992 a následné vytvoření výrazně menší redakce Vysílání pro děti a mládež.  Po stránce 71

obsahové můžeme pak za klíčovou změnu označit zrušení cenzury a odstranění 
propagandistických vlivů. Formální změny prostředí dětské rozhlasové tvorby navázané na 
komplexní změny rozhlasové instituce v 90. letech (např. snížení podílu dětských obsahů 

ve vysílání) není pro účely dokumentu potřebné detailněji rozebírat. 
Z hlediska formátů se pro dětskou tvorbu nic výrazně neměnilo. Pohádky a 

rozhlasové hry se v takřka nezměněné podobě točily stále, to samé platí i u reportáží a 

rozhovorů (po vzoru Jitřenky je do svého zrušení dělal například velmi populární pořad 
Domino) či jiných výstupů, které byly zmíněny v předchozích kapitolách. K zavedeným a 
lety ověřeným formátům ale také přibývaly koncepty nové. S ohledem na jeden 

z avizovaných cílů práce, kterým je představení co nejvíce možných poloh dětmi 
vytvářených obsahů, se bude tato kapitola soustředit na programy žurnalistického 
charakteru, který byl dosud v práci obsažen pouze prostřednictvím Pionýrské jitřenky. 

Reprezentovány budou tyto programy dvěma konkrétními projekty: Fanklubem Domino s 
jeho Dětskou tiskovou agenturou a Dílnou malého novináře rozhlasové reportérky 
Michaely Veteškové. 

5.5.1 Fanklub Domina a Dětská tisková agentura 

V roce 1982 vzniká pod hlavičkou Českého rozhlasu Praha a pod vedením dlouholetého 
rozhlasového redaktora Bohumila Koláře pořad Domino - rozhlasový klub dětí. Svým 

formátem byl velmi podobný některým relacím Pionýrské jitřenky. V hodinovém bloku 
vysílal publicistické, vzdělávací či umělecké příspěvky.  Přestože Klub Domino, podobně 72

jako předtím Jitřenka, dětem ve vysílání prostor poskytoval, většinou je tyto programy 
přímo neučily práci rozhlasového novináře. 

Tohoto konceptu „dětských elévů“ se ujal až pedagog a redaktor Domina Slávek 

Hrzal (své křestní jméno Ladislav v rozhlase z osobních důvodů nechtěl používat) a jeho 
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posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str. 312, Praha: Český rozhlas, 2003. 
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Fanklub Domina.  Tento projekt, jehož úkolem bylo zábavnou a hravou formou učit děti 73

žurnalistickým zásadám,  se skládal, jak název napovídá, z dětských fanoušků pořadu 74

Domino, kteří se chtěli na vysílání podílet aktivně. Po vzoru Dismanova souboru také 
Fanklub Domina jezdil na pravidelná letní soustředění.  

V průběhu 90. let se Fanklub Domina přejmenovává na Dětskou tiskovou agenturu. 

Slávek Hrzal tímto krokem reagoval na možné zrušení pořadu Domino, které malí 
rozhlasoví příznivci velmi těžce nesli . Pořad se nakonec úplně nezrušil, jeho vysílání 75

bylo během 90. let a po roce 2000 několikrát pozastaveno. Definitivně se ukončilo až v 

roce 2012 se zahájením samostatné dětské stanice Radio Junior.  Na rozdíl od dramaticky 76

laděné rozhlasové tvorby umožňovala DTA účastnit se vysílání i dětem, které nebyly 
součástí žádného z rozhlasových souborů, do nichž je nutné absolvovat konkurz. Výstupy 

byly k poslechu na stejné stanici jako samotné Domino - tedy Dvojce Českého rozhlasu, 
tehdy ještě pod názvem Praha. Dětská tisková agentura dodnes pod vedením Slávka Hrzala 
funguje, ovšem mimo rozhlasovou instituci, od které se oddělila už na konci 90. let, a 

rozhodla se pokračovat formou internetového vysílání pod názvem Radio Domino. Příčinu 
jejího oddělení od rozhlasu z dostupných zdrojů nelze vyčíst, stejně jako podrobnější 
informace o celém projektu. 

V reakci na nedostatek odborných zdrojů pojednávajících o Fanklubu Domino a 
Dětské tiskové agentuře vznikl pro účely práce rozhovor, který má za úkol informační 

prameny substituovat. Respondentem byl dlouholetý rozhlasový reportér, expert na 
rozhlasovou historii a člen Fanklubu Domina i jeho tiskové agentury Tomáš Černý. 
V plném znění je rozhovor dostupný v příloze a jeho části se též objeví v praktické části. 

5.2.2. Dílna malého novináře Michaely Veteškové 

Spisovatelka, reportérka a vedoucí redakce kulturního zpravodajství Michaela Vetešková 
nastoupila do Českého rozhlasu, konkrétně do zpravodajství olomouckého studia, už v 90. 

letech. Dětské tvorbě se ale začala výrazněji věnovat až po roce 2010, kdy začala psát 
svou, dnes čtyřdílnou knižní sérii reportážních pohádek (takto žánr po jejich přečtení 

 JUNGEROVÁ, Petra. Malí reportéři ovládli Krkonoše, Lidové noviny, 6. srpna 200273

 HÁJEK, Bedřich, HOFBAUER, Břetislav a PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. 74

str. 100 Praha: Univerzita Karlova, 2003.Texty pro distanční studium. ISBN 
80-7290-128-1.

 VAN ERNE, Michaela. Host Radiožurnálu, rozhovor se Slávkem Hrzalem, vysíláno 25. 75

července 2015

 ŠORELOVÁ, Magdalena. článek Domino, webový portál Českého rozhlasu Dvojka, 76

publikován 31. ledna 2012
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pojmenoval Karel Weinlich).  S publikacemi pravidelně pořádala besedy v knihovnách a 77

na školách, z čehož následně vznikla idea jejího prvního rozhlasového projektu Dílna 

malého novináře. Pod hlavičkou Radia Junior začala Michaela Vetešková organizovat na 
školách novinářské workshopy, jejichž součástí byla i obecná mediální výchova. Podobně 
jako Slávek Hrzal s dětmi, které nemusí být součástí některého z rozhlasových souborů, 

vytváří formou her nebo scének různé zpravodajské či publicistické výstupy.  Z těch 78

nejpovedenějších Michaela Vetešková pravidelně vytváří sestřihy pro vysílání Rádia 
Junior. V roce 2019 na základě těchto výstupů a spolupráce na besedách vydala také 

krátkou publikaci Příručka malého novináře, která je podle Michaely Veteškové vůbec 
první učebnicí mediální výchovy pro první stupeň základních škol.  79

Aktivity Dílny malého novináře, jejíž rozhlasové výstupy jsou založené na osobním 

kontaktu s dětmi, výrazně ovlivnila koronavirová pandemie. Během první vlny na jaře 
2020 tak Michaela Vetešková ve spolupráci s členy Dismanova souboru vytvořila speciální 
desetidílnou sérii instruktážních nahrávek s pandemickou tematikou, které měly dětem 

ukázat, jak můžou rozhovory nebo reportáže samostatně v izolaci vytvářet.  
Dílna malého novináře byla řadu let jediným novinářským projektem Českého 

rozhlasu, v rámci kterého se mohly děti realizovat. Pro děti mimo DRDS je jedinou 

možností stále. Členové Dismanova souboru mají od srpna 2020 možnost tvořit v rámci 
interního rozhlasového ateliéru specializovaného na zpravodajství a publicistiku. Jeho 

spoluzakladateli jsou absolventi DRDS a současní asistenti vedoucí Jany Frankové, 
František Souček a Luisa Marie Marešová. Účelem projektu má být podle nich zejména 
budování vztahu k rozhlasové instituci a osvojování základů práce s informacemi či jejich 

zdroji.   80

Na rozdíl od Klubu Domino nebo i relací Pionýrské jitřenky či školského rozhlasu 
však nemají Dílna malého novináře ani rozhlasový ateliér Dismanova souboru svůj 

pravidelný blok v programu. Ve vysílání Radia Junior se objevují pouze nárazově. Stejně 
jako v případě Fanklubu Domina vznikl i k tématu Dílny malého novináře rozhovor. 
Respondentkou byla autorka projektu Michaela Vetešková. 

 autobiografický medailon na oficiálních webových stránkách Michaely Veteškové77

 VETEŠKOVÁ, Michaela. Příručka malého novináře: Mediální výchova pro děti 1. stupně 78

základních škol, str. 10,  Praha: Verzone, 2019

 SHÁNĚLOVÁ, Hanka. rozhovor s Michaelou Veteškovou ve vysílání Radiožurnálu79

 emailová komunikace s Luisou Marií Marešovou a Františkem Součkem80
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6. Závěr 

V práci, jak v její teoretické tak i praktické části, je popsáno, jakým způsobem se dětská 
participace na rozhlasovém vysílání vyvíjela a jakých podob může dosahovat. Zahrnuty 

byly umělecké, novinářské či jiné nedefinovatelné žánry od 30. let až do současnosti. Tento 
popis vždy provázela jména konkrétních relací či přímo jejich tvůrců. Díky těm text také 
připomněl, jak významnou roli rozhlas historicky v dětských životech hrál a jak výrazným 

způsobem ovlivňoval jejich kreativitu, vzdělání, výchovu či světonázor - a to jak v 
pozitivním, tak i negativním smyslu. 

Dále práce nastínila i  kontroverzní faktory dětské tvorby - zejména pak možné 

využití k propagandě. Klíčové aspekty týkající se dětské rozhlasové tvorby a dětství 
obecně byly podrobně rozebrány v samostatných kapitolách, stejně jako dokumentární 
žánr, jehož definice je podstatná pro praktickou část. Speciálně pro účely práce vznikla 

řada rozhovorů, které mají doplnit informační prameny či poskytnout jedinečné subjektivní 
pohledy na danou tematiku. Dva z těchto rozhovorů jsou v rámci teoretické části v plném 

znění dostupné v příloze. V praktické části se objeví jejich úryvky.  
Na základě výzkumu a podrobné analýzy různých rozhlasových epoch lze také 

konstatovat skutečnost, že dětské hlasy můžeme dnes v éteru slýchat výrazně méně než v 

minulosti. Tento trend lze pozorovat už od dob zmíněné rozhlasové restrukturalizace v 90. 
letech.  Z hlediska dětské tvorby obecně by se dalo pracovat s protiargumentem, že má 81

Český rozhlas od roku 2012 poprvé za svou historii speciální dětskou stanici. Radio Junior 

se ovšem programově specializuje na tvorbu pro děti a nikoliv od nich, tudíž v kontextu 
této práce nehraje žádnou roli. Za jeden z vedlejších výstupů práce tak můžeme teoreticky 
označit i připomenutí otázek, o kterých by se v souvislosti s dětskou účastí na rozhlasovém 

vysílání mohlo v budoucnu hovořit, přičemž dvě z nich osobně považuji za klíčové. Za 
prvé - jakým způsobem a do jaké míry se děti mohou a budou moci realizovat v rámci 
rozhlasového vysílání? A za druhé - stojí děti stále o rozhlasové účinkování? Těmto 

otázkám se bude na svém konci věnovat i praktická část bakalářské práce.  
Velmi důležitou roli ve snaze zodpovědět tyto otázky bude také “neviditelná” rovina 

bakalářské práce, kterou nelze z teoretické ani praktické části přímo vyčíst, ale silně 

podporuje její finální poselství. Podle mnou připravené předlohy celý dokument sestříhaly 
děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru, kterým jsem poskytl hrubé materiály. 
Tato skutečnost tak může částečně odpovídat na obě dvě výše uvedené otázky a možná ji 

 MORAVEC, Václav. Svobodný rozhlas. In: JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k 81

posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. str.464, Praha: Český rozhlas, 2003. 
ISBN 80-86762-00-9. 
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lze vnímat i jako důkaz toho, že se rozhlas ve vztahu k dětem nepovažuje za přežité 
médium a stále s mladými posluchači i tvůrci počítá. 
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7. Summary 

Both (theoretical and practical) parts of this thesis described how the children’s 

participation in radio broadcasting evolved in the past and which forms it can reach. 
Journalistic, artistic and other undefinable genres, important author’s names and concrete 
selected programs from 1930’s until today were mentioned and described. An analysis of 

all these important aspects reminded us how huge the role of radio was in children’s lives 
and also how it affected their creativity, education or perception of the world in general.  

Then the thesis unveiled relevant controversial aspects of children’s broadcasting 

participation - mainly the possibility of using them for propaganda intentions. All these 
factors were individually described together with the documentary genre. This definition is 
important for the practical part.  

Also, to supplement information resources,  special interviews were taken with 
respondents. Two of them are completely transcribed and available in the text below. 

Based on the research and detailed analysis we can also state the fact that there are 

significantly fewer children’s voices in the Czech Radio’s broadcasting now than it used to 
be the case in the past. The argument that Czech Radio has a special station for kids is not 
valid, because it focuses on content for children, not on the content created by them.  

Additional output could also be addressing questions that might be asked in the 
future and I’m trying to answer them in the end of the documentary (practical part). These 
questions are: How and eventually how much can children participate in Czech Radio’s 

broadcasting in the future and do they want to do it at all?  
Interesting and helpful might also be the fact that the whole documentary was edited, 

mixed and mastered by children from Disman Radio Children´s Ensemble who received 

raw materials and a template created by me.  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publikován 31. ledna 2012, dostupný na: https://dvojka.rozhlas.cz/domino-7230911 

VAN ERNE, Michaela. Host Radiožurnálu, rozhovor se Slávkem Hrzalem, vysíláno 25. 
července 2015 

VÝBORNÁ, Lucie. pořad Host Radiožurnálu, rozhovor s Jiřím Langmajerem, zdroj: 
YouTube profil Český rozhlas Radiožurnál, 14.5. 2018 

webový portál pribehrozhlasu.cz, rubrika Tenkrát v rozhlase, články Školský rozhlas a 
Domino 

8.3. Další zdroje 
ČERNÝ, Tomáš. pořad Českého rozhlasu Vltava Fonogramy, díl o programu Týden jsme 
se neviděli, vysíláno 27.5. 2017, zvukový materiál Archivu Českého rozhlasu 

DISMAN, Miloslav. zvukový záznam přednášky o estetické výchově dětí, materiál archivu 
Českého rozhlasu, úryvek dostupný v praktické části práce 
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emailová komunikace s Luisou Marií Marešovou a Františkem Součkem 
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10. Přílohy 

10.1. Seznam příloh  

Příloha č. 1: Rozhovor s Tomášem Černým o Fanklubu Domina 
Příloha č. 2: Rozhovor s Michaelou Veteškovou o Dílně malého novináře 

10.2. Příloha č. 1 

Pozn: S Tomášem Černým se díky DRDS známe řadu let. V rozhovoru jsem se rozhodl 
ponechat tykání. 

Ty jsi byl přímo u založení Fanklubu Domina nebo ses k tomu přidal až v průběhu? 

Já jsem určitě u zrodu nebyl. Fanklub nějak pomaličku začínal už koncem 80. let a já jsem 
do rozhlasu přicházel v roce 1994. U mě to bylo prostě tak, že jsem spontánně dostal 
nápad, že něco takového hrozně potřebuju dělat, a napsal jsem do rozhlasu dopis. Tehdy mi 
bylo něco málo přes čtrnáct let, takže Fanklub Domina byla vlastně jediná možnost, jak se 
do nějaké rozhlasové redakce dostat. Pak jsem se sešel se Slávkem Hrzalem a už to nějak 
bylo. 

A byl tam nějaký konkurz jako u Dismančat nebo se tam mohl dostat úplně každý, 
kdo prostě jen fandil Dominu? 

Ne, žádný konkurz nebyl. Členové a zájemci byli různě rozmístění po celé republice, takže 
by to bylo asi i poměrně těžké nějak kloudně zorganizovat. Ale hlavně členství ve 
Fanklubu Domina automaticky nezajišťovalo spolupráci na vysílání. Někdo třeba jen 
dostával dominovské časopisy a byl spokojený. Na rozdíl třeba právě od Dismančat to tedy 
nebyla pro rodiče asi až taková prestižní záležitost. 

A jak se určovalo to, kdo bude dostávat časopisy a kdo půjde na mikrofon? 

To vyplynulo úplně přirozeně. Stydí se - nestydí se, umí mluvit - neumí mluvit, chce se to 
naučit, nechce se to naučit. Vlastně takhle intuitivní to bylo.  
Jak vlastně výstupy do vysílání vznikaly? Fanklub měl totiž členy po celé republice. 
To děti dojížděly nebo vysílaly vždy jen ty z Prahy a okolí? 

Třeba pro výstupy Tiskové agentury Dominik jsme běžně nahrávali telefonáty. Michal 
Trnka tak třeba mluvil z Kutné Hory, Majka Čapková z Benešova nebo Dana Kloudová z 
Poděbrad. Neuvěřitelné, že si to všechno pamatuju (smích). No nicméně tyhle vstupy měly 
klasickou formu, kterou užívají zahraniční zpravodajové - takový minutový, rychlý, 
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stručný příspěvek. Když se ty desetiminutovky potřebovaly obohatit, tak ty telefonáty 
sloužily dobře. 

Na pojem Tisková agentura Dominik jsem narazil, bohužel se mi o něm ale 
nepodařilo zjistit víc. Je to synonymum pro Dětskou tiskovou agenturu, na kterou se 
Fanklub Domina přejmenoval, nebo něco úplně jiného? 

Ne ne, to bylo něco jiného. V pátečním vysílání Domina existovala taková speciální 
rubrika dětských zpráv - co se koná, co se pořádá a na co Fanklub Domina zve. Vysílalo se 
to jednou za měsíc, myslím. A tyhle zprávy se jmenovaly Tisková agentura Dominik a 
připravovali je “fanklubáci”. A Dětská tisková agentura byla, přesně jak jsi říkal, budoucí 
název Fanklubu Domina poté, co se oddělil od rozhlasu. 

Slávek Hrzal mi říkal, že jedním z důvodů, proč se Fanklub Domina od rozhlasu 
oddělil byla nedostatečná poptávka publika. Jak je to ale možné, když Domino bylo 
do té doby tak populární? 

V průběhu 90. let ten pořad často procházel změnami. Tehdy se na Praze přecházelo na 
proudové vysílání, kam se hodinový pořad prostě ze své podstaty nehodil. Tak se to 
rozdělilo nejdřív na 20minutové bloky, potom zase pro změnu na 90minutové, byl v tom 
zkrátka hrozný zmatek. A pamatuju si, že se s tím pořadem tak často hýbalo, až se tím ten 
fenomén Domina úplně zdecimoval. Tendence zapojit moderátora domina do interakce s 
moderátorem toho proudového vysílání sice byla, dokonce poměrně velká, ale nikdo s tím 
neuměl moc operovat.  

A byly tyhle spíše formální změny důvodem, proč začalo v 90. letech ubývat dětské 
tvorby obecně? 

Ten úbytek dětské tvorby v 90. letech podle mě vnímáme tak silně hlavně proto, že za 
totality byla na vysílání pro děti, tedy i částečně od dětí, kladen opravdu velký důraz. Taky 
to ale asi souvisí i s tím, že po revoluci byla prostě jiná témata k řešení. 

Žádný ryze novinářský soubor momentálně v rozhlase není. Bylo by podle řešením 
třeba více specializovat členy DRDS na rozhlasovou žurnalistickou práci? 

To je dobrá a složitá otázka. Budu upřímný. Když jsem začínal ve Fanklubu, tak jsme děti 
z Dismaňáku považovali za děti, které na mikrofon neumí mluvit přirozeně, protože jsou 
přechytralé a celkově byl ten jejich projev až moc kultivovaný. A tohle celé je dané 
výsledkem priorit, které tomu danému souboru nastavovali dospělí, kteří ho vedli. Fleglovi 
chtěli elitní děti vybrané složitým konkurzem a naučit je perfektní dramatickou řeč. 
Zatímco vedoucí Fanklubu nedělali nic articifiálního. A nedá se říct, že je nějaká z těchto 
variant dobře nebo špatně. Každá je jiná. Na druhou stranu Dismaňák má teď jiné vedení a 
jiné priority, takže vlastně vážně těžko říct. 
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Ať by to byla Dismančata nebo ne, měl by takový žurnalistický soubor existovat? 

Myslím si, že rozhlas by měl mít na zřeteli, že životní podmínkou tohoto domu, aby v něm 
lidé zůstávali, je budování vztahu. Když jsem já do rozhlasu přišel jako čtrnáctileté trdlo, 
tak jsem se stal součástí redakce. K té si stejně jako k rodině nebo všem významným 
sociálním skupinám člověk vytvoří nějaké pouto. A to podle mě občas rozhlasu chybí. 
Dismaňák nadchne děti do herectví, elévské programy do novinařiny, ale nevznikne ten 
vztah k redakci. A ten je v momentě, kdy si rozhlas nemůže dovolit udržet tady ty lidi 
pomocí peněz, hrozně klíčový. Mě tady třeba udrželo právě tohle.  

10.3. Příloha č. 2 

Dílna malého novináře je v kontextu dětské rozhlasové tvorby relativně čerstvý 
projekt. Začala jste s ním na základě besed, které jste pořádala s Vašimi knížkami, 
nebo bylo tím “spouštěčem” něco úplně jiného? 

První varianta je správně. Když jsem před třemi lety vydávala knížku reportážních 
pohádek o 20. století, tak jsem věděla, že jí rodiče dětem nebudou kupovat. Dlouho jsem 
hledala vydavatele, který do toho půjde. Chytil se až asi čtvrtý a tomu už jsem rovnou 
nabízela, že jsem ochotná tu knížku sama propagovat nebo nabízet formou besed ve 
školách. A protože mám odjakživa velmi blízko k divadlu, tak jsem si na těch besedách 
začala s dětmi hrát. V Olomouci, kde byla první beseda, to sklidilo poměrně velký ohlas a 
posléze z toho nějak přirozeně vznikla Dílna malého novináře. 

A tu formu besed, potažmo pozdějších workshopů, jste měla od začátku úplně jasnou 
nebo se to vyvíjelo postupně s každou další dílnou? 

Děti nebyly pokusné, ale všechny ty hry, rozmlouvadla a dokonce i název toho projektu se 
vymýšlely v průběhu. Také jsem měla velké štěstí na učitele, kteří do toho většinou šli se 
mnou. 

Zmínila jste název projektu - Dílna malého NOVINÁŘE. Hrajete si s dětmi na 
novináře v tom obecném rámci nebo je to spíš Dílna malého rozhlasáka akorát 
obecněji pojmenovaná? 

V rozhlase pracuji přes 25 let. To už mi nejde úplně “odpárat”, takže se to do dílen 
samozřejmě nějakým způsobem promítá a tu rozhlasovou žurnalistiku tam akcentuji. Ale 
vždy se na začátku snažím vycházet obecně z toho, že se noviny píšou v novinách nebo na 
internetu, vysílají v televizi nebo rozhlase a že všude existují nějací novináři atd. Vlastně 
hned na začátku jim rozdám PRESS kartičky a představuji se formou tiskové konference, 
která je stejná pro všechna media. Pak už se ale třeba společně rozmlouváme a směřuje to 
více k tomu rozhlasu. 

Je tedy zvýšení dětského povědomí o rozhlase vlastně takovým vedlejším efektem 
nebo cílem Vaší dílny? 
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Samozřejmě. Proto mi to rozhlas také z části platí. Já za ty peníze od škol nemůžu jet na 
celý den do Ostravy a projít tam pět besed. Rozhlas mi takhle platí alespoň cestu. Vedení 
ten projekt vlastně chápe hlavně jako propagaci rozhlasu. 

Operujete nějakým způsobem i s tím, že děti novinářská profese nezaujme? Odnesou 
si takové děti z dílny něco, co použijí i v jiných profesích nebo životě obecně? 

Určitě ano, nedělám si iluze, že by se z každého dítěte na besedě stal rozhlasový novinář. 
Ale takové věci jako umět správně pozdravit, umět si něco zjistit nebo správně poslouchat, 
to se hodí v životě úplně každému.  

Takže děti učíte mediální obsahy nejen vytvářet, ale také je správně konzumovat?  

Ano, snažím se o to. Samozřejmě také záleží, kterou třídu zrovna mám. Ale jsem čím dál 
tím víc přesvědčená, že se musí mediální výuka dostat do školních osnov - ideálně už na 
první stupeň. V dnešním mediálním světě jsou ztracení i dospělí. Co pak mají dělat děti, 
které dnes média konzumují už od velmi útlého věku?  

Když nejsou mnozí dospělí v médiích zběhlí, jak říkáte, kdo by to tedy měl učit? Měly 
by tuto úlohu třeba převzít média veřejné služby vlastně už jen z podstaty toho slova? 

No a kdo jiný? Neříkám, že by měly dělat dílny a hrát si s dětmi. Vždyť i v regionech jsou 
rozhlasáci a televizní pracovníci. Stačilo by to bohatě jednou za půl roku. Po učitelích to 
nemůžeme chtít, ti jsou vytížení až až. Teď už se naštěstí o fake news víc mluví, takže to 
děti někdy slyší doma. Ale pak stejně přijedu já na besedu, řeknu jim, ať zavřou oči a oni 
mi uvěří, že mám tři ruce. Tohle je mimochodem reálná historka, to jsem si teď 
nevymyslela. 

Liší se tohle nějak regionálně nebo je to všude stejné? 

Je to všude stejné. Takové případy jsou v Brankách na Moravě i na pražském PORGu. 

Dílna malého novináře je momentálně jediný rozhlasový projekt, který do vysílání 
zapojuje, byť nepravidelně, děti mimo rozhlasové soubory. Přichází tímto rozhlas 
potenciálně nejen o tvůrce, ale i o posluchače, kteří si k němu nevytvoří vztah? 

Rádio Junior se podle mě snaží. Jezdí za dětmi na festivaly a různé akce, ale myslím si, že 
rozhlasu v souvislosti s touto generací dětí trochu ujel vlak. Sociální sítě a televize ho 
prostě převálcovaly. Když třeba jezdím na besedy, tak se mě děti často ptají, kde mám 
kameru. Dnešní děti jsou hodně koukací. 

A měl vůbec rozhlas šanci tuto “bitvu s vizuálem” vyhrát? Protože vizuální média 
dominují nejen u dětí, ale i u dospělých. 
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Šanci určitě měl. Ale měl začít třeba v roce 1995. Stačilo by se o tom začít bavit a 
výhledově plánovat. Dětské pořady se ale místo toho spíš rušily. Když se dětí na besedách 
nebo dílnách ptám, jestli poslouchají rozhlas, tak mi vyjmenují 20 soukromých stanic, 
které poslouchají s rodiči v autě, ale Český rozhlas pomalu ani neznají. Jak je potom může 
zajímat, když často ani nevědí, že existuje. Je to vlastně paradoxní, když má rozhlas 
poprvé ve své historii samostatnou dětskou stanici.  

Na té stanici ale v porovnání s minulostí téměř nejsou slyšet dětské hlasy. Čím to je? 
Proč zmizely děti z vysílání? 

Ještě když jsem pracovala na Dvojce, tehdy Praze, tak jsme společně s Fleglovými a 
Dismančaty vymysleli pořad Hnízdo, který by kompletně vytvářely děti. To bylo ještě 
předtím než Pavlína Wolfová začala s Děti vám to řeknou. Tehdejší vedení ale 
argumentovalo s průzkumy, že děti nerady poslouchají ostatní děti. Řekla bych, že od té 
doby se v tomto postoji nic nezměnilo.  

A je nutně potřeba, aby ty programy byly poslouchané? Nemůžou sloužit primárně k 
tomu, aby si to děti vyzkoušely? Mohla by to být pro rozhlas spíše taková investice do 
budoucna? 

Rozumím té otázce i tomu, proč se na ní ptáte zrovna mě, ale na to já nemůžu odpovědět. 
Já žádnou stanici nevedu. Ale vlastně mě překvapuje, že až do nedávna neměla třeba 
Dismančata svou rozhlasovou odnož. Obecně byli z jejich absolventů spíše herci než 
rozhlasáci a to je podle mě škoda.
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