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Abstrakt 

Rozhlasový večerníček jako zrcadlo společenskopolitických proměn v Československu 

ve „zlatých šedesátých“ 

 

Cílem práce je mediální analýza rozhlasového večerníčku Dobrou noc, děti (jeho vznik a 

vývoj) v  letech 1961–1971. Kromě vývoje tohoto pořadu jsou zde také zkoumány aluze na 

dobové společenskopolitické události, které se promítly do jeho obsahu. Disertace se zabývá 

změnami rozhlasového večerníčku a sleduje je od počátku společenskopolitických změn 

v šedesátých letech 20. století až do začátku „normalizace“.  

Disertační práce je po formální stránce členěna na tři části –  historickou,  empirickou 

a interpretační. Těžištěm historické kapitoly  je deskripce vývoje rozhlasu v Československu. 

Empirická část zahrnuje rozbor dějin pořadu pro děti v letech 1961–1971. Interpretační část se 

zabývá především tím,  jak rozhlasový večerníček a jeho tvůrci reagovali na politická výročí 

a křesťanské svátky ve sledovaném období. V závěru práce je pořad zkoumán 

z antropologického pohledu jako kulturní změna.  

 

Klíčová slova: rozhlasový večerníček, Československý rozhlas, pohádka, vývoj, kulturní změna  

   



 
 

Abstract 

Radio  Bedtime  Stories  Mirroring  Sociopolitical  Changes  in  Czechoslovakia  in  the 

“Golden Sixties” 

 

The aim of the work is a media analysis of Dobrou noc, děti (Good Night, Children) – a 

radio  bedtime  story  series  broadcast  in  the  years  1961–1971.  In  addition  to  the  origin  and 

development of the programme, allusions to contemporary sociopolitical events, which were 

reflected in its content, are also examined. The dissertation deals with the changes in the radio 

programme and follows them from the beginning of sociopolitical changes in the 1960s until 

the beginning of the "normalization era". In this work, the radio bedtime story is also conceived 

from an anthropological perspective as a cultural phenomenon. 

The dissertation is formally divided into three parts–historical, empirical and interpretive. 

The  focus  of  the  historical  chapter  is  a  description  of  the  development  of  radio  in 

Czechoslovakia. The empirical part includes an analysis of the radio bedtime story in the years 

1961–1971. The interpretive part deals mainly with how the radio bedtime story and its creators 

reacted to political anniversaries and Christian holidays in the period under review. At the end 

of the work, the programme is examined from an anthropological point of view as a cultural 

change. 

 

Keywords: radio bedtime story, fairy tale, Czechoslovak Radio, development, cultural change
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1.     Úvodní kapitola 

1.1.  Cíl práce a výzkumné otázky 

V moderní společnosti je nezastupitelná role médií, podílejí se na prosazování kulturních 

inovací,  které jsou zdrojem kulturní rozmanitosti. Důležitou otázkou je, jak se konkrétní 

médium utváří a jak se proměňuje v době společenskopolitických změn. Tuto problematiku 

zpracovává disertační práce na příkladu jednoho z nejposlouchanějších rozhlasových pořadů 

šedesátých let 20. století Dobrou noc, děti.  Zkoumání takového tématu, jako jsou dějiny 

Československého rozhlasu, by nemělo opomíjet tento  pořad,  a  to  jak  s  ohledem  na  jeho 

dlouhou kontinuální historii, tak i relevanci –  jeho cílovou skupinou nebyly jen děti, ale 

poslouchali jej i dospělí a pozornost mu věnovalo i vedení rozhlasu.  

Cílem práce je analyzovat vznik a vývoj večerníčku v letech 1961–1971,  identifikovat 

souvislosti jeho vývoje s politickými a společenskými změnami probíhajícími ve sledovaném 

období. Zájem komunistické moci spočíval v kontrole médií, jejichž prostřednictvím ovládal 

společnost. Jeho úsilí se zaměřovalo na stabilizaci mocenských struktur, a z tohoto pohledu 

nemohl být ani dětský pořad mimo dosah kontroly. Disertace  se  proto  zabývá i vnějšími a 

vnitřními faktory, které katalyzovaly změny probíhající v rozhlasovém večerníčku. Vývoj 

tohoto pořadu je sledován s ohledem na společenskopolitické milieu (vnější prostředí) a 

zároveň na pozadí dějin Československého rozhlasu (vnitřní prostředí). 
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Práce hledá odpovědi na tři základní badatelské otázky: 

1.  Jak se změny v politické a společenské oblasti projevily v rozhlasovém 

večerníčku?  

Východiskem pro odpověď na tuto otázku je podrobná analýza projevů 

společenskopolitických změn v šedesátých a na počátku sedmdesátých let ve 

vysílání večerníčku.   

Období šedesátých let bývá jednoznačně považováno za historickou etapu, 

která byla naplněna významnými událostmi. Lze předpokládat, že se tyto události 

promítly do mnoha oblastí včetně celé tehdejší kulturní produkce. Na druhou stranu 

specifičnost pohádek pro malé děti vzhledem k jejich primární nepolitičnosti a 

zaměření nemusela být uvedenými změnami dotčena.  

2.  Do jaké míry byl obsah večerníčků kontrolovaný komunistickým režimem a 

jaké prostředky k tomu využíval?  

Pořad Dobrou noc, děti vznikl v době po etablování komunistického režimu 

a cílem jeho politiky byla stabilizace a socializace společnosti včetně výchovné 

funkce, kterou zprostředkovávaly také rozhlasové pořady pro děti. Pořad Dobrou 

noc,  děti  proto byl od počátku sledován vedením rozhlasu a již okolnosti jeho 

vzniku napovídají, že mu byla věnována  velká pozornost. Pořad určený  dětem 

nemusel na druhou stranu sledovat a priori politické cíle a mohl být především 

zónou zábavy a poučení. 

Odpověď na druhou badatelskou otázku vychází z analýzy intenzity a 

mechanismů kontroly obsahu večerníčků komunistickým  režimem  v průběhu 

šedesátých a na počátku sedmdesátých let. 
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3.  Do jaké míry měl vývoj rozhlasového večerníčku během šedesátých let povahu 

kulturní změny z antropologické perspektivy?  

Odpověď přináší použití antropologického přístupu k interpretaci změn, jimiž 

prošlo vysílání rozhlasového večerníčku, a odhalení jejich souvislostí, které byly 

zjištěny mediální analýzou a dalšími metodami.  

Východiskem je klasická definice kultury, její antropologické pojetí, podle 

kterého se kultura skládá z idejí, sociokulturních regulativů, institucí a artefaktů. 

Antropologická interpretace výsledků analýzy by měla pomoci odpovědět na 

otázku, zda se tyto vrstvy kultury nacházejí v rozhlasovém večerníčku a pokud ano, 

jak objasňují politický tlak a společenské tendence, které na pořad působily. 

 

1.2.  Struktura disertační práce 

Tato disertační práce je po formální stránce členěna na několik částí – úvodní kapitolu, 

historickou, interpretační a empirickou část, antropologickou interpretaci a závěr. Tyto části na 

sebe navazují a tvoří komplexní celek.1  Úvod práce se nejprve věnuje základním cílům a 

výzkumným otázkám, teoretickometodologickému vymezení problematiky a popisu pramenů. 

V podkapitole s názvem Teorie kulturní změny jsou vysvětleny pojmy a základní definice pro 

vytvoření základního rámce teoretických východisek disertace. Další podkapitoly popisují 

specifika rozhlasové komunikace, zaměřují se i na propagandu a fungování médií 

v komunistickém režimu. Důležitá je i teorie pohádek, která slouží jako významný teoretický 

podklad pro zkoumání rozhlasového večerníčku. Poté následuje historická část práce, jež 

                                                           
1 Tato disertace byla podpořena v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2020 – 260 607 01 
(Sociálně antropologický výzkum). 
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popisuje vývoj Československého rozhlasu z několika hledisek.  První  oddíl této kapitoly 

poskytuje přehled historie rozhlasového vysílání v Československu, který zahrnuje vývoj 

rozhlasu od vzniku radiokomunikace a založení první rozhlasové stanice v Praze až do konce 

osmdesátých let 20. století, kdy byla ukončena éra rozhlasu  v komunistickém režimu. Tato 

kapitola usiluje o postižení dějin rozhlasového vysílání jako důležitého faktoru ovlivňujícího 

vývoj večerníčku. 

Teoretickým podkladem pro analýzu rozhlasového večerníčku je kapitola, která je 

věnována rozboru stranického programu a jeho vlivu na rozhlasové vysílání před a po srpnové 

okupaci v roce 1968. Za podklad této části posloužily především protokoly stranických sjezdů, 

dobové dokumenty i směrnice věnující se programu Československého rozhlasu. Další důležitá 

kapitola  zabývající se vývojem rozhlasového večerníčku prezentuje historii pořadu z interní 

perspektivy na základě pramenů získaných z Archivu ČRo a prostřednictvím rozhovorů 

s pamětníky. Touto kapitolou zároveň začíná empirická část disertační práce. Její součástí  je 

oddíl rozebírající dopisové ohlasy a rubriku, která vznikla díky vysokému počtu dopisů 

reagujících na rozhlasový večerníček. Kapitolu doplňuje grafické znázornění vývoje počtu 

ohlasů. Interpretační část se věnuje reakci rozhlasového večerníčku na společenskopolitickou 

změnu v letech  1961–1971. Tato kapitola se věnuje interpretaci těchto změn v oblíbeném 

rozhlasovém pořadu pro děti, přičemž sledovány jsou díly večerníčku vysílané na politická 

výročí a v symbolických dnech křesťanské svátečnosti. Následující kapitola se zabývá situací 

v rozhlase před a po srpnu 1968 očima pamětníků, rozhlasových pracovníků Hlavní redakce 

pro děti a mládež. V závěru práce se nachází antropologická interpretace kulturních změn, které 

se ve večerníčku objevovaly ve zkoumaném období. 
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1.3.  Teoretickometodologický úvod 

Tato  disertační práce nahlíží  na  vývoj Československého rozhlasu z antropologické 

perspektivy jako proces kulturní změny, kde nastaly fáze vzniku, vývoje a stabilizace tohoto 

kulturního prvku. Zároveň je Československý rozhlas pojímán jako prostředek –  faktor 

vyvolávající kulturní inovaci –  v tomto případě je to aspekt ovlivňující vývoj rozhlasového 

večerníčku jako jednoho z jeho pořadů.  

Práce se konkrétně zaměřuje na historický vývoj tohoto pořadu – s názvem Dobrou noc, 

děti  (od  roku  1969  Dobrý večer, děti) jako samotný proces kulturní inovace, která v něm 

probíhala na několika úrovních. Disertace je zaměřena na období vývoje tohoto pořadu v letech 

1961–1971, tedy zabývá se obdobím jeho vzniku a největšího rozkvětu, ale i časovými 

změnami v tomto pořadu, které probíhaly v závislosti na vývoji Československého rozhlasu a 

dále na společenskopolitickém milieu.2 Probíhající změny v rozhlasovém večerníčku ilustruje 

disertační práce na několika příkladech. Vývoj  počtu dopisových ohlasů jako kvantitativní 

ukazatel  dokládá probíhající kulturní změnu, jejíž jednotlivé fáze lze dobře demonstrovat.  

Proměny večerníčku jsou také patrné v popisu jeho vývoje v letech 1961–1971 z chronologické 

perspektivy, kdy se měnilo personální obsazení pořadu, název, vysílací doba atd. Následujícím 

příkladem, který demonstruje probíhající změny v rozhlasovém večerníčku, je reflexe politické 

a zvykoslovné svátečnosti v jednotlivých textech večerníčku. Dalším východiskem této práce 

je zvolené období. Vývoj Československého rozhlasu je sledován od jeho vzniku až po konec 

komunistického režimu – zahrnuje tak celistvý vývoj Československého rozhlasu a zároveň 

postihuje kulturní změny, jež se v tomto období odehrály. Rozhlasový večerníček je analyzován 

na pozadí společenskopolitických proměn v letech 1961–1971, která ovšem nepředstavovala 

                                                           
2  Výzkumu rozhlasového večerníčku se autorka věnovala již dříve. V odborných textech prezentovala dílčí 

výsledky, na které je odkazováno v této práci (viz dále). 



13 
 
 

jednolité období. Šedesátá léta obsahují období destalinizace začínající v roce 1956 

a probíhající do roku 1961–1962. Rokem 1963 začínají „zlatá šedesátá“ –  rozvoj  kultury  a 

uvolňování politického a společenského života. Obrodný proces se završil v roce 1968 a pak už 

v roce 1969 započala „normalizace“3, jejíž nástup vrcholí v roce 1970 nejpočetnějšími 

personálními čistkami. Tato práce zahrnuje období až do roku 1971 s tím, že důsledky 

„normalizace“ se projevily také v dalších letech.4 

 

1.4.   Metodologická východiska 

V práci je kladen důraz na porozumění historickým pramenům, se kterými se pracuje 

(nezveřejněné materiály v Archivu Českého rozhlasu, dobové kulturní tiskoviny, protokoly 

KSČ). Tyto prameny jsou zkoumány pomocí analýzy dokumentů5, přičemž sem spadají nejen 

písemné dokumenty, nýbrž i zvukové.  

Při studiu pramenů jako základního zdroje dat v této práci je třeba se zabývat jejich 

kritikou. V případě hodnocení pramenů se může jednat o proces vnější kritiky, který zkoumá 

pravost a autentičnost pramene, autora a okolnosti vzniku tohoto zdroje. Záleží také na povaze 

pramenů, mohou existovat alternativní spisy na jedno téma, které se však rozcházejí 

v interpretaci zkoumaného jevu.  Také se může jednat o padělky či dodatečné vsuvky, kde jsou 

úmyslné či neúmyslné omyly, zvláště když je časová vzdálenost mezi dějem a jeho záznamem 

                                                           
3 Tato práce datuje počátek „normalizace “ od dubna 1969, kdy se stal Gustáv Husák generálním tajemníkem KSČ. 

Srov. OTÁHAL, Milan. Česká společnost na počátku tzv. normalizace. TŮMA, Oldřich a Tomáš VILÍMEK. Pět 

studií k dějinám české společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 1068.  
4 Práce si neklade za cíl zmapovat všechny politické události, i když s tématem československého rozhlasu souvisí. 

Autorka si však uvědomuje důležitost politických a historických aspektů, které jsou součástí této práce. Literatura 

k tomu období komunistického režimu je proto zmiňována povětšinou v poznámce pod čarou. 
5 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Portál, 2008, s. 130131. 
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velká.6  Například v případě výzkumu rozhlasu je třeba zohlednit tendenčnost historické 

literatury, dobového tisku a dalších zdrojů, kde existovala vlastní nařízení a cenzura médií.  

V případě kritiky pramenů je důležité i jejich vnitřní hodnocení. Takové hodnocení 

pramene souvisí se shodou informace v porovnání s dějinnou skutečností. 7  Informační rovina 

dat je ovlivněna osobou, která údaje zpracovává, například společenskou příslušností autora, 

jeho politickým i ideologickým postojem.8  Prameny  jsou  v této práci pojímány jako celek 

a jejich pravost a autentičnost je ověřena. 

Klíčovou metodou této práce je archivněhistorická analýza dokumentů, která je použita 

s cílem napomoci odpovědět na badatelské otázky.9 Tento výzkum je interpretativní, jeho cílem 

je nalézt a přiblížit tematiku ve své komplexitě včetně nuancí, odhalit osobnosti a kulturní jevy, 

které měly vliv na společnost.10  

V této práci jsou reinterpretovány již známé prameny a data (například zprávy 

o dopisových ohlasech či vybrané dobové tiskoviny). Je založena i na nálezech nových, dosud 

neprostudovaných pramenů, především se jedná o texty rozhlasových večerníčků. Při 

interpretaci zkoumaných dat klade tato práce důraz na systematický rozbor toho, co výzkumné 

výsledky přináší. Cílem je naplnění výzkumného záměru a odpovědi na badatelské otázky. 

V práci jsou použity mj. dokumenty úřední povahy11, jedná se o materiály redakčních rad, 

zápisy ze schůzí, vysílací plachty a další interní dokumenty Československého rozhlasu. Najít 

                                                           
6 BORG, Walter. R. and GALL, Meredith. D. Educational research. Other types of Educational research. Kapitola 
19. London: Longman, 1989, s. 805–839; HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská 

učebnice pro studenty pedagogických a filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů   dějepis. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní 

pedagogické nakladatelství), s. 171. 
7 BEST, John. W. Research in education. Historical research. Kapitola 10, 3. Edit. PrenticeHall, Inc., Englewood 
Cliffs, New Jersey 07632, 1977, s. 340361. 
8 HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty pedagogických a 

filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů   dějepis. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství), s. 172. 
9 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Portál, 2008, s. 132. 
10 Ibidem, s. 133. 
11 Ibidem, s. 204. 
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tyto materiály v Archivu Českého rozhlasu bylo velmi pracné. Autorka se snažila také hledat 

další zdroje dat: zápisky redaktorů rozhlasového večerníčku, rámcové směrnice o tvorbě pořadů 

či záznamy o programové koncepci zkoumaného pořadu. Dokumenty tohoto typu se z období 

šedesátých let a počátku sedmdesátých let nedochovaly, což ztěžuje možnosti historické 

interpretace okolností vzniku večerníčků. 

Tato práce využívá i protokoly ze sjezdů KSČ, pramen úřední provenience, který odrážel 

osvětovou a kulturní politiku vládnoucí strany KSČ. Dalším typem dokumentů jsou též archivní 

data12 – například statistické údaje o poslechovosti, statistiky dopisových ohlasů a záznamy o 

sčítání lidu. Při vyhodnocování tohoto druhu dat se práce opírá o metodu sekundární analýzy. 

Prostřednictvím této metody jsou údaje použity pro jiný výzkumný záměr, než za jakým účelem 

byly nashromážděny.13  

Další metodou používanou v této práci jsou polostrukturované rozhovory s rozhlasovými 

pamětníky. Ty by měly pomoci zodpovědět otázku, jak probíhala práce v rozhlase v šedesátých 

letech a na začátku sedmdesátých let, jak redakce fungovala, kteří lidé tam pracovali, jaké měli 

pohnutky nebo jakou měli tvůrci pořadu volnost ve výběru pohádek, zda vkládali do pohádek 

jinotaje či metafory. Prostřednictvím poznatků z rozhovorů s pamětníky se autorka dostala k 

dalším materiálům (křestním listům večerníčku, redakčním směrnicím či dalším materiálům 

redakce). Tyto polostrukturované rozhovory s rozhlasovými pamětníky byly vedeny 

s dramaturgy večerníčku, režisérem, sekretářkou a autory rozhlasových večerníčků. Byly 

realizovány většinou v jejich domácím prostředí, nebo přímo v budově rozhlasu, v případě 

Ivana Vyskočila v budově DAMU, kde přednášel. Rozhovor se scenáristou a hercem Zdeňkem 

Svěrákem byl natočen v jeho oblíbené restauraci na Žižkově nacházející se v blízkosti Divadla 

                                                           
12 BORG, Walter. R. and GALL, Meredith. Educational research. Other types of Educational research. Chapter 
19. London: Longman, 1989, s. 805839. 
13 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 
s. 124. 
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Járy Cimrmana. Autorka by zvláště chtěla ocenit pamětníka Josefa Kleibla, který nejenže sdělil 

v rámci rozhovoru důležité informace ohledně vzniku večerníčku, ale poskytl i kontakty na 

další pamětníky. Vstřícní byli i další pamětníci, kteří byli ochotni se sejít a poskytnout pro tuto 

práci interview. Rozhovory s Hermínou Frankovou, Marií Lhotákovou a Milenou Lukavskou 

se vyznačovaly  velkou ochotou odpovídat na otázky. Velmi přínosný byl také dlouhý a 

podrobný rozhovor s režisérem Karlem Weinlichem, který se uskutečnil jen pár měsíců před 

jeho skonem. V plánu bylo uskutečnit rozhovory ještě s dalšími pamětníky, autory večerníčků 

či dramaturgy, ale ti buď rozhovor odmítli, nebo byli již vzhledem ke svému věku ve špatném 

zdravotním stavu, a nemohli rozhovory poskytnout. 

V disertaci je použita také srovnávací metoda, předmětem komparace je v této práci 

rozhlasový večerníček. Asynchronní komparace v tomto případě sleduje vývoj kulturní 

inovace14 a vývojové tendence tohoto pořadu v letech 1961–1971 a zaměřuje se na srovnání 

reflexe svátečnosti v rozhlasovém večerníčku u jednotlivých svátků a jak se jejich pojetí měnilo 

v rozhlasových večerníčcích v čase. V práci jsou porovnávány proměny rozhlasové pohádky 

v jednotlivých obdobích nejednotných šedesátých let u jednotlivých svátků (komunistické 

versus křesťanské svátky), předmětem komparace jsou obsahy a náměty pohádek (zjevné 

versus skryté významy), srovnávány jsou také změny interpretů. Práce též zjišťovala, jestli se 

v těchto pohádkách v určitém období objevoval větší počet jinotajů, který byl srozumitelný 

rozhlasovému publiku. Tyto aspekty rozhlasového večerníčku jsou zkoumány v závislosti na 

kulturní změně, která se projevovala v rozhlasovém večerníčku v několika vrstvách – 

v ideologické rovině, na úrovni sociokulturních regulativů a personální a také na úrovni změn 

obsahů večerníčků. 

                                                           
14 Srovnávací analýza umožňuje výzkum určitého kulturního jevu v různých jeho etapách vývoje, analýzy trendů 

či komparaci dvou či více historických fenoménů ve více okamžicích. Srov. DVOŘÁK, Tomáš a Tomáš 

BOROVSKÝ. Úvod do studia dějepisu. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 105. 
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1.5.   Teorie kultury a kulturní změny 

Pojem  kultura  je  v této práci chápán jako princip prostupující každodenní realitou. 

Kultura není pojímána v axiologickém pojetí, ale v antropologickém pojetí a je tedy sdílena 

a předávána všemi svými členy. Kulturu lze definovat jako soubor artefaktů, sociokulturních 

regulativů, idejí a principů sdílených a předávaných členy společnosti z generace na generaci.15 

Široké pojetí kultury je rozvíjeno nejen v kulturní, ale také v historické antropologii. Kultura je 

v tomto antropologickém pojetí silou, která prostupuje všechny oblasti života a zakládá 

odlišnost vůči jiným kulturám v čase a prostoru.16 Díky této koncepci kultury byla přiznána 

svébytnost obyčejným lidem. Ovšem toto pojetí není uzavřené a na kultuře se nepodílejí všichni 

účastníci stejnou vahou, stejně tak každý aktér ovlivňuje jiné její složky. Tato práce se zajímá 

především o účastníky podílející se na tvorbě večerníčku (redaktoři, spisovatelé, vypravěči, 

režiséři, ale také posluchači). Mezi další, avšak odlišné aktéry, kteří také významně ovlivnili 

vývoj večerníčku, patřilo například vedení rozhlasu.   

Problematika Československého rozhlasu je interpretována také v rámci přístupu kulturní 

antropologie, jež se vyznačuje interdisciplinaritou a nehodnotícím postojem. Jednotlivé kultury 

a kulturní jevy je možné zkoumat pouze „v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí“.17 

Rozhlasový večerníček je zkoumán jako součást kontextu kultury, ve kterém vznikl a vyvíjel 

se. Důležité faktory působící na vývoj rozhlasového média jsou historické, politické a další 

vnější aspekty. Tyto faktory byly v zásadním vztahu k širokému přijetí pořadu Dobrou noc, děti 

rozhlasovým publikem. Rozhlasový pořad se po krátké době stal institucionalizovanou 

zvyklostí části společnosti. 

                                                           
15 SOUKUP, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011, s. 667. 
16  DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. Bod 

(Dokořán), s. 39. 
17 SOUKUP, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011, s. 695. 
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V práci je kladen důraz na teorii kulturní změny, což je pojem blízký kulturní 

antropologii.  Média jsou prostředkem šíření kulturních inovací ve společnosti –  jsou 

významným zdrojem společenských a politických změn v průběhu celého 20. století. Vznik 

a šíření médií je ovšem samo o sobě jednou z klíčových změn, jimiž v tuto dobu společnost 

procházela. Vývoj mediálního systému a jeho prvků (jednotlivých médií) se řídí identickými 

zákonitostmi jako kulturní změna.18  Teorii změny je  proto  možné použít při analýze 

Československého rozhlasu. Na celkovém vývoji rozhlasu lze identifikovat vývoj rozhlasového 

vysílání jako proces kulturní inovace, která se realizuje prostřednictvím nových cílů a invencí.19 

Jednotlivé fáze šíření kulturní změny budou popsány v další kapitole. Pomocí ukazatelů vývoje 

počtu koncesionářů a vývoje počtu domácností s koncesí bude znázorněna raná fáze, fáze růstu 

a fáze stabilizace ve vývoji Československého rozhlasu.   

Na sociokulturní změny působí řada faktorů. Za základní stanovisko důležité i pro tuto 

práci lze považovat, že je společnost vázána na určitý historický kontext s kulturním dědictvím. 

Podle Václava Soukupa20 je při studiu procesů sociokulturních systémů důležitý technologický 

faktor jako soubor metod používaný ve vědě, výzkumu a výrobě. Jako další faktor ovlivňující 

sociokulturní změnu uvádí autor politické systémy, což je právě relevantní i  pro téma 

pojednávané v této disertační práci. Prosazování politických zájmů může souviset s používáním 

vojenské síly, která byla v historii katalyzátorem šíření změn i v případě komunistického 

Československa. Politické aspekty se projevují také prostřednictvím změn na úrovni 

symbolických systémů, a to především v oblasti náboženství, vědy a ideologie. Právě ideologie, 

                                                           
18 Kulturní změna se projevuje se jako vznik a vývoj kultur, subkultur a kulturních prvků. Srov. PETRUSEK, 
Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, s. 
1441–1442. 
19 SOUKUP, Václav, Alena VODÁKOVÁ a Olga VODÁKOVÁ. Sociální a kulturní antropologie. Vyd. 2., rozš. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Sociologické pojmosloví, s. 90. 
20 SOUKUP, Václav. Dynamika sociokulturní změny. In: ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie V: Teorie sociální 

změny. Praha: Karolinum, 2013, s. 79–81. 
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která vyjadřuje odlišné zájmy určitých konkrétních skupin, je často činitelem kulturní změny 

a sehrála důležitou roli i ve vývoji Československého rozhlasu. Ideologie je definována jako 

prezentace společnosti, která představuje sdílené systémy idejí, hodnot a přesvědčení, jež jsou 

propojeny s ekonomickými a politickými zájmy konkrétních skupin lidí či sociálních vrstev. 

Při tvorbě a šíření ideologií většinou sehráli roli konkrétní jedinci.21 

Přínosná je teorie masové komunikace mediálních teoretiků DeFleura a Ballové

Rokeachové (Theories of mass communication, 1982), kteří se zabývají tím, jaké společenské, 

politické a další síly média formují. Při sledování médií využívají vývojový přístup – 

společenskokulturní vývoj identifikují jako proces změny. Tento přístup aplikují na americká 

média. Jejich vývoj se vyznačoval akumulací kulturních rysů a technologických inovací, které 

byly nezbytné pro rozšíření inovace rozhlasu jako masového média. Mnohé společenské 

podmínky, jako například ekonomická krize a války, byly činitelem ovlivňujícím široké přijetí 

tohoto kulturního prvku, nebo naopak fázi jeho ústupu.22 Zastarávání je přirozeným procesem 

inovace a nezbytným rysem kulturní změny. Inovační proces se vyznačuje v   poslední fázi 

vývoje vzorcem snižujícího se užívání.23 Model šíření informací se zdá být univerzální v tom, 

že ve všech zemích euroamerického kulturního okruhu probíhal podobně, ale zároveň je proces 

vývoje médií ovlivněn společenskopolitickou situací v jednotlivých zemích. Společensko

politický systém má dopad na funkci mediálního systému, v tomto případě komunistický režim 

a situace ve společnosti na Československý rozhlas. Průběh šíření kulturních inovací, v případě 

této práce vývoj obsahů rozhlasového vysílání, byl specifický a formovaný režimem, který ho 

obklopoval. 

                                                           
21 SOUKUP, Václav. Dynamika sociokulturní změny. In: ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie V: Teorie sociální 

změny. Praha: Karolinum, 2013, s. 79–81. 
22 DE FLEUR, Melvin L. a Sandra J. BALLROKEACH. Theories of mass communication. Čtvrté vydání. New 

York: Longman, 1982.  
23 DEFLEUR, Melvin L. a Sandra J. BALLROKEACH. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996, s. 
96133. 
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Kulturní změny lze vysledovat v proměně jednotlivého pořadu –  rozhlasového 

večerníčku v letech 1961–1971. V případě vývoje počtu dopisových ohlasů lze identifikovat, 

jak se vyvíjel zájem o tento pořad. Důležitost můžeme dále přisoudit kulturním a hodnotovým 

aspektům zkoumaného jevu – z tohoto hlediska lze rozhlasový večerníček zkoumat na několika 

úrovních, ze kterých se skládá kultura, na nichž probíhaly kulturní změny pod vlivem 

společenskopolitických aspektů a pod působením vývoje Československého rozhlasu.  

 

1.6.  Vymezení přístupů ke zkoumanému jevu 

V  disertační práci, která se zabývá minulostí, je možné kombinovat antropologický 

přístup s historickým, neboť nejen v historických, ale i ve výzkumech dalších věd se využívají 

historická data. Archivněhistorická metoda je využívána k získání informací, které jinak 

nejsou pro badatele dostupné. Tento přístup umožňuje systematický popis a přezkoumávání 

minulosti, nejde však pouze o shromažďování, evidenci údajů a dat, ale o jejich interpretaci, 

např. se může jednat o výzkum historie osobností, institucí, jevů a různých organizací atd. 

Informace o zkoumaném jevu jsou podrobeny kritickému srovnání, objasnění a zhodnocení 

myšlenek. Současně jsou interpretovány ideje a události, které se původně zdály nesouvisející. 

Další přístup, který tato práce využívá jako inspirační zdroj, je postmoderní koncepce 

kulturních studií, jíž byla ovlivněna např. odborná publikace Heleny Srubar. Německá autorka 

ve své monografii rozebírá úspěšné koprodukční seriály pro děti z období „normalizace“, které 

vznikly  v komunistickém Československu (Pan Tau, Návštěvníci, Arabela).24  V duchu 

východiska kulturálních studií nemusí existovat pouze jedna interpretace zkoumaného 

                                                           
24 Dominantní komunistickou ideologií a jejím vztahem k televizním seriálům pro děti se zabývá monografie této 

autorky: SRUBAR, Helena. Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co zwischen Ost und West. Konstanz: 
UVK, 2008.  
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mediálního díla (což by se dalo aplikovat také na interpretační části týkající se rozhlasového 

večerníčku). Předkládaná disertační práce nabízí určitý interpretační rámec pro analýzu 

produkce rozhlasového večerníčku. Vychází z konceptu, že tehdejší rozhlasové večerníčky 

byly součástí mediální produkce v komunistickém režimu, to znamená, že byly ovlivněné 

fungováním médií sloužících komunistické propagandě. Z toho by vyplývalo, že ani rozhlasový 

večerníček v 60. a 70. letech nemohl být úplně bez ideologie. Otázkou pak je, zda všechny 

pohádky, které se ve večerníčku vyskytovaly, byly v souladu s tehdejšími představami o jeho 

propagandistickém působení. Zároveň se naskýtá další otázka, zda existují večerníčky, které 

nabízí opoziční čtení a například kritizují komunistický režim.   

 

1.7.  Média a propaganda  

Propaganda představuje určitou formu komunikačního procesu a lze ji definovat jako 

„úmyslnou a systematickou snahu formovat vnímání, manipulovat poznání a řídit chování za 

účelem dosažení reakce, která odpovídá požadovanému záměru propagandisty.“25 Propaganda 

idejí, prosazování ideologie politických skupin nebo mocenských elit je snahou manipulovat 

s velkými lidskými kolektivy a získat je na svou stranu.26 K tomuto cíli je možné používat určité 

metody, u kterých nezáleží tolik na pravdivosti jako spíše na přesvědčivosti. Lidé i velké 

skupiny  se  mohou nechat ovlivnit a zmanipulovat, pokud jsou jim předkládány názorné 

argumenty, které jsou na první pohled srozumitelné.27 

 

                                                           
25 JOWETT, Garth a Victoria O'DONNELL. Propaganda & Persuasion. 6th edition. Los Angeles: Sage, 2015, 
s. 1. 
26 WRÓBEL, Alina. Výchova a manipulace: podstata manipulace, mechanizmy a proces, vynucování a násilí, 

propaganda. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada), s. 105. 
27 VERNER, Pavel. Propaganda a manipulace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011, s. 1819. 
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Totalitní propaganda  

Totalitní propaganda má za cíl obklopit občana jednostranně zaměřenými informacemi a 

jejím smyslem je manipulovat jím tak, aby se v dané situaci choval podle potřeb 

propagandisty.28 Totalitní propaganda se vyskytuje v určitých společenských podmínkách a je 

většinou součástí komunistických systémů – včetně československého komunistického režimu, 

který nepřipouštěl názorovou pluralitu. 

Tento typ propagandy je ideologický, protože manipuluje nejen s chováním občanů, ale 

i jejich myšlením.29 Šíří tak ideologický systém, který je součástí politického systému a jeho 

nástrojem. Efektivitu propagandy podporuje většinou represivní aparát, ale také podřízené 

společenské struktury a především média podřízená státní kontrole.30  V případě 

propagandistického aparátu v ČSSR byla média přímo řízena centrálním aparátem ÚV KSČ, 

který měl dostatečné   finanční zdroje i značné pravomoci a nástroje, jak propagandu 

šířit  pomocí médií.31 

Význam propagandy je pro komunistické režimy klíčový a dopad na soukromý život 

obyvatelstva značný. Stejně tak propaganda ovlivňuje i život společenský a kulturní. Aby 

mohla být propaganda v Československu úspěšně šířena, vytvářela komunistická moc 

propagandistické aparáty. Tyto aparáty byly tvořeny celkem institucí, do kterých patřilo 

                                                           
28  Mechanismus jejího fungování mj. na příkladu současného Ruska rozebírá novinářka Alexandra Alvarová. 

Kniha o propagandě a manipulaci se zabývá se i tím, jak ruská propaganda ovlivňuje veřejné mínění v České 

republice: ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži: propaganda, konspirace a dezinformační válka. 2., rozšířené 

vydání. Praha: Stanislav Juhaňák  Triton, 2019.  
29 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 19141989. 
Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2019, s. 37. 
30 Propagandista Miloslav Chlupáč (zástupce oficiálního pojetí propagandy) definuje marxistickou propagandu 

„jako specificky a cílevědomě formulovaný intelektuální podnět (kdy obsahem podnětu jsou informativní, 

regulativní a do jisté míry i stimulativní hodnoty vesměs politické a ideologické povahy) cílevědomé činnosti, 

v nichž se objekt propagandy ztotožní jak s výchozím záměrem (třídy, strany a jejich institucí), tak cílovou 

aktivitou vyjádřenou v programu strany a socialistického státu.“ Srov. CHLUPÁČ, Miloslav. Propaganda  jako 
společenský jev: studijní literatura pro učitele marxismuleninismu a aspiranty společenskovědních oborů. Praha: 
Státní pedagogické nakladatelství, 1978. Knižnice výuky marxismuleninismu, s. 67. 
31 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 19141989. 
Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2019, s. 44. 
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například propagandistické oddělení komunistické strany, školy či centrálně ovládaná média. 

Cílem působení těchto médií včetně Československého rozhlasu bylo dostat propagandistické 

sdělení ke každému občanovi, a to nejen v rámci politických aktivit, ale i do jeho soukromého 

života.32 

Principy totalitní propagandy vypracoval ve třicátých letech 20. století říšský ministr 

propagandy Joseph Goebbels. Jedním z principů propagandy podle něj bylo, že musí vzbudit 

zájem publika, a musí být proto šířena sdělovacími prostředky, které vzbuzují pozornost.33 

Další zásadou Goebbelsovy propagandy bylo: „Propaganda musí označit události a lidi jasnými 

frázemi nebo slogany, které musí: vzbudit požadovanou odezvu, jíž veřejnost reagovala 

v minulosti; snadno se zapamatovat; být používány znovu a znovu, avšak pouze  v 

odpovídajících situacích.“34 

Nedemokratické režimy si vytvářejí nástroje, které umožňují co nejsilnější působení 

propagandy. Prostředky, které zesilují moc propagandy, jsou tvořeny pomocí informačního 

monopolu. Informační monopol byl v Československu v těsném spojení s agenturou 

distribuující informace, v tomto případě ČTK. Monopol byl podpořen mocensky, což vedlo 

k tomu, že některá média byla privilegovaná a jiná byla trpěná za předpokladu, že respektovala 

centrální politiku. Propagandistický zdroj byl částečně utajený a dal se tak skrýt  mezi spoustou 

jiných informací; mezi denními zprávami, počasím, pohádkou, sportem atd. K regulování 

informačního prostředí docházelo díky řízené distribuci informací a cenzuře. 

Mezi nástroje totalitní propagandy patří i legislativní opatření upravující podmínky 

mediální komunikace, to znamená pravidla, co lze a nelze zveřejňovat. Jedná se většinou 

                                                           
32 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 19141989. 
Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2019, s. 45.  
33  DOOB,  Leonard  W.  Goebbels'  Principles  of  Propaganda. The  Public  Opinion  Quarterly.  Oxford:  Oxford 
University Press, 1950, 14(3), s. 426. 
34 Ibidem, s. 435437. 
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o zákony umožňující cenzurní opatření a systém sankcí. Dalším propagandistickým 

prostředkem v totalitně řízených médiích je i zvýhodňování některých médií. V případě 

komunistického režimu v Československu to znamenalo, že se některé informace dostávaly 

pouze k privilegovaným prostředkům masové komunikace, sem patřil například 

Československý rozhlas, Československá televize a Rudé právo. Cílem těchto aktivit bylo, že 

veřejnost věnovala privilegovaným médiím větší pozornost, protože se tam dozvěděla důležité 

informace, ke kterým se neměla možnost jinak dostat. 

Dalším prostředkem ovládání médií byl cenzurní úřad. Specifickým typem cenzury 

využívaným v komunistických režimech včetně Československého rozhlasu byla autocenzura, 

která spočívala v tom, že autor byl sám sobě cenzorem. Vzhledem k práci v cenzurovaném 

rozhlase byl často zaměstnanec znalý toho, co smí a nesmí napsat, ale také, co může upoutat 

nežádoucí pozornost. Někdy však ani sám autor neodhadl, co ho mohlo vyřadit z tvůrčího 

procesu, nebo se snažil do díla uveřejnit informace, které mohly být odhaleny jako nežádoucí 

ve formě jinotajů či metafor. Existovali ale také autoři, kteří nechtěli za cenu postihu 

spolupracovat s režimem a snažit se o autocenzuru. Byli i  tvůrci, kteří s režimem úmyslně 

kolaborovali. Podle časového dělení lze rozdělit cenzuru na předběžnou, následnou a také 

průběžnou – tento typ cenzury byl používán i v rozhlase a televizi.35 

Nástrojem pro zvyšování účinnosti propagandy je segmentace společnosti, která má 

apelativní charakter.  Zvýšené efektivity propagandy se dosáhne tím, že předkládaná ideologie 

vychází z historie a tradic národa, a navazuje tedy na hluboké a dávné tradice národa. Tato 

charakteristika propagandy poukazuje na historické kořeny aktuálně probíhajících procesů ve 

společnosti. Vznikal tak pocit sounáležitosti s tím, co je hluboce zakořeněno v atributech dané 

společnosti a na čem se člověk jako její člen chce podílet. Představa v pokračování dílu otců 

                                                           
35 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 19141989. 
Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2019, s. 4548. 
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ospravedlňovala činy, které vykonával komunistický režim.36   Komunista Miloslav Chlupáč, 

autor knihy Propaganda jako společenský jev, uvádí, že propaganda jako nástroj politiky „šíří 

i obsahy působící na cit, podněcující sounáležitost s třídou, názory preferující tradici apod.“37  

Národní mýty bývají sdílené obecně a jsou součástí národního povědomí. V případě 

komunistické propagandy se jednalo především o interpretaci husitského revolučního hnutí 

a českého národního obrození, které komunisté využívali pro svoje potřeby:  „Od husitů 

(především díky Nejedlého a Gottwaldově jiráskovské akci) odvozujeme  smysl  ,lidu‘  pro 

právo, spravedlnost a jeho revoluční odhodlání, stejně jako odpor k ,cizákům‘."38   

 

1.8.  Specifika rozhlasové komunikace 

Při výzkumu určitého fenoménu je důležité seznámit se s jeho výchozími 

charakteristikami. Následující podkapitola se zabývá vlastnostmi rozhlasové komunikace, které 

jsou podstatné k obecnému poznání Československého rozhlasu, jeho pořadů a jeho 

posluchačů, což je přínosné také pro rozbor rozhlasových večerníčků. Jednotlivé aspekty 

rozhlasové  komunikace  autorka  proto  aplikovala  zvláště  s ohledem na specifika pořadu 

určeného primárně dětským posluchačům. 

Rozhlasová komunikace se vyznačuje těmito podstatnými charakteristikami: 

1. Nepřetržitost nenáležela k rozhlasu od počátku, nejdříve trvalo vysílání jednu nebo 

několik hodin denně, od konce dvacátých let 20. století už celý den. Důležité je, že pokud měl 

                                                           
36 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 19141989. 
Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2019, s. 5354. 
37 CHLUPÁČ, Miloslav. Propaganda jako společenský jev: studijní literatura pro učitele marxismuleninismu a 
aspiranty společenskovědních oborů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. Knižnice výuky marxismu
leninismu, s. 65. 
38 AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 19141989. 
Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2019, s. 5354. 
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posluchač zájem si pořad vyposlechnout, musel ho vyhraněný čas nepřetržitě poslouchat.39 To 

byl případ i rozhlasového večerníčku v 60. a 70. letech, kdy si posluchač nemohl pustit pořad 

v jinou dobu, než byl vysílán. 

2.  Rozhlas jako masové médium. V případě masové komunikace je z výchozího bodu 

sdělení přenášeno až k milionům recipientů. Šíření sdělení je jednostranné a neadresné, pro 

tvůrce sdělení je publikum anonymní a zároveň nedává na sdělení odpověď. U rozhlasového 

večerníčku samozřejmě tento proces také platil, ale byl výjimečný tím, že recipienti na pořad 

reagovali velmi specifickým způsobem a na všechny dopisy  bylo posluchačům jednotlivě 

jménem jeho vypravěče odpovídáno. I když se jednalo o pořad s vysokou poslechovostí a měl 

parametry masmédia, byla narušena jednosměrnost a neadresnost sdělení tím, že pořad dával 

zpětnou reakci prostřednictvím individuálních odpovědí. Roli zde hrálo zaměření rozhlasu na 

dětské posluchače, ale také jeho specifikum a výjimečnost, zakládání si na „osobním přístupu“, 

protože u pořadů pro děti nebylo pravidlem, že bylo odpovídáno na všechny dopisové ohlasy. 

3. Další charakteristikou rozhlasu byla jeho sugestivnost, ta byla nejsilnější především za 

první republiky, kdy byl rozhlas novinkou a kdy posluchači nevěděli, jak s médiem zacházet 

„rozumově“, působilo na ně silným dojmem.40 Ovšem sugestivně působilo rozhlasové vysílání 

i na dětské  posluchače večerníčku v šedesátých letech, které se vyznačovalo poutavostí 

pohádkových příběhů a výrazným hereckým projevem vypravěčů pohádek. 

4. Komornost poslechu byla zapříčiněna u rozhlasu v jeho počátečních etapách vývoje 

rozptýleností posluchačů. Rozhlas byl nejčastěji poslouchán doma v soukromí, což navodilo 

                                                           
39 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 19231939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 26. 
40 Ibidem, s. 27. 
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v příjemci pocit, že je pořad vysílán jen pro něj a často tak docházelo až k individuálnímu 

kontaktu s hlasatelem.41 

5.  Akustický vjem  znamená, že se rozhlas šíří zvukovou cestou. Díky akustickému 

principu může být posluchač součástí vysílaného děje.42 Vše, co přesahuje akustickou rovinu, 

není podstatné, protože je nekomunikovatelné (například zjev rozhlasového moderátora). 

Naopak u rozhlasových pohádek znamenal akustický princip výhodu, pro děti tak představovali 

vypravěči pohádek autentické skřítky či jiné pohádkové postavy a často je ani nenapadlo, že by 

se za nimi mohl skrývat skutečný herec nebo herečka. 

6. Rozhlasovost  je založena na akceptaci principů akustického přenosu založeného na 

spojení mezi komunikátorem a aktérem. Tvůrce rozhlasového pořadu by měl vycházet z toho, 

že obsah sdělení je přijímán pouze akusticky a na rozhlasovosti závisí účinnost vysílané relace. 

Rozhlasovost ukazuje míru využití rozhlasových prostředků a získání tak co nejširšího publika. 

Zároveň vyjadřuje kvalitu tlumočení obsahu určitého pořadu.43  

7. Jednostrannost komunikačního procesu znamená, že komunikátor ho nepřizpůsobuje 

potřebám aktérů a vztah mezi ním a příjemcem je nerovný k prospěchu komunikátora. Aktér 

na toto sdělení nemůže bezprostředně odpovídat.44 Tímto způsobem fungoval rozhlas v prvních 

desetiletích, ale často i během komunismu. I rozhlasový večerníček v šedesátých letech 

charakterizovala jednosměrnost komunikace, měl sice vyhrazený páteční večer pro komunikaci 

s malými posluchači, kde odpovídal na dotazy, ale moderátor nereagoval bezprostředně, 

posluchači nemohli klást otázky přímo během vysílání. 

                                                           
41 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 19231939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 26. 
42 Ibidem, s. 148. 
43 PUNČOCHÁŘ, Jan. Karel Tejkal a jeho specifičnost rozhlasového zpravodajství. Svět rozhlasu č. 14. Praha: 
Český rozhlas, 2005, s. 70. 
44 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Přeložila Štěpánka KUDRNÁČOVÁ, přeložil Milan ŠMÍD. 

Praha: Karolinum, 1995, s. 13. 
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8.  Dobrovolnost  poslechu  předpokládá, že si posluchač může dobrovolně zvolit, jaký 

pořad bude poslouchat a může v libovolnou chvíli poslech ukončit. K této situaci může dojít, 

pokud není pořad pro aktéra dosti zajímavý a přitažlivý. Rozhlasové pořady by měly 

respektovat cílovou posluchačskou skupinu, na kterou jsou zaměřeny.45  V případě 

rozhlasového večerníčku to byly děti předškolního a mladšího školního věku. Rozhlasový 

večerníček nebyl součástí vysílání, které by děti musely povinně poslouchat ve školách v rámci 

vyučování. Jednalo se o poslech dobrovolný – hrála v něm roli chuť a nálada si pouštět rozhlas 

– často se jednalo o večerní rituál dětí před spaním. Tuto dobrovolnost dokládá jeho oblíbenost 

a popularita – vysoká poslechovost a množství dopisových ohlasů. 

9.  Kulisový poslech existoval od počátku vysílání rozhlasu, ale ve vyšší míře se 

vyskytoval ve vysílání od šedesátých let 20. století. Znamenalo to, že posluchači měli rozhlas 

jako zvukovou kulisu při vykonávání další činnosti – buď fyzické, nebo duševní.46 Na téma 

sdruženého poslechu byl v letech 1968–1969 proveden výzkum, jehož cílem bylo zjistit vliv 

mimoposlechové činnosti na míru posluchačem absorbované mluvené informace vysílané 

Československým rozhlasem. Z výzkumu vyplynulo, že duševní činnost při poslechu rozhlasu 

je příčinou nižší absorpce informací než fyzická aktivita.47 

10.  Poslechové špičky jsou  součástí rozhlasového programu.  Označují poslechové 

intervaly během dne, kdy relace sledují největší počty posluchačů. Mezi nejvýznamnější špičky 

patří špička ranní a večerní. Další špička je podvečerní, kdy jsou zařazovány hlavní 

zpravodajské relace a publicistické pořady. V této špičce byl zařazen také pořad Dobrou noc, 

děti,  v šedesátých letech byl vysílán v 18.50 hodin před předpovědí počasí a rozhlasovými 

                                                           
45  TRUBAČOVÁ, Lenka. Československý (český) rozhlas a kulturní inovace. Praha, 2013. Rigorózní práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, s. 23. 
46 Ibidem, s. 24. 
47  ŠTĚPÁNEK, Zdeněk.  Vliv  mimoposlechové činnosti na míru posluchačem zachycené verbální rozhlasové 

informace. Psychologie, estetika a rozhlasová publicistika. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1998, s. 4. 
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zprávami. Od roku 1969 byl pořad přejmenován na Dobrý večer, děti a vysílán o půl hodiny 

dříve, stále však před relací o počasí a zprávami.  

 

1.9.  Repertoár pohádek 

Významnou část vysílání pro děti a samotný základ rozhlasového večerníčku tvořil žánr 

pohádky. Proto se další podkapitola zabývá definicí pohádky a jejími formami. 

Pohádka je umělecký text, v případě této práce se jedná o historický dokument. Podle 

slovníku literární teorie je pohádka „prozaický žánr lidové slovesnosti, jehož vyprávění podává 

objektivní realitu jako nadpřirozenou s naivní samozřejmostí, jako by vše bylo skutečné; přes 

svoji fiktivnost tak zpravidla postihuje některé základní lidské touhy, etické normy a životní 

principy.“48  V případě autorské pohádky některé tyto charakteristiky neplatí, např. nejsou 

dědictvím mýtů, rituálů. Moderní pohádka (autorská pohádka ze současnosti) často neobsahuje 

ani příměsi nadpřirozena či v nich nebojuje dobro proti zlu. 

Pohádky lze klasifikovat na několik typů. Tradiční folklorní pohádka je předávána 

především ústním projevem.49 Nejrozšířenější forma lidových pohádek je kouzelná pohádka, 

která je založena na etickém principu a obsahuje nadpřirozené prvky. Vychází převážně 

z příběhu o dospělých hrdinech, buď o statečném a ztepilém mládenci, nebo o krásné 

a houževnaté dívce, což je dáno tím, že původně tyto pohádky byly určeny pro dospělé.50  

                                                           
48 VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literární teorie. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984, s. 281. 
49  V případě klasifikace pohádkových žánrů je třeba zmínit mezinárodní Aarne–Thompsonův katalog.  
Mezinárodně uznávaný katalog vznikl v roce 1910 zásluhou folkloristy Antti Aarneho, poté byl několikrát 

rozšířen, až vznikla jeho nejpropracovanější podoba v roce 2014. Německý vědec HansJörg Uther, který se o další 

rozšíření a propracování zasloužil, nazval novou podobu mezinárodního katalogu: systém AarneThompson
Uther. Srov. LUFFER, Jan. Klasifikace folklorní prózy (Návrh katalogu českých numinózních pověstí). Praha, 

2011. Disertační práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, s. 247. 
50 SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii 

a folkloristiku AV ČR, 1998, s. 137. 
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Zápisy pohádek se nacházejí např. ve sbírkách J. Š. Kubína z českého Kladska (1904–1908) 

nebo z Podkrkonoší (1922–1926).51 

Kouzelné pohádky podrobně rozebíral Vladimir Jakovlevič Propp pomocí strukturální 

analýzy. Zabýval se vztahem mezi skutečností a jejím obrazem ve folkloru, kde došlo k tomu, 

že mezi oběma relacemi je určitá souvislost, sjednocující princip, který se promítá do celkové 

struktury. Srovnává různé pohádky podle jejich syžetů, vyčleňuje v pohádkách celou řadu 

společných témat. Výsledkem komparace je morfologie, popis pohádky se vymezuje podle 

vztahu mezi jejich jednotlivými částmi a vztahu těchto částí k celku. Propp identifikoval 

31 elementů v příběhu. Některé tyto funkce se vyskytují v párech, například odchod a návrat 

a mohou se opakovat. Do tohoto schématu spadají nejen tradiční příběhy, ale i knižní, filmové 

a rozhlasové zpracování pohádek. 

Dalším typem je literární pohádka. Klasická literární pohádka je adaptací lidové pohádky 

folklorního typu, v některých aspektech na ni navazuje. Příběh často vypráví o boji proti zlu a 

násilí, nespravedlnosti a oslavuje statečnost, štědrost, přátelství a dobrotu, také vyzdvihuje 

důležitost mezilidských vztahů. Vyjmenované pozitivní vlastnosti pomáhají hrdinům a 

hrdinkám překonat útlak a umožňují jim sociální vzestup. Literární pohádky představují etický 

model světa a jsou symbolickým vyjádřením jeho nápravy. Tyto pohádky rozvíjejí či imitují 

náměty folklorní pohádky. Jejich tvůrci byli především Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, 

Václav Tille či Jan Drda.   

Autorská  pohádka se od folklorních zcela liší. V této formě literárních pohádek se 

projevuje individuální rukopis autora a výběr postav a hrdinů se velmi rozšiřuje. V centru děje 

často vystupuje dětský hrdina a s ním i magie a zázračnost světa dětí a jejich specifické vnímání 

skutečnosti. V autorské pohádce se také často vyskytují postavy zvířecí, věci denní potřeby 

                                                           
51 VŠETIČKA, František. Josef Štefan Kubín. Praha: Československý spisovatel, 1980, s. 1113. 
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a hračky, které jednají jako lidé. Příkladem tvůrců tradiční autorské pohádky jsou: Václav 

Čtvrtek, Eduard Petiška, Josef Lada či František Nepil. Zvláštní postavení mají moderní 

pohádky, které psal např. Josef Čapek a Miloš Macourek. Tyto pohádky mají civilní tematiku 

a vypráví o moderní době, může se v nich objevit i příměs nadreálna, patří sem i žertovné 

„polopohádky“ skrývající ponaučení.52 

Všechny druhy literární pohádky se v dramatizované formě vyskytují v rozhlasovém 

večerníčku. Nejčastější zastoupení má moderní (autorská) pohádka, která volně pracuje 

s pohádkovými (hlavně kouzelnými) motivy,53  nazývaná rozhlasovými redaktory též jako 

krátká povídka.    Moderní pohádky mohou být didaktické, humorné či ironické, parodovat 

klasickou pohádku nebo používají poetiku a fantaskní obrazy. 

Za zakladatele autorské pohádky a inspirační zdroj rozhlasového večerníčku je 

považován dánský pohádkář Hans Christian Andersen, který je autorem více jak 150 pohádek. 

Celá škála Andersenových příběhů byla zpracována a odvysílána v rozhlasovém večerníčku už 

od doby jeho vzniku. Andersen čerpal inspiraci z lidových příběhů, ale také ze svých 

zkušeností, všímal si i sociálních problémů a v ironickém zpracování pohádek zachycoval 

nadčasové nešvary lidí i společnosti (Císařovy nové šaty, Slavík). Jako první pohádkář oživoval 

neživé předměty a své příběhy umisťoval do civilního prostředí jako třeba v pohádce Pastýřka 

a kominíček, kde byly postavy zasazené do měšťanského salonu.54 V rozhlasovém večerníčku 

došlo v šedesátých letech k rozmachu moderních pohádek a pro pořad Dobrou noc, děti psala 

pohádky řada známých autorů dětské pohádkové tvorby: Olga Hejná, Ludvík Aškenazy, Ondřej 

                                                           
52  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj československého rozhlasu na příkladu pořadu pro děti. In: HUBÁLEK, 

Tomáš. Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti 

společenských věd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 252262.  
53 ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, 

autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006, s. 127. 
54 ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, 

autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006, s. 130. 
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Sekora, Alena Králová (Vostrá) a další spisovatelé.55 Častým prostředkem těchto pohádek je 

použití personifikace, metafor či obrazných asociací. 

Součástí vysílání bylo i lidové umění, jednalo se o lidové pohádky v klasických 

zpracováních, nejčastěji českého původu. Většina rozhlasových dramatizací adaptovala 

klasická díla od známých pohádkářů národního obrození, patřili mezi ně Božena Němcová 

a Karel Jaromír Erben. Ale ve večerníčku se vyskytovaly i pohádky od autorů z první poloviny 

20. století, například Josefa Lady a Karla Čapka. Redakce také zpracovávala nově vzniklá díla 

převzatá z pohádkových knížek, například od Jana Drdy či Aloise Mikulky.56  

Rozhlasové  pohádky umožnily autorům proniknout  pohádkou k širokému publiku, 

spojovacím článkem byla přitom literární pohádka. Rozhlasový posluchač byl odkázán pouze 

na mluvené slovo, dotvářel si slyšené ve své hlavě a rozvíjel tak ve své fantazii příběhy 

a obrazové ztvárnění. Pro rozhlasovou pohádku byl typický seriálový postup, ne však pro 

rozhlasový večerníček v šedesátých letech, častěji byly pohádky vysílány jen jednotlivě. 

Protože byl večerníček vysílán každý večer, byl tento proces vytváření dramaturgie pro redakci 

náročný. Úplně prvním seriálem byl cyklus sedmi pohádek od Hanse Christiana Andersena 

o Ole Zavřiočkovi (vypravěči příběhů), který byl vysílán v polovině ledna 1961 od pondělí do 

neděle s názvem Pondělní pohádka, Úterní pohádka atd.57 Výběr autorů seriálových pohádek 

byl velmi pestrý od Zdeňka K. Slabého přes Ivana Vyskočila až po Marii Kubátovou nebo 

Ludvíka Aškenazyho. Nejznámější Aškenazyho pohádkou na pokračování vysílanou 

                                                           
55 Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1960/1961, Praha: 

Československý rozhlas – HRDM, 1962.  
Archiv Českého rozhlasu.  Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1961/1962,  Praha: 
Československý rozhlas – HRDM, 1963. 
Archiv Českého rozhlasu.  Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1962/1963, Praha: 

Československý rozhlas – HRDM, 1964. 
Archiv Českého rozhlasu.  Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti  a mládež. Školní rok 1963/1964, Praha: 

Československý rozhlas – HRDM, 1965.                      
56 SIROVÁTKA, Oldřich. Současná česká literatura a folklór. Praha: Academia, 1985. Studie ČSAV, s. 7172. 
57 Tyto texty k pořadu Dobrou noc, děti z ledna roku 1961 lze najít svázané ve svazku v redakci pořadu „Hajaja“, 

Praha: Československý rozhlas, 1961. 
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v šedesátých letech byl Pitrýsek (Putování za švestkovou vůní).58  Tento pohádkový cyklus 

připravil sám  Aškenazy  speciálně  pro pořad Dobrou noc, děti.59  Večerníčkové seriály byly 

vysílány většinou jednou měsíčně, cyklus byl tvořen třemi až sedmi díly. Recipient se v případě 

seriálu pak mohl s postavami více sžít, případně i identifikovat. Pohádková produkce tímto 

navázala na literární tradici. 

 

1.10.  Shrnutí 

Pomocí antropologického a historického přístupu lze zachytit vývoj rozhlasového 

večerníčku jako proces kulturní změny a zároveň prostřednictvím archivních pramenů vytvořit 

rámec dějin večerníčku a zjistit tak, jaká byla jeho koncepce a jak se proměňoval. Archivní 

prameny týkající se koncepce a dramaturgie pořadu nejsou celistvé, proto je práce s prameny k 

jedenácti letům dějin rozhlasového pořadu kombinována se vzpomínkami pamětníků, kteří jej 

tvořili a zároveň dopisovými ohlasy, které reflektují zájem o něj. Výpověď pamětníka je 

charakterizována představou o rozhlasovém večerníčku. 

 

2.  Historická část práce 

2.1.  Vývoj rozhlasu 

Druhá kapitola popisuje dějiny rozhlasu v Československu do roku 1989. Tato kapitola 

zároveň ukazuje proces kulturní inovace rozhlasového vysílání pomocí sekundární analýzy 

                                                           
58  Archiv Českého rozhlasu.  Redakce rozhlasového večerníčku. Křestní list Pitrýsek, Praha: Československý 

rozhlas – HRDM, 1964. 
59 Pitrýsek 1/15 (1964). In: Mluvený panáček [online]. 6. února 2010 [cit. 20200201]. Dostupné 

z:  http://mluveny.panacek.com/…tml 
 

http://mluveny.panacek.com/hajaja/31174-putovani-za-svestkovou-vuni-1-1963.html
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rozhlasu, která vychází z nasbíraných kvantitativních údajů a historických pramenů k dějinám 

rozhlasu. Následující část práce zachycuje uceleně vývoj rozhlasu, včetně období Protektorátu 

Čechy a Morava a éry  komunistického režimu, tedy dvou etap  nesvobody  v jeho vývoji.  

Zároveň tvoří rozhlas institucionální normativní prostředí, které determinuje kulturní jevy, 

jimiž se tato disertační práce zabývá. V tomto případě se jedná o vznik a vývoj rozhlasového 

večerníčku a také analýzu změn, které v něm probíhaly v období od roku 1961 do roku 1971. 

 

2.1.1.  Dějiny rozhlasu ve světle vybraných titulů odborné literatury a nově 

shromážděných pramenů 

Zrod rozhlasového vysílání v Československu 

Rozhlas zahájil vysílání v Československé republice v květnu 1923 z rozhlasové stanice 

v Praze, a je tak nejstarší pravidelně vysílající středoevropskou stanicí.60  Zakladateli první 

rozhlasové společnosti v Československu byli podnikatel Eduard Svoboda61 a redaktor deníku 

Národní politika Miloš Čtrnáctý. Založit rozhlasovou společnost bylo velmi náročné. Svoboda 

a Čtrnáctý se spojili do fúze s Radioslavií, akciovou společností pro telegrafii a telefonii bez 

drátu v Praze.62  Díky tomuto spojení se podařilo zakladatelům složit potřebné finanční 

prostředky. Společnost pod názvem Radiojournal, společnost s r. o., byla založena v červnu 

1923. Do rozhlasového podnikání se zapojil československý stát jako jeden z investorů a získal 

tak v rozhlasové společnosti určitý vliv.63 

                                                           
60 Tschechoslowakische Rundfunk und Fernsehn. Praha: Orbis, 1959. bez paginace [5]. 
61 Nápad založit první rozhlasovou stanici v Československu dostal rozhlasový inovátor Eduard Svoboda v roce 
1922,  kdy  absolvoval  studijní cestu do Spojených států amerických. V New Yorku pracoval několik měsíců 

v rozhlasové stanici firmy American Telegraph, kde se seznámil s činností rozvíjejícího se média. 
62 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 
1. Praha: Grada, 2011, s. 178. 
63 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–1939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 33–37. 
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Cílem rozhlasu bylo zaměření na osvětu a vzdělávání společnosti.64  Ve výroční zprávě 

Radiojournalu z roku 1926 bylo uvedeno: „Úkol rozhlasu je vyšší, než aby byl provozován jen 

za účelem finančního efektu, má nejen poskytovat zábavu účastníkům, nýbrž i vzdělávati a 

informovati.“65 Rozhlas také zdůrazňoval zpravodajskou funkci, proto se v oficiálním názvu 

společnosti objevila formulace „čs. zpravodajství radiotelefonické“. Ve společenské smlouvě 

byl cíl Radiojournalu na prvním místě vyjádřen slovy „Rozšiřování zpráv hospodářských, 

meteorologických, burzovních, sportovních a zpráv rázu všeobecného.“66  V dalším období se 

zaměřila pozornost programu především na hudební oblast (která byla nejdříve doplňková). 

Cílem vysílání byla vysoká umělecká úroveň rozhlasového vysílání, šlo převážně o hudbu 

klasickou, zábavné muzice byl dán jen nepatrný prostor. 

Základní koncepci programu lze podle Radiojournalu shrnout jako „platformu umění“ 

s cílem „pozdvihnout úroveň posluchačstva aspoň toho, které nedosáhlo ještě stupně 

inteligence.“67 Důsledné prosazování této koncepce ale muselo být v dalších letech postupně 

korigováno –  posluchači se nechtěli „jen“ vzdělávat a kultivovat klasickou hudbou 

a uměleckým slovem, ale také bavit.68 

 

Vývoj rozhlasu za první republiky 

Rozhlas začal poprvé v Československu vysílat 18. května 1923 z pražské stanice ve 

Kbelích. Nejdříve trvalo vysílání hodinu a skládalo se z krátkého ohlášení a koncertu. Program 

                                                           
64 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 14. 
65Archiv Českého rozhlasu. Fond HM 7/391.Výroční zpráva společnosti Radiojournal 1926, Praha 1927, s. 6. 
66 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2003, s. 39. 
67  PATZAKOVÁJANDOVÁ, Anna et al. Prvních deset let československého rozhlasu.  Praha:  Radiojournal, 
1935, s. 73. 
68 KEJŘ, Jiří. Historie a právo (Poznámky o interdisciplinaritě). In: SOUKUP, Ladislav. Pocta prof. JUDr. Karlu 
Malému, DrSc. k 65. narozeninám. Praha: Karolinum, 1995, s. 68, 79; JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k 
posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 18. 
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prvního vysílacího dne zajišťovali členové komorního orchestru: houslista Josef Hašek, 

kornetista Emil Čermák a cellista František Voženílek, který zahrál Sicilianu z Mascagniho 

opery Sedlák kavalír. Po nich vystoupil rozhlasový technik Vlach a do mikrofonu zvolal: 

„Haló, haló, zde radiostanice O. K. P. Kbely u Prahy, prozatímní vysílací stanice 

Radiojournalu, která vysílá na vlně 1 025 m zprávy a program.“69 

Československý  stát se jako jeden z podílníků společnosti Radiojournal účastnil na 

vytvoření právního rámce této společnosti, stanovení podmínek pro získání licence a určení 

pravidel poslechu. Z důvodu neuspokojivých finančních poměrů společnosti v roce 1925 a také 

dalších příčin došlo k reorganizaci  rozhlasové společnosti. Stát se tedy  stal většinovým 

podílníkem.70 Prostřednictvím Radiojournalu měl tak stát na rozhlasové vysílání a jeho program 

větší vliv. 

Obchodní název společnosti byl změněn na Radiojournal, čs. zpravodajství 

radiotelefonické, společnost s.r.o. v Praze.  Radiojournal byl ve třicátých letech již 

konsolidovaná a úctyhodná instituce. V prosinci 1933 se přihlásil rozhlas k loajalitě ke státu, 

který nad ním měl kontrolu již v minulosti. Regulace státem byla v této době považována za 

legitimní, stejně jako vazba mezi státem a rozhlasem za důležitou. 

Úplné začátky vysílání rozhlasu spadají do doby, která se vyznačovala nadšením a 

odhodláním, zároveň se však jednalo o činnost primitivní s malými finančními prostředky a po 

technické stránce zastaralé. Vysílala pouze jedna rozhlasová stanice se špatně vybaveným 

studiem. Zákony nebyly postačující a výroba rozhlasových aparátů teprve v začátcích a lidé 

                                                           
69 EICHLER, Pavel. „Haló, haló!“ Před 85 lety začalo v Československu rozhlasové vysílání. iDNES.cz [online]. 
2008 [cit.  31.  8.  2019]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/halohalopred85letyzacalovceskoslovensku
rozhlasovevysilani10t/domaci.aspx?c=A080519_085124_media_pei; KEJŘ, Jiří. Historie a právo (Poznámky 

o interdisciplinaritě). In: SOUKUP, Ladislav. Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc. k 65. narozeninám. Praha: 
Karolinum, 1995, s. 6879. 
70 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 19231939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 33–37. 

https://zpravy.idnes.cz/halo-halo-pred-85-lety-zacalo-v-ceskoslovensku-rozhlasove-vysilani-10t-/domaci.aspx?c=A080519_085124_media_pei
https://zpravy.idnes.cz/halo-halo-pred-85-lety-zacalo-v-ceskoslovensku-rozhlasove-vysilani-10t-/domaci.aspx?c=A080519_085124_media_pei
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o této technické novince byli minimálně informováni. Rozhlas měl tehdy  především 

informativní funkci a jeho program sestával zpravidla ze zpravodajství a hudby. V listopadu 

1923 vysílal Radiojournal několik hodin denně a také program se stal pestřejším, nejvíce byly 

přenášeny koncerty, recitace, přednášky či zprávy. 

K podstatně většímu rozvoji repertoáru přispělo přestěhování vysílací stanice do nových 

prostor v Paláci poštovní nákupny na Vinohradech v prosinci 1924. Po krátké době rozhlas opět 

přesídlil do nové budovy nakladatelství Orbis na Vinohradech, kde byl již akusticky vhodný 

kvalitní ateliér.71 Díky lepšímu technickému zázemí začal rozhlas produkovat vlastní pořady 

(například rozhlasovou hru) a současně hlasatelé, přednášející a redaktoři byli nuceni naučit se 

lépe rozhlasově vyjadřovat.72 

Pro další vývoj rozhlasu bylo nutné zdokonalit vysílací zařízení. Počáteční vysílací 

systém ve Kbelích nahradil v roce 1924 vysílač o výkonu 0,5 kW, ale již v únoru 1926 byl 

uveden do provozu mnohem výkonnější vysílač (5 kW). Po stanici v Praze následovalo Brno 

v roce 1925, a v Ostravě se začalo vysílat až v roce 1929.73 České a slovenské vysílače byly na 

nižší technické úrovni se slabým dosahem oproti evropským, proto je rušil signál ze silnějších 

vysílačů. Z Bratislavy bylo vysíláno od srpna  1926 a poté byl uveden do provozu vysílač 

v Košicích. Inovace bratislavské stanice s výkonnějším 12 kW vysílačem probíhala do roku 

1929, její vysílání pak poslouchalo celé západní Slovensko.74 

Regionální stanice byly zřízeny v druhé polovině dvacátých let a staly se důležitou 

složkou ve vývoji rozhlasu. Posluchači měli bližší vztah k událostem ze své oblasti a také zde 

                                                           
71 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2003, s. 33. 
72 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 19231939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 101. 
73 PIŠTORA, Ladislav. Vznik prvního masmédia – rozhlasu ve dvacátých a třicátých letech minulého století v 

Československé republice: Vývoj počtu radiokoncesionářů v době první republiky. Statistika. 2006, 43(1), s. 75. 
74 PATZAKOVÁJANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiojournal, 1935, s. 
231–234. 
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nacházeli odlehčený a zábavnější program. V druhé polovině dvacátých let přinesl program 

nové typy pořadů jako přenosy oper, divadelních her, sportovních utkání a také různé besídky. 

Velkou událostí se v roce 1926 stala premiéra přímého přenosu fotbalového utkání se slavným 

komentátorem a sportovním žurnalistou Josefem Lauferem.  

V polovině dvacátých let přispělo k rozvoji rozhlasu snížení poplatků za koncese, 

zlevnění přijímačů75 a s tím rostoucí počet koncesionářů a také propagační akce Radiojournalu. 

Svůj podíl na rozvoji rozhlasového vysílání mělo i rozšíření programové nabídky. Ve třicátých 

letech se zvyšoval zájem o poslech rozhlasu a nastávala jeho „zlatá éra“. Rozhlas se stal 

významným prostředkem masové komunikace. Rozhlas otevřel zcela novou sféru možnosti 

trávení volného času. Díky němu mohli posluchači poznat neznámé části republiky, přenesl 

divadelní hry a opery  k posluchačům až do jejich domovů, rozšiřoval mezi posluchače 

koncertní a literární díla. Kromě toho, že posluchačstvo zabavil, zvyšoval  kulturní obzor 

obyvatelstva. Vedle zpravodajské a umělecké funkce rozhlasu se stal rozhlas i propagátorem 

vědy prostřednictvím odborných přednášek. Populárním vysíláním se záhy staly reportáže 

z různých sportovních událostí, zvláště oblíbené byly reportáže z fotbalových utkání. Rozhlas 

se stal běžnou součástí školního vyučování (školský rozhlas vznikl ve dvacátých letech).76 

Rozhlas se stal za své desetileté působení konkurentem nejen pro kino, ale také pro další 

volnočasové aktivity jako byly sport, četba i návštěva kaváren.77 Ředitel Radioslavie a předseda 

společnosti Radiojournal Ladislav Šourek ocenil v polovině třicátých let rozhlas takto: „Po 

deseti letech svého technického i programového a ideového vývoje stal se rozhlas jako šiřitel 

národní kultury, průkopník mezinárodního dorozumění, ochránce státní myšlenky a 

                                                           
75 Běžný rozhlasový přijímač stál v roce 1923 4 000 Kč, v roce 1925 bylo možné koupit třílampový aparát za 2 900 
Kč a v roce 1927 bylo možné koupit kvalitní přijímač za 1000 Kč. 
76 PATZAKOVÁJANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiojournal, 1935, s. 
8. 
77  SOUKUPOVÁ,  Blanka, Hedvika NOVOTNÁ. Kavárna, kavárníci a kavárenští hosté. Několik poznámek k 

fenoménu pražských kaváren. Journal of Urban Ethnology, 2006, 8, s. 73–90. 



39 
 
 

demokratického zřízení, ukazatel veřejného mínění, hlasatel mravních a etických zásad, 

podnikem veřejně prospěšným, jehož úkoly jsou stejně veliké jako jeho odpovědnost.“78 

Narůstající počet koncesionářů ve třicátých letech zpomalila hospodářská krize a z toho 

plynoucí vysoká nezaměstnanost.79  V roce 1933 překročil rozhlas v počtu koncesionářů 

v absolutních hodnotách půlmilionovou hranici. V roce 1937 to byl již milion koncesionářů 

(viz následující graf číslo 1). Jeden přijímač však často poslouchalo v celé domácnosti více lidí, 

rozhlas vysílal v restauracích i na veřejných prostranstvích. Další poslouchali zase na černo. 

Reálně byla proto poslechovost vyšší. Na konci třicátých let se rozhlas z veřejných prostor 

přemístil k lidem domů, kde působil jako hlavní zdroj informací, kultury i zábavy.80 

   

                                                           
78 PATZAKOVÁJANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiojournal, 1935, s. 
8. 
79 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 98. 
80  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj rozhlasového vysílání jako kulturní změna.  Praha, 2012. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, s. 41–42. 
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Graf číslo 181 

 

Graf číslo 1 jako ukazatel šíření kulturní změny uvádí vývoj počtu koncesionářů. Tento graf znázorňuje vývoj 

rozhlasového vysílání jako šíření kulturní inovace, zahrnuje ranou fázi, fázi růstu a fázi stabilizace. Výzkum je 

vedený do roku 1974, protože od roku 1975 byla vykazována data jinou metodikou. 

Rozhlasový program se během třicátých let stále rozvíjel. Změna byla patrná zvláště 

u zpravodajství, které bylo ve dvacátých letech silně závislé na ČTK. Během „zlaté éry“ 

ve třicátých letech se však rozhlas snažil vytvořit nové zpravodajské a reportážní typy nezávislé 

na této instituci. Vysílání obsahovalo v tomto období pořady jako přehledy tisku nebo kulturní 

magazíny a narůstal též podíl informací, a to vysíláním aktuálních přednášek. Reportáž získala 

vyšší kredit u posluchačů až kolem roku 1930. Pražská stanice uváděla senzační reportáže 

                                                           
81 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 613; TRUBAČOVÁ, Lenka. Československý (český) rozhlas a kulturní inovace. Praha, 2013. Rigorózní 

práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, s. 70; Archiv Českého rozhlasu. 
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v různých lokalitách, například představení cirkusu Kludský či rekonstrukci bitvy u Lipan, ale 

největší zájem byl o komentované sportovní akce. 

Významným zpravodajským pořadem se stala Okénka, jejichž vysílání započalo poprvé 

8. května 1938. Byla to reakce na kritiku zpravodajství Radiojournalu, které bylo závislé na 

ČTK, a tudíž pod vlivem agrární strany. Pořad Okénka byla desetiminutová relace, která měla 

přispět k povzbuzování národního sebevědomí, podpoře československé vzájemnosti 

a demokracie, optimismu apod.82 

Cenzura byla součástí rozhlasu za první republiky již v roce 1926, kdy se stala součástí 

zaměstnanecké smlouvy. Programová cenzura byla vymezena takto: „Veškerý takto vymezený 

program censuruje dle směrnic, vydaných odbočce.“83  V tomto období byla cenzura 

považována za zcela přípustnou, stejně jako dohled státu nad rozhlasem. Rozšířeným názorem 

bylo, že rozhlas má stát správně prezentovat v zahraničí, a proto bylo důležité mít nad ním 

kontrolu. Cenzurní praxe dále fungovala ve třicátých letech, kdy byla změněna a rozšířena.  

V roce 1932 se vedení rozhlasu spolu s programovým časopisem Radiojournal zavázalo 

dodávat k některým pořadům, zejména přednáškám, „sdělení o thematu a osobě přednášejícího 

tak, aby sdělením tím byl charakterizován směr přednášky“.84 Součástí dokumentu o cenzuře 

byla  i lhůta, do kdy tyto informace o pořadu musely být dodány. Smlouva o cenzuře také 

stanovila lhůtu, kdy budou sdělení předkládána ke kontrole a opatření v případech, „kdy lhůtu 

nelze dodržet v zájmu pružnosti služby informační“.85 V roce 1938 byla cenzura zostřena. Dne 

27. září 1938 zaslalo ministerstvo vnitra rozhlasové společnosti potvrzení o prodloužení 

                                                           
82 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 98.; ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 19231939. 
Praha: Karolinum, 2003, s. 114–116. 
83 Průklep protokolu v AČRo, cit. podle: JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 

českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 96. 
84 Ibidem, s. 97. 
85 Ibidem. 
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licence, v jejíž příloze byl protokol, kde byl výkon cenzurního a dohlédacího práva popsán. 

Předmětem protokolu „jest porada o úpravě dohledu policejního ředitelství nad programy 

vysílanými společností ,Radiojournal‘ v Praze“.86 

V druhé polovině třicátých let se výrazně vyostřovala mezinárodní situace. Vybrané 

evropské země, například Velká Británie, Německo nebo Sovětský svaz začaly vysílat na 

krátkých vlnách do zahraničí. Na své posluchače v cizině se chtěl zaměřit i československý 

rozhlas, který začal s vysíláním do zahraničí v roce 1936. Vysílání probíhalo v hlavních 

světových jazycích, například v angličtině, němčině či francouzštině.87  Rozhlas  byl  v druhé 

polovině třicátých let dále více využíván jako obrana proti propagandě, která sílila především 

v nacistickém Německu. 

 

Význam rozhlasu v období mnichovské krize 

Na obranu proti německé propagandě vznikla mělnická vysílačka, která byla zprovozněna 

v roce 1938.88 Měla pokrýt území s většinovým německým obyvatelstvem a smyslem jejího 

vysílání bylo, aby Němci v Československu89  získali informace z demokratického 

Československa. Pro rozhlas byl například najat Petr Lotar, který působil v době Mnichova jako 

oblíbený hlasatel německého vysílání v Radiojournalu. Lotar o vysílání pro sudetské Němce 

napsal: „V pražském rozhlase se konečně – byť příliš pozdě – začala hlásat pravda i německy, 

aby sudetští Němci nebyli tak zcela vydání jen goebbelskému štvaní.“90 

                                                           
86 Archiv Českého rozhlasu. Fond HM 11/576, Protokol sepsaný na policejním ředitelství v Praze v oddělení I. 

Dne 17. listopadu 1932, bez paginace. 
87 HISTORIE RADIA PRAHA. Český rozhlas [online]. 12. srpna 2016 [cit. 20200425]. Dostupné z: 

https://www.radio.cz/cz/static/historieradiapraha/vznikvysilanidozahranici 
88 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–1939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 68. 
89 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 131–132. 
90 LOTAR, Petr. domov můj. 2. Praha: Primus, 1993, s. 201.  

https://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/vznik-vysilani-do-zahranici
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Říšský ministr propagandy Goebbels zvýšil počet radiovysílačů a na německý trh uvedl 

rozhlasový přijímač, který byl díky své nízké ceně dostupný masám.  „V něm [v lidovém 

přijímači] se momentálně vytvořila nejlacinější možnost, jak zařadit široké masy účinně pod 

vliv rozhlasu… Je naším přáním od srdce, aby technika, průmysl a duchovní vedení německého 

rozhlasu od nynějška vykročily odhodlaně novou cestou, na jejímž konci stojí náš všem velký 

společný cíl: Jeden národ, jedna říše, jedna vůle, krásnější německá budoucnost.“91 

Goebbels si v tomto důležitém období uvědomoval moc a potenciál rozhlasu.92 Znalosti 

použil k cílenému šíření propagandy mezi německým obyvatelstvem a podnítil v něm tak 

nacistické myšlenky a nenávist k českému obyvatelstvu.93  Instituce  Radiojournal  nebyla 

schopna dostatečně čelit propagandistickému tlaku německého rozhlasového média. Po 

Mnichovské dohodě byla izolace českého rozhlasu větší a vliv na veřejné mínění v zahraničí 

prostřednictvím rozhlasu byl ještě omezenější. Na vysílání německého rozhlasu reagoval 

Radiojournal především defenzivně, např. když vyvracel vykonstruované hlášení německého 

vysílání o smyšlených útocích českého obyvatelstva proti německému.94  Mělnická stanice 

vysílala od října 1938 jednu hodinu denně v německém jazyce. Program se rozšířil na tři hodiny 

denně až v únoru 1939 a další dvě hodiny denně tvořilo zpravodajství, které bylo samozřejmě 

také v němčině.95 

                                                           
91 DUFFACK, J. J. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných projevů. Praha: 
Naše vojsko, 2002, s. 38–39. 
92 Ministr propagandy Joseph Goebbels považoval rozhlas za nejúčinnější nástroj propagandy, jehož posláním 

bylo propagovat Hitlerovo nacistické hnutí na jeho cestě k moci. Goebbels ve svém projevu Rozhlas jako osmá 

velmoc  (18. srpna 1933) pronesl: „Rozhlas pro naši dobu uvedl do chodu právě takový rozvoj duchovního 

a duševního působení na masy, jaký pro počátek reformace znamenal vynález knihtisku.“ Srov. DUFFACK, J. J. 
Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných projevů. Praha: Naše vojsko, 2002, 
s. 32. 
93 Kniha popisuje podrobně život a působení Goebbelse, zabývá se také tím, jak aplikoval nacistickou mediální 

politiku: LONGERICH, Peter. Goebbels: úplná biografie ministra propagandy Třetí říše. 1. vyd. Praha: Grada, 
2013.  
94 VAUGHAN, David. Bitva o vlny: rozhlas v mnichovské krizi = Battle for the airwaves: radio and the 1938 

Munich crisis. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, s. 57–58. 
95 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–1939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 144. 
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Již v květnu 1938 docházelo ke změnám v organizaci rozhlasové společnosti, která se 

stala důležitým podnikem pro obranu státu. S tím souviselo vyostření sudetoněmeckého tlaku 

a požadavky na československou vládu. Signálem pro vyhrocení situace byl norimberský 

projev Adolfa Hitlera, který byl přednesen 12. září 1938 na sjezdu NSDAP a současně vysílán 

rozhlasem. Tento projev inicioval sudetoněmecké povstání. Německé obyvatelstvo v pohraničí 

vyrazilo do ulic, násilně prosazovalo své zájmy. Tento puč zasáhl české obyvatelstvo i židy. 

Docházelo k bojům i v některých pohraničních okresech, proto v nich bylo vyhlášeno stanné 

právo.96 

Mnichovská dohoda ze září 1938 byla završením činnosti Sudetoněmecké strany 

a požadavků říšského kancléře Adolfa Hitlera o postoupení československých pohraničních 

oblastí Německu.97  Německý rozhlas oznámil informaci o Mnichovské dohodě již v noci 

30. září 1938. Československá vláda obdržela znění dokumentu  o několik hodin později a 

rozhlas začal opakovaně vysílat důležitou zprávu v odpoledních hodinách 30. září 

prostřednictvím několika zvláštních oznámení. Armádní generál Jan Syrový, ministerský 

předseda, měl známý rozhlasový projev, kde hovořil o Mnichovské dohodě jako o nátlaku ze 

strany čtyř velmocí.98  Syrový také zdůrazňoval, že ustoupit stanovisku velmocí a vojenské 

přesile není nečestné a je to lepší možnost než smrt národa.99  Tyto projevy neslyšeli Češi 

a Slováci jen ze svých přijímačů, ale také z tlampačů rozmístěných po Praze a v dalších velkých 

městech.100  Na vývoj rozhlasu působily slovenské snahy o autonomii,  separatismus  a 

rozhodující moc vládnoucí agrární strany. Snahy o rozhlasovou autonomii Slovenska byly 

                                                           
96 PACNER, Karel. Osudové okamžiky Československa. Čtvrté, doplněné a rozšířené vydání. Praha: Plus, 2018, s. 
159.                       
97 BĚLINA, Pavel et al. Dějiny zemí koruny české II., Od nástupu osvícenství po naši dobu. 8. vyd. Praha: Paseka, 

2002, s. 187–190. 
98 VAUGHAN, David. Bitva o vlny: rozhlas v mnichovské krizi = Battle for the airwaves : radio and the 1938 
Munich crisis. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, s. 74. 
99 Archiv Českého rozhlasu. Fond AF. Projev Jana Syrového, nahrávka z 30. 9. 1938.   
100 VAUGHAN, David. Bitva o vlny: rozhlas v mnichovské krizi = Battle for the airwaves : radio and the 1938 
Munich crisis. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, s. 75. 
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projednávány již 6. října 1938, kdy byla podepsána tzv. Žilinská dohoda a rozhlas se poté 

osamostatnil, zvláště po stránce programové. V březnu 1939 získal úplnou samostatnost tím, že 

vznikl Slovenský rozhlas. Po okupaci českých zemí nacistickým Německem používal oddělený 

český rozhlas původní titul Radiojournal.101 

 

Rozhlas jako nástroj propagandy v Protektorátu Čechy a Morava 

Po okupaci Čech a Moravy německými vojsky102  byly  provedeny  v rozhlasu  velké 

změny, armáda obsadila jeho tři pobočky a v červnu 1939 byl název Radiojournal změněn na 

Český rozhlas. Okupační úřady převzaly v tomto období kontrolu nad rozhlasem i cenzurní 

praxí, proto všechny pořady byly podrobeny před odvysíláním cenzuře. V roce  1940  byla 

zavedena tzv. programová intendantura, jež sloužila pro kontrolu celé programové skladby.103 

Byly také zabaveny některé vysílače a kabelová připojení, což se projevilo výraznými 

technickými potížemi. Kromě již zmíněné cenzury rozhlasových pořadů bylo přerušeno 

vysílání na krátkých vlnách do zahraničí.  

Během druhé světové války se vyskytovala v rozhlase řada zaměstnanců, kteří se 

vyznačovali odvážným a vlasteneckým projevem.104 Jako příklad lze uvést slavného reportéra 

a komentátora Frantu Kocourka a jeho nejznámější výstup v komentáři ke slavnostní přehlídce 

branné moci v roce 1939 na Václavském náměstí.105 Tuto akci německé armády přirovnal k letu 

                                                           
101 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–1939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 56–62. 
102 Fungováním společnosti v letech 1939–1943 se zabývá publikace GEBHART, Jan, KUKLÍK, Jan. Dramatické 

i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996.; Důležitou monografií o celém protektorátním období je 

publikace: BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939–

1945. Třetí, rozšířené a revidované vydání. Přeložil Petr Dvořáček. Praha: Prostor, 2019. 
103 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
92. 
104 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
105–106; JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český 

rozhlas, 2003, s. 164. 
105 PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Praha: Český rozhlas, 1993, s. 61–62. 
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černé vrány: „Haló, haló, pověřen reportáží z přehlídky německé branné moci v Praze se 

ujímám slova, abych vám vylíčil obraz z této přehlídky... Dovolte, abych se zmínil také 

o podrobnosti čistě nevojenské. Odkudsi zdaleka přiletěla nad Prahu velká černá vrána, která 

se spustila a plachtila od Muzea nad jedoucími světlomety a odposlouchávacími přístroji 

německé armády dolů k Můstku.“106  Kocourek proslul nejen tímto slovním připodobněním 

přehlídky německé armády na Václavském náměstí k letu černé vrány, ale byl také autorem 

řady reportáží již za první a druhé republiky. Během druhé světové války například komentoval 

náboženskou pouť na Velehrad107, přednášku o oslavě živého slova a v květnu 1939 přednesl 

reportáž z převozu ostatků Karla Hynka Máchy z Litoměřic na Vyšehradský hřbitov. Později 

se věnoval osvětové činnosti pomocí přednášek na venkově. V roce 1941 byl zatčen 

a v následujícím roce skonal v koncentračním táboře Osvětim.108 

Ve struktuře vysílání byly stálou složkou politické projevy, které ukazují, jakou 

významnou roli rozhlas sehrával v protektorátní propagandě.109  Oddělení politických 

přednášek měl na starosti od roku 1942 rozhlasový pracovník Alois Kříž. Například v listopadu 

1941 byl vysílán projev státního prezidenta Emila Háchy, který vyzýval k loajalitě vůči říši.110 

Po atentátu na Heydricha se často vysílaly proslovy ministra školství a lidové osvěty Emanuela 

Moravce, který otevřeně schvaloval represe vůči Čechům. V jednom projevu z konce května 

1942 řekl: „Je zcela přirozené, že se Velkoněmecká říše brání proti zrádcům tvrdě. Německé 

úřady neskrývaly, že zasáhnou zle proti zradě... Vyzývám všechny ty, kteří kryjí dnes britské 

                                                           
106 Archiv Českého rozhlasu. Fond AF. Reportáž Františka Kocourka, nahrávka z 19. 3. 1939.   
107 TOMÁŠEK, Dušan. František Kocourek: rozhlasový reportér a publicista. Praha: Fakulta sociálních věd a 

publicistiky, 1971, s. 111–116. 
108  PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993, s.  60–61; 
DISMAN, Miroslav. Pracovníci Čs. rozhlasu ve službách květnové revoluce. In: Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu VI, 
Praha: Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1967, s. 20. 
109 Pro období druhé světové války zmiňuje politické projevy: HEYDE, Ludwig. Presse, Rundfunk und Film im 
Dienste der Volksführung. Dresden: Verlag M. Dittert & Co, 1943, s. 3435.  
110 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 167. 
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agenty, buď ze soucitu, nebo ze strachu, aby udělali příslušné udání, a když někdo chybil, aby 

se přiznal a svou rodinu tak zachránil.“111 

Projevy z tohoto období byly vydány knižně v publikaci s názvem V hodině dvanácté, 

soubor projevů Státního prezidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. května 

1942112 na konci roku 1942 a mapují vývoj situace po atentátu na Heydricha. Ukazují, jak svými 

projevy ministr Moravec, státní prezident Hácha a další členové vlády zastrašovali obyvatelstvo 

a snažili se tak pomocí mocného média zajistit u posluchačů loajalitu a poslušnost. Jednalo se 

například o projevy s názvem Na osudném rozcestí, Kdo jde s nepřáteli, je nepřítelem, Tvrdé 

zúčtování a vnitřní očista  a V hodině trpkého bolu. V předmluvě podává Emanuel Moravec 

oficiální stanovisko k těmto projevům, jejichž knižní vydání má ukázat, co záslužného 

vykonala vláda v této pohnuté době a jako další důvod uvádí fakt, aby mohl nad projevy lid 

stále znovu a znovu přemýšlet.113 

Rozhlas vysílal i dramatické vstupy s humornou pointou, jednalo se o politické skeče, 

které se měly stát „stručným dějepisem událostí, jež šly světem“,114  část z nich byla 

pronacistická. Nejvíce se jich vysílalo na přelomu let 1941–1942. Nejpopulárnějším pořadem 

tohoto typu se stal skeč Hvězdy nad Baltimore.115 Z tohoto rozhlasového pořadu se dochoval 

jen  prolog:  „MetroGoldwynMayer si dovoluje uvést svou galapremiéru exkluzivního 

hyperfilmu z prostředí panamerického sjezdu izraelitů pod názvem Hvězdy nad Baltimore.“116 

V politických skečích vystupovali oblíbení herci. Mezi ně patřil i Čeněk Šlégl a Vlasta 

                                                           
111 PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993, s. 69–70. 
112 V hodině dvanácté: soubor projevů státního presidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. 

květnu 1942. 3. vyd. Praha: Orbis, 1942. Knižnice ministerstva lidové osvěty. 
113 FIALA, Václav. V hodině dvanácté: soubor projevů státního presidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a 

Morava po 27. květnu 1942. 3. vyd. Praha: Orbis, 1942.  
114 Týden rozhlasu. Praha: Orbis, 1942, 9(7), s. 5. 
115 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 167. 
116 Archiv Českého rozhlasu. Fond AF. Prolog skeče Hvězdy nad Baltimore, 1941. 
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Burian.117  Burian  parodoval  ve  Hvězdách nad Baltimore  ministra zahraničí Jana Masaryka, 

kterého ve svém výstupu ztvárňoval jako alkoholika. V dalších skečích z důvodu špatného 

zdraví nevystoupil.118 

Mezi pracovníky rozhlasu působili i takoví, kteří kolaborovali s okupanty. Kolaboranti, 

kteří spolupracovali s nacistickým režimem a účastnili se prosazování jeho propagandy 

v rozhlasovém vysílání, byli například již uvedení Alois Kříž, Emanuel  Moravec  a také 

Emanuel Vajtauer, který byl autorem rozhlasových přednášek, proslovů a politického skeče.119 

Kolaborující novináři se také podíleli na vytvoření kolaborantského mýtu Prahy jako hlavního 

města protektorátu.120 Na druhé straně ve prospěch rozhlasových pracovníků hrálo, že již od 

roku 1939 v rozhlase fungoval výbor pro odbojovou činnost, který zahrnoval programové i 

technické pracovníky. Odbojáři celou dobu pomáhali té části společnosti, která to potřebovala, 

tedy opuštěným rodinám. Zajišťovali poslech zahraničního rozhlasu, přepis a rozšiřování 

informací, které tímto poslechem získali.121 

Rozhlas byl v tomto období sice zneužíván k propagandistickým zájmům, ale na druhé 

straně sehrával i pozitivní roli, snažil se na posluchače národně působit.  Mluvené slovo 

i slovesné umění se snažilo obyvatelstvu dodávat sílu, a to pomocí jinotajů a různých 

                                                           
117 TRUBAČOVÁ, Lenka. Český rozhlas za druhé světové války. In: SOUKUPOVÁ, Blanka, Róża GODULA
WĘCŁAWOWICZ, Grażyna KARPINSKA. Lidé a města ve velkých válkách: pohled etnologa (antropologa), 
Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, s. 69–70. 
118 KŘÍŽOVÁ, Dita. Rozhlas pod hákovým křížem. Rozhlas [online]. 2016 [cit. 20190417]. Dostupné z: 

https://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/vrozhlase/_zprava/1482979; JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k 
posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 167–168. 
119  DISMAN, Miroslav. Pracovníci Čs. rozhlasu ve službách květnové revoluce. In: Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu 

VI, Praha: Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1967, s. 6. 
120 Myšlenkový svět kolaborantů přibližuje kapitola v kolektivní monografii: SOUKUPOVÁ, Blanka. Mýty Prahy 

v období protektorátu Čechy a Morava a jejich významy. In: SOUKUPOVÁ,  Blanka,  GODULA
WECLAWOWICZ, Róza. Mýtus   "realita"    identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a 

odporu. Urbánní studie, sv. 5. Praha: FHS UK, 2013. 
121 PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu: (1923–1993). Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 1993, s. 61–62. 
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přirovnání, jež čeština nabízí.122 V rozhlase se vysílala především pásma krajová, národopisná, 

pásma s historickou tematikou či přírodovědná. 

 Ačkoli byl kvůli cenzuře výběr děl omezený, stoupl počet vysílaných Smetanových 

skladeb, byl uváděn cyklus Kolik znáte českých oper či skladby na oslavu Vítězslava Nováka.123 

Autoři nových rozhlasových her se snažili do svých textů zapracovat každodenní témata: 

soudržnost, vztahy s blízkými a osobní statečnost. Tato témata byla pro obyvatele protektorátu 

důležitá, protože žili v nejistotě, strachu a celkově obtížné situaci.124 Rozhlas působil na českou 

společnost také vzdělávacími a výchovnými pořady. Mezi ně patřily přednášky a rozpravy: 

Hlasy domova, Lidoví vypravěči v rozhlase, Valašské krajové písemnictví nebo  Nesnáze 

s protinožci. Vysílání zahrnovalo i pořady školského rozhlasu a besídky pro mládež. Zajímavý 

byl například cyklus přednášek Procházky Prahou od dneška do pravěku či relace Česká kniha. 

V roce 1939 byl zahájen kurz italštiny, dále se vysílaly kurzy němčiny, součástí vysílání byly 

i kurzy účetnictví.125 

Po srpnu 1944 byl ještě více omezen kulturní život. Zájem o umění v rozhlase stále rostl, 

zvláště po zavření divadel. Byla posílena role rozhlasové hry a další literární produkce, které 

měly ohlas jak u městských, tak venkovských posluchačů. Venkovu byla také věnována různá 

pásma a cykly. Úspěch mělo například pásmo o rodném kraji Vítězslava Hálka.126 

Vysílal se i zábavný program, který sloužil k odreagování společnosti od protektorátní 

reality. Nejvíce takových pořadů se vysílalo o víkendu, večery se nesly v duchu lidovosti a 

zábavnosti. Od dubna 1939 se v neděli večer střídaly tyto programové typy: 1. týden – zábavná 

                                                           
122 DISMAN, Miroslav. Pracovníci Čs. rozhlasu ve službách květnové revoluce. In: Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu 

VI, Praha: Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1967, s. 21–22. 
123  TRUBAČOVÁ, Lenka. Rozhlas a jeho význam pro společnost a kulturu  v  letech  1939–1948.  In:  MALÝ, 
Ivan. Společnost a kultura v Českých zemích 1939–1949. Praha: Národní muzeum, 2013, s. 153. 
124 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 164. 
125 Ibidem, s. 164. 
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oddělení Československého rozhlasu, 1965, s. 229–230. 
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opereta, 2. týden – lidová činohra, 3. týden – populární melodická opera, 4. – zábavné pořady 

se vysílaly během celé druhé světové války, v menší míře byly uváděny i ve všední dny. Podle 

dobového programu lze nalézt například pořady: Malý pestrý pořad, Zábavná hudba, Pestrý 

lidový pořad, Aprílový kabaret, Malý populární koncert a další. Součástí těchto pořadů byly 

české písně, které byly zazpívané v českém jazyce a měly potenciál povzbudit posluchače u 

rozhlasového přijímače.127  

Na českém území bylo možné poslouchat i vysílání ze zahraničí – z Moskvy, Londýna a 

Spojených států.128  Z Velké Británie chtěla česká exilová vláda vysíláním povzbudit 

obyvatelstvo a posílit morální sílu v odporu proti okupantům. Poslech vysílání ze zahraničí byl 

exemplárně trestán, hrozil za něj i trest smrti, přesto ho část obyvatelstva poslouchala. Byl to 

pro ni důležitý zdroj informací.  „Poslouchala jsem jak zahraniční, tak protektorátní rozhlas, na 

který jsme ale neměli doma náladu, byl hodně propagandistický. Báli jsme se poslouchat 

vysílání ze zahraničí, protože to bylo zakázané, ale chtěli jsme vědět aktuální informace. 

S rodinou jsme ho proto tajně zapínali a dozvídali se, co je pravda a co ne, “129 uvedla pamětnice 

Marie Lásková. V roce 1943 muselo protektorátní obyvatelstvo odevzdat všechny rozhlasové 

aparáty, aby z nich následně byla vyjmuta důležitá součástka umožňující poslech zahraničních 

stanic, ale někteří občané si uměli vyrobit vlastní vynalézavostí speciální cívky, tzv. čerčilky, 

které přijímaly krátké vlny z ciziny.130  

 

 

                                                           
127 Náš rozhlas. Praha: Orbis, 1939, 6(17), s. 6; Náš rozhlas, Praha: Orbis, 1939,  6(17), s. 30; Týden rozhlasu. 
Praha: Orbis, 1941, 8(22), s. 28, 30; Týden rozhlasu. Praha: Orbis, 1941, 8(33), s. 29–30; Týden rozhlasu. Praha: 
Orbis, 1941, 10(48), s. 27–28. 
128 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003, s. 46. 
129 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětnice – posluchačky rozhlasu Marie Láskové, listopad 2014. 
130 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
105–106. 
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Úloha rozhlasu v období Květnového povstání 1945 

Podstatným mezníkem v historii rozhlasu bylo Květnové povstání v roce 1945, při kterém 

Český rozhlas sehrál významnou úlohu. Pražské povstání započalo výzvou 5. května, kterou 

vysílal rozhlas: „Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému 

rozhlasu!“ Postupně byla hlášení z budovy rozhlasu ještě naléhavější: „Všichni do Českého 

rozhlasu! Jsou zde stříleni čeští lidé! Přijďte co nejdříve! Přijďte nám na pomoc!“131  Čeští 

policisté, vojáci a další povstalci na výzvu zareagovali a přišli rozhlasovým pracovníkům na 

pomoc. Postupně se přidávali civilisté, kteří pomáhali, jak mohli, například četníky přivezla 

před rozhlas i tramvaj, jejíž řidič rychle změnil trasu. 

Tato hlášení rozhlasu 5.  května 1945 byla považována za demonstrovaný povel 

k masovému vystoupení českých občanů proti okupantům, zdvihla se vlna odporu české 

společnosti a nastal zásadní obrat ve snahách o osvobození Prahy. Během pražského povstání 

byl použit i krátkovlnný vysílač, který 6. května přenášel volání Pražanů o pomoc. Sídlo 

rozhlasu bylo nakonec zachráněno, boj si však vyžádal řadu obětí na životech a také budova 

byla značně poničena. Jen v hlavní budově Českého rozhlasu padlo téměř sto rozhlasových 

pracovníků, policistů a dalších povstalců. Pražské povstání skončilo 9. května osvobozením 

Prahy, která byla za druhé světové války ojedinělým osvobozovaným městem, kde vysílání 

svobodného rozhlasu za revolučních bojů nebylo přerušeno.132  

 

 

 

                                                           
131 Archiv Českého rozhlasu. Fond AF. Hlášení rozhlasu, nahrávka z 5. května 1945.  
132 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 176–178. 
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Rozhlas v poválečných letech od roku 1945 do roku 1948 

Po válce formálně fungovaly Český a Slovenský rozhlas odděleně, ale již v srpnu 1945 

byly opět sloučeny do jedné organizace pod názvem Československý rozhlas. Po válce byly 

rozhlasová budova i vysílací technika zásadně poškozeny. V prvních měsících po ní bylo třeba 

provést opravu budovy rozhlasu, bylo nutné obměnit část technického vybavení a do rozhlasu 

byli přijímáni noví prověření pracovníci.  Pravidelné vysílání  bylo  brzy  zahájeno  díky úsilí 

zaměstnanců rozhlasu.133  Během pražského povstání byl zvolen Českou národní radou 

prozatímní ředitel Otakar Matoušek. Již v květnu 1945 vzniklo jeho zásluhou v rozhlase 

samostatné zpravodajské oddělení. Rozhlas už neodebíral zprávy od ČTK a zpracovával si je 

sám,134 posluchači tak konečně mohli dostávat aktuálnější zpravodajství. 

V rozhlase proběhla po válce personální očista a byli přijati noví pracovníci s čistým 

rejstříkem.135  Situaci v rozhlase popsal Bohuslav Laštovička, člen KSČ a nově zvolený 

generální ředitel Československého rozhlasu.136  „Československý rozhlas byl velmi krutě 

postižen válkou. Válečným akcím padly za oběť vysílací stanice v moravské Ostravě a v Brně, 

nemluvě o zničených stanicích na Slovensku a zničeném rozhlasovém zařízení a budovách 

Československého rozhlasu. To nám stěžovalo, abychom našim posluchačům poskytli jiný 

program než převážně informativní. Jediná naše stanice, která svým dosahem pokryje větší část 

Čech i Moravy, tj. Praha na vlně 470 m, musela převzíti i úkoly stanic moravských.“137 

Pro vývoj rozhlasu v českých zemích bylo podstatné jeho zařazení pod státní kontrolu 

nově zřízeného ministerstva informací, vznikl tzv. IV. odbor, který kontroloval působnost 

                                                           
133 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 232. 
134 Tschechoslowakische Rundfunk und Fernsehn. Praha: Orbis, 1959, bez paginace [6]. 
135 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 232. 
136 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
120–121. 
137 LAŠTOVIČKA, Bohuslav. Čestná bilance a výhled do nového roku. Náš rozhlas. 1945, roč. XIII, č. 1, s. 1–5. 
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rozhlasu. Rozhlas výrazně podporoval směřování vlády a stále více se stával nástrojem vládní 

politiky a bojoval za „ryzost národního ducha“.138 

Novým šéfredaktorem zpravodajského oddělení se stal Josef Hronek, který byl za války 

rozhlasovým pracovníkem českého rozhlasového vysílání v Londýně. Své zkušenosti měl 

možnost využít při tvorbě programu, který činil pro posluchače poutavějším. Velká 

zpravodajská akce, kterou sledovala většina společnosti, byly přenosy z Norimberského 

procesu s válečnými zločinci. Dvakrát denně přinášel rozhlas informace z jednání tribunálu. 

Jednání z procesu živě zprostředkovával posluchačům Československého rozhlasu především 

zvláštní zpravodaj František Gel.139 O své práci se vyjádřil jako o úmorné a obtížné „a přesto 

je to práce radostná. Neboť nade všechnu lopotu je pomyšlení, že to doma posloucháte. Že to 

poslouchají ti, jimž nejvyšší soud, jaký kdy zasedl na tomto světě, vzdává téměř denně 

nejslavnější pocty, neslyšel jsem zde ještě o žádném národu tolik chvály, jako o národu českém. 

O žádném státu tolik slov uznání jako o republice československé.“140 

Ke konci roku 1945 začalo znovu vysílání do zahraničí na krátkých vlnách. Nejdříve 

probíhalo vysílání v těchto jazycích: anglicky, německy, francouzsky a italsky. Na začátku roku 

1947 došlo k významnému rozšíření zahraničního vysílání, které probíhalo v 18 jazycích, 

polovina přenosů však byla nasměrována do zóny kontrolované Sovětským svazem.141 

Rozhlas se v tomto období stal součástí veřejného a společenského života. Začal podléhat 

komunistickým myšlenkám, kdy byl i v jiných médiích kladen důraz na tyto faktory: na 

výchovnou funkci, důraz na přivedení společnosti k zájmu o domácí uměleckou tvorbu 

                                                           
138 LAŠTOVIČKA, Bohuslav. Čestná bilance a výhled do nového roku. Náš rozhlas. 1945, roč. XIII, č. 1, s. 3. 
139 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 214–215. 
140 GEL, František. Oč je radost to dělat.  Náš rozhlas. 1945, roč. XIII, č. 1, s. 5. 
141 Začíná se znovu. Historie Radia Praha. Český rozhlas. [online]. 12. srpna 2016 [cit. 20200425]. Dostupné z: 
http://www.radio.cz/cz/static/historieradiapraha/zacinaseznovu 

http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/zacina-se-znovu
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a umělecká díla ideologicky orientovaná. Tyto tendence odpovídaly náladě po válce, kdy lidé 

slyšeli na hesla jako zájmy kolektivu, národní jednota a národní zájmy.142 

Poslání rozhlasu do příštích let vytyčil v prosinci 1945 ředitel rozhlasu Bohuslav 

Laštovička. V článku Čestná bilance a výhled do nového roku se zabýval budoucími úkoly 

rozhlasu a programovou nabídkou. „Bude nyní možné, abychom z Prahy vysílali pestřejší 

program, který uspokojí zájmy a potřeby našich posluchačů, program, ve kterém bude více 

zábavy, osvěžení, vzdělání, více pečlivě vybraných informací a ve kterém se také objeví 

dokonalejší a vyvinutější formy rozhlasové práce. V novém roce Československý rozhlas 

vybudoval síť vlastních rozhlasových respondentů v hlavních městech, bude svým 

posluchačům podávati nejčerstvější původní zprávy od pramene, tak aby překlenul velkou 

tradiční mezeru Československého rozhlasu i československého tisku. Program vzdělávací 

budeme provádět ještě pečlivěji než dosud a nezapomeneme ani na posluchače kulturně a 

umělecky velmi náročné. Je třeba, aby do rozhlasové thematiky byly zanášeny problémy sféry 

intelektuální, ale stále více i současné problémy dělnické, problémy rolníků, prostě, aby rozhlas 

lépe žil se zájmy převážné  většiny národa.“143  Ředitel rozhlasu v závěru projevu hlásal 

důležitost návratu ke slovanství v novém politickém režimu a zdůrazňoval význam národních 

tradic. Poválečná a komunistická propaganda se vrátila k husitství jako k ose českých dějin. 

Laštovička se podílel na vytváření mýtu o staré slovanské demokracii. Komunisté se považovali 

za pokračovatele staré slovanské demokracie.144 

V tomto období došlo k podstatným změnám v programové skladbě rozhlasu, zatímco v 

letech před válkou převažovala ve vysílání hudba, po válce zabrala mluvená část většinu 

                                                           
142  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 231. 
143 LAŠTOVIČKA, Bohuslav. Čestná bilance a výhled do nového roku. Náš rozhlas. 1945, roč. XIII, č. 1, s. 1–5. 
144 Ibidem, s. 1–5. 
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programu a docházelo k jeho výrazné kumulaci.145 Čtvrthodinové relace byly složeny ze zpráv, 

po nich následovaly příspěvky, rozhovory a různé rubriky. 

Ve vysílání se často objevovaly pořady výkladové, nauková pásma, besedy,  ankety, 

reportáže, často ve formě improvizovaného rozhovoru. Prostřednictvím takových relací se měla 

společnost vzdělávat a převychovávat. Na tyto relace navazovaly besedy přímo na pracovištích, 

pořady tak působily autenticky a přilákaly další posluchače. Kontakt s posluchači se snažil 

rozhlas navázat pomocí tzv. kulturních brigád. Pracovníci rozhlasu vyjížděli na venkov, 

především do pohraničí, kde se seznamovali s místními obyvateli a jejich prostředím, snažili se 

tak přiblížit posluchačům a zvýšit jejich kulturní úroveň. Mravně výchovné a politické kampaně 

byly součástí vysílání. Z rozhlasu se v poválečném období stávala celonárodní instituce 

významného charakteru, získával pracovníky pro průmysl a zemědělství, zařizoval brigády, 

snažil se upevňovat pracovní morálku dělníků a zemědělců.146 

Ve zpravodajství a publicistice se začal projevovat vliv komunistické strany, v pořadech 

se objevoval například Košický vládní program a s tím spojená obnova národního 

hospodářství147, propagandistické komentáře zabývající se aktuálními tématy a problémy. 

Relace se zabývaly plněním hospodářských plánů, běžným dnem z plnění pracovního dne 

dvouletky.148  V rozhlase získávala zásadní vliv KSČ, rozhlas pro ni znamenal totiž účinný 

prostředek propagandy, kterým měla možnost ovlivňovat společnost.149  Posluchači byli 

                                                           
145 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 201. 
146 Ibidem, s. 193. 
147 KALINOVÁ, Lenka. Východiska, očekávání a realita poválečné doby: k dějinám české společnosti v letech 

1945–1948. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. Česká společnost po roce 1945, s. 41–56. 
148 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 217218. 
149 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
123. 
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přesyceni propagandou a o zpravodajství ztráceli zájem, vyhledávali spíše odpočinkové 

a zábavní pořady.150 

Rozhlas v té době patřil k nejvlivnějším masovým prostředkům komunikace, rozhlasový 

přístroj vlastnila většina domácností, téměř 72 % (viz graf číslo 2). V dalších letech komunisté 

rozhlasové vysílání využívali jako důležitý prostředek řízené masové komunikace. Rozhlasové 

aparáty byly již cenově dostupné a do domácností byl zaváděn drátový rozhlas. V padesátých 

letech pokračoval vývoj Československého rozhlasu směrem k saturaci  vybavenosti 

domácností rozhlasovými přijímači. 

   

                                                           
150 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 232. 
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Graf číslo 2151 

 

V případě tohoto grafu je výchozí předpoklad, že jedna domácnost platí jeden rozhlasový poplatek a vlastní tedy 

jeden přijímač. Pro stávající výzkum je dostačující zjištění, zda domácnost vlastnila ve zjišťovaném období 1923–

1974 přijímač, nebo nikoliv, Tento graf demonstruje celistvě vývoj rozhlasu, a přehledně tak znázorňuje proces 

kulturní změny.  

 

Rozhlas a ideová infiltrace v letech 1948–1968 

Klíčový sdělovací prostředek byl již na začátku února 1948 v područí komunistů, kteří se 

snažili během únorové krize ze zcela logických důvodů rozhlas s pomocí bezpečnostních sil 

                                                           
151 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 613; DOBEŠOVÁ, Lenka. Československý (český) rozhlas a kulturní inovace. Praha, 2013. Rigorózní 

práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, s. 70; Statistisches Jahrbuch für das Protektorat 

Böhmen und Mähren. Prag: Statistischen Zentralamtes, 1944, s. 6; SRB, Vladimír. Populační, ekonomický a 

národnostní vývoj pohraničních okresů ČSR od roku 1930 do roku 2010. Praha: Terplan, 1989. Knižnice min. 

výstavby a stavebnictví ČSR, s. 6. 
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rychle ovládnout. „Komunističtí pracovníci obsadili všechny tři vysílací směny a od 20. února 

se přijímaly do vysílání pouze zprávy poskytnuté přímo sekretariátem ÚV KSČ.“152 Informace 

o působení nekomunistických stran byly zkreslovány nebo omezovány.153 

Československý rozhlas se podílel na organizování masových demonstrací, které se 

konaly na podporu vlády KSČ. Z těchto akcí také přenášel reportáže v přímém přenosu. 

V únoru 1948 tiskový odbor strany posílal komunistické funkcionáře jako posily do rozhlasu, 

k prosazování zájmů byli využívaní mladí ambiciózní komunisté. Důležitá vedoucí místa v 

rozhlase byla již komunisty obsazena.154 

Československý rozhlas zajišťoval všechny přenosy z různých shromáždění KSČ, ale 

záměrně neinformoval o jiných akcích či jiných projevech, které nevznikly z podnětu KSČ. 

Vysílaly se například zprávy o chystaném táboru lidu, sjezdu závodních rad či rolníků 

v Průmyslovém paláci. Další agitační akci na podporu komunistické strany spustil rozhlas 

23. února 1948, kdy informoval o ohlasech zaměstnanců v podnicích, informoval o vydaných 

stanoviscích KSČ. Stále vysílal aktuální zprávy o formování akčních výborů a vytváření 

jednotek lidových milicí.155 Celý den rozhlas informoval také o připravované generální stávce, 

která se měla uskutečnit 24. února. V den stávky vysílání podporovalo stávkující.156 

Zaměstnanci Československého rozhlasu se ke stávce přidali, aby tak vyjádřili pracujícímu lidu 

v této stávce podporu.157 

Rozhlas přenášel prohlášení předsedy vlády Klementa Gottwalda z masové akce na 

Václavském náměstí, která se konala 25. února. Předseda vlády zveřejnil informaci o přijetí 

                                                           
152 KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948–1950. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. Otazníky našich 

dějin, s. 35. 
153 Ibidem, s. 35. 
154 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 197–198. 
155 Ibidem, s. 197–199. 
156 Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003, s. 64. 
157 Archiv Českého rozhlasu. Fond PL. Prohlášení rozhlasu, nahrávka z 24. 2. 1948.  
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demise nekomunistických ministrů: „Občané, občanky, soudruzi, soudružky, právě se vracím 

z Hradu od prezidenta republiky, dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na 

přijetí demise ministrů... A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má 

býti vláda doplněna a rekonstruována. …pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly 

podány, přijal.“158 Tento projev dle nahrávky nadšeně oslavovali demonstranti na Václavském 

náměstí. Jeho vyznění pro posluchače Československého rozhlasu nebylo tak jednoznačné, 

někteří ho považovali za další politický projev ze série manifestací a teprve později pochopili, 

že žijí v jiném politickém režimu. 

Již od února 1948 probíhaly v rozhlase personální čistky zaměstnanců. Prováděly je akční 

výbory, v rozhlase mohli působit jen ti, kteří byli kádrově prověřeni. Rozhlas opustila řada 

vynikajících pracovníků, například hlasatelů rozhlasu z květnového povstání 1945: Zdeněk 

Mančala a Stanislav Kozák.159 Po převzetí moci Komunistickou stranou Československa byl 

rozhlas v dubnu 1948 postátněn. Novým zákonem o zestátnění došlo ke změně vlastnických 

vztahů,  rozhlas se stal homogenní celostátní institucí. Její vrchní vedení podléhalo jen 

ministerstvu informací. Komunisté si tímto způsobem definitivně potvrdili vliv nad 

rozhlasem.160  Na příštích čtyřicet let se podrobil rozhlas vládnoucí moci KSČ a stal se 

prostředkem pro ovládání společnosti. Podle vládnoucí strany mělo být jeho posláním sloužit 

lidu, budovat „socialistickou“ společnost, a posilovat tak vládu KSČ.161 

Mezinárodní rozhlasová výstava MEVRO se konala od května do července v roce 1948 

na pražském výstavišti na oslavu 25. výročí vzniku Československého rozhlasu. Potvrdila 

oblíbenost a přitažlivost tohoto média pro veřejnost. Na výstavě byl současně uveden první 

                                                           
158 Archiv Českého rozhlasu. Fond AF. Proslov K. Gottwalda na Václavském náměstí, nahrávka z 25. 2. 1948. 
159 KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948–1950. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. Otazníky našich 

dějin, s. 35. 
160 Ibidem, s. 49. 
161 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 201, 231–232. 
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televizní přijímač československé výroby. Televize zahájila zkušební vysílání v roce  1953, 

pravidelné pak v roce 1954 a od prosince 1958 vysílala již každodenně. V druhé polovině 

padesátých let začal stoupat zájem o televizní vysílání, což mělo příčinu mj. ve snížení cen 

televizních aparátů.162  Nové médium začalo ohrožovat rozhlas až na konci šedesátých let, 

v roce 1969 se vybavenost domácností televizí a rozhlasem vyrovnávala. 

Začátkem padesátých let měl být rozhlas prostředkem pro vyjádření budovatelského úsilí, 

vysílání stagnovalo a bylo i méně kvalitní. Pořady zahrnovaly obdiv k vládnoucí straně. 

V letech  1950–1952 byly významnou součástí programu politické procesy. Budovatelská 

propaganda a projevy vládních činitelů způsobovaly, že rozhlas ztrácel posluchače a byl 

kritizován komunistickým vedením. V druhé polovině padesátých let se zvyšovala pestrost 

vysílání. Do rozhlasové instituce se dostávali další mladí pracovníci, kteří přinášeli nové 

nápady a náměty na pořady. Zároveň došlo k návratu ke svébytným rozhlasovým formám, 

kterými byla například četba na pokračování a také rozhlasová hra.163 Kromě rozhlasových her 

se prosazovaly adaptace prozaických děl, nastoupila nová generace režisérů a autorů.164 Velmi 

populární se staly nedělní divadelní večery a operní pořady Anny Hostomské, které obsahovaly 

operní a činoherní hry na přání. Rozhlas plnil funkci nositele národní kultury a vysílal často 

dechovku a lidové písně.165 Na konci padesátých let se projevilo ve sféře rozhlasové zábavy 

uvolnění a nové podněty, které měly za následek vznik řady rozhlasových satirických kabaretů. 

                                                           
162 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
157. 
163 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 235. 
164 VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie Českého rozhlasu. Příspěvek k 70. výročí. Praha: Český rozhlas, 

1993, s. 78. 
165  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 298. 
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V oblasti humoru a satiry byla v popředí brněnská literární redakce, kde se prosadil redaktor 

Vlastimil Pantůček, který byl autorem satirických pořadů i textů k písním.166 

V šedesátých letech se rozvíjely nové programové typy pořadů, například reportážní 

rubriky nebo dopisové ohlasy. Rozhlasové vysílání také charakterizovala větší živost, 

uskutečňovalo se více rozhovorů a reportáží.  Rozhlas se v šedesátých letech rozvíjel jak po 

programové, tak technologické stránce. Byly modernizovány některé vysílače a další nově 

postaveny. Byly vystavěny krátkovlnné vysílače s kmitočtovou modulací na Slovensku 

i v Čechách, což se jevilo jako významný přelom ve vysílání a pro posluchače to znamenalo 

poslech čistého a nerušeného zvuku. V tomto období šla kupředu rozhlasová technika, 

v rozhlase začaly být používány mixážní pulty. V této době došlo  také k výraznému rozvoji 

a velkému rozšíření přenosných rádií.167 

Zajímavým rozhlasovým jevem byl rozhlas po drátě, který vláda nechala zřídit 

k propagandistickým účelům jako součást případné obrany státu před nepřítelem. Vysílací síť 

drátového rozhlasu měla vydržet i v případě napadení nepřítelem. Rozhlas po drátě byl na 

českém území v provozu od roku 1953 do roku 1999.168 

V druhé polovině šedesátých let docházelo k postupnému uvolňování společnosti. 

Reformní nálada se projevila v mediální sféře, tedy i v Československém rozhlasu. Masmédia 

volnosti samozřejmě využívala, na jaře 1968 byla zrušena cenzura.169 Srpnová okupace v roce 

1968 byla dějinnou událostí, kdy Československý rozhlas vysílal necenzurované informace 

o invazi. Budovu rozhlasu přišli 21. srpna 1968 bránit Pražané, došlo však i k násilí ze strany 

                                                           
166 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 279. 
167 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
160–167. 
168  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 270. 
169 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
186–187. 
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spojeneckých vojsk, několik Pražanů bylo zraněno a dokonce i usmrceno. Vysílání bylo 

v obvyklých studiích zastaveno, ale rozhlas přesto začal vysílat z tajných stanovišť, která 

nebyla vojáky nalezena. Vysílání z hlavní budovy rozhlasu bylo zahájeno 9. září 1968, kdy již 

v budově nebyla okupační vojska.170 

 

Vývoj rozhlasu od konce šedesátých do konce osmdesátých let 

Po srpnové okupaci, při které rozhlasoví pracovníci ostře vystoupili proti invazi, si vzala 

KSČ za cíl dostat rozhlasové médium rychle pod kontrolu. Byly zahájeny personální změny, 

z rozhlasu muselo odejít z důvodů politických 800 zaměstnanců. Několik redaktorů rozhlas 

opustilo  z důvodu nesouhlasu se stávající politikou strany a odešli do exilu. Do vedoucích 

funkcí nastoupili převážně  noví zaměstnanci. Ředitelem rozhlasu byl jmenován Bohuslav 

Chňoupek, který spolu s pracovníky ve vedení rozhlasu veřejně odmítl svou spojitost 

s jednáním rozhlasových pracovníků v průběhu invaze spojeneckých vojsk. Směřování 

programu určoval Ústřední výbor KSČ. Rozhlas se tak měl stát politickou oporou 

„normalizačního“ hnutí a nástrojem pro šíření stranické propagandy.171  Byla opět zavedena 

cenzura, systém předběžné kontroly byl realizován pouze do začátku roku 1969 a pak došlo 

opět k návratu k systému následné kontroly, která byla založená na autocenzuře.172  

V prvních letech po srpnové okupaci došlo v rozhlasu  k velkým organizačním 

transformacím, byla upevněna centralizace řízení skladby programů, novináři a reportéři 

                                                           
170 Pražské jaro. Historie Radia Praha. Český rozhlas [online]. 12. srpna 2016 [cit. 20200425]. Dostupné z 
https://archiv.radio.cz/cz/static/historieradiapraha/prazskejaro 
171 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 236. 
172  OTÁHAL, Milan, Karel BOLOMSKÝ a Alena NOSKOVÁ. Svědectví o duchovním útlaku  19691970: 
Dokumenty: "Normalizace" v kultuře, umění, vědě, školství a masových sdělovacích prostředcích. Praha: Maxdorf, 
1993. Historia nova., s. 93. 

https://archiv.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/prazske-jaro
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pociťovali větší tlak při výkonu své práce. Mnoho pořadů, které byly vysílány živě, bylo 

zrušeno, protože kontrola byla u nich náročná.173 

V období „normalizace“ vysílal Československý rozhlas na pěti programových kanálech 

jako celostátní zpravodajská stanice Hvězda, národní programy Praha a Bratislava a stanice 

Vltava  a  Děvín, které se zabývaly kulturou. Celkem vysílalo na území republiky  deset 

regionálních stanic.  Počet  rozhlasových  koncesionářů v českých zemích činil v roce  1969 

kolem 2 444 000 a televizních bylo okolo 2 308 000 (viz graf číslo 4). V roce 1974 měla televize 

koncesionářů o 200 000 více, než měl rozhlas.174 Televize se stala v průběhu „normalizace“ 

nejvlivnějším masovým médiem.  

Ke konci sedmdesátých let se začaly podmínky v rozhlasu zlepšovat a na vedoucí místa 

nastupovali odborníci s vyšší kvalifikací. Rozhlas měl v tomto období problémy s technickým 

zařízením, protože neobdržel potřebné finanční prostředky na jeho obnovu, což se značně 

projevilo v osmdesátých letech. Bylo obnovováno jen základní technické vybavení, na realizaci 

nových projektů nebyly prostředky.175 

Od začátku osmdesátých let začaly probíhat menší programové změny, vznikala nová 

dramatická tvorba i publicistické pořady. Některé byly se zřetelně ideovým podtextem, 

například Dělnický komentář. Propracovanou publicistikou se vyznačoval Zápisník 

zahraničních zpravodajů. V polovině osmdesátých let nastala v Sovětském svazu „perestrojka“ 

–  nová etapa sovětské politiky, která se záhy dostala i do Československa.176  V rámci tzv. 

přestavby docházelo pomalu k uvolňování poměrů v rozhlase. Vliv perestrojky se projevoval 

                                                           
173 Normalizace. Historie Radia Praha.  Český rozhlas [online]. 12. srpna 2016 [cit. 20200425]. Dostupné z 
http://www.radio.cz/cz/static/historieradiapraha/normalizace  
174 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2003, s. 613. 
175 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 363;  KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010, s. 238. 
176 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 350. 

http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/normalizace
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v rozhlase nejdříve především změnou rétoriky a požadovaným akcentováním tématu reforem 

v rámci zpráv a komentářů. Změna se projevila také v personálním obsazení rozhlasu, do 

rozhlasu byli přijímáni noví profesionálně připravení pracovníci. K reformě obsahu ve vysílání 

nejdříve příliš nedocházelo. Ve zpravodajství a publicistice se kritičtější tón objevoval jen 

opatrně. Změny byly výraznější v uměleckém programu, začala být do vysílání zařazována díla 

autorů sovětské nové vlny. Na tato otevřenější díla pak zareagovala také domácí tvorba 

v podobě kriticky směřovaných rozhlasových her.177 Více publicistických pořadů obsahujících 

svobodnější myšlení vznikalo až ke konci osmdesátých let. Například v dubnu  1988  vznikl 

zpravodajský pořad Ozvěny dne, který v inovované formě vysílá Radiojournal  i  v současné 

době.178 Známý je také pořad Mikrofórum, který je vysílán od poloviny šedesátých let a měl 

významnou roli při listopadovém převratu. V pondělí 20. listopadu 1989 vysílal objektivně 

v nepřetržitém proudu a informoval aktuálně o zásahu policie proti studentům na Národní třídě, 

ale takové informace byly ve vysílání Československého rozhlasu spíše ojedinělé. 

Stávající režim byl ukončen v roce 1989 sametovou revolucí a vznikl nový systém 

pluralitní demokracie. Během klíčových dnů sametové revoluce byly vysílací kanály rozhlasu 

až na výjimky zablokovány pro podávání objektivních informací, vysílací přenosovou techniku 

neměl rozhlas k dispozici. Nejvíce necenzurovaných informací přicházelo ze zahraničních 

stanic BBC, Svobodná Evropa179 či Hlasu Ameriky, které přenášely zprávy na československé 

území.180 Rozhlas byl ještě pod vlivem KSČ, proto vysílal upravené informace i 20. listopadu, 

                                                           
177 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 361. 
178 Ibidem, s. 369. 
179 Zkušební vysílání stanice Svobodná Evropa pro československé posluchače bylo zahájeno v létě v roce 1950. 
Rádio vysílalo z krátkovlnné vysílačky blízko německého Frankfurtu. Program byl tvořen půl hodinovým 

zpravodajstvím a politický analýzami. V roce  1951 zahájila stanice pravidelné vysílání z Mnichova. Rádio 

Svobodná Evropa  je unikátní v historii zahraniční propagandy. Stanice vznikla s cílem informovat objektivně 

obyvatelstvo za železnou oponou, včetně Československa. Srov. HOLT,  Robert  T. Radio  Free  Europe. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1958. 
180 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 404–407. 
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kdy se na Václavském náměstí konala velká demonstrace. V tomto období zesiloval tlak na 

změny ve vedení rozhlasu, 29. listopadu byl odvolán Karel Kvapil z funkce ústředního ředitele 

Československého rozhlasu. Příští den se uskutečnily programové změny na celostátním 

okruhu  Hvězda, kde začalo vysílat Občanské fórum. Posluchači vnímali zpravodajství jako 

pravdivé a objektivní. Stanici se zvýšila poslechovost trojnásobně.181 V lednu 1990 naslouchalo 

vysílání Občanského fóra 24 % recipientů.182 

První změny mediálního systému se uskutečnily na konci listopadu 1989, kdy byl vyňat 

z ústavy článek 4 o vedoucí úloze KSČ, a média se tak dostala z vlivu Ústředního výboru KSČ. 

V březnu 1990 přijalo Federální shromáždění novelu tzv. tiskového zákona, který označil 

cenzuru za nezákonnou. Tato změna byla prvním legislativním krokem k demokratizaci 

masmediálních prostředků. V roce 1990 vzniklo oddělení státní informační politiky při odboru 

vzdělanosti, kultury, zdraví a informací na Úřadu předsednictva federální vlády, které mělo za 

úkol stanovit předpoklady pro demonopolizaci a liberalizaci rozhlasových a televizních 

médií.183 Nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání z října 1991 dal možnost právnickým 

a fyzickým osobám zřídit a provozovat privátní rozhlasové a televizní vysílání. Dále byly 

přijaty zákony definující veřejnoprávní média.184  Vznikl tak duální systém vysílání, který 

vymezoval vysílatele ze zákona a držitele licencí.185 

 

 

                                                           
181  TRUBAČOVÁ, Lenka. Československý (český) rozhlas a kulturní inovace.  Praha, 2013. Rigorózní práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, s. 55. 
182 VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie Českého rozhlasu. Příspěvek k 70. výročí. Praha: Český rozhlas, 

1993, s. 112–113. 
183 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 399–400. 
184  TRUBAČOVÁ, Lenka. Československý (český) rozhlas a kulturní inovace. Praha, 2013. Rigorózní práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, s. 55. 
185  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 370. 
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2.1.2. Vývoj rozhlasu jako proces kulturní inovace 

Na základě historické analýzy a sekundární analýzy dat lze shrnout, že rozhlas prošel ve 

sledovaném období 1923–1989 několika fázemi kulturní změny. Rok 1923 lze označit  jako 

vznik kulturní inovace186, v tomto roce je datován vznik rozhlasové stanice v Československu 

a zahájení pravidelného vysílání. V dalších několika letech proběhla raná fáze šíření kulturního 

prvku, která se vyznačovala nízkým počtem koncesionářů a zároveň tato kulturní inovace 

pronikala jen k malému zlomku společnosti (viz graf číslo 1). 

Po zlevnění koncesionářských poplatků a propagaci nového vynálezu docházelo k rozvoji 

rozhlasového média a v druhé polovině dvacátých let 20. století prudce nastoupila fáze růstu.187 

Na konci dvacátých let vlastnilo rozhlasový přijímač již 10 % domácností (viz graf číslo 2). 

Rozhlas se rozvíjel také po technické stránce a program byl více pestrý – třicátá léta rozvoje 

rozhlasu byla označována za jeho zlatou éru. Na konci třicátých let pozastavila tuto éru rozhlasu 

druhá světová válka. Rozhlas se stal mocným propagandistickým prostředkem komunikace, 

zvláště politické vysílání bylo používáno k prosazování zájmů nacistického Německa. Po druhé 

světové válce navázal rozhlas na rozmach  v třicátých letech. Počet posluchačů rychle rostl, 

rozvíjelo se také zpravodajství a publicistika, avšak do těchto oblastí brzy začala pronikat 

komunistická propaganda. Postupně se dostala i do dalších programových oblastí v rozhlase a 

v roce 1948 byl rozhlas již personálně obsazen komunisty.  Fáze stabilizace nastala kolem roku 

1958, kdy došlo k nasycenosti vybavenosti domácností rozhlasovými přijímači. V první 

                                                           
186 Sociologická encyklopedie definuje kulturní inovaci jako kulturní změnu založenou na vzniku nového 

kulturního prvku – v tomto případě tedy rozhlasu. „Počátek a zdroj i. k. tkví uvnitř daného sociokulturního 

systému, v invenci členů společenství, jejíž podstatou je vynalézavost.“ Srov. SOUKUP, Václav. Inovace 

kulturní. In: Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav AV ČR [cit. 20201203]. Dostupné z: 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Inovace_kulturn%C3%AD 
187 K přechodu z rané fáze do fáze růstu dochází prostřednictvím překonání odporu proti kulturní inovaci. Kulturní 

inovaci  „napomáhá plynulý tok informací o jejím smyslu a průběhu a nárůst počtu lidí participujících na 

probíhajících změnách“, srov. Ibidem. Výklad rozvoje kulturní inovace podle Sociologického slovníku odpovídá 

vývoji tomu, jak se vyvíjel program rozhlasu. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Inovace_kulturn%C3%AD
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polovině šedesátých let vznikl rozhlasový večerníček, tato programová inovace oblíbená u dětí 

i dospělých přispěla k vysoké poslechovosti rozhlasu v šedesátých letech 20. století. 

V šedesátých letech se rozvíjela v Československu nová kulturní inovace v podobě 

televize. Rozhlasu konkurovala v počtu posluchačů až na konci šedesátých let. V sedmdesátých 

letech se stala centrem domácností ve večerní špičce televize. Ale rozhlasové vysílání provázelo 

posluchače v tomto období hlavně při trávení volného času či domácích pracích. Funkce 

kulisového poslechu zapříčinila, že se rozhlas z hlediska šíření kulturní inovace nedostal do 

fáze ústupu ani v osmdesátých letech. Celá osmdesátá léta se držel počet evidovaných přijímačů 

kolem 3 500 000.188 

 

2.2.  Rozhlas ve víru politiky před a po srpnové okupaci v roce 1968  

2.2.1.  Úvod 

Tato kapitola, která vznikala na základě sběru empirických údajů a historické literatury, 

se zabývá Československým rozhlasem  mezi léty 1961–1971 (zahrnuje však i širší časové 

rozpětí) a zaměřuje se na vztahy mezi vedením rozhlasu a KSČ a dopady na fungování samotné 

instituce, personální obsazení i programové změny v rozhlase.  Kapitola Rozhlas ve víru politiky 

před a po srpnové okupaci v roce 1968 připravuje půdu pro empirickou a interpretační část 

disertační práce o rozhlasovém večerníčku (viz kapitola 3).  Ta se zabývá i tím, jak propaganda 

v pojetí KSČ ovlivnila podobu tohoto konkrétního pořadu pro děti a jak reagovala rozhlasová 

pohádka na politická výročí a svátečnost ve sledovaném období. 

 

                                                           
188 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 615. 
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2.2.2.  Rozhlas po únorovém převratu 

Bezprostředně po únorovém převratu v roce 1948 se vytvořila v Československu 

politická struktura společnosti jako nezbytný základ mocenského monopolu. Strach a obavy 

z perzekucí vedl většinu občanů k vynucenému a pasivnímu souhlasu s novou společenskou 

mocí.189 Komunistická strana mohla tak rychle ovládnout společnost a po několika měsících od 

únorového převratu přejít k totalitní formě vládnutí.190 

Instituce  Československého rozhlasu  byla po nástupu totality  zcela  pod  vlivem 

Komunistické strany Československa. Politika KSČ spočívala v podmanění rozhlasu, obsazení 

klíčových vedoucích míst a kontrole veškerého obsahu vysílání.  Cenzura  se  stala  v tomto 

období nástrojem pro stranické řízení médií191  a také sloužila k uplatňování mocenského 

monopolu vůbec, zvláště pak v kultuře a sféře ideologické.192 

Cenzura procházela v rozhlase od roku 1948 postupně třemi fázemi. „Tou první bylo 

působení dvou ‚zástupců  programového ředitele‘  Z. Nováka a J. Jiránka jmenovaných 

ministrem informací a osvěty do funkcí ,ředitele zpravodajství a politických programů‘ 

a ,vedoucího ideověuměleckého úseku‘. Když ředitel politických programů zjistil, že není 

v jeho silách, aby osobně přečetl a zkontroloval všechny texty, zřídil při svém sekretariátu 

z mladých redaktorů – komunistů skupinu tzv. lektorů, jejichž úkolem bylo pročíst připravené 

relace a upozornit ho na sporné nebo dokonce chybné informace a formulace.“193  

                                                           
189 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1948–1953. Praha: SPN, 1991, s. 13. 
190 Ibidem, s. 17. 
191 Cenzura tisku byla záležitostí již prosince 1947, kdy na základě dohody ministerstva informací a ministerstva 

financí došlo k ustanovení kontrolního odboru, který měl zajišťovat kontrolu tisku v několika bodech: dvouletý 

hospodářský plán, štvaní  proti slovanským národům, zásobovací a vyživovací otázky, základní linie vnitřní 

a zahraniční politiky Československa a věci obrany státu. Cenzuru popisuje historik Kaplan v kapitole Cenzura 
1945–1953 v publikaci KAPLAN, Karel a Dušan TOMÁŠEK. O cenzuře v Československu v letech 1945–1956: 
studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, s. 12. 
192 KAPLAN, Karel a TOMÁŠEK, Dušan. O cenzuře v Československu v letech 1945–1956: studie. Praha: Ústav 

pro soudobé dějiny AV ČR, 1994, s. 10–11. 
193 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 345. 



69 
 
 

V roce 1952 došlo k druhé fázi vývoje cenzurní praxe z důvodů zásadní reorganizace 

ČsRo včetně programových redakcí, s připodobněním k sovětskému vzoru došlo ke změně 

cenzurní praxe a odpovědnost za dohled  nad pořady byla převedena na hlavní redaktory. 

V dubnu 1953 byla zřízena Hlavní správa tiskového dohledu (dále HSTD), která podléhala 

přímo předsednictvu vlády. Informace o jejím založení byla v nepublikovaném usnesení 

a veřejnost tedy o vzniku tiskového dohledu nebyla informována.194  Třetí fáze vývoje cenzury 

v rozhlase je spojena s červencem 1953, kdy začal fungovat tento cenzurní úřad také v rozhlase. 

Později HSTD byla podřízena ministerstvu vnitra.195 

V letech  1948–1952 byl generálním ředitelem Kazimír Stahl, který začínal v rozhlase 

jako  technik v třicátých letech.196 Éra jeho působení v této funkci byla charakteristická tím, 

že kladl důraz na politická kritéria u rozhlasových pracovníků a pod jeho vedením se zpřísňoval 

systém jejich politického vzdělávání.197 V roce 1951 dostal Stahl ze sekretariátu ÚV KSČ dopis 

do vlastních rukou s informací o zatčení Rudolfa Slánského. Ředitel rozhlasu přečetl osobně 

oznámení ve vysílání ČsRo.198 Kazimír Stahl odešel z rozhlasu v roce 1952 na vlastní žádost, 

protože nesouhlasil  s reorganizací technických složek rozhlasu. Tato restrukturalizace 

znamenala pozastavení technického vývoje ČsRo, kterému byly odebrány  z kompetence 

vysílače a veškerá technika, a to včetně výzkumného ústavu, dílen i  projekční složky. 

Technické zařízení nově spadalo pod ministerstvo spojů.199 

                                                           
194 TOMÁŠEK, Dušan. Pozor, cenzurováno! aneb ze života soudružky cenzury. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 

1994, s. 9. 
195 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 345. 
196 V období protektorátu byl zapojen v odbojovém hnutí proti nacistickým okupantům a po druhé světové válce 

se stal vedoucím technického provozu.  V únoru 1948 se stal členem akčního výboru ČsRo za KSČ a zároveň jeho 

předsedou. V červnu 1948 stoupl v rámci ČsRo na post nejvyšší a stal se jeho ředitelem. Životopisem tohoto 

ředitele se zabýval HUBIČKA, Jiří. Kazimír Stahl. Svět rozhlasu: Bulletin o rozhlasové práci. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 2008, (20), s. 5253. 
197 Ibidem, s. 200201. 
198 HUBIČKA, Jiří. Hlas shůry aneb Vážnost ředitelská (3). Český rozhlas [online]. 24. března 2011 [cit. 2020
0505]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/hlasshuryanebvaznostreditelska37984590 
199 HUBIČKA, Jiří. Kazimír Stahl. Svět rozhlasu: Bulletin o rozhlasové práci. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 2008, (20), s. 52–54. 

https://temata.rozhlas.cz/hlas-shury-aneb-vaznost-reditelska-3-7984590
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Po Stahlovi zastával nejvyšší funkci v rozhlase František Nečásek, který byl do 

roku  1957  ústředním ředitelem ČsRo a nově vzniklé Československé televize. Byl jediným 

ředitelem, který vedl tyto instituce obě najednou.200 Za jeho působení v polovině padesátých let 

došlo k zahájení zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance rozhlasu po jeho neefektivní 

reorganizaci podle sovětského vzoru. Sám Nečásek už v roce 1954 ve svém projevu přiznal 

úskalí této reorganizace rozhlasu. Podle něj přinesla neúnosný nárůst byrokracie pro rozhlasové 

pracovníky, která práci brzdila a komplikovala.201 V roce 1957, poté, co opustil funkci ředitele 

rozhlasu a televize, se stal předsedou Československého výboru pro rozhlas a televizi 

(ČSRV).202  Úkolem výboru byla „kontrola aspektů ideověpolitických, uměleckých a 

kulturních, hospodářských a technických“.203 

Po Nečáskovi byl ředitelem v letech 1958–1959 Jaromír Hřebík. Na začátku padesátých 

let působil jako vedoucí redaktor moskevského vysílání pro ČSR  a  v předsednictvu ČSRV. 

Hřebík byl původním povoláním úředník a měl být nepochybně zárukou uplatňování vysílacích 

metod moskevského rozhlasu. Jako šéf domácího vysílání trval Hřebík v první polovině 

padesátých let na tom, aby se v rozhlase vysílaly projevy státníků bez jakéhokoliv krácení – 

jednalo se i o dvou až tříhodinové vysílání těchto pořadů.204 

Začátkem padesátých let 20. století byl rozhlasový program zahlcen budovatelskou 

tematikou, častými projevy politiků a ztrácely se z něj svébytné rozhlasové formy  jako 

                                                           
200 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 244.  
201 V  letech 1948–1953 se stal přednostou kulturního a tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. Byl 

úzkým spolupracovníkem Klementa Gottwalda. Z této funkce napsal o prezidentovi také řadu publikací včetně 

jeho monografií. V první polovině padesátých let byl také tajemníkem ÚV KSČ. Uvádí v článku HUBIČKA, Jiří. 

František Nečásek (vl. jm. Wagenknecht). In: Svět rozhlasu: Bulletin o rozhlasové práci. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 2013 (30), s. 74–76. 
202 HUBIČKA, Jiří. Ještě k dávným ředitelům… František Nečásek. Český rozhlas [online]. 20. května 2011 [cit. 

20200507]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/jestekdavnymreditelumfrantiseknecasek7984600 
203  HUBIČKA, Jiří. František Nečásek (vl. jm. Wagenknecht). In: Svět rozhlasu: Bulletin o rozhlasové práci. 
Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2013, (30), s. 75. 
204 HUBIČKA, Jiří. Z galerie ředitelů. Český rozhlas  [online]. 10. červen 2011 [cit. 20200224]. Dostupné z: 

https://temata.rozhlas.cz/zgaleriereditelu7984645  

https://temata.rozhlas.cz/jeste-k-davnym-reditelumfrantisek-necasek-7984600
https://temata.rozhlas.cz/z-galerie-reditelu-7984645
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rozhlasová hra nebo rozhlasová četba. V tomto období byly velkým tématem ve vysílání 

politické procesy. Rozhlas přenášel  reportáže a komentáře přímo ze soudních síní. Vysílal 

i rozhovory  s prokurátory, soudci, ale také například názory pracujících obyvatel, kteří 

požadovali pro obviněné nejvyšší tresty. Rozhlas se tak masivně podílel na šíření propagandy 

KSČ a přispíval k atmosféře strachu ve společnosti.205 Vysílal mj. politický proces s generálním 

tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským, který byl odsouzen  za velezradu  k  trestu  smrti. 

Rozhlasové médium přenášelo i projev prezidenta Gottwalda z celostátní konference KSČ 

v prosinci 1952. Ten byl vysílán několik dní po popravě Slánského, kterého označil jako šéfa 

spikleneckého centra.206  

Díky nezáživnému programu a také celkovému zaměření rozhlasového vysílání v první 

polovině padesátých let docházelo k odvracení posluchačů od Československého rozhlasu. 

Počet domácností vlastnících rozhlasové přijímače stále rostl, avšak někteří posluchači obrátili 

svůj zájem na poslech zahraničních stanic.207 ÚV KSČ v tomto případě apeloval na rozhlas, aby 

se zvedla pestrost a přitažlivost programu. První tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný ve svém 

projevu během zasedání ÚV KSČ na konci roku 1953 kritizoval rozhlas za suchost 

programových obsahů, které pak vedou k jeho neúčinnosti v boji proti nepřátelské propagandě. 

Novotný žádal, aby rozhlas citlivěji reagoval na zájmy a přání posluchačů.208 Nové trendy ve 

vysílání se více projevily až po odhalení zločinů stalinismu v druhé polovině roku 1956. Také 

profesionalizace mladých novinářů vedla ke změnám ve vysílání (například již nebyly vysílány 

projevy státníků v nesestříhané podobě, rozvíjela se opět původní rozhlasová tvorba a vznikaly 

                                                           
205 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 236. 
206 Archiv Českého rozhlasu. Fond AF. Projev Klementa Gottwalda na celostátní konferenci KSČ, nahrávka z 24. 

2. 1948. 
207 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 240; KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010, s. 155–156. 
208 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 239–240. 
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kontaktní pořady), které postupně vedly k narůstající kvalitě vysílání a nové typy pořadů si 

získávaly oblíbenost u posluchačů.209 

 

2.2.3.  Československý rozhlas v šedesátých letech 20. století 

V průběhu šedesátých let se politika KSČ začala postupně měnit. Také v rozhlase se od 

poloviny šedesátých let zřetelně měnila koncepce pořadů, které vyvrcholily v období pražského 

jara v roce 1968. Pod vlivem politických změn docházelo k postupné liberalizaci poměrů ve 

společnosti. Byla to média včetně rozhlasu, která přispěla k urychlení a prohloubení 

demokratizačního procesu.210 

V ČsRo docházelo ke změnám od první poloviny šedesátých let, což souviselo i s jeho 

vedením, které udávalo směřování rozhlasu. V letech  1959–1967 se stal ředitelem rozhlasu 

Karel Hoffmann, který na jednu stranu byl spolehlivým aparátníkem, ale na druhou stranu i 

odborníkem na rozhlasovou činnost a jeho podřízení měli za jeho působení určitou volnost.211 

Nelze mu také upřít, že pod jeho vedením došlo v rozhlasu ke kladným změnám. Ke kvalitě a 

pestrosti zpravodajství přispělo i to, že kromě agenturních zpráv od domácí ČTK a sovětské 

agentury TASS byly k dispozici i zdroje renomované britské agentury Reuters a také nejstarší 

mezinárodní agentury AFP.212 

Kurz, který zastával rozhlas za Hoffmannova  vedení, ukazuje jeho rozhlasový projev 

z června 1963 z celozávodní schůze KSČ, v kterém se zasazoval o opětovné potvrzení role KSČ 

                                                           
209 VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie Českého rozhlasu. Příspěvek k 70. výročí. Praha: Český rozhlas, 

1993, s. 86–88. 
210  ČORNEJ, Petr. Pražské jaro 1968 (Vstupní esej). In: Pražské jaro 1968. Literatura   film    média. Praha: 

Literární akademie, 2009, s. 11. 
211 KOTALOVÁ, Zdenka. Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu v 60. letech. Svět rozhlasu. 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2013, (29), s. 98. 
212  JEŠUTOVÁ, Eva. Československý rozhlas a srpen 1968. Svět rozhlasu: Bulletin o rozhlasové 

práci.  Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2013, (29), s. 29. 
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v působení rozhlasu: „Rozhlas je nástroj strany, hlas strany – v zahraničním vysílání i vlády, ne 

nástroj a hlas jednotlivých skupin lidí a jejich názorů... O různých názorech je možné a správné 

diskutovat, ale názory odlišné od stanoviska strany nepatří do vysílání.“213 Ambivalence tohoto 

projevu se vyznačovala tím, že na jedné straně žádal striktní plnění pokynů a hesel podle ÚV 

KSČ, na druhé vnášel požadavek otevřené kritiky, který nedával redaktorům mnoho možností, 

jak tyto podmínky splnit.214 V oblasti publicistiky však stejně postupně docházelo k rozvoji 

společenskopolitické kritiky a vznikaly tzv. problémové (analytické) pořady, které ji 

podporovaly.215  Rozhlasový program se v šedesátých letech vyznačoval větší živostí, 

obsahoval více rozhovorů a reportáží.216  Tato kvalitativní změna probíhala paralelně 

s liberalizačním vývojem v tisku i televizi, který kulminoval především v druhé polovině 

šedesátých let 20. století. 

V rámci procesu tzv. konsolidace společnosti na přelomu 60. a 70. let byla přeobsazena 

vedoucí místa v rozhlase. Opět byla zpřísněna kontrola nad médii, byli propuštěni pracovníci 

rozhlasu spojovaní s reformními snahami v roce 1968. Tyto personální změny předznamenaly 

vývoj rozhlasu za „normalizace“. Reformní nálada v ČsRo se projevila nejen v oblasti 

publicistiky:  „Hlavní správa tiskového dohledu stále cenzuruje, ale klesá počet zakázaných 

témat a přestupky se řeší mírnějšími postihy. Začíná se uplatňovat nový styl reportážních 

rozhovorů. Přirozenější způsob projevu a nezávislejší pohled na skutečnost činí rozhlas 

                                                           
213 Archiv Českého rozhlasu. Fond HM, Celozávodní schůze KSČ – projev Karla Hoffmanna. Dne 20. června 

1963, bez paginace. 
214 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 299. 
215 Na počátku srpnové okupace nechvalně proslul Hoffmann jako ředitel Ústřední správy spojů, kdy nařídil svým 

podřízeným, aby vypnuli vysílače 21. srpna před druhou hodinou ráno. Rozhlas tak nemohl odvysílat schválené 

prohlášení ÚV KSČ, které četl hlasatel Fišer, ale po několika větách byl signál přerušen.  Projev však slyšeli 

posluchači rozhlasu po drátě. Později v noci však bylo obnoveno spojení a rozhlas odvysílal stanovisko všem 

posluchačům. Popis událostí počátku srpnové okupace uvádí PACNER,  Karel. Osudové okamžiky 

Československa. Čtvrté, doplněné a rozšířené vydání. Praha: Plus, 2018, s. 380; JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od 
mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 339–340. 
216 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 330. 
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přitažlivějším a vlivnějším.“217  V roce 1966 byl cenzurní úřad HSTD transformován na 

Ústřední publikační správu, proti jejím rozhodnutím bylo možné se v souladu  s platnou 

legislativou odvolat.218 

Média přispívala k názorově uvolněné atmosféře a podporovala prostor k veřejné diskuzi. 

Tohoto procesu uvolnění a narůstající svobody médií se KSČ obávala a uvědomovala si její 

vliv na společnost. V roce 1966 proběhl XIII. sjezd KSČ,  kde  byla  v některých projevech 

projednávána problematika rozhlasu. Byla zde poskytována různá doporučení ke směřování 

ČsRo. V těchto dokumentech byly patrné obavy z narůstajícího kritického tónu médií a jejich 

liberalizace219. Týkalo se to i  rozhlasu jako důležitého média demokratizačního hnutí. Výrazem 

snahy o posílení komunistických pozic byl naléhavý sjezdový apel Antonína Novotného na 

„stranickou odpovědnost“ reportérů. Šéf strany se snažil soudruhy v rozhlase přivést na „ducha 

stranické linie“ proto, že už tehdy zjevně panovaly odstředivé tendence, které rozhlas 

odpoutávaly od mocenského centra: „Vzrůstající společenská úloha tisku, rozhlasu a televize 

zvyšuje nároky na činnost novinářů a publicistů, jejich stranickou odpovědnost za to, aby jejich 

práce  působila vyhraněně v duchu stranické linie rozvoje socialistické společnosti a měla 

vysokou politickou, odbornou i kulturní úroveň. Odpovědnost za úroveň a práci  tisku nesou 

i jeho vydavatelé, státní a společenské organizace a instituce. Stranické orgány i naše veřejnost 

oprávněně kritizovaly v uplynulém období některé publicisty za nepochopení jejich 

společenské odpovědnosti…“220  Tento ideologický zápas o rozhlas však Novotného vedení 

prohrálo. 

                                                           
217 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 289. 
218 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 
1. Praha: Grada, 2011, s. 292. 
219 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vliv KSČ na Československý rozhlas od konce 60. do poloviny 70. let 20. století. In: 

HUBÁLEK, Tomáš. Sborník ze VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů 

v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2018, s. 5657. 
220  Teze pro přípravu  XIII. sjezdu Komunistické strany Československa.  XIII. sjezd Komunistické strany 

Československa: Praha 31. května  4. června 1966. Praha: Svoboda, 1966, s. 37. 
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Renesance  v rozhlase znamenala pestřejší programovou nabídku, ve vysílání 

jednotlivých stanic se objevila větší uvolněnost, více kritického tónu, odvaha zavést nové 

pořady a navázat bližší kontakt s posluchači. Projevilo se to například v pořadech, jejichž 

součástí byly dopisové ohlasy, soutěže a ankety. Rozhlasové relace obsahovaly větší živost, 

více publicistiky, rozhovorů a reportáží.221 Otevřenější přístup se projevoval také přirozenějším 

a civilnějším projevem moderátorů.222 

Rozhlas přinášel posluchačům především informační funkci, zprostředkovával také 

zábavu a umění. Populární byla četba na pokračování, časté byly přenosy oper, koncertů a 

divadelních her.223  Humorné pořady vznikaly v redakci humoru a satiry: kabarety, estrády, 

satirická pásma a také silvestrovské večery.224 V tomto období se rozvíjela rozhlasová hra „jako 

umělecký projev vlastní rozhlasovému médiu“.225  Díky tvůrčím silám dramaturgie a režie 

v dramatickém vysílání došlo „k renesanci rozhlasové hry“.226 Hudební oblast vysílání začaly 

ovlivňovat především trendy v moderní taneční a zábavné hudbě, zdrojem inspirace byla hudba 

ze Západu. Postupně rozhlas více zařazoval do programové skladby hudební skupiny 

anglosaské provenience, ale také československé interprety z oblasti popmusic. Nárůst podílu 

moderní hudby v programu rozhlasu přispěl k jeho zvyšující se popularitě.227 

                                                           
221 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vliv KSČ na Československý rozhlas od konce 60. do poloviny 70. let 20. století. In: 

HUBÁLEK, Tomáš. Sborník ze VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů 

v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2018, s. 57. 
222  Problematikou Československého rozhlasu v 60. letech 20. století se zabývá sborník:  MARŠÍK,  Josef  a 
HRAŠE, Jiří: Bílá místa rozhlasové historie. Příspěvky a svědectví k 60. letům v Československém rozhlase, 1. 
vyd. Praha: SRT, 1999.  
223 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vliv KSČ na Československý rozhlas od konce 60. do poloviny 70. let 20. století. In: 
HUBÁLEK, Tomáš. Sborník ze VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů 

v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2018, s. 57. 
224 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2003, s. 305. 
225  BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 
Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 270. 
226 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2003, s. 334. 
227 Ibidem, s. 332. 
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Postupně měla veřejnost větší odvahu projevovat svoje názory, nejznámějším projevem 

nově získané svobody byl manifest Dva tisíce slov z léta 1968, který sepsal Ludvík Vaculík. 

V červnu 1968 byl zrušen statut Ústřední publikační správy a cenzura pak  byla úpravou 

tiskového zákona označena za nepřípustnou. 

V šedesátých letech vysílal dál rozhlas po drátě, který nechal stát vybudovat na začátku 

padesátých let a měl původně sloužit k propagandistickým účelům jako součást případné 

obrany státu před nepřítelem.228 Po invazi vojsk Varšavské smlouvy bylo možné po určitý čas 

podávat informace o událostech v Československu pouze prostřednictvím drátového 

rozhlasu.229 

Nástup Miloše Marka v roce 1967 do funkce ústředního ředitele znamenal opětovné 

přitvrzení stranickosti a obnovení strnulého modelu fungování rozhlasu. Snahu o zastavení 

obrodného procesu projevil Marko, který vedl rozhlas od ledna 1967 až do července 1968. 

V této době však již nenašel v útvarech vedení i ostatních složkách dostatečnou podporu svého 

úsilí o zvrat poměrů.230 V období pražského jara zaujímal kolísavá stanoviska mezi reformními 

snahami Dubčekova vedení a názory slovenských konzervativních politiků, tato ambivalence 

se promítala do řízení rozhlasu. V ČsRo bránil reformním snahám v programu i obsazování 

redakcí, avšak jeho počínání nebylo příliš úspěšné.231 Markovou nekompetentností ve funkci 

ředitele rozhlasu se zabýval celonárodní výbor KSČ a poté byl nadřízenými orgány odvolán.232 

                                                           
228 Rozhlas po drátě zmiňuje publikace: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých 

médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 9788024730288; 
JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, ISBN 8086762009. 
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010.  
229 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., 
upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, s. 270. 
230 Marko byl slovenským novinářem a ideologem. Zlomovým okamžikem v jeho kariérním postupu byl jeho 

pobyt v Moskvě ve funkci zpravodaje ČTK v první polovině 60. let. Do Československa se vrátil v roce 1964 už 

jako oblastní ředitel Slovenského rozhlasu a první náměstek ústředního ředitele ČsRo. In: Ibidem. 
231 Ibidem. 
232 JEŠUTOVÁ, Eva. Československý rozhlas a srpen 1968. Svět rozhlasu. Praha, 2013, (29), s. 28–29. 
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Na jeho místo nastoupil v červenci 1968 politik – zastánce reformního křídla KSČ – Zdeněk 

Hejzlar. Člena ÚV KSČ vynesla do funkce řízení rozhlasu vlna politického nadšení, která 

nastala v polovině roku 1968.233 Dne 21. srpna, což bylo na počátku okupace, nebyl přítomen 

v rozhlase vzhledem k pracovní návštěvě v Bratislavě a po svém návratu dal svolení použít 

k vysílání mimořádné studio v krytu na Žižkově, když už nebylo možné uskutečňovat přenosy 

z budovy rozhlasu na Vinohradech.234 Na konci září 1968 byl Hejzlar z pozice ředitele odvolán 

vládou, což bylo již po dvou měsících řízení této instituce.235 

 

2.2.4.  Rozhlas a srpnová okupace v roce 1968 

Reformní snahy progresivně  orientovaného vedení KSČ vyvolávaly znepokojení 

sovětských komunistů i jejich kolegů v ostatních satelitních zemích a také konzervativních 

československých komunistů.  Na konci června 1968 se českoslovenští představitelé včetně 

prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka setkali v Čierne nad Tisou se sovětskými 

zástupci a zavázali se zvrátit reformní proces pražského jara, což zahrnovalo i znovuzískání 

kontroly nad sdělovacími prostředky včetně rozhlasu.236  Ani bilaterální jednání neodvrátilo 

Sověty od srpnové okupace, protože i po tomto setkání reformní proces v Československu 

nadále vrcholil.237 

Rozhlas hrál při srpnových událostech v roce 1968 důležitou funkci informátora, 

organizátora a stmeloval veřejnost. Vojenská intervence v roce 1968 byla historickým 

                                                           
233 HUBIČKA, Jiří. Zdeněk Hejzlar. Svět rozhlasu: Bulletin o rozhlasové práci. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 2011, (26), s. 42. 
234 Ibidem, s. 43–44. 
235 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., 
upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, s. 314. 
236 BEDNAŘÍK, Petr a Martin GROMAN. Role vysílacích médií v období let 19681969. KÖPPLOVÁ, Barbara, 

VOLÁK, Radim a ed. Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 2008, s. 22. 
237 PAUER, Jan. Praha 1968: vpád Varšavské smlouvy: pozadí  plánování  provedení. Praha: Argo, 2004, s. 57–

59. 
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mezníkem, kdy rozhlas stejně jako při květnovém povstání v roce 1945 sehrál významnou roli. 

Vysílal z utajených míst, která vojska nevypátrala.238  Z hlavní budovy rozhlasu v Praze  na 

Vinohradech bylo zahájeno vysílání až 9. září 1968, když ji přestali vojáci okupovat.239 Rozhlas 

se stal pod vedením  ředitele Hejzlara zásadním dějištěm a symbolem odporu proti vojenské 

okupaci a následného mocenského zápasu ve státě. 

Vojenské obsazování intervenčními vojsky probíhalo podle plánu a okupačním vojákům 

nebyl kladen vojenský odpor. Strůjci intervence však narazili na zásadní občanský odpor 

veřejnosti. Podle plánu měli zaměstnanci Československého rozhlasu přečíst zvací prohlášení 

vysvětlující zásah intervenčních vojsk v Československu, ale hlasatelé odmítli zvací dopis do 

vysílání zařadit. Vedení KSČ se podpisem Moskevského protokolu zavázalo ovládat prostředky 

masové komunikace240, proto v září 1968 opětovně zavedlo cenzuru. Za tímto záměrem vznikl 

Úřad pro tisk a informace (dále ÚTI). Redaktoři v médiích však mohli ještě krátké období 

pracovat svobodně, neboť ÚTI ještě dostatečně neplnil účel. Vedení vládnoucí strany 

odstartovalo po sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969 masivní personální čistky v médiích.241 

Opětovné zavedení cenzury a tyto  čistky měly jediný cíl: upevnit postavení KSČ jako 

rozhodujícího subjektu řízení a kontroly tisku, rozhlasu a televize.242 

 

                                                           
238  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj rozhlasového vysílání jako kulturní změna.  Praha, 2012. Diplomová práce. 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce Hubáček, Ondřej, s. 54–55. 
239 Pražské jaro. Historie Radia Praha. Český rozhlas [online]. 12. srpna 2016 [cit. 20200425]. Dostupné z 
https://archiv.radio.cz/cz/static/historieradiapraha/prazskejaro 
240 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vliv KSČ na Československý rozhlas od konce 60. do poloviny 70. let 20. století. In: 

HUBÁLEK, Tomáš. Sborník ze VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů 

v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2018, s. 58. 
241  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj rozhlasového vysílání jako kulturní změna.  Praha, 2012. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce Hubáček, Ondřej, s. 43–44. 
242  BITTMAN, Ladislav a Hermenegilda SYMŮNKOVÁ. Manipulátoři: o technikách bojů lži proti pravdě a 

nenávisti proti lásce. Praha: Karolinum, 1992. 

https://archiv.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/prazske-jaro
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2.2.5.  Československý rozhlas za „normalizace“ od roku 1969 do roku 1975 

Po srpnové okupaci v roce 1968, během které někteří rozhlasoví pracovníci operativně 

zajišťovali vysílání, se snažil komunistický režim rozhlasové médium dostat rychle pod svou 

kontrolu.243 Nová moc brzy pochopila, jak velký potenciál pro ni rozhlas jako médium má. Šlo 

jí o jeho mocenské ovládnutí, které předpokládalo podřízení personálu a zajištění názorového 

monopolu. Oficiálně se  pak  mluvilo o obnovení dominance KSČ. První tajemník ÚV KSČ 

Gustáv Husák to vyjádřil na XIV. sjezdu ÚV KSČ s odstupem necelých dvou let od okupace 

takto: „Jedním z prvních úkolů po dubnovém plénu ústředního výboru po roce 1969 bylo 

obnovit vedoucí úlohu strany v této oblasti…“244 Personální čistky byly zdůvodňovány údajnou 

profesionalizací: „Dnešní etapa klade zvýšené nároky na působení masových sdělovacích 

prostředků. Vyžaduje urychleně zvýšit profesionální úroveň, aby obsah novin a časopisů, 

vysílání rozhlasu a televize byly nejen v duchu politiky strany, což je prvořadé, ale i pestré, 

přitažlivé, aby sloužily výchově, poučení i zábavě.“245 

Na  vedoucích pozicích byli vyměněni téměř všichni pracovníci. Nové vedení v čele 

s ústředním ředitelem Bohuslavem Chňoupkem se veřejně distancovalo od jednání rozhlasu 

během okupace. Chňoupek vedl rozhlas od června 1969 do září 1970. Před tím byl v letech 

1967–1969 náměstkem ministra kultury a informací.246 V roce 1969 se stal členem ÚV KSČ 

jako stoupenec „normalizačního“ vedení KSČ a Gustáva Husáka. Bohuslav Chňoupek 

uskutečnil v rozhlase první vlnu čistek. Vzápětí po svém nástupu na post ředitele rozhlasu 

zbavil funkce náměstka pro koordinaci programu Rostislava Běhala a na místo svého náměstka 

                                                           
243 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vliv KSČ na Československý rozhlas od konce 60. do poloviny 70. let 20. století. In: 

HUBÁLEK, Tomáš. Sborník ze VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů 

v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2018, s. 59. 
244 HUSÁK, Gustáv. Zpráva o činnosti strany a vývoji společnosti XIII. sjezdu KSČ a další úkoly strany.  XIV. 
sjezd komunistické strany Československa, 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971, s. 64. 
245 Ibidem, s. 64. 
246 BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Československého rozhlasu. 1. vyd. Praha: Český 

rozhlas, 1992, s. 148,  105–106. 
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a zároveň ředitele Českého rozhlasu dosadil Karla Hrabala. Odvolal také další vedoucí 

pracovníky, mezi nimi byli kupříkladu náměstek pro publicistiku a zpravodajství Igor 

Kratochvíl, náměstek pro literární a zábavné pořady Josef Balvín.247 Odchod velkého množství 

zaměstnanců znamenal propad kvality rozhlasového vysílání. Za svého působení v nejvyšší 

funkci rozhlasu stihl také spustit stranické prověrky, které byly zahájeny v dubnu 1970.  Byla 

zřízena komise pro výměnu členských legitimací KSČ. Bilancí této výměny byla redukce počtu 

členů KSČ v rozhlase, na konci roku 1971 zůstalo členy organizace kolem 40 % z původního 

stavu.  Většina pracovníků, kterým bylo odebráno členství v KSČ, byla  z rozhlasu také 

propuštěna.248  Noví zaměstnanci rozhlasu byli sice kádrově prověřeni, ale často odborně 

nezkušení, což se podle některých autorů podepsalo na úrovni rozhlasové produkce, především 

ve zpravodajských a publicistických pořadech.249 

Signifikanci rozhlasu pro nový politický režim podtrhovalo i celkové rozšíření vysílání. 

Zakládání nových stanic vycházelo z nové federální struktury státu. Během tohoto období došlo 

k významné programové přestavbě, ČsRo vysílal na pěti programových okruzích. Kromě 

celonárodních okruhů Praha a Bratislava začal v roce 1970 vysílat celostátní okruh Hvězda, 

který přinášel zpravodajství po celý den. V roce 1972 vznikla stanice Vltava  (na Slovensku 

existovala podobná stanice Děvín) pokrývající české území, která přinášela vážnou hudbu a 

slovesnou uměleckou tvorbou.250  Jejím cílem bylo přinášení estetických zážitků a „rozšiřování 

poznání a vzdělání socialistického člověka“.251 Programovou přestavbu označil nový ústřední 

ředitel rozhlasu Ján Riško za druhou nejdůležitější přeměnu v historii rozhlasu. Jako první měl 

                                                           
247 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 353. 
248 Ibidem, s. 354. 
249 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 
235–236. 
250 KRUPIČKA, Miroslav. Historie Českého rozhlasu: Český rozhlas v datech. Český rozhlas [online]. 2012 [cit. 
20171126]. Dostupné z: https://archiv.radio.cz/cz/static/historieradiapraha/historiecro 
251 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

s. 366. 
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na mysli přestavbu v roce 1952.252 Funkci ředitele Riško zastával v letech 1970–1989, a byl tak 

nejdéle působícím ředitelem ČsRo. Slovenský politický novinář, předtím než stanul v čele 

významného masmédia, působil od roku 1970 v sekretariátu prvního tajemníka ÚV KSČ. Byl 

představitelem nejtužší éry „normalizace“ v rozhlase. Ihned po svém nástupu pokračoval 

v procesu prověrek zaměstnanců rozhlasu a obměně pracovních sil.  Bilance počtu zaměstnanců 

v září 1971 ukázala, že z rozhlasu musela odejít kvůli „kádrové očistě“ třetina zaměstnanců. 

Prověrky se pak opakovaně objevovaly v dalších letech podobně jako periodicky se opakující 

hodnocení pracovníků rozhlasu.253 

Aby se rozhlas mohl stát bezvýhradnou ideologickou oporou „normalizačního“ režimu, 

podléhal nyní ÚV KSČ, který tak mohl přímo určovat směřování programu. Princip řízení byl 

založen na kontrole, jejíž systém byl zajištěn cenzurou prováděnou pomocí cenzurních úřadů. 

Každý pořad musel být jednotlivě schválen a předán ještě k následné kontrole. V případě 

nalezení závadného obsahu následovala sankce. Kromě toho působil ovšem i faktor 

autocenzury skrytý za pojmem systém vnitřní odpovědnosti. 

Po přechodu na centralizovaný způsob řízení byl rozhlas podroben také vnitřním 

organizačním změnám a rozčleněn do několika útvarů. Celek, který v centrální hierarchii stál 

nejvýše, byl útvar generálního ředitele –  sem spadalo Ústřední vysílání politického 

zpravodajství a publicistiky. Tento úsek vysílal na stanici Hvězda a také dodával zpravodajství 

ostatním národním okruhům. Český rozhlas byl složen z několika redakcí – sestával se z Hlavní 

redakce programu, Hlavní redakce hudebního vysílání, Hlavní redakce literárnědramatického 

vysílání, Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež, Hlavní redakce zábavy a Ústředí krajských 

studií.254  Transformace se dotkla i oddělení zahraničního vysílání, aby lépe sloužilo jako 

                                                           
252 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

s. 365. 
253 Ibidem, s. 353. 
254 Ibidem, s. 358. 
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propagandistický nástroj. S tím byl spojen počátek monitorovacího oddělení jako součásti 

stanice Radio Praha. Monitorovací úsek prováděl odposlech stanic vysílajících ze zahraničí 

v češtině, například Svobodné Evropy.255 

Dokument  Poučení z krizového vývoje   ve straně a společnosti  po XIII. sjezdu KSČ 

schválil Ústřední výbor KSČ v prosinci 1970 a stal se politickou směrnicí závaznou pro 

následující období.256 Tento dokument fungoval jako vzor pro oficiální politickou komunikaci 

a také byl směrnicí pro interpretaci událostí srpna 1968. Podle něj pravicové síly v čele 

s Dubčekem ovládly masové prostředky a pomocí nich celou společnost, ale  pro dosažení 

„normalizace“ se je podařilo vymanit z vlivu těchto pravicových sil.257 Prostředkům masové 

propagandy včetně rozhlasu připisuje tzv. Poučení důležitou roli: „Sdělovací prostředky, tisk, 

rozhlas, televize, film, jsou nesmírně důležitým nástrojem moci a masové politické výchovy, 

který se nikdy nesmí vymknout řízení a kontrole marxistickoleninské strany a socialistického 

státu, nemáli se věc socialismu dostat do vážného nebezpečí.“258 

XIV. sjezd ÚV KSČ na konci května 1971 manifestoval vítězství nové mocenské 

garnitury v bitvě o rozhlas. Husák o něm mluvil (vedle televize a tisku) jako o „mocné zbrani“. 

Nešetřil expresionistickými výlevy, když líčil, že ho „bylo třeba vyrvat z rukou rozvratných 

skupin a dát je[j] do služeb pracujícího lidu a společnosti“.259 Následovala pak zpráva člena ÚV 

KSČ Miroslava Válka, který se holedbal množstvím rozhlasových koncesí v Československu, 

                                                           
255 Normalizace. Historie Radia Praha.  Český rozhlas [online]. 12. srpna 2016 [cit. 20200425]. Dostupné z 
http://www.radio.cz/cz/static/historieradiapraha/normalizace 
256 Publikace byla vydávána vícekrát, tato disertační práce cituje z obsáhlejšího vydání z roku 1971: Poučení z 

krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ: Rezoluce k aktuálním otázkám jednoty strany. Praha: 
Svoboda, 1971. 
257 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ: Rezoluce k aktuálním otázkám jednoty 

strany. Praha: Svoboda, 1971, s. 93. 
258 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ: Rezoluce k aktuálním otázkám jednoty 

strany. Praha: Svoboda, 1971, s. 75. 
259 HUSÁK, Gustáv. Zpráva o činnosti strany a vývoji společnosti XIII. Sjezdu KSČ a další úkoly. XIV. sjezd 
Komunistické strany Československa: Praha 25. května  29. května 1971: [sborník referátů, dokumentů a rezolucí 

ze sjezdu]. Praha: Svoboda, 1971, s. 64. 
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jimiž prý předčí v relativním počtu i Nizozemí a Itálii.260  V politice KSČ vůči rozhlasu 

znamenal sjezd jednak potvrzení nově nastoleného pořádku, ale také postulování potřeby 

udržování ideologické a stranické linie v rozhlase i pro další období. Pro přímé a naprosté 

podřízení rozhlasu nejvyššímu stranickému vedení mluví i fakt, že Husákův triumfalistický 

projev byl široce recipován vedením rozhlasu. Jestliže Husák mluvil o rozvíjení 

„socialistického uvědomění“ všech vrstev obyvatelstva jako o jednom z hlavních poslání 

masmédií, převzal přímo tuto rétorickou figuru v publikaci k padesátému výročí další ředitel 

rozhlasu Riško. Při popisu konkrétního naplňování politických direktiv od stranického vedení 

se rozepsal na téma probouzení „socialistické[ho] uvědomění člověka“: „Stavby mládeže, 

výstavba nových velkých závodů, vodní díla na řekách, tam všude rozhlas byl a pomáhal, 

chválil a organizoval“.261  Jeho výrok zároveň odráží naplnění jedné z hlavních politických 

výzev, totiž aby rozhlas provázel dělníky při jejich každodenní činnosti. 

Na XIV. sjezdu KSČ bylo požadováno jednostranné zaměření rozhlasu na cíle 

komunistické politiky, které by prakticky znamenalo návrat k poúnorovému období a agitaci 

padesátých let. Čistý důraz na stranický profil vysílání by však po prodělaných následcích 

invaze a politickém převratu posluchače spíše odrazoval, nežli získal jejich přízeň. Kromě toho 

se následkem konzumních trendů a vývojových tendencí v hudebním odvětví na Západě, které 

do Československa pronikaly se zpožděním, měnily potřeby a očekávání posluchačstva. ČsRo 

nasadil vysoký standard v šedesátých letech jak v hudební produkci, ale i v umělecké a literární 

tvorbě, kterou si posluchači velmi oblíbili.262 

                                                           
260  VÁLEK, Miroslav. XIV. sjezd Komunistické strany Československa: Praha 25. května   29. května 1971: 

[sborník referátů, dokumentů a rezolucí ze sjezdu]. Praha: Svoboda, 1971, s. 92. 
261 HRABAL, Karel. Na okraj rozhlasové padesátky. In: RIŠKO, Ján a kol. Padesát let Československého rozhlasu 

– dvacet pět let socialistického rozhlasu: [jubilejní publikace]. Praha: Československý rozhlas, s. 18. 
262 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2003, s. 289. 
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Husák si byl zjevně tohoto faktu vědom a snažil se přizpůsobit, jak je vidět z jednoho 

detailu jeho projevu: „Dnešní etapa […] vyžaduje urychleně zvýšit profesionální úroveň, aby 

obsah […] vysílání rozhlasu byl[y] nejen v duchu politiky strany, což je prvořadé, ale i pestr[ý], 

přitažliv[ý], aby sloužil[y] výchově, poučení i zábavě“263.  Citovaná formulace měla 

představovat pobídku pro určitou volnost v rozhlasové tvorbě, či naznačovala svébytnost, např. 

zábavných pořadů od politického dění, či záměrného ideologického působení. Byl to apel spíše 

vyvozený ze zkušenosti z vysílání, které přílišnou loajalitou vůči politické moci vyvolalo 

v padesátých letech více škody než užitku. Podle názoru některých odborníků si v této době ve 

sféře rozhlasové dramatiky udržel rozhlas slušnou úroveň hlavně díky dramatizaci klasických 

děl. Původní tvorbě se dostalo sice finanční podpory, ale důležitým kritériem pro hodnocení 

úrovně umělecké však byly ideologické požadavky. Kvalita rozhlasových her byla pod vlivem 

těchto požadavků a následkem personální čistky přinejmenším sporná.264 

Vysílání nemohlo být myšleno bez ideologické zátěže, pokud mělo probíhat 

v prokádrovaném prostředí instituce ovládané přímo z politického centra, jejíž pořady 

procházely jednotlivě na několika stupních cenzurou. Na XVI. sjezdu ÚV KSČ se už Husák 

k obsahu rozhlasového vysílání v tomto smyslu nevyjadřoval. Bylo to dáno tím, že se 

v rozhlasu mezitím prosadily posluchačsky oblíbené pořady, např. jako v televizi uváděné 

různé seriály či zavedené sportovní nebo kulturní formáty, a nebylo proto potřeba zmiňovat 

nevyváženost, ale spíše regulovat a omezovat tvůrčí spontaneitu. 

Literárnědramatické redakce a také redakce připravující vážnou hudbu produkovaly ve 

velké míře kvalitní repertoár, a to zejména v oblastech, ve kterých těžily z hodnot přebíraných 

                                                           
263 HUSÁK, Gustáv. Zpráva o činnosti strany a vývoji společnosti XIII. sjezdu KSČ a další úkoly strany.  XIV. 
sjezd komunistické strany Československa, 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971, s. 64. 
264 VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie Českého rozhlasu. Příspěvek k 70. výročí. 1. vyd. Praha: Český 

rozhlas, Studijní a výzkumné odd., 1993, s. 103; JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi 

desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 394. 
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z klasického odkazu (jak světovou literaturu, tak českou klasiku). V pohádkové tvorbě došlo na 

počátku „normalizace“ k navázání na kontinuitu šedesátých let, kdy se prosadila autorská 

pohádka a byly často uváděny také klasické pohádky od prověřených autorů. Úroveň si udržel 

pořad vzniklý v šedesátých letech s názvem Meteor. Pořad pro mládež měl v řadách autorů 

odborníky orientující se v záplavě vědeckých objevů. Stejně jako v uměleckých pořadech pro 

děti a mládež byla i v pořadu Meteor vysílána tvorba zakázaných, ale talentovaných autorů, 

kteří publikovali svá díla pod různými pseudonymy. Původní rozhlasová tvorba byla stále 

vnímána jako specifická oblast umění a dostalo se jí značné podpory, vznikl i festival Prix 

Bohemia, který oceňoval původní rozhlasovou hru.265  

V polovině sedmdesátých let vznikl seriál Jak se máte Vondrovi?, který se zařadil mezi 

nejúspěšnější pořady. Měl pozitivní recenze od vedení rozhlasu a u posluchačů byl oblíbený.266 

První tajemník ÚV KSČ Husák v roce 1976 zatím nabádal k silnějšímu angažmá pro 

„socialismus“ a upozorňoval na roli médií při vytváření veřejného mínění. KSČ se v této době 

profilovala hlavně jako ideologický strážce vysílání, který měl mj. zjevně udržovat kontrolní 

mechanismy zavedené v době tzv. konsolidace a ideologickou indoktrinaci propojovat 

s uměleckou tvorbou a se zábavou.267 Podle Husáka měly rozhlasové i televizní pořady věnovat 

více pozornosti pracujícímu člověku, dovednosti, novátorství pracujícího člověka, který bude 

nesmiřitelný k nedostatkům a bude mít tvůrčí elán.  Především dramatické seriály se věnovaly 

                                                           
265 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., 
upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, s. 343. 
266 VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie Českého rozhlasu: (Příspěvek k 70. výročí). 1. vyd. Praha: Český 

rozhlas, Studijní a výzkumné odd., 1993, s. 103; JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi 

desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 394. 
267 Důležitostí umění i zábavy se zabývá ve svém příspěvku ředitel Čs. rozhlasu v Čechách: HRABAL, Karel. Na 
okraj rozhlasové padesátky. In: RIŠKO, Ján a  kol. Padesát let Československého rozhlasu   dvacet pět let 

socialistického rozhlasu: [jubilejní publikace]. Praha: Československý rozhlas, 1973, s. 18–19. 
Ve svém projevu řeší tuto problematiku  i Gustáv Husák na XVI. sjezdu: ,,Čím lépe bude rozhlas a televize 

uspokojovat potřeby o hodnotný umělecký zážitek i dobrou zábavu, tím větší budu přínos těchto médií k růstu 

socialistického uvědomění a k utváření socialistického způsobu života.“ HUSÁK, Gustáv. Zpráva o činnosti strany 

a vývoji společnosti od XV. sjezdu KSČ a další úkoly strany, přednesené generálním tajemníkem ÚV KSČ 

soudruhem Gustávem Husákem na XVI. sjezdu KSČ dne 6. dubna 1981. Sborník hlavních dokumentů XVI. sjezdu 

Komunistické strany Československa: 6. dubna  10. dubna 1981. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1981, s. 37. 
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mytologizování obyčejného člověka, veliká popularita těchto pořadů tak naplňovala 

ideologizační záměr.268 V tomto období vznikala řada oblíbených seriálů v rozhlase i televizi. 

Při realizaci programů se přihlíželo k rámcovým směrnicím, které vydával rozhlas např. 

právě k vánočním a novoročním pořadům. Směrnice z roku 1975 zní takto: „Programy 

koncipovat v duchu závěrů XIV. sjezdu KSČ a plenárních zasedání ÚV KSČ s přihlédnutím 

k tomu, že rok 1975 byl rokem oslav 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou 

a posledním rokem pětiletky...“ 269 Mezi hlavními zásadami pro sváteční vysílání bylo uvedeno, 

že celkové vyznění vysílání má prosazovat „socialistický“ charakter vánočních svátků, vánoční 

pořady nemají navozovat sentimentální nálady.270  V  pořadech o tradičních svátcích bylo 

potlačeno jejich křesťanské pojetí, ideologie měla nahradit křesťanské symbolické univerzum. 

S tím souvisejí také (už starší) směrnice, které určovaly, že nesměly být zařazovány pořady 

oživující povědomí církevního chápání Vánoc.271 Naopak měly být upřednostňovány pořady 

úsměvného, pohodového, kontaktního a zábavného charakteru. 

 

2.2.6.  Závěr 

Rozhlas se vyznačoval stejně jako společnost v letech 1961–1971 (s přesahem do roku 

1975) dynamickým vývojem. Během  šedesátých let 20. století a především od druhé poloviny 

šedesátých let procházel rozhlas procesem liberalizace, proběhla v něm takřka „renesance“ 

                                                           
268 Normalizačními televizními seriály a jejich politickou hodnotou se zabývá historička Paulina Bren ve své knize 

Zelinář a jeho televize. In: BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. 
Praha: Academia, 2013. Šťastné zítřky (Academia), s. 240. 
Rozhlasové seriály s vysoustruhovanými modelově vytvořenými figurkami popisuje VOTAVOVÁ,  Jarmila. 
Stručný nástin historie Českého rozhlasu. Příspěvek k 70. výročí. Praha: Český rozhlas, 1993, s. 103. 
269 Archiv Českého rozhlasu. Fond HM. Rámcové směrnice pro tvorbu vánočních, silvestrovských a novoročních 

programů, 1975, s. 1. 
270 Ibidem, s. 1–2. 
271 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vliv KSČ na Československý rozhlas od konce 60. do poloviny 70. let 20. století. In: 

HUBÁLEK, Tomáš. Sborník ze VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů 

v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2018, s. 61. 
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v obsahu vysílání a vznikla řada významných pořadů. Proces změn v rozhlase zasáhla srpnová 

okupace  v roce  1968,  kdy  se  řada rozhlasových pracovníků zachovala statečně a hlasatelé 

objektivně informovali o politické situaci. Od roku 1969 pak následovaly v rozhlase personální 

čistky a tato instituce byla přímo podřízena Ústřednímu výboru KSČ.  Komunistická moc si 

uvědomila význam a dosah rozhlasu. Rozhlasové vysílání, nejvíce zpravodajské a publicistické 

pořady, bylo v některých případech zasaženo ideologickým balastem a přizpůsobovalo se 

stranické linii.272 

Rozhlas byl jak na konci šedesátých let, tak na začátku sedmdesátých let stále médiem 

v hledáčku KSČ, která se neustále snažila prosazovat kontrolu nad ním. Klíčoví proponenti její 

politiky považovali přinejmenším do poloviny sedmdesátých let rozhlas vedle tisku (používaná 

triáda v protokolech KSČ v pořadí: tisk, rozhlas, televize) za klíčový prostředek použitelný 

k utváření veřejného mínění, mobilizaci veřejnosti pro vlastní politické cíle a konečně 

i propagaci komunistického světonázoru a vlastní politiky. Směřování rozhlasu se projednávalo 

na stranických sjezdech i v dokumentech ÚV KSČ. Všechny rozhlasové pořady podléhaly 

cenzuře a autorská základna byla zúžena. Týkalo se to i vysílání pro děti, které bylo zvláštní 

projekční plochou pro uskutečňování stranické politiky. Rozhlas se měl podle názoru 

generálního tajemníka Husáka podílet na jednotném působení „na mladé pokolení při 

formování jeho socialistického vědomí a morálky“.273 

Jednostranné prosazování politických zájmů a podřízení se stranickému vedení však 

neprobíhalo vždy se stejnou intenzitou a potenciálem. Silné apely na utužení linie se 

vyskytovaly právě v době, kdy se vedení KSČ potýkalo s narušením názorového monopolu 

                                                           
272 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vliv KSČ na Československý rozhlas od konce 60. do poloviny 70. let 20. století. In: 

HUBÁLEK, Tomáš. Sborník ze VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů 

v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2018, s. 6162. 
273  HUSÁK, Gustáv. Úkoly strany při rozvoji socialistického státu a zdokonalování politického systému naší 

socialistické společnosti.  XV. sjezd Komunistické strany Československa: Praha, 12.–16.  dubna  1976.  Praha: 
Svoboda, 1977, s. 64. 
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strany na konci šedesátých let či s problémem legitimizace nového Husákova režimu po roce 

1969. Vládnoucí aparát se mohl prosadit jen tehdy, pokud k tomu měl dostatek zdrojů v podobě 

nasazení kontrolního či dokonce represivního aparátu (viz následné čistky). Od konce 

šedesátých let se v souvislosti  s technologickými změnami a rozvojem konzumu měnily 

významně vnější podmínky (změny ve společnosti) pro recepci rozhlasového vysílání u 

posluchačů. Zdá se, že původní strategie adaptace na ně nejprve KSČ pomohla k získání 

ztracené legitimity, zatímco později se vedení KSČ snažilo spíše působit proti nim. 

 

3.  Empirická a interpretační část: rozhlasové pohádky a reakce na 

společensko-politickou změnu na příkladu rozhlasového večerníčku 

v letech 1961–1971 

3.1.  Úvod  

Obsáhlá kapitola se zabývá rozhlasovým večerníčkem v letech  1961–1971. Pořad 

Dobrou noc, děti  začal vysílat v lednu 1961 a v dalších letech rostla jeho popularita, jeho 

poslechovost se pohybovala okolo tří až čtyř milionů (dětí i dospělých). Oblíbenost tohoto 

pořadu dokládá obrovský počet dopisů od posluchačů, který pokračoval i po roce 1968 a na 

začátku sedmdesátých let. 

Kapitola zjišťuje, jak se dějinný milník –  tzv. pražské jaro a srpnová okupace 1968 – 

promítly do vývoje významného pořadu pro děti, který byl poslouchán i rodiči a uváděn 

v hlavním vysílacím čase; jak se projevila změna společenskopolitického diskurzu v tematice 

a obsahu pohádek; jakým způsobem lze interpretovat vývoj rozhlasového večerníčku jako 

proces kulturní změny. Souvislost mezi rozhlasovými příběhy a politickým vývojem je 
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zkoumána na základě přímého pronikání ideologické náplně různých svátků a výročí, které 

strukturovaly rok v době vlády „státostrany“ KSČ, a nepřímo tak přispívaly k upevnění její 

moci. Před vlastní analýzou obsahu večerníčků jsou prezentovány dějiny rozhlasové pohádky 

pro děti na dobrou noc a přehled výročí a svátků slavených ve sledované době. V textu jsou 

také předkládány dobové požadavky na pohádku a krátká kapitola o dopisových ohlasech. 

 

3.2.  Dobové požadavky na pohádku 

Na základě dobových požadavků na tvorbu pro děti na přelomu 40. a 50. let měl být výběr 

pohádek prováděn s ohledem na požadavky komunistického režimu („socialistická“ výchova 

dětí). Tyto pohádky měly upřednostňovat lidové hrdiny bojující proti boháčům či překonávající 

je svou chytrostí a schopnostmi. Takto  orientovaná pohádka vycházela z dědictví lidových 

pohádek, které ve svém bohatství nabízely širokou škálu hrdinů prostého původu.274 Pod vlivem 

komunistické propagandy většinou vystupovaly v těchto pohádkách postavy hloupých, 

neschopných, směšných či boje a moci chtivých králů, namyšlených a pyšných princezen nebo 

princů.  275    Takové příběhy procentuálně výrazně převažovaly v produkovaných dílech nad 

postavami, které charakterizovaly aristokratickou tendenci, toto zaměření se pak často 

projevovalo i v pohádkách autorských (jak knižních, tak rozhlasových). 

V dobové propagandě byl také kladen důraz na to, aby pohádky obsahovaly výchovný či 

moralizující aspekt v zaměření na „socialistickou“ výchovu dětí a mládeže,276 jak upozorňoval 

                                                           
274 Dobové požadavky na tvorbu pro děti můžeme nalézt i v dobových časopisech, kde autoři prodiskutovávali 

dobovou tvorbu pro děti. Srov. KRYŠTOFEK, Oldřich. Na prahu pětiletky. Tvorba pro mládež – úkoly a výhledy. 

Štěpnice, 1948/1949, roč. 2, č. 2/3, s. 17–21. 
275 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vánoční rozhlasová pohádka v letech 1961–1977. In: HUBÁLKOVÁ, Martina. Sborník 

z VIII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 
Praha: Epocha, 2019, s. 78. 
276  DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček o Vánocích v letech 1972–1977. PETRÁŠ, Jiří a Libor 

SVOBODA. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 

84. 
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teoretik Josef Šlajer: ,,Nového způsobu řešení si vyžádá například i otázka moderní pohádky. 

Z lidových pohádek a z děl klasických vypravěčů pohádkářů (Erbena, Němcové) bude třeba 

pořídit výbory z hlediska potřeb výchovy mládeže. Úkolem bude vybrat především ty lidové 

a „klasické pohádky,  v nichž se nějak odráží někdejší skutečný život, práce, přání a tužby 

našeho lidu a které jsou odrazem třídního napětí ve feudální společnosti“.277  Příklady 

ideologizace pohádky v rozhlasovém večerníčku lze nejlépe demonstrovat na pohádkách 

vysílaných během  významných „socialistických“ výročí a zvykoslovných svátcích a jsou 

uvedené v interpretační části disertační práce (viz kapitola 3.8). 

 

3.3.  Nedělní pohádka – předchůdce rozhlasového večerníčku 

Uvádění rozhlasových pohádek bylo součástí vysílání Československého rozhlasu již od 

dvacátých let 20. století. Pohádky byly také součástí programu školského rozhlasu a 

v padesátých letech byly vysílány v rámci literárního pořadu pod názvem Kuřátko, který byl 

určen pro nejmenší školáky.278 Historii rozhlasového večerníčku předcházela tradice nedělní 

pohádky. Žánr dramatických pohádek výpravného charakteru se začal pozvolna formovat 

v druhé polovině čtyřicátých let.279  Jednalo se jak o klasická díla pohádkového fondu, tak 

o autorské pohádky včetně původní rozhlasové pohádky. První nedělní pohádky se vysílaly 

v neděli od 14 hodin a trvaly necelou půlhodinu.280 Tyto pohádky dostaly od roku 1952 své 

ustálené místo v programu, každou neděli ve 13 hodin. Čas pořadu se prodloužil na hodinu 

a získal si trvalou oblibu posluchačů. 

                                                           
277 ŠLAJER, Josef. Literatura pro děti a mládež jako prostředek socialistické výchovy. Štěpnice, 1948/1949, roč. 

2, č. 4/5, s. 53. 
278 Tschechoslowakische Rundfunk und Fernsehn. Praha: Orbis, 1959. [36]. 
279 Pohádka. Český rozhlas [online]. [cit. 20200425]. Dostupné z: 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/porady/zprava/13269 
280  DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček o Vánocích v letech 1972–1977. PETRÁŠ, Jiří a Libor 

SVOBODA. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 

7879. 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/porady/zprava/13269
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Nedělní  pohádka byla realizována v rámci vysílání pro děti a mládež. Právě v tomto 

rozhlasovém odboru vznikaly pohádky, hry a četby pro děti i rodiče a naučné pořady. V této 

redakci působili většinou vzdělaní redaktoři jako Dr. Josef Kolář a Miloslav Disman 

a renomovaní spisovatelé včele s Václavem Čtvrtkem. 

Pravidelná nedělní pohádka si udržela dostatečnou úroveň kvality i během padesátých let, 

kdy pohádky namlouvali vynikající herci a herečky, a patřila mezi nejposlouchanější pořady 

stanice Praha. V šedesátých letech bylo potřeba upravit volnější tempo, někdy až unylejší děj 

a nadměrnou délku odpolední nedělní pohádky. Měla odpovídat dobové literatuře, vývoji ve 

společnosti a především vycházet vstříc tehdejším dětem a jejich preferencím. V období 

šedesátých let prošla nedělní pohádka řadou změn, její hlavní invence byly vtip, větší švih 

a více fantazie. „Většina jich vešla do rozhlasového zlatého fondu a nejznámější se staly 

pojmem navždy také díky tomu, že v nich vesměs úspěšně účinkovali tehdejší naši nejlepší 

herci a herečky,“281 hodnotí úroveň pohádek rozhlasový historik Martin Rykl. 

V šedesátých letech psali moderní pohádky kvalitní autoři, často se jednalo i o tvůrce 

literatury pro dospělé, kteří však v těchto letech zároveň znamenali nosnou linii uměleckého 

rozvoje  v tvorbě pro děti a přispěli tak k rozvoji pohádek.282  Režírovali je například Karel 

Weinlich či Zdeněk Fuchs doprovázení vynikajícími herci, například Eduardem Kohoutem, 

Ljubou Hermanovou nebo Petrem Haničincem, vznikly tak velice kvalitní pohádky, které jsou 

známé dodnes. Například Fuchs se Zdeňkem Svěrákem natočil v roce 1963 pohádku Tři 

auta.283  Pohádka je ukázkou, že se Československý rozhlas už v tomto období vyznačoval 

značným tvůrčím prostorem, jinak by nebylo možné takovou pohádku v rozhlase  natočit. 

                                                           
281  JEŠUTOVÁ, Eva, ed. Od mikrofonu k posluchačům. Český rozhlas, Praha 2003, s. 319. 
282  TOMAN, Jaroslav. Normalizace v dětské literatuře sedmdesátých letech. WIENDL, Jan, ed. Normy 
normalizace: sborník referátů z literárněvědné konference 38. Bezručovy Opavy (11.13.9. 1995). Praha: Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 1996, s. 76. 
283 Tři auta (1963, 2012). In: Mluvený panáček [online]. 11. května 2009 [cit. 20200201]. Dostupné z: 

http://mluveny.panacek.com/rozhlasovehry/17656triauta1963.html 

http://mluveny.panacek.com/rozhlasove-hry/17656-tri-auta-1963.html
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Hlavní roli v něm hrálo staré auto ze Spojených států s názvem Mr. Ford, které mluvilo 

s americkým přízvukem a vyzývalo ke svobodnému myšlení i pohybu. Pohádka obsahovala 

svěží náboj a vtip, který ocenili i dospělí posluchači. Další takovou pohádkou bylo Tiché šlapací 

království284 z roku 1964. Zdeněk Svěrák vzpomíná: „Tam se mi splnil sen, že u toho seděly 

celé rodiny. Vysílání pohádky se několikrát opakovalo, jelikož byla politicky svobodomyslná 

a vypráví o tom, že se v království nesmí mluvit nahlas. Posluchači si to správně překládali, že 

je to o svobodě slova. Pohádka se vždycky vysílala, když byla nějaká politická změna. 

Například když lidé chtěli, aby odstoupil prezident Antonín Novotný, tak se vysílala tahle 

pohádka. Vím, že mi pak lidé říkali, my jsme to přečetli, jak jsi to myslel.“ 285  V období 

„normalizace“ byla bohužel pohádka smazána jako politicky závadná a dochovala se pouze její 

pracovní nahrávka v archivu režiséra. V roce 1988 ji tak znovu natočil Karel Weinlich pod 

názvem Kolo se zlatými ráfky. 

Ovšem to nebyla jediná pohádka, kterou Zdeněk Svěrák s protirežimními alegoriemi 

vytvořil, dalším takovým příběhem byla pohádka Krápník a Františka, která vznikla v roce 

1965 a byla unikátní tím, že se natáčela v jeskyni a byla to první stereofonní pohádka. Do jejího 

účinkování se podařilo prosadit herce Josefa Kemra, který četl hlavní roli krápníka 

Punkváka.286 Pohádka obsahuje jinotaj o dvojím světě a vypráví o hledání štěstí. „Krápník byl 

takový zkostnatělý diktátor, který nechce změny. Tahle pohádka se vysílala opakovaně 

a myslím, že ji ani nesmazali. Touto pohádkou jsem, myslím, dosáhl vrcholu.“287 Svěrák v ní 

navíc humorným způsobem parodoval bezobsažné projevy tehdejších politických představitelů, 

také se lehce snažil narážet na tvrdost komunistické policie. 

                                                           
284 Archiv Českého rozhlasu Fond APF. Vysílací protokol 24. 5. 1964, Praha 1964, bez paginace. 
285 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Zdeňka Svěráka, březen 2017. 
286 Krápník a Františka (1965, 2012). In: Mluvený panáček [online]. 11. května 2009 [cit. 20200201]. Dostupné 

z: http://mluveny.panacek.com/rozhlasovehry/5963krapnikafrantiska1965.html 
287 Ibidem. 

http://mluveny.panacek.com/rozhlasove-hry/5963-krapnik-a-frantiska-1965.html
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V sedmdesátých letech 20. století bylo prioritou rozhlasu zaměření se na  mladého 

posluchače. „Normalizační“ vedení rozhlasu se soustředilo na dětské posluchače, ale hlavní 

pozornost byla věnována dospívající mládeži. Pořady cílené na tyto posluchače měly za cíl 

nejen bavit, ale i vychovávat v duchu vládnoucí ideologie. „Produkce Hlavní redakce vysílání 

pro děti a mládež (HRDM) sestávala z části orientované na program umělecký (pohádky, hry, 

hudební pořady) a na pořady vzdělávací a publicistické. Tvarové a žánrové inovace byly patrné 

především v oblasti publicistiky.“288 

V sedmdesátých letech si vysílací čas uchovávala i tradiční nedělní pohádka. Tento pořad 

dramaturgicky připravovali Eva Košlerová, později Václava Ledvinková a Markéta Zinnerová. 

Pohádková tvorba byla oproti jiným pořadům (například hry pro mládež) více chráněna před 

jinak „všudypřítomným požadavkem ideověvýchovného působení“.289  Většina pohádek 

vycházela z klasického repertoáru, autory byli vesměs zkušení tvůrci. Někdy vytvářeli příběhy 

zakázaní autoři pod cizími jmény, například František Pavlíček nebo Hermína Franková, kteří 

psali také pro „Hajaju“.290 Režisér Karel Weinlich vzpomíná na Františka Pavlíčka. „Co ten 

těch Hajajáčků napsal, ale nikdo to nevěděl, protože Franta v rádiu nesměl dělat.“291 Hry pro 

mládež však byly vystaveny kritice daleko častěji. Vedení rozhlasu od nich žádalo větší podíl 

příběhů ze současnosti a uplatňovalo přísnější kritéria.292 

Nedělní pohádka a rozhlasový večerníček měly společnou oblíbenost u posluchačů, avšak 

v době svého vzniku na začátku šedesátých let večerníček nedělní pohádku v popularitě 

předběhl, měl více dopisových ohlasů. Tento úspěch lze vysvětlit inovativností, svižným 

                                                           
288 JEŠUTOVÁ, Eva, ed. Od mikrofonu k posluchačům. Český rozhlas, Praha: 2003, s. 386. 
289 Ibidem, s. 387. 
290  DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček o Vánocích v letech 1972–1977. PETRÁŠ, Jiří a Libor 

SVOBODA. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 
7980. 
291 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Karla Weinlicha, leden 2020. 
292 JEŠUTOVÁ, Eva, ed. Od mikrofonu k posluchačům. Český rozhlas, Praha: 2003, s. 386–388. 
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tempem, moderní krátkou stopáží. Nedělní pohádka byla inovována v šedesátých letech až 

následně po rozhlasovém večerníčku, byla jí zkrácena stopáž, bylo natáčeno více modernějších 

pohádek, které obsahovaly i komičnost a hravost. Mezi těmito dvěma pořady byly zjevné 

rozdíly: délka pořadu, frekvence, čas vysílání a každý pořad měl svého  dramaturga, který 

určoval jeho ráz.  Rozdílný byl také koncept těchto dvou pořadů, zatímco v případě rozhlasové 

pohádky na dobrou noc se nejednalo o  dialogové  scénáře, nýbrž čtené texty, které byly 

vyprávěny jedním vypravěčem. U  nedělní pohádky se jednalo  o větší dramatické dílo, kde 

vstupovalo více postav a pohádky byly více režírovány a dramatizovány. 

 

3.4.  Historie pořadu Dobrou noc, děti 

Myšlenka rozhlasového večerníčku293 se zrodila na konci padesátých let v Hlavní redakci 

pro děti a mládež, paradoxně v oddělení vědy a techniky (školský rozhlas), kde tehdy jako 

redaktor působil Josef Kleibl, jeden ze zakladatelů rozhlasového večerníčku. Od roku 1960–

1970 byl vedoucím redaktorem tohoto oddělení. Stal se popularizátorem v oboru vědy, 

pokračovatelem tradice Josefa Koláře (v letech 1960–1962 programový náměstek ústředního 

ředitele). Inicioval vznik pořadů Dobrou noc, děti  (1961),  Historia  magistra  (1964)  a  jako 

vedoucí školského vysílání se výrazně podílel na přestavbě vysílání pro školy. Dal podnět ke 

vzniku pořadu Meteor (1962), který řídil a později se podílel na jeho obsahu 28 let.294 

Večerníček Dobrou noc, děti (též nazýván „Hajaja“) patřil především v šedesátých letech, 

ale i v sedmdesátých letech 20. století mezi nejoblíbenější pořady na rozhlasové stanici Praha 

                                                           
293 Rozhlasový večerníček je termín označující rozhlasovou pohádku uváděnou každý den ve večerních hodinách, 

která představuje specifické vyprávění dětem na dobrou noc určené k jejich uspávání. Termín se nevyskytoval 

v archivních pramenech v první polovině šedesátých let ve spojitosti s rozhlasovým večerníčkem. Objevil se až 

v souvislosti se vznikem televizního večerníčku, pojem se rozšířil i pro pořad Dobrou noc, děti. 
294 BĚHAL, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 1996, s. 123.                                                                                                                   
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a byl také součástí drátového rozhlasu. V tomto období měl rozhlas jako masové médium velký 

význam a výrazně ovlivňoval způsoby trávení volného času ve společnosti (posluchači si brali 

tranzistorová rádia s sebou  na  chatu,  na  dovolenou,  poslouchali  je  v práci i při sportu). 

Večerníček vysílaný v podvečerní špičce bavil jak děti, tak i jejich rodiče.295  

Inspirací pro vznik rozhlasového večerníčku bylo pro Josefa Kleibla dílo dánského 

spisovatele Hanse Christiana Andersena a jeho skřítek Ole Zavřiočko. Tato pohádková postava 

vyprávěla dětem pohádku na dobrou noc každý den v týdnu stejně jako později Hajaja. Tyto 

pohádky s Olem Zavřiočkem byly také uvedeny v rámci rozhlasového večerníčku hned 

v prvním měsíci jeho vysílání. 296 

Nápadu na vznik nového pořadu se ujala redaktorka Vlasta Váňová Čtvrtková. Autory 

prvních pohádek byli Václav Čtvrtek, Alois Mikulka a Olga Hejná, které lze připsat zásluhy za 

vymyšlení jména pohádkovému skřítkovi – Hajaja.297 Vlasta Váňová Čtvrtková nejdříve našla 

okruh autorů, kteří byli ochotni psát texty pro nový pořad.298  Dokázala připravit scénáře 

k natáčení, což už zase byla záležitost režisérky Heleny Philippové. Dalším dramaturgickým 

krokem bylo uspořádání zkušebního poslechu v mateřských a základních školách.299 Helena 

                                                           
295 FRANC, Martin a Jiří KNAPÍK. Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha: Academia, 2013. Šťastné 

zítřky, s. 186–187. 
296 Postava Ole Zavřiočka se objevila v pořadu Dobrou noc, děti již v lednu 1961, kdy byla vysílána série pohádek 

od Hanse Christiana Andersena – Pondělní až nedělní pohádka v překladu Ondřeje Lišky a volné úpravě Vlasty 

Váňové Čtvrtkové. Srov. Archiv Českého rozhlasu. Fond D, Pondělní pohádka. Vysílací plachta  pořad Dobrou 
noc, děti, Praha 1961, bez paginace; Archiv Českého rozhlasu. Fond D, Úterní pohádka. Vysílací plachta  pořad 

Dobrou noc, děti,  Praha  1961,  bez  paginace;  Archiv Českého rozhlasu.  Fond D, Středeční pohádka. Vysílací 

plachta  pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, bez paginace; Archiv Českého rozhlasu. Fond D, Čtvrteční pohádka. 
Vysílací plachta  pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, bez paginace; Archiv Českého rozhlasu. Fond D, Páteční 
pohádka. Vysílací plachta  pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, bez paginace; Archiv Českého rozhlasu. Fond D, 
Sobotní pohádka. Vysílací plachta  pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, bez paginace; Archiv Českého rozhlasu. 
Fond D, Nedělní pohádka. Vysílací plachta  pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, bez paginace.     
297 TRUBAČOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář. Československo 1963–1967. 
PETŘÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA. Předjaří. Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních 

režimů, 2016, s. 95.  
298 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a svátečnost v letech 1961–1971. SOUKUPOVÁ, Blanka, Róża 

Godula WECLAWOWICZ Róża Godula a Grazyna Ewa KARPIŃSKA. Národy – města – lidé – slavnosti. Praha: 
Fakulta humanitních studií, 2019, s. 201. 
299 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a jeho vývoj před srpnem a po srpnu 1968. In: PETRÁŠ, Jiří a 

Libor  SVOBODA  ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968–1971.  Praha  –  České 

Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2017, s. 5152. 
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Philippová měla nápad oslovit ke spolupráci herce Vlastimila Brodského, který s nabídkou 

souhlasil. Helena Philippová byla od šedesátých let stálou externí režisérkou pořadů pro děti, 

zejména pro mateřské školy a spoluzakladatelkou a kmenovou režisérkou večerních 

minipohádek skřítka Hajaji. Překládala a editovala pro rozhlas různé francouzské pohádky, 

např. Vyprávění hraběnky d`Aulnes (1981), adaptovala do podoby seriálů pohádek klasická díla 

světové literatury. Spolupracovala také s redakcí armádního rozhlasu; v letech 1966–1969 byla 

režisérkou jejího pořadu Vinárna U Pavouka.300 

Důležitou inspirací pro vznik večerníčku byl i rozhlas Německé demokratické republiky, 

který vysílal formát krátké pohádky ve večerních hodinách.301 Nápad se zalíbil také redaktorce 

pro školy Vlastě Váňové Čtvrtkové. Manželka Václava Čtvrtka byla od roku 1964 zástupkyně 

vedoucí redakce vysílání pro školy. Pracovala zejména v oblasti pohádkové tvorby, odpovídala 

za seriál mikropohádek Dobrou noc, děti od jeho počátku do roku 1968.302 Autorem prvních 

večerníčků byl spisovatel Václav Čtvrtek např. o Kolískovi, o formanovi Šejtročkovi, Pohádky 

z mechu a kapradí. Od dubna 1953 se stal Čtvrtek zástupcem hlavního redaktora Hlavní redakce 

pro děti a mládež. Byl průkopníkem autorských pohádek navazujících  na  tradice lidových 

pohádek (například o Česílkovi, o víle Amálce). K jejich oblíbenosti přispělo rozhlasové a 

televizní ztvárnění právě ve formě večerníčků.303 

Olga Hejná patřila stejně jako Václav Čtvrtek ke kmenovým autorům pořadu Dobrou 

noc, děti.  Dlouhodobě spolupracovala  s Čs. rozhlasem a s časopisy (např. Mateřídouška, 

Ohníček, Pionýr, Zlatý máj). Patřila mezi zakladatele moderní pohádky. Hejná vydala velký 

                                                           
300 BĚHAL, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 1996, s. 194. 
301  TRUBAČOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář. Československo 1963–1967. 
PETŘÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA. Předjaří. Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních 

režimů, s. 95. 
302 BĚHAL, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 1996, s. 157. 
303 Ibidem, s. 156157. 
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počet knih, část z nich je ilustrována jejím mužem Miloslavem, některé si ilustrovala sama. Její 

práce byly často zařazovány do čítanek a sborníků.304 Právě Olze Hejné lze připsat zásluhy, jak 

již bylo zmíněno, za vymyšlení jména pro pohádkového skřítka: ,,Tenkrát byly naše děti ještě 

malé a já si vybavila, že jim říkám – půjdete hajat. Název se líbil, a tak u něj už zůstalo“.305 Ve 

hře byla důležitá také další jména, na jejichž tvorbě se podílela celá redakce, například 

Hejmund, Hajadlo, Březovec, Potemník a Brčálek. Nejpřednějšími  kandidáty na název 

vypravěče pohádek byl Vítek Modrá Čepička a Lucián, který ale nakonec neprošel 

rozhodovacím procesem, protože jméno nebylo českého původu a působil prý buržoazním 

dojmem.306 Se zmíněnými jmény vzniklo dokonce i několik zkušebních nahrávek. 

Pořad muselo odsouhlasit vedení rozhlasu, pomohl ho prosadit Ferdinand Smrčka, 

vedoucí redaktor Hlavní redakce pro děti a mládež v letech  1959–1970 a Josef Kolář. 

Rozhlasové pořady pro děti byly projednávány přímo na sjezdech KSČ, popisovány 

v usneseních ÚV KSČ nebo konferencích KSČ: „Základní programovou směrnicí v tomto 

období bylo usnesení celostátní konference KSČ z roku 1961 a závěry celostátní konference 

Čs. rozhlasu v Kokoříně z téhož roku. Ve vysílání pro děti a mládež byl zesílen důraz na jejich 

ideovou výchovu a její orientaci k odpovědné účasti na hospodářském a kulturním životě 

„socialistické“ společnosti, i na aktivnější činnost dětí a mládeže v tělovýchově a sportu.“307 

Způsob tvorby pohádek a nový útvar moderní pohádky byl probírán také na rozhlasových 

konferencích: „Otázky umělecké  realisace nové pohádky i nových inscenací  klasických 

pohádek socialistického rozhlasu byly diskutovány v roce 1962 na mezinárodním setkání 

                                                           
304 Soukromý archiv Markéty Hejné, medailonek Olgy Hejné, květen 2014. 
305Archiv Českého rozhlasu. Fond APF. HÁJKOVÁ, Petra. Dobrý večer, Hajajo Praha, nahrávka ze dne 20. 12. 

2001. Číslo nosiče: CRA03477/1. 
306  TRUBAČOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář. Československo 1963–1967. 
PETŘÁŠ, Jiří a Libor SVOBODA. Předjaří. Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních 

režimů, s. 95. 
307  Archiv Českého rozhlasu.  Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1961/1962, 

Československý rozhlas – HRDM, Praha 1963, s. 1. 
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režisérů a dramaturgů HRDM s berlínskými režiséry a dramaturgy německého demokratického 

rozhlasu.“ V úvodu pracovní ročenky HRDM je citován i pořad Dobrou noc, děti: „V estetické 

výchově výrazné místo měly i nadále pořady Dobrou noc, děti!, v nichž se s největším 

úspěchem setkalo vyprávění Z deníku kocoura Modroočka.“ 308 

Estetická výchova patřila mezi úkoly při výchově dětí a mládeže. Programové cíle 

popisovala  Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež  pro školní rok 

1962/1963:309 „Hlavní programové úkoly vysílání pro děti a mládež jsou dlouhodobé výchovné 

cíle. Proto i tento svazek Pracovní ročenky HRDM ukazuje, že nejvíce pořadů v uplynulém 

školním roce bylo věnováno komunistické výchově mládeže, její občanské aktivitě a podpoře 

činnosti PO (Pionýrská organizace), ČSM (Československý svaz mládeže). V tomto směru 

přinesl nové úkoly XII. sjezd KSČ. Soustavně a novými formami byly sledovány otázky 

vzdělání a sblížení školy se životem. K výraznější orientaci na současnou tvorbu dětí a mládeže 

došlo i ve všech dílčích redakcích.“310 

První vysílání pořadu Dobrou noc, děti se uskutečnilo 2. ledna 1961 na stanici Praha. 

Pořad získal brzy velkou popularitu u posluchačů. Již během prvního roku vysílání se 

vykrystalizovalo zaměření pořadu, pohádky měly kromě zábavní a komické také didaktickou 

funkci a začaly ovlivňovat denní rytmus dětí.311  

                                                           
308  Pohádky Z deníku kocoura Modroočka  napsal Josef Kolář pro rozhlasový večerníček, který se inspiroval 

zážitky se svým vlastním kocourem. O pár let později byl vydán knižně, v komunismu byl vydán celkem pětkrát, 

lze ho nalézt na desce Supraphonu. Díky velké popularitě byl také natočen jako televizní večerníček. 
309  Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1962/1963, 

Československý rozhlas – HRDM, Praha 1964, s. 1. 
310  Archiv Českého rozhlasu.  Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1962/1963, 

Československý rozhlas – HRDM, Praha 1964, s. 1. 
311 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a jeho vývoj před srpnem a po srpnu 1968. In: PETRÁŠ, Jiří a 

Libor  SVOBODA  ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968–1971.  Praha  –  České 

Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2017, s. 52. 
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První rozhlasový večerníček dostal název Jak Hajaja procitl. Byl pro premiéru pořadu 

napsán Václavem Čtvrtkem. Nahrávka této první rozhlasové pohádky se nedochovala stejně 

jako většina nahrávek z šedesátých let, dochoval se však text tohoto večerníčku.  

První večerníček Jak Hajaja procitl312  je představením koncepce pořadu. Objevuje se 

v něm domácí skřítek Hajaja, který se představuje jako dobrý přítel všech dětí a probudí se po 

stoletém spánku. V textu se objevují prvky, které propagovaly  hodnotové orientace 

komunistického režimu v Československu. Prostřednictvím těchto prvků byl prosazován kult 

mládí,313  ke kterému měli komunisté racionální i ideologické důvody.314  Dalším výrazným 

prvkem  v textu bylo hodnocení popisované proměny okolí jako změny k lepšímu. Tento 

pozitivní vývoj ve společnosti vyjádřilo dílo Václava Čtvrtka sděleními, že žebráci na ulicích 

vymizeli, objevily se „pohádkové kočáry bez koní“ a systémy veřejného osvětlení. Shrnutí této 

popisované změny vyjadřovalo, že současnost na začátku šedesátých let byla situována do 

pražských ulic a vypadala jako pohádka. V dalších večerníčcích skřítek Hajaja působil svým 

projevem laskavě jako kamarád dětí, kterému se mohou svěřit, ale zároveň jako rádce 

s autoritou, který měl na děti výchovný vliv.315 Spisovatelka dětské literatury Olga Hejná byla 

autorkou mnoha rozličných pohádek – jako Popletený domeček, Okřídlený sněhulák či Vzácný 

druh.316 První dochovanou nahrávkou je pohádka s názvem O měsíci a růžovém velblouďátku 

poeticky napsaná Aloisem Mikulkou, která byla poprvé vysílána 8. ledna 1961 a odvyprávěna 

                                                           
312 Text první pohádky Jak Hajaja procitl  je zajímavý pramen, díky různým škrtům a vepsaným poznámkám, 

stejně jako ostatní texty z tohoto období obsahuje razítko cenzora. Existuje ještě také další verze textu, která byla 

natočena v roce 1960 a kde vypravěč nese jméno Lucián, ale tato verze u vedení rozhlasu neprošla. 
313 Skřítek si v této pohádce běžel pro radu k dětem, protože s těmi si skřítci vždy dobře rozuměli a dokázali jim 

poradit. 
314  Za největší demonstraci kultu mládí lze za komunismu považovat spartakiády. Fenoménem spartakiád se 

podobně zabývá, srov. ROUBAL,  Petr. Československé spartakiády.  Praha:  Academia,  2016. Šťastné zítřky 

(Academia).  
315 ŠAFAŘÍKOVÁ, Dagmar: Posloucháte také pohádky na dobrou noc? Zlatý máj, 1963, číslo 4. s. 216–221. 
316 Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1960/1961. Praha 

Česko slovenský rozhlas – HRDM, 1962, s. 96100; Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce 

pro děti a mládež. Školní rok 1961/1962. Praha Československý rozhlas – HRDM, 1963, s. 104112. 
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hercem Eduardem Cupákem, který disponoval příjemným a tvárným hlasem.317 Alois Mikulka 

byl především výtvarníkem, autorem pohádkových textů, básní a próz pro děti i dospělé. Podle 

jeho slov bylo psát texty pro večerníček přirozené, celou řadu svých pohádek adaptoval právě 

pro tento pořad. V prvním roce vysílání bylo uvedeno téměř dvacet jeho pohádek, například 

výchovně humorná pohádka Ušmudlánek, dále Psíček Flíček, Ptáček Jarabáček, O strašidle a 

hlídači a Devět králů.318 Mikulka vyprávěl o svých pohádkách pro pořad Dobrou noc, děti: 

„Byly takové nejrůznější o opičácích a o všelijakých stonožkách. Psal jsem hlavně pohádky 

založené na poezii a na slovních hříčkách. Pohádka musí ujíždět jako vlak.“319  

Někteří rozhlasoví autoři dávali přednost humornějším pohádkám, zdůrazňovali komické 

situace, směšné a groteskní náměty, takovými vtipnými postavami byli tito: ironické prasátko 

od Ludvíka Aškenazyho, šnečí autobus a housenka od Ondřeje Sekory či humorná dvojice 

Spejbl a Hurvínek od Františka Nepila.320  Jmenovaní i další spisovatelé tvořili pro pořad 

pravidelně, například Eduard Petiška nebo Ivan Vyskočil. Dlouhá řada známých a oblíbených 

postav vznikla původně pro rozhlasový večerníček – patřily mezi ně pan Buřtík a pan Špejlička, 

forman Šejtroček, kocour Moodročko nebo Malý Alenáš. 

Dramatik, prozaik a divadelní teoretik Ivan Vyskočil spolupracoval v šedesátých letech 

s Československým rozhlasem – na začátku šedesátých let se vysílal pořad Slovíčko s Ivanem 

Vyskočilem, napsal také řadu rozhlasových her, z nichž nejznámější je Cesta do Úbic.321 Psal 

                                                           
317 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, O měsíci a růžovém velblouďátku. Vysílací plachta  pořad Dobrou noc, 
děti, Praha 1961, bez paginace. 
318 Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1960/1961. Praha 

Československý rozhlas – HRDM, 1962, s. 96100; Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce 

pro děti a mládež. Školní rok 1961/1962. Praha Československý rozhlas – HRDM, 1963, s. 104112. 
319  Archiv Českého rozhlasu.  HÁJKOVÁ, Petra. Dobrý večer, Hajajo. Praha, nahrávka ze dne 20. 12. 2001. Číslo 

nosiče: CRA03477/1. 
320  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj československého rozhlasu na příkladu pořadu pro děti. In: HUBÁLEK, 

Tomáš. Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti 

společenských věd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 256. 
321 MED, Jaroslav: VYSKOČIL, Ivan. [online]. In: Slovník české literatury. [cit. 20170425]. 
Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1194  

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1194
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také pro pořad Dobrou noc, děti. Známá je například jeho pohádka Výlet do Hajan322, která 

vznikla v roce 1961. Pohádka měla popularitu a byla vydána i knižně v roce 1964 ve výběru 

s dalšími rozhlasovými večerníčky s názvem Pohádky na dobrou noc. Příběh tohoto literárního 

díla je velmi nevšední a zaujal nejen dětské, ale i dospělé čtenáře. Vypravěč se v příběhu 

vypraví na výlet za dědečkem, který se jmenuje Malý Alenáš. Vezme si s sebou i přátele – „paní 

Jelínkovou, Vašíka Sloupa, Venouška Havlů a Emku Černých“ 323. Výlet do Hajan byl do roku 

1969 vysílán vícekrát. V sedmdesátých letech Ivan Vyskočil již v rozhlase nemohl působit 

a jeho díla nebyla uváděna z důvodu nastupující „normalizace“.324  Během šedesátých let 

vzniklo osm příběhů s postavou Malý Alenáš, které sám spisovatel Vyskočil uvedl. „Postavu 

Malý Alenáš jsem vymyslel právě pro ‚Hajaju‘“.325 Z první poloviny šedesátých let se nahrávky 

Vyskočilových pohádek nedochovaly, zachovaly se pouze texty těchto večerníčků. Je ale 

možné nalézt nahrávky seriálu o Malém Alenáši v podání herce Miroslava Horníčka z roku 

1970, které však z důvodu nastupující „normalizace“ nemohly být odvysílány, stejně jako 

ostatní díla Ivana Vyskočila z tohoto období.  

Pohádky Ivana Vyskočila z šedesátých let obsahovaly společenský apel, jak ilustruje 

následující citát z jeho rozhovoru: „Někdy obsahovaly ten apel, pokud šlo o odcizenost, aby 

v mých pohádkách lidé vystupovali jako mí blízcí, nikoli jako ti, co se s nimi zachází a jsou 

nějakým způsobem využívání. Používal jsem jména těch lidí, protože jsem věděl, že konkrétní 

člověk nedokáže jednat jako ten, kterého si vymyslím a tím jsem je oživoval.“326 

Prostřednictvím rozhlasových večerníčků Malý Alenáš  reagoval Vyskočil podle svých 

slov na krizi komunikace mezi lidmi a odcizenost ve společnosti, kterou ve svém okolí 

                                                           
322 Archiv Českého rozhlas. Fond D, VYSKOČIL, Ivan: Výlet do Hajan. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1961, s. 14. 
323 HEJNÁ, Olga: Pohádky na dobrou noc. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1964, s. 54. 
324 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Ivana Vyskočila, listopad 2014. 
325 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Ivana Vyskočila, listopad 2014. 
326 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Ivana Vyskočila, listopad 2014. 
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detekoval  v období, kdy tento text vytvořil. „Novela poskytuje prostor k různorodým 

výkladům, ale míří v neposlední řadě i ke čtenáři ,bezelstnému‘. Mnohé rysy sbližují Malého 

Alenáše s moderní autorskou pohádkou.“327 Obsah jeho pohádek byl dostupný pro vnímání dětí, 

slovní hříčky aktivovaly jejich fantazii i vztah k jazyku.328 

Pořad Dobrou noc, děti byl inovativní nejen svou pěti až deseti minutovou stopáží, ale 

znamenal prosazení moderní pohádky v Československém rozhlase,  jakkoliv  byly  v rámci 

tohoto pořadu vysílány i pohádky klasické. Převažovaly však moderní pohádky, v nichž 

klasické pohádkové postavy nahradila realita všedního dne a dobový slovník, prostřednictvím 

pohádek se tvůrci snažili malým posluchačům přibližovat současný svět. Vysílaly se pohádky 

o bouřce, škole, továrnách, ale i o dobových výdobytcích – o železobetonovém mostu, nových 

lokomotivách, autech a robotech, dokonce i o kosmonautovi Gagarinovi. Pořad probíhal, i když 

rozhlas vysílal důležité sportovní přenosy. Skřítek Hajaja vysílal například i z hokejového 

utkání Československo –  Kanada a spolu se sportovním komentátorem vyprávěl dětem 

originální příběh a nejen to, dokonce také s vtipem a nadsázkou spolukomentoval zápas.329  

Poslechovost rozhlasového večerníčku se pohybovala okolo tří až čtyř milionů 

posluchačů.330  Pamětníci –  posluchači „Hajaji“  v šedesátých letech, kteří poslouchali tento 

pořad v dětství – vzpomínají na rozhlasový večerníček jako na večerní chvíli ztišení a pohlazení 

po duši. Pamětnice Zora Bártová si vybavuje i konkrétní vypravěče pohádek: „Vím, že pohádky 

četl Höger, Pešek, Cupák a Vránová. Také si pamatuji na Vlastimila Brodského. Měla jsem 

z tohoto pořadu velmi příjemný dojem, těšila jsem se vždycky na další vysílání“.331 

                                                           
327  MALURA, Jan. VYSKOČIL, Ivan. Malý Alenáš. In: Slovník české literatury [online].  [cit.  201704
25]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1602  
328 Ibidem. 
329 Archiv Českého rozhlasu. Fond D: Hokejové utkání Československo – Kanada (9. 3. 1961). Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1961, s. 3. 
330 Toto číslo je odhad, který uvádí dobový tisk, například Večerní Praha a Rudé právo. 
331 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď posluchačky  pamětnice Zory Bártové, prosinec 2015. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1602
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Pořad Dobrou noc, děti  definovala pracovní ročenka HRDM takto: „Pořad určený 

nejmenším dětem, v němž stálá figurka skřítka Hajaji vyprávěla pohádky nebo krátké rozmarné 

povídky a někdy i zazpívala.“332  Pohádky často obsahovaly hudbu jako spojující prvek. 

Písničky byly rytmické, čerpaly často z tradice džezu a tvořily tak živý rámec pohádky. Mezi 

hudební pohádky patřil například příběh O  Matýskovi a kytaře  od  Aloise  Mikulky  nebo 

O Popleteném domečku od Olgy Hejné. 

V roce 1962 bylo v následující pracovní ročence uvedeno již více interpretů rozhlasové 

pohádky (občas i K. Höger či M. Horníček), pořad byl specifický „stálými postavičkami Hajaji 

(V. Brodský) a listonoše Kajetána (V. Hrubý)“.333 Ve školním roce 1963/1964 pracovní ročenka 

HRDM představovala další změnu dramaturgie, kdy v pořadu účinkovalo více herců. ,,Každý 

den měl svého stálého vypravěče (neděle – Jiřina Jirásková, pondělí – Zdeněk Dítě, úterý – 

Zuzana Stivínová (od 16. VI. 1964 – J. Jirásková), středa – Jaroslava Adamová, čtvrtek – Jiří 

Pick, sobota – Vlastimil Brodský), ze stálých postaviček uplynulého školního roku zůstal jen 

listonoš Kajetán, který vždy v pátek odpovídal na dopisy dětí.“334 

Rozhlasový večerníček díky své oblíbenosti u posluchačů způsobil, že se oproti 

předpokladům dokázal i v druhé polovině šedesátých let žánr rozhlasové pohádky udržet 

v podvečerní poslechové špičce. Dopisový ohlas byl oproti ostatním pořadům pro děti 

několikanásobný, do redakce rozhlasového večerníčku přicházely tisíce dopisů. Redakce 

odpovídala na všechny dotazy posluchačů buď písemnou formou, anebo prostřednictvím 

speciální relace Z poštovní schránky, která byla vysílána pravidelně každý pátek místo klasické 

                                                           
332 Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1960/1961. Praha 

Československý rozhlas – HRDM, 1962, s. 196. 
333 Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1962/1963. Praha 

Československý rozhlas – HRDM, 1964, s. 104. 
334  Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1963/1964. Praha 

Československý rozhlas – HRDM, 1965, s. 113. 
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večerníčkové pohádky.335 Svou oblíbeností předčil Hajaja ostatní pohádkové postavy v tomto 

období. Byly s ním uskutečňovány rozhovory v denním tisku, věnovalo se mu nespočetně 

článků v časopisech, byla pro něj napsaná i knížka, byly mu vydávány gramofonové desky a na 

jeho počest byla vyrobena i jeho vlastní figurka. 

Součástí pořadu Dobrou noc, děti byly v šedesátých letech také výzvy ke sběru lesních 

plodů, léčivých rostlin, železa, skla a zejména papíru. Rozhlasový večerníček apeloval ve svých 

počátcích ke sběrovým akcím každý týden, většinou v pátečním díle Z poštovní schránky. Byly 

vypisovány různé soutěže, které byly pro děti atraktivní. Jednou z nich byla i soutěž vypsaná 

na Den Sovětské armády a sovětských námořních sil, který se připomínal 23. února. V tento 

den byl roku 1963 vysílán večerníček Emil a Helena, který byl uveden hlasatelem těmito slovy: 

„Tato pohádka je naší druhou soutěžní pohádkou, tzn., že vám ji pošleme vytištěnou a 

ilustrovanou s hezkými obrázky Olgy Čechové, na potvrzení, že jste odevzdali ve sběrně 

nejméně 5 kg papíru.“336 Pohádka mimo jiné vyprávěla o černokněžníkovi, který vezl do sběrny 

sběrné suroviny „harampádí“, za které dostal stvrzenku a los. Na tuto dopisovou akci reagovaly 

4006 dětí a poslaly potvrzení na 300 tun starého papíru. 337 

Sběr papíru a další sběrové soutěže byly součástí každodennosti dětí a mládeže 

„socialistické“ společnosti. Lidové sběry surovin měly především Národní výbory a pro 

jednotlivce i domácnosti bylo povinné odpadové suroviny shromažďovat a pak odevzdávat.338  

                                                           
335  Archiv Českého rozhlasu.  Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1960/1961, 

Československý rozhlas – HRDM, Praha 1962,  s.  96100;  Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní 

redakce pro děti a mládež. Školní rok 1961/1962, Československý rozhlas – HRDM, Praha 1963,  s. 105112; 
Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1962/1963, 

Československý rozhlas – HRDM, Praha 1964, s. 105113; Archiv Českého rozhlasu. Pracovní ročenka Hlavní 

redakce pro děti a mládež. Školní rok 1963/1964, Československý rozhlas – HRDM, Praha 1965, s. 113121. 
336 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, KUBÁTOVÁ, Marie: Emil a Helena. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1963. 
337  Archiv Českého rozhlasu. Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání  1964. 
Československý rozhlas, Praha 1965, s. 63. 
338 Vyhláška ministerstva lehkého průmyslu a ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů ze dne 29. září 1953 

o sběru a výkupu sběrných surovin: Sbírka: 335/1953 Ú.l. Praha: Wolters Kluwer, 1953. [cit. 20200116]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/vyhledavaniaspi/?Id=27520&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 

https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=27520&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
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Na sběru starého papíru se podílel téměř každý, sbírky papíru pořádaly školy pravidelně. 

Československo mělo hospodářství zaměřené na těžký průmysl a také z tohoto důvodu byly 

sběrové akce pro komunistický režim důležité. Dobová média uváděla, že stálý sběr 

odpadových surovin přináší státu důležité peníze do rozpočtu, které jsou využitelné pro další 

rozvoj „socialistického“ hospodářství, ale také pro „socialistický“ plán: „Kazí se nám hodnoty, 

velké hodnoty. Miliony se rozplývají v kouř a dým. Miliardy propadají ročně hnilobě.“339 

Sběrové akce měly i výchovný moment s ohledem na životní prostředí. Starý papír se sbíral, 

aby se šetřily lesy, staré železo, aby se šetřila železná ruda. 340 Děti i dospělí byli motivováni 

výhrami a odměnami pro ty, kteří nasbírali surovin nejvíce. 

Na podzim roku 1961 byla změněna koncepce večerníčku, herec Vlastimil Brodský již 

nebyl hlavním vypravěčem pořadu. Postava Hajaji přinesla Brodskému přílišnou popularitu 

a časovou vytíženost. Tvůrci pořadu postupně přizvali ke spolupráci další herce, ke skřítkovi 

Hajajovi přibyly další figury: bratr Hajadán, listonoš Kajetán a později Makový mužíček.341 

Rozhlasový pořad určený dětem k lepšímu usínání obsahoval nejen moderní pohádky, jeho 

součástí byly také:  „Drobné polopohádky, které například seznamovaly dětské posluchače 

s fungováním a krásami světa, tedy drobné příběhy všedního dne a klasické pohádky, které by 

měly znát,“ 342 podotkla dramaturgyně večerníčku Václava Ledvinková.343 

Po srpnu 1968 došlo v rozhlasu k velkým změnám, které probíhaly i v rozhlasovém 

večerníčku. Pořad změnil název na Dobrý večer, děti.  Místo zakladatelky Vlasty Váňové 

                                                           
339 Retro – 7. 3. 2009. Televizní projev z 50. let Jankovcové, předsedkyně budovatelské komise ÚAV NF.  In: 
Česká televize [online]. [cit. 20170425]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182
retro/209411000360030   
340 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 102. 
341 Archiv Českého rozhlasu. Československý rozhlas a televise. Praha: Orbis, duben 1970. 
342 LEDVINKOVÁ, Václava: Dobrý večer, dobrou noc. Týdeník rozhlas, Radioservis, Praha 2011, s. 10. 
343 VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana. Zemřela Václava Ledvinková, dramaturgyně rozhlasového světa pohádek. Český 

rozhlas [online]. 15. října 2014 [cit. 20200116]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/zemrelavaclava
ledvinkovadramaturgynerozhlasovehosvetapohadek7508150 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/209411000360030
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-retro/209411000360030
https://dvojka.rozhlas.cz/zemrela-vaclava-ledvinkova-dramaturgyne-rozhlasoveho-sveta-pohadek-7508150
https://dvojka.rozhlas.cz/zemrela-vaclava-ledvinkova-dramaturgyne-rozhlasoveho-sveta-pohadek-7508150
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Čtvrtkové ho vedl po její smrti od roku 1969 spisovatel a scénárista František Nepil.344 Pořadu 

se věnoval až do roku 1971. Po odchodu z rozhlasu zůstal jeho stálým spolupracovníkem a také 

autorem článků v rozhlasových časopisech.345 Postupně se měnil původní programový typ, ve 

vysílání se objevovala pohádka na pokračování.346 V redakci HRDM docházelo k personálním 

změnám, vyměnilo se i její vedení: „Na začátku normalizace musel odejít šéfredaktor Ferdinand 

Smrčka. Poslední ze vzdělanců a středoškolských pedagogů, který zasvětil život mládeži a 

rozhlasu,“ 347  tak popsal personální situaci po roce 1968 Karel Weinlich. Tento režisér natočil 

stovky rozhlasových pořadů, především nedělní pohádky, hry pro mládež a umělecké četby, 

součástí jeho repertoáru bylo i režírování večerníčků. V letech  1952–1989 byl režisérem 

Československého rozhlasu, od roku 1989 byl vedoucím režisérem pořadů pro děti a mládež.348  

Karel Weinlich dál vzpomíná na novou personální situaci: „Novým šéfem HRDM se stal 

dr. Svatopluk Dolejš, říkali jsme mu ,drdol‘. Jednou si mě zavolal, a to byl na nějaký čas konec 

Hajaji. Dolejš mi řekl, že Brodský nebude dělat a že ho mám přestat obsazovat.“349 Vlastimil 

Brodský musel přestat účinkovat na začátku sedmdesátých let jako vypravěč večerníčku z toho 

důvodu, že podle oddaného komunisty a antisemity Dolejše  vypadal jako žid.350  Na  toto 

zdůvodnění „normalizačního“ vedoucího si vzpomínají kromě Karla Weinlicha také další 

pracovníci, kteří pracovali v rozhlase, např. Marie Lhotská a Josef Kleibl. Hlavním vypravěčem 

večerníčku se stal Jaroslav Kepka, byl hlasem nové postavy Makového mužíčka, kterého stvořil 

                                                           
344 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vánoční rozhlasová pohádka v letech 1961–1977. In: HUBÁLKOVÁ, Martina. Sborník 

z VIII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 
Praha: Epocha, 2019, s. 76. 
345 BĚHAL, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 1996, s. 181. 
346 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětnice Václavy Ledvinkové, červen 2014. 
347 WEISSOVÁ, Lucie: Karel Weinlich  pokus o životopis, Radioservis, Praha 2016, s. 134. 
348 BĚHAL, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 1996, s. 282. 
349 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Karla Weinlicha, leden 2020. 
350 WICHS, Karel: Kdo je a není žid. Český rozhlas [online]. 15. října 2014 [cit. 20200116]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/1003305 

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/1003305
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pro tento pořad František Nepil, nový dramaturg večerníčku. Dopisový ohlas pořadu Dobrý 

večer, děti stoupl v roce 1969 oproti roku 1968 šestkrát a v dalších dvou letech počet dopisů 

dále rostl.351  Během šedesátých  let  byly  v rozhlasovém večerníčku odvysílány tisíce nově 

natočených textů, jen malá část pohádek byla reprízována, bohužel většina nahrávek se 

nedochovala. Existují dvě interpretace této skutečnosti. První  je varianta, že v tomto období 

neexistoval dostatek pásků, proto byly pohádky smazány a na tyto pásky byly natočeny jiné 

pořady. Zatímco první hypotéza přisuzuje zničení nahrávek z technických důvodů, druhou 

hypotézou jsou politické důvody, jak bylo interpretováno některými pamětníky. Tuto příčinu 

mazání pásků zastává i Karel Weinlich: „Málo pásků nebylo nikdy, protože ty nosiče – to bylo 

to nejlacinější v rozhlase. Ten důvod byl ryze ideový. Kdejaká bestie si mohla všimnout, že je 

pořad špatný a zavádějící,“352 uvedl tento režisér. Pohádky byly smazány kvůli ideologické 

nevhodnosti, například její autoři měli za „normalizace“ zákaz publikovat, nebo se tento stav 

týkal interpretů večerníčků, či to bylo z cenzurních důvodů některých „nepohodlných obsahů“ 

pohádek. 

„Za normalizace“ se uplatnili ve večerníčku i někteří zakázaní spisovatelé, kteří 

publikovali večerníčky pod pseudonymy. Pořad, kterému začalo být již během šedesátých let 

přezdíváno „Hajaja“, byl stále u posluchačů populární a měl vysokou poslechovost, i když 

sloužil více ke kulisovému poslechu. 

Po  srpnu 1968 nastalo více změn v pořadu Dobrý večer, děti.  Změnil se nejen název 

rozhlasového večerníčku, ale také autoři, redaktoři i vysílací čas – z 18.50 hodin se přesunul na 

18.20 hodin. Jedním z důvodů byla stále se zvyšující sledovanost televizního večerníčku, který 

byl vysílán v době podvečerní špičky rozhlasu. Potom, co se Vlastimil Brodský neúčastnil 

                                                           
351  Archiv Českého rozhlasu.  Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání  1969. 
Československý rozhlas, Praha 1970. 
352 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Karla Weinlicha, leden 2020. 
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vysílání jako vypravěč, symbol pořadu – postava Hajaji – se začal postupně vytrácet. Pohádky 

vyprávěla řada výborných herců, třeba Rudolf Hrušínský, Eduard Cupák, František Filipovský, 

Jiřina Jirásková, Jan Tříska, Vladimír Hlavatý nebo Jana Brejchová. Během 60. a 70. let byly 

v tomto hajajovském cyklu odvysílány tisíce příběhů mnoha autorů v podání stovek herců. Ke 

starým a osvědčeným hrdinům postupně přibývaly nové postavy, které byly zasazeny do 

pohádkových kulis ke známým postavám těchto autorských pohádek. Patřili sem například 

strýček Jedlička, Hurvínek a Spejbl, forman Šejtroček, skřítek Pitrýsek a Malý Alenáš.353 

 

3.5.  Dopisové ohlasy na pořad 

Vzhledem  k vysoké poslechovosti pořadu a jeho oblíbenosti reagovali posluchači na 

večerníček velkou odezvou, především prostřednictvím psaní dopisů adresovaných 

vypravěčům pořadu, nejčastěji pak  skřítkovi Hajajovi. Tato  kapitola se věnuje rozboru 

dopisových ohlasů na pořad Dobrou noc, děti a reakcí na tyto dopisy. Psaní dětí a rodičů se 

bohužel  nedochovala  v původní formě, redaktoři rozhlasového večerníčku je předali 

dopisovému oddělení a odtud pak byly vyhozeny, podle pamětníků zřejmě z důvodu nedostatku 

místa. Malá část dopisů byla otištěná v dobových periodicích Rozhlasová práce, Rozhlas 

a televise, ale také například Vlasta a Zlatý máj. Reakce na dopisy byly vysílány v páteční relaci 

pořadu Z poštovní schránky, další informace o ohlasech se lze dozvědět ze zpráv o ohlasech 

posluchačů k vysílání vydávané dopisovým oddělením Československého rozhlasu, které jsou 

stroze a stručně podané, ale občas se z nich lze kromě počtu ohlasu dozvědět, o co se v dopisech 

                                                           
353  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj československého rozhlasu na příkladu pořadu pro děti.  In: HUBÁLEK, 

Tomáš. Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti 

společenských věd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 256257. 
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jednalo a čeho se týkaly. V sedmdesátých letech si udržel večerníček stabilní popularitu 

u posluchačů, ale dopisových ohlasů ubývalo. 

Po vzniku rozhlasového večerníčku začali posluchači rychle na pořad reagovat především 

prostřednictvím dopisů. V  lednu 1961 přišlo do Hlavní redakce pro děti a mládež pořadu 265 

dopisů, v únoru se počet zvýšil 1044, v březnu dokonce na 2320 a za půl roku vysílání činil 

počet dopisových ohlasů přes 7000, a večerníček se stal tak nejúspěšnějším pořadem pro děti.354 

Takto vysoký ohlas oproti jiným pořadům pokračoval i v dalších letech. Z celkového množství 

dopisů   byla na základě dobových údajů většina pozitivních a jen zlomek ohlasů byl 

negativních. Dopisy od dětí adresované Hajajovi i dalším vypravěčům žádaly o radu nebo 

pomoc.355 Dopisy se buď přímo vyjadřovaly k vysílanému repertoáru, nebo si malí posluchači 

psali o pohádky na přání: „Hodně veselou a hodně legrační pohádku; o dětech před sto lety, o 

jejich škole a písničkách.“356 Ve vysílání Z poštovní schránky pak dětem vypravěč klidně a 

přátelsky, někdy však výchovným způsobem radil a hodnotil jejich chování. 

Citované dopisy se vyjadřovaly i k politické situaci – například ke karibské krizi na Kubě, 

nebo k úspěchům Sovětského svazu jako byl let Gagarina do vesmíru nebo oslavy prezidenta 

republiky, o kterém děti psaly nadšené dopisy. Zde je potřeba se zamyslet nad výběrem těchto 

                                                           
354 Tyto údaje se nachází v materiálech pro redakční rady hlavních redakcí: Zprávy o ohlasu posluchačů k vysílání 

za měsíc leden, únor, březen, duben, květen a červen. Srov. Archiv Českého rozhlasu. Archiv Českého rozhlasu. 
Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za 

měsíc leden. Připravilo oddělení pro styk s posluchači. Praha 1961; Archiv Českého rozhlasu. Materiál pro 

redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za měsíc únor. 

Připravilo oddělení pro styk s posluchači.  Praha  1961;  Archiv Českého rozhlasu. Materiál pro redakční rady 

hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za měsíc březen. Připravilo 

oddělení pro styk s posluchači. Praha 1961; Archiv Českého rozhlasu. Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: 

Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za měsíc duben. Připravilo oddělení pro styk 

s posluchači. Praha 1961; Archiv Českého rozhlasu.  Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o 

dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za měsíc květen. Připravilo oddělení pro styk s posluchači. 

Praha  1961;  Archiv Českého rozhlasu. Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a 

telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za měsíc červen. Připravilo oddělení pro styk s posluchači. Praha 1961. 
355  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj československého rozhlasu na příkladu pořadu pro děti. In: HUBÁLEK, 

Tomáš. Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti 
společenských věd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 258. 
356 LOMSKÁ, Myslena. Děti a Hajaja. Rozhlasová práce. Praha: Orbis. Obálka číslo 4, květen 1961. 
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dopisů, kde je patrné, že byl vybrán reprezentativní vzorek, který zapadal do dobové 

propagandy na začátku šedesátých let. U některých dopisů, které jsou psány celou třídou 

základní školy, či kde dítě v dopisu zdůrazňuje, že je žákem určité třídy, je otázkou, zda byl 

dopis psán ve spolupráci s učitelkou. U psaní, kdy místo dítěte psal dopis rodič a poslal ho jeho 

jménem, je patrné, že může jít o myšlenky rodiče a že dítě by takto dopis neformulovalo, zvláště 

když se jedná o oslavy politické svátečnosti nebo významné dny „socialistického“ kalendáře. 

Tyto dopisy byly vyzdvihovány v rozhlasovém časopise, ale i v pátečním vysílání pořadu 

Z poštovní schránky, tedy i zde se odrážela společenskopolitická situace. 

Dopisy psali také přímo rodiče, ale ze statistik dopisových ohlasů není patrné, jak velkou 

část tvořily dopisy dospělých posluchačů. Rodiče v citovaných dopisech vyzdvihovali často 

pedagogický záměr pohádek a požadovali zařazení více výchovných prvků do moderních 

pohádek. Hodnotili pohádky dle dobových článků většinou pozitivně, opět se objevuje zmínka 

o letu Gagarina do vesmíru. Posluchač oceňuje na pořadu jeho pohotovost, protože vysílal 

příběh o letu prvního člověka do vesmíru přímo v ten  den  –  12.  dubna  1961.  Rodiče  psali 

i negativní ohlasy, těch bylo podle uvedených statistik jen několik měsíčně. Jednalo se jak 

o konkrétní výtky k určité pohádce, tak o kritiku celé koncepce pořadu. Tyto dopisy však 

působily v přemíře pozitivních psaní jen jako okrajový jev a jejich výběr lze nazvat povolenou 

kritikou, ve které se nejednalo o nic zásadního, co by ohrožovalo existenci pořadu. 

      Děti řešily v dopisech současnou situaci doma i ve světě, někdy měly vzkazy 

i politický podtext. Například litovaly děti na Kubě, kde v době karibské krize docházelo 

k blokádě Kuby Spojenými státy, a hrozil tak válečný konflikt: „Milý Hajajo! Je nám smutno. 

Víš proč? Pomoz kamarádům na Kubě. Nechceme válku! I na Kubě ať svítí dětem sluníčko! 

Děti z 1. třídy JSŠ Mělník“.357  Podobně zaměřené dopisy reagovaly na vysílané pohádky 

                                                           
357 LOMSKÁ, Myslena. Děti a Hajaja. Rozhlasová práce. Praha: Orbis. Obálka číslo 4, květen 1961. 
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reflektující důležité události, jako byl již zmíněný let Gagarina do vesmíru nebo oslavy 

Vítězného února. Další část dopisů byla posílána Hajajovi jako důvěrníkovi, děti se v nich 

svěřovaly, jak žijí,  nebo žádaly o radu. Vlastimil Brodský působil jako vypravěč na děti 

laskavým dojmem, na rodiče zase důvěryhodně.358 Otištěn byl v dobové tiskovině tento dopis: 

„Víš, Hajajo, já bych chtěl letět s J. A. Gagarinem do vesmíru. Hajajo, chtěl bys také? Letěl 

bych na Měsíc. Hajajo, věříš, že bych se nebál? Mohl bys mi to zařídit, abych tam mohl letět? 

Prosím tě, zařiď mi to! Ahoj!“359 Hajaja také na děti působil přátelským dojmem: „Ty jsi můj 

největší kamarád... Já bych chtěl letět na Venuši, utrhnout tam čarovný květ a přinést ti ho do 

rozhlasu za ty krásné pohádky.“ 360 

Dopisy od rodičů tvořily samostatnou kapitolu, tyto ohlasy se většinou týkaly obecných 

připomínek k pohádkám nebo si dospělí psali o pohádky na určitá témata. Také pohádky 

pozitivně hodnotili: „Jak pozoruji, mají pohádky velký vliv na našeho neposedu, více ty 

moderní než Andersenovy. Jistě tak působí i na ostatní děti.“361  Další dopis se vyjadřoval 

o pohádkách takto: „Jsou zajímavé, jsou moderní, některé dokonce časové a pohotové, jako o 

majoru Gagarinovi, jsou tak nenásilně a nenápadně výchovné a přitom s takovým 

vypravěčským uměním podávané, že je skutečně radost je poslouchat.“362  Rodiče měli 

i negativní připomínky k pořadu: „Hajaja zatím svých možností nevyužil. Děti milují pohádky, 

ve kterých se něco děje, ve kterých se dá nakonec za pravdu tomu hodnějšímu, skromnějšímu, 

pracovitějšímu. Nemohli byste uvažovat o oživení větším množstvím přímých řečí a o volbě 

vhodnějšího vypravěče?“363 

                                                           
358  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj československého rozhlasu na příkladu pořadu pro děti. In: HUBÁLEK, 

Tomáš. Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti 

společenských věd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 258259. 
359 Archiv Českého rozhlasu. Československý rozhlas a televise. Praha: Orbis, březen 1961, 27. 
360 LOMSKÁ, Myslena. Děti a Hajaja. Rozhlasová práce. Praha: Orbis. Obálka číslo 4, květen 1961, 3. 
361 Ibidem. 
362 Ibidem. 
363 Ibidem. 
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V dopisových ohlasech žádali rodiče po vypravěči výchovný příběh, kde byla markantní 

didaktická složka. Tato žádost byla vyjádřena stížnostmi na jejich vlastní děti: „Ivánek utíká 

z domu, nechce jíst“; „Evička se nerada myje“, nebo „Alenka mlaská a srká“.364 Jiní rodiče 

oceňovali didaktickou funkci pohádek: „V tvých pohádkách je něco, co pomáhá naše  děti 

vychovávat.“ Nebo píší: „Oceňuji i pedagogickou stránku tvých dobrých příhod a nehod. 

Myslím, že taková forma je nejúčinnější a nejúspěšnější.“365 

Kromě pedagogické funkce se pořad také podílel na denních zvyklostech rodiny. Pohádky 

určovaly řád večera a stávaly se pro děti každodenním rituálem: „Dovolte mi, abych jménem 

svým, mé ženy a dětí poděkoval za nový zdařilý pořad Dobrou noc, děti. Naše děti (5 a 6 let) 

nedočkavě očekávají denně pořad s Hajajou v košilkách vydrhnutí a připravení ke spaní.“366 

Dopisy od rodičů nebyly pouze kladné, ale obsahovaly i negativní komentáře k pořadu, 

podle statistik dopisového oddělení tvořily tyto ohlasy jen jejich zlomek, tedy kolem 10 a 15 

měsíčně, z toho  jich většina byla anonymních. Vyznačovaly se nevybíravým stylem 

a neobsahovaly většinou konkrétní hodnocení: „Celé vysílání je pochybené. Je to žvanění o 

ničem, děti tomu nerozumějí.“367  Další dopisy kritizovaly také celý pořad: „Ta relace 

s občanem Hajajou mi jde skutečně na nervy. Nebo: „Dejte toho Hajaju na důchod, ať nám 

těma pohádkami neotravuje děti.“368  Některé negativní ohlasy se vyznačovaly konkrétními 

připomínkami k pořadu, buď se zabývaly výslovností, vypravěčským stylem, nebo výběrem 

pohádek. 369 „Uvítali jsme malou novinku v pražském vysílání. Těšili jsme se, že už nebudeme 

muset přelaďovat na Vídeň...“ [Ve vídeňském rozhlase byly vysílány také pohádky na dobrou 

                                                           
364 LOMSKÁ, Myslena. Děti a Hajaja. Rozhlasová práce. Praha: Orbis. Obálka číslo 4, květen 1961, 3. 
365 Ibidem. 
366 Ibidem. 
367 Ibidem. 
368 Ibidem. 
369  Archiv Českého rozhlasu. Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání  1961. 
Československý rozhlas, Praha 1962; Archiv Českého rozhlasu.  Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu 

posluchačů k vysílání 1962. Československý rozhlas, Praha 1963; Archiv Českého rozhlasu. Zpráva o dopisovém 

a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání 1963. Československý rozhlas, Praha 1964. 
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noc – pozn. autorky.] Hajaja zatím svých možností nevyužil... Můj názor je subjektivní, ale 

věřte mi, že mě zamrazilo, když mi včera řekla moje dcerka: ,Ty německé pohádky jsou 

mnohem hezčí. A vůbec tohle nebyla žádná pohádka!‘“370 

Některé negativní dopisy přímo kritizovaly konkrétní pohádku, v dubnu 1962 se jednomu 

posluchači nelíbila aprílová pohádka. Více informací však nebylo v dubnové statistice dopisů 

z roku 1962 uvedeno; některá hodnocení byla však podrobnější.371 Ve zprávě ze září roku 1963 

bylo popsáno více negativních ohlasů vyjadřujících se především k Werichově pohádce a nové 

znělce pořadu. „5 záporných anonymů – 1 všeobecný; 3 k nové znělce – nelíbí se mi; 1 záporná 

kritika k vysílání 22. 9. pohádky Jana Wericha – nebyla ani výchovná, ani hezká, ani moderní. 

Stejného názoru byla ještě jedna posluchačka.“372  Některé dopisy byly také smíšeného 

charakteru, nebyly ani výhradně negativní, ani pozitivní, takto je hodnotí materiál o dopisovém 

a telefonickém ohlasu posluchačů: „Pokud se vyjadřují k nové znělce, většinou se stará líbila 

více, pozastavují se nad tím, jak Hajaja mohl ztratit svou píšťalku.“373 Kvůli nespokojenosti 

posluchačů byla do vysílání vrácena opět původní znělka s flétnovým sólem Václava Žilky. 

Podle dobových pramenů pořad poslouchali nejen děti a rodiče v Československu, ale 

také v zahraničí. Zahraniční vysílání bylo důležitou složkou přenosů, plnilo podobné funkce 

jako domácí produkce, pořad Dobrou noc, děti měl oblibu i u zahraničních posluchačů. Dopisy 

přišly do pražské redakce z různých evropských zemí, například ze Švédska, Norska, Polska, 

Rakouska, Německé demokratické republiky, Německé spolkové republiky či z Jugoslávie. 

Jednalo se o české děti, které žily s rodiči v zahraničí. Ohlasy na oblíbený pořad přicházely také 

ze světových metropolí jako z Bagdádu či ze Sydney. Na vysílání pozitivně reagoval i dětský 

                                                           
370 LOMSKÁ, Myslena. Děti a Hajaja. Rozhlasová práce. Praha: Orbis. Obálka číslo 4, květen 1961. 
371 Archiv Českého rozhlasu. Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání k vysílání 1962. 

Československý rozhlas, Praha – duben 1962. 
372  Archiv Českého rozhlasu.  Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání  1963. 
Československý rozhlas, Praha – září 1963, s. 13. 
373 Ibidem. 
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posluchač z indické Kalkaty: „Těším se na tebe Hajajo jako na chlebíček. Víš, tady v Kalkatě 

pečou jenom takové bílé houskové veky...“374 

Herec Vlastimil Brodský byl představen jako Hajaja v únoru 1961. Kdo mluví skřítka 

Hajaju, bylo prozrazeno již v únoru 1961 časopisem Mladý svět  a  v dubnu  Vlastou.  Pro 

posluchače se změnil skřítek v člověka, herce Vlastimila Brodského. Neznamenalo to, že by se 

dětem Hajaja neodcizil, pouze se pro ně stal skutečnou figurou.375 Psaly mu dopisy typu: „My 

jiskřičky z 1. třídy máme starost, abys neměl chřipku, kdo by tě zastupoval.“376 Další: „Já ti 

přeju k velikonočním svátkům, abys neonemocněl, protože, kdo by nám pak vyprávěl pohádku 

o myslivcovi, kterou bych chtěl slyšet.“377 

Na dopisové ohlasy odpovídal v pátečním vysílání buď přímo vypravěč prostřednictvím 

speciální relace „Hajajova pošta“, nebo na ně odpovídala redakce písemně na zpáteční adresu 

posluchače. Redakce si nechala dokonce vyrobit vlastní dopisový papír s postavičkou Hajaji, 

na který byly dětem psány odpovědi. Autorem vyobrazení Hajaji byl ilustrátor Jiří Trnka. 

Vzhledem k tomu, že dopisových ohlasů chodilo do redakce v prvních letech přes tisíc měsíčně, 

musela redaktorka Vlasta Váňová  Čtvrtková  vyčlenit na vyřizování odpovědí na dopisy 

zvláštního zaměstnance. Zakladatel pořadu Josef Kleibl vyprávěl o tehdejší situaci: „Byli jsme 

[v Redakci vědy a techniky – pozn. autorky] zaskočeni ohlasem pořadu. Pořad se stal ohromně 

známý a populární. A to, co se nám líbilo, bohužel zaskočilo Vlastimila Brodského více nežli 

nás.  On byl v té první řadě, zastavovaly ho na ulici děti a volaly na něho ‚Hajajo‘ a chtěly si 

s ním povídat. Musím říct, že nevyprávěl jen pohádky, jednou za týden odpovídal v pořadu na 

                                                           
374  ŠAFAŘÍKOVÁ, Dagmar. Posloucháte taky pohádky na dobrou noc. Zlatý máj: Kritická revue tvorby pro 

mládež. Praha: Svaz čsl. spisovatelů, 1963, 7(5), s. 220. 
375  TRUBAČOVÁ, Lenka. Vývoj československého rozhlasu na příkladu pořadu pro děti. In: HUBÁLEK, 

Tomáš. Sborník z III. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti 

společenských věd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 259. 
376 LOMSKÁ, Myslena. Děti a Hajaja. Rozhlasová práce. Praha: Orbis. Obálka číslo 4, květen 1961. 
377 Ibidem. 
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dopisy posluchačů, protože my jsme dostávali velkou lavinu dopisů, až padaly rekordy. Dostali 

jsme dokonce novou pracovní sílu na tyto dopisy.“378 

Velké oblibě u posluchačů se těšil páteční díl pořadu přezdívaný „Hajajova pošta“, která 

byla v programu uvedena pod názvem Z poštovní schránky a byla zřízena již v lednu 1961. 

Velkou část tohoto pořadu tvořily reakce výchovného a didaktického charakteru, kde Hajaja 

dětské posluchače chválil. Častěji děti za jejich chování napomínal, avšak přívětivým 

způsobem: „A taky Ládíček Kovář z Králova pole se sice dobře učí, ale ve škole zlobí a huláká 

na chodbě a klouže se. Ládíčku, to přece dělat nebudeš, že ne.“379 Kladné reakce vypravěče 

souvisely většinou s dobrým chováním, poslušností, pracovitostí, pravdomluvností či 

konkrétněji –  dobrý prospěchem, chválou za nápravu špatného činu nebo správnými 

hygienickými návyky. Část dopisů tvořily také pozdravy od rodičů a prarodičů dětem 

v nemocnicích nebo umístěným  u babiček či v dětských domovech. Hajaja také vyzýval 

k ohlasům, ať již prostřednictvím soutěží, nebo žádal posluchače, aby spolupracovali na řešení 

problémů jiných dětí. 

V „Hajajově poště“ se stejně jako v otištěných ohlasech vyskytovaly prosby o vysílání 

konkrétních pohádek či pohádek na konkrétní přání. V pátečním vysílání se objevovaly 

pochvaly a vyjádření vděčnosti za již odvysílané pohádky a také poděkování od rodičů většinou 

za pomoc při výchově, dokonce i od dětí za  dobrou  radu,  kterou  jim  Hajaja  dal,  aby  jim 

napomohl k polepšení. V páteční relaci nechybělo ani řešení aktuálních problémů dětí. 

Vypravěč se vyjadřoval v pořadu například takto: „Vám, soudruhu řediteli z Varnsdorfu, mám 

domluvit. Prý nechcete dovolit, aby elektrárna dávala elektrický proud do bytu, ve kterém bydlí 

                                                           
378 Archiv Českého rozhlasu. Fond APF.  HÁJKOVÁ, Petra. Dobrý večer, Hajajo Praha, nahrávka ze dne 20. 12. 

2001. Číslo nosiče: CRA03477/1. 
379 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, ČTVRTKOVÁ, Vlasta: Z poštovní schránky – 19. 2. 1962. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1962. 
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Mireček Tupý. Mireček teď nemůže poslouchat rádio a on má pohádky velice rád.“380 

V pátečním vysílání se objevovaly i prvky propagandistického působení, některé vypravěčovy 

komentáře k dopisům podporovaly výchovu a sounáležitost k „socialistické“ společnosti a jejím 

institucím, jako byli například pionýři: „Jejej, tohle je krásný dopis, poslal mi ho závodní výbor 

ROH Polabských cihelen. Soudruzi píší: ‚Malý Emil Trkal, žák 3. třídy v Novém Bydžově, 

uslyšel 22. dubna volání dělníka Vladimíra Janiše, kterého klínové řemeny zachytily za levou 

ruku, když pracoval s korečkovým rypadlem. Emil dokázal vypnout hlavní vypínač bagru... 

Nebýt odvahy malého Emila, bylo by jeho neštěstí daleko větší.‘ Emile,  jsi hodný chlapec, 

děkuji ti za krásný pionýrský čin.“381 

V pořadu Z poštovní schránky  vypravěč odpovídal dětem a rodičům na jejich otázky, 

vzkazy a připomínky. Zároveň v něm byly připomínány významné dny a osobnosti, ke kterým 

děti chovaly uznání a chlubily se setkáním s nimi.382 Ve vysílání byly například předčítány 

dopisy, ve kterých děti psaly, že během slavnosti dostaly na prvního máje od prezidenta kytičky 

(Během prvomájových oslav bylo akcentováno především radostné prožívání svátku.383) nebo 

v  dopisech  popisovaly, že viděly prezidenta republiky při návštěvě jejich města –  při 

připomínání únorových událostí.384 Takový dopis vyzdvižený ve vysílání zněl například: „A 

Bohuška a Dana Matysovy z Ústí mi taky napsaly: ‚Hajajo, hádej, koho jsme viděly v Ústí? 

Soudruha presidenta. Víš, Hajajo, že se mu u nás líbilo?‘ Ty dopisy si schovám na památku.“385 

Tímto vypravěč zdůraznil osobní význam těchto dopisů. 

                                                           
380 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, ČTVRTKOVÁ, Vlasta: Z poštovní schránky – 24. 3. 1961. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1961. 
381 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, ČTVRTKOVÁ, Vlasta: Z poštovní schránky – 19. 5. 1961. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1961, s. 2. 
382 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 
Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 98. 
383 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 19481967. 
Praha: Academia, 2011, s. 754755. 
384 Ibidem, s. 1021. 
385 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, ČTVRTKOVÁ, Vlasta: Z poštovní schránky – 17. 2. 1961. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1961. 
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V reakcích adresovaných Hajajovi se také vyskytovalo vyjádření k dopisům, projevující 

respekt nebo pozitivní vztah k politické moci: „Miládka Novotná z Prahy 8 mi napsala hezký 

dopis. V průvodu na prvního máje zvedla tulipán, který spadl z tribuny panu prezidentovi. Má 

pěknou památku na letošní první máj.“386 Tyto tendence obsahovaly také další dopisy: „Dostal 

jsem dva hezké dopisy ze severních Čech. První napsala maminka Růženky Červenkové. Její 

šestiletá dceruška viděla v Liberci před radnicí v den svých narozenin soudruha prezidenta.“387  

 

3.6.  Vývoj počtu dopisových ohlasů 

V letech 1961 a 1962 měl pořad Dobrou noc, děti nečekaný ohlas a obsadil první příčku 

v počtu dopisů z celé redakce HRDM, v roce 1961 došlo do Československého rozhlasu přes 

13 000 (viz dále graf číslo 3) dopisů reagujících na vysílání večerníčku, v roce 1962 se jednalo 

téměř o 14 000.  Kromě skřítka Hajaji působil jako hlavní vypravěč od září 1961 Hajadán 

v podání Ladislava Peška, na kterého se děti obracely s důvěrou stejně jako na Hajaju. V rané 

fázi kulturní změny se tak rozhlasový večerníček rychle dostal do fáze růstu a docházelo 

k rozkvětu pořadu po více stránkách, po personální stránce, ale i po tematické a obsahové 

stránce pohádek. Zcela enormní ohlas zaznamenal pořad v roce 1965, kdy na něj reagovalo přes 

21 tisíc ohlasů, rozhlasový večerníček v tomto roce dosáhl vrcholné fáze růstu kulturní změny. 

V pořadu se vyskytovali v této době atraktivní vypravěči včetně Hajaji, který byl u dětí stále 

nejoblíbenější a jemuž se důvěrně svěřovaly. Také samotné pohádky byly pro děti přitažlivé, 

ve vysílání se vyskytovalo mnoho moderních pohádek s humornými aspekty, výchovný apel 

ustoupil často do pozadí. Vysoký počet ohlasů byl spojen také se soutěžními příspěvky a 

                                                           
386 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, ČTVRTKOVÁ, Vlasta: Z poštovní schránky – 12. 5. 1961. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1961, s. 3. 
387 Ibidem, s. 3. 
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odpověďmi na hádanky a úkoly, na které děti hojně odpovídaly. V roce 1967 a také v roce 1968 

došlo do redakce rozhlasového večerníčku jen přes tisíc dopisů, oblíbené postavy postupně 

z pořadu mizely a nahrazovalo je stále více vypravěčů, ve vysílání se objevovaly také pohádky 

zaměřené spíše na dospělé posluchače. Z uvedených důvodů docházelo k úbytku aktivního 

zájmu posluchačů o pořad. Avšak v roce 1969 se dopisový ohlas zvedl šestinásobně. Do 

vysílání byla zařazena nová pohádková postava Makový mužíček, kterou vytvořil František 

Nepil, a skřítek byl u dětí velmi oblíbený. Stal se pro ně autoritou a zároveň působil přátelským 

dojmem jako Hajaja, dopisy byly adresovány především Makovému mužíčkovi. Děti k němu 

měly velkou důvěru a žádaly ho o radu. V roce 1970 byl počet dopisů ještě vyšší než v roce 

1969, do redakce přišlo téměř 11 000 ohlasů, z toho více než 7 000 tvořily odpovědi na oblíbené 

hádanky. V roce 1969 až 1970 došlo k opětovné fázi růstu kulturní změny, kterou zapříčinily 

inovace  v pořadu (změna vypravěče a větší navázání kontaktu s posluchači). Tato invence 

v rámci rozhlasového večerníčku oddálila nástup fáze stabilizace, která by jinak nastala již na 

konci šedesátých let. 

Důvodů k poklesu zájmu o rozhlasový večerníček v sedmdesátých letech mohlo být více. 

Jedním z nich mohla být snižující se atraktivita rozhlasového večerníčku vzhledem ke zvýšení 

zájmu o konkurenční televizní večerníček, který byl pro děti poutavější tím, že kombinoval 

zvuk s obrazem a počet vlastníků televize se v tomto období stále navyšoval. Druhým faktorem 

mohlo být zařazování více připomínek o významných dnech a událostech „socialistického“ 

kalendáře, které byly směřovány jak k dětem, tak i dospělým.  

Dalším důvodem mohlo být  i  to, že se z pořadu ztratila postava Hajaji, původního 

vypravěče pořadu, kterému byly adresovány dopisy i na počátku sedmdesátých let, kdy 

v rozhlase Hajaja již nevystupoval.388  Od roku 1972 vymizel i Makový mužíček a s tím 

                                                           
388 Dobové svodky uváděly v analýze dopisových statistik jako důvod snižujícího se ohlasu v roce 1971, že si musí 

dětští posluchači na Makového mužíčka zvyknout, což není pravděpodobná příčina snížení počtu dopisů, protože 
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souvisela i změna dramaturga. V neposlední řadě mohlo vývoj rozhlasového večerníčku 

negativně ovlivnit zařazení nekvalitních pohádek od neznámých autorů prosazovaných 

„normalizačním“ vedením.389 

Zájem posluchačů o rozhlasový pořad Dobrou noc, děti v šedesátých letech potvrzoval 

enormní ohlas posluchačů ve srovnání s jinými pořady pro děti. Rozhlasový večerníček byl 

svým formátem mikropohádky ojedinělý a v dalších letech si udržoval počet dopisů v řádech 

tisíců ročně, i když se dopisový ohlas v první polovině sedmdesátých let postupně snižoval. 

 

3.7.  Statistika dopisových ohlasů 

Vývoj počtu dopisových ohlasů ilustruje průběh kulturní změny v rozhlasovém 

večerníčku, kde se odehrál klasický cyklus kulturní inovace (fáze vzniku, fáze růstu a fáze 

stabilizace). Křivku tohoto vývoje zasáhly výrazné inovace v dramaturgii večerníčku, které se 

projevily  jako výkyvy v počtu ohlasů. Rostoucí počty ohlasů v polovině šedesátých let a na 

konci šedesátých let ovlivnily vývoj kulturní změny v čase. Celkově se však trend vývoje 

dramaturgie rozhlasového večerníčku nezvrátil, jen fázi stabilizace oddálil. K fázi úpadku či 

zániku kulturní inovace ve sledovaném období nedošlo, rozhlasový večerníček si udržel 

dostatečný počet posluchačů a jejich zájem o něj prostřednictvím kontaktních výzev a soutěží 

pro děti. 

 

 

 

                                                           
Makový mužíček vystupoval v rozhlasovém večerníčku už od roku 1969, kdy se ohlas po jeho zavedení navýšil 

a tento vzestup počtu ohlasů pokračoval i v roce 1970. 
389 V analýzách dopisů se jako negativní ohlas opakovalo záporné hodnocení od dospělých posluchačů, že jsou 

pohádky nesmyslné. 
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Graf číslo 3: Indikátor vývoje zájmu o rozhlasový večerníček390 

 

 

Indikátor konkurence rozhlasového večerníčku 

Následující graf (číslo 4) dokládá, že ve sledovaném období byl rozhlas na základě počtu 

koncesionářů nejrozšířenějším masovým médiem do konce šedesátých let. Až v roce 1971 

přesáhl počet televizních koncesí 2 400 000 a zároveň převýšil v tomto  ohledu  rozhlas. 

Zvyšující se počet televizních koncesí měl stoupající tendenci  i  v následujících letech.391 

Analýza vychází z předpokladu, že jedna domácnost platila jednu koncesi a domácnost, která 

tuto koncesi platila, rozhlas opravdu poslouchala. Tento předpoklad dokládá jak dobová 

literatura, tak data z grafu – počet rozhlasových koncesí se od roku 1970 snižoval. 

                                                           
390 Archiv Českého rozhlasu. Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém 

ohlasu posluchačů k vysílání z roku 1961–1972. Praha: Československý rozhlas, 1961–1972. 
391 Data o sledovanosti televize a rozhlasu z tohoto období neexistují, proto je zde sledován indikátor vývoj počtu 

koncesionářů TV a rozhlasu.   
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Pokles poslechovosti večerníčku na začátku sedmdesátých let lze dát také do souvislosti 

s konkurencí televizního večerníčku, který sice vysílal již od roku 1965, ale pouze jednou týdně 

a televizních koncesionářů bylo v tomto roce o 700 000 méně než rozhlasových. Jeho frekvence 

vysílání se zvýšila v roce 1967, a to na třikrát týdně a od roku 1971 již vysílal šestkrát týdně 

kromě soboty. 

Graf  číslo  5 přibližuje dobovou situaci v sedmdesátých letech,  kdy  vlastnila většina 

domácností rozhlasové přijímače. Především ukazuje, že od sedmdesátých let docházelo 

k nárůstu počtu rozhlasových přijímačů v domácnostech.  Tento  ukazatel  by  mohl  indikovat 

pokles  poslechovosti  rozhlasového večerníčku v této době, protože bylo více přijímačů 

v rozhlasové domácnosti, kdy již celá  domácnost  neposlouchala před zprávami „Hajaju“, 

a dospělí tak mohli sledovat jiný pořad. Tuto tezi by podporoval i graf vývoje počtu dopisových 

ohlasů rozhlasového večerníčku. Také podle něj  lze pro stejné období uvozovat na klesající 

zájem o rozhlasový večerníček. 
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Graf číslo 4392 

 

 

Graf číslo 5393 

 

 
 
                                                           
392 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 613. 
393 KOŠŤÁL, Jaroslav. Materiální vybavenost obyvatel ČSR k poslechu rozhlasu, mínění o hrách ze současnosti a 

o dopolední programové struktuře. Praha: Československý rozhlas, 1981; TRUBAČOVÁ, Lenka. Československý 

(český) rozhlas a kulturní inovace. Praha, 2013. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav 

etnologie, s. 78. 
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3.8.  Reakce rozhlasové pohádky na změnu na příkladu rozhlasového 

večerníčku v letech 1961–1971  

3.8.1.  Významné dny, výročí a svátky jako determinanty vývoje rozhlasového 

večerníčku 

 

Kalendář ze sledovaného období394 obsahoval významné dny a výročí určitého roku, které 

byly akcentovány komunistickou mocí v prostředcích masové komunikace. Součástí kalendářů 

byla speciální dvoustrana, ve které byly zvýrazněné neděle, Vánoce a Velikonoce. Tyto svátky 

byly  v médiích sice reflektovány, ale jejich křesťanské pojetí bylo upozaděno nebo zcela 

potlačeno. Oddělení Ústřední dokumentace Československého rozhlasu vydávalo od roku 1956 

také kalendária s názvem Přehled výročí395, která byla materiálem tehdejších dramaturgů 

rozhlasu,  z nichž vycházeli při plánovaní tematických obsahů svých pořadů. V roce  1961  i 

v dalších ročnících obsahovala úvodní strana tuto citaci: „Každoročně vychází jako příručka 

k práci našich pracovníků. Tento přehled přináší materiál, o jehož použití se rozhodnou 

uživatelé sami. Čeho vzpomínat, ať už kladně, záporně, nebo kriticky.396 Volné použití příručky 

se však neshodovalo s některými programovými směrnicemi a pokyny od vedení rozhlasu. 

Nepotvrzují je ani výpovědi několika pamětníků. Pracovníci, kteří tehdy pracovali v HRDM, 

                                                           
394 Čtrnáctidenní barevný obrázkový kalendář 1961. Kolín: Obch. tisk., 1960; Čtrnáctidenní barevný obrázkový 

kalendář 1962. Kolín: Obch. tisk., 1961; Čtrnáctidenní barevný obrázkový kalendář 1963. Kolín: Obch. tisk., 

1962;  Barevný obrázkový kalendář čtrnáctidenní 1964. Kolín:  Obch.  tisk.,  1963;  Čtrnáctidenní obrázkový 

kalendář 1965   Blansko: ČKD, závody Jiřího Dimitrova, Kolín:  Obch.  tisk.,  1964;  Čtrnáctidenní obrázkový 

kalendář 1966  Hradec Králové. Závody Vítězného února, Kolín: Obch. tisk., 1965; Barevný obrázkový kalendář 

čtrnáctidenní 1967. Kolín: Obch. tisk., 1966; Barevný obrázkový kalendář čtrnáctidenní 1967. Kolín: Obch. tisk., 

1966;  Strojimport 1968 (Trhací měsíční kalendář). Praha: nákl. vl.,  1968; Čedok ’69: Kalendář zahraničních 

zájezdů.  Praha: Reklama Čedok, 1969; Kalendář časopisu Vlasta 1970.  Praha:  Vydav.  Mona,  1969;  Dobrou 
pohodu do roku 1971: Týdenní [stolní spirálový] kalendář na rok 1971. Praha: Merkur, 1970.   
395  WENIG, Jan a Jaroslav SOMEŠ. Přehled výročí na rok 1961–1971. Praha: Ústřední dokumentace 

Československého rozhlasu, 1960–1970. 
396 WENIG, Jan a Jaroslav SOMEŠ. Přehled výročí na rok 1961. Praha: Ústřední dokumentace Československého 

rozhlasu, 1960, s. 1. 
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nezávisle na sobě vypověděli, že v dokumentačním oddělení rozhlasu sestavovali každý rok 

Přehled výročí, který zahrnoval seznam obyčejných a kulatých výročí, jež pro ně byl 

závazný.397  Bylo jim vedoucími pracovníky Československého rozhlasu nařízeno, aby tato 

důležitá výročí měli na paměti a brali na ně zřetel při tvorbě pořadů. Pamětník Josef Kleibl 

v jednom  z rozhovorů vypověděl: „Byla to pomůcka, která se musela respektovat,  bacha  – 

budou dny, na které si musíme dávat pozor.“398 

Svátečnost v období komunistického režimu lze rozdělit na významné dny (vítězství 

československého pracujícího lidu, výročí Pražského povstání, Slovenského národního 

povstání, Velké říjnové socialistické revoluce), památné dny našich národů (Den slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje, výročí upálení Mistra Jana Husa), jeden státní svátek (výročí 

osvobození naší vlasti Sovětskou armádou)  a nejdůležitější svátky výročního zvykoslovného 

cyklu (Vánoce a Velikonoce), některé uvedené dny byly zároveň dny pracovního klidu 

(9. květen, 28. říjen, velikonoční pondělí, první a druhý svátek vánoční). Kalendář obsahoval 

i další výročí, připomínky a státní svátky ostatních zemí ze Svazu sovětských socialistických 

republik. 

Jako významný den komunistického režimu byl označován 25. únor. V kalendáři bylo 

výročí uvedeno jako vítězství československého pracujícího lidu. Významný den připomínal 

komunistický převrat v Československu roku 1948. Součástí oslav Vítězného února byla 

náležitá výzdoba, slavnostní shromáždění a také udělování státních vyznamenání.399 

Dne 12. dubna se od roku 1962 slavilo výročí prvního letu člověka do vesmíru. Rus Jurij 

Gagarin obletěl 12. dubna 1961 v kosmické lodi Vostok planetu Zemi. Byla to významná 

                                                           
397 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a jeho vývoj před srpnem a po srpnu 1968. In: PETRÁŠ, Jiří a 

Libor  SVOBODA  ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968–1971.  Praha  –  České 

Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2017, s. 5354. 
398 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Josefa Kleibla, prosinec 2014. 
399 POKORNÝ, Jiří – RAK, Jiří: Patroni, svátky a výročí. Slavnosti českého národa. Dějiny a současnost, 2008, č. 

8, s. 30–33; Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2008, Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 2008, s. 137. 
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událost především pro Sovětský svaz, který tímto předstihl Spojené státy americké v dobývání 

vesmíru. Let do vesmíru znamenal pro Sovětský svaz velký úspěch, který umožnil jeho masivní 

mediální propagaci. Jurij Gagarin, sovětský kosmonaut, se stal ze dne na den hrdinou 

Sovětského svazu. 

První květen byl  především Svátkem práce, který byl spojený s prvomájovým průvodem. 

Tato přehlídka byla spojena s povinnou účastí jak dospělých, tak dětí školou povinných. Pro 

občany byl tento den významný také tím, že to byl den pracovního klidu. Svátek práce se od 

nástupu komunistů v Československu k moci stal symbolickým dnem dělnického hnutí. Byly 

udělovány odměny, medaile a čestná místa těm, kteří si to zasloužili. Tito příkladní pracovníci 

měli být vzorem pro všechny. Zásadní hodnotou bylo, že práce musela strukturovat 

„socialistickou“ společnost a ta se oslavovala v ideální formě v průvodu.400 

Jako další významný den ČSSR byl označen v kalendáři 5. květen – výročí Pražského 

povstání roku 1945. Dne 5. května bylo v kalendáři uvedeno i výročí narození Karla Marxe. Od 

roku  1971  spadalo na 5. května výročí podepsání nové Smlouvy o přátelství, spolupráci 

a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR, která byla ratifikována v roce 1970. Významným 

státním svátkem Československé socialistické republiky se stal 9. květen. V dobovém kalendáři 

byl  uveden jako „výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou 1945“.  Oslavoval se 

9. květen, kdy v roce 1945 vstoupila do Prahy Rudá armáda a osvobodila ji.401 Navíc byl tento 

den stanoven jako den pracovního klidu.402 

V kalendáři však byly zaváděny další „socialistické“ tradice na úkor starších tradic 

z českých dějin. Některé byly více akcentovány, některé veřejnost příliš neregistrovala.  Patřila 

                                                           
400 KRAKOVSKÝ, Roman. Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie, 19481989. Paris: Harmattan, 2004. 
Collection „Aujourd'hui l'Europe“. 
401  OLŠÁKOVÁ, Doubravka: Pohyblivé svátky: Kalendáře a významná výročí let 1945—1960.  Dějiny a 

současnost: historickovlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí 

a ministerstva školství a kultury. Praha: Lidové noviny, 2008, č. 8, s. 3436. 
402 Čtrnáctidenní barevný obrázkový kalendář 1961. Kolín: Obch. tisk., 1960. 
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sem například tato výročí: památný Den sovětské armády a sovětských námořních sil – 

23. únor, výročí zahájení XXII. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v Moskvě (1961) 

– 17. říjen, nebo Den znárodnění – 28. říjen, což byl den pracovního klidu a měl nahradit výročí 

vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Až v roce 1969 se 28. října začalo 

slavit také  schválení zákona o československé federaci z roku 1968 a dále vyhlášení 

samostatnosti státu Čechů a Slováků.403 

Mezi nejvýznamnější dny slavenými komunistickým režimem patřil 7. listopad – výročí 

Velké říjnové socialistické revoluce, byl to státní svátek SSSR. Toto datum znamenalo také 

zahájení Měsíce československosovětského přátelství –  7. listopad totiž spojoval země 

„socialistické soustavy“, kde se tento den každý rok slavil.404 Během významných dnů, svátků 

a výročí docházelo k mohutné sovětské propagandě v československých médiích.405 Účinným 

nástrojem propagace komunistické ideologie byl také Československý rozhlas, který patřil 

spolu s televizí k nejvlivnějším médiím tohoto období.406 

Již od padesátých let 20. století se komunistický režim zasazoval o vytvoření nového 

„socialistického“ ročního cyklu, který měl nahradit církevní svátky a slavnosti. Podle konceptu, 

který byl v tomto období komunistickou ideologií prosazován, se některé tradice již „hluboce 

vžily“: „Například oslavy Prvního máje, oslavy Mezinárodního dne žen, slavnosti k výročí 

                                                           
403 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a jeho vývoj před srpnem a po srpnu 1968. In: PETRÁŠ, Jiří a 

Libor  SVOBODA  ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968–1971.  Praha  –  České 

Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2017, s. 54. 
404 Čtrnáctidenní barevný obrázkový kalendář 1961. Kolín: Obch. tisk., 1960; Čtrnáctidenní barevný obrázkový 

kalendář 1962. Kolín: Obch. tisk., 1961; Čtrnáctidenní barevný obrázkový kalendář 1963. Kolín: Obch. tisk., 

1962;  Barevný obrázkový kalendář čtrnáctidenní 1964. Kolín:  Obch.  tisk.,  1963;  Čtrnáctidenní obrázkový 

kalendář 1965   Blansko: ČKD, závody Jiřího Dimitrova, Kolín:  Obch.  tisk.,  1964;  Čtrnáctidenní obrázkový 

kalendář 1966  Hradec Králové. Závody Vítězného února, Kolín: Obch. tisk., 1965; Barevný obrázkový kalendář 

čtrnáctidenní 1967. Kolín: Obch. tisk., 1966; Barevný obrázkový kalendář čtrnáctidenní 1967. Kolín: Obch. tisk., 

1966;  Strojimport 1968 (Trhací měsíční kalendář). Praha: nákl. vl.,  1968; Čedok ’69: Kalendář zahraničních 

zájezdů.  Praha: Reklama Čedok, 1969; Kalendář časopisu Vlasta 1970.  Praha:  Vydav.  Mona,  1969;  Dobrou 
pohodu do roku 1971: Týdenní [stolní spirálový] kalendář na rok 1971. Praha: Merkur, 1970.   
405 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 9798. 
406 Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 2008, s. 139. 
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Velké říjnové socialistické revoluce a jiné. Jiné teprve postupně získávaly na oblibě a stávaly 

se živou společenskou záležitostí jako např. Mezinárodní den dětí, Mezinárodní družstevní den, 

Den horníků, Den stavbařů, Den tisku apod.“407 Poslední tři uvedené významné dny nabývaly 

důležitosti spíše jen u těch profesních skupin, kterých se týkaly. Na začátku sedmdesátých let 

byly zaváděny do kalendáře opět nové tradice: například výročí generální stávky 14. října 1918. 

Vzhledem k federalizaci československého státu pak bylo obnoveno veřejné uznání výročí 

Martinské deklarace 30. října 1918.408 

Dnů pracovního klidu se nacházelo v kalendáři více, mezi ně patřily Nový rok, neděle a 

pondělí velikonoční, první a druhý svátek vánoční. Zvláštní postavení měly Vánoce 

a Velikonoce, jak již bylo zmíněno, vzhledem ke svému křesťanskému rozměru. Náboženský 

rozměr byl však upozaděn. Svátky byly slaveny jako rodinné svátky. „Socialistický kalendář 

byl v tomto ohledu podřízen komunistickým požadavkům.“409 Podle marxisty Jiřího Loukotky 

a jeho studie z počátku 1961 mělo v rámci „socialistické“ společnosti docházet „k podstatnému 

omezení sféry, ve které církevně náboženské společenské tradice mohou působit“.410  Nové 

„společenské“ tradice (významná data a výročí „socialistického“ kalendáře) se měly postupně 

zavést  a „postupně vytlačit církevně náboženské zvyklosti toliko v procesu všestranného 

rozvoje nových socialistických vztahů mezi lidmi, jehož základem je vytvoření a upevnění 

socialistických vlastnických vztahů.“411 

                                                           
407 LOUKOTKA, Jiří: Církevně náboženské a socialistické společenské tradice. Sborník prací Filozofické fakulty 

brněnské univerzity. G, Řada sociálně vědní, 1961, roč. 10, č. G5, s. 50. 
408 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a jeho vývoj před srpnem a po srpnu 1968. In: PETRÁŠ, Jiří a 

Libor  SVOBODA  ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968–1971.  Praha  –  České 

Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2017, s. 55. 
409 Ibidem, s. 55. 
410 LOUKOTKA, Jiří: Církevně náboženské a socialistické společenské tradice. Sborník prací Filozofické fakulty 

brněnské univerzity. G, Řada sociálně vědní, 1961, roč. 10, č. G5, s. 50. 
411 LOUKOTKA, Jiří: Církevně náboženské a socialistické společenské tradice. Sborník prací Filozofické fakulty 

brněnské univerzity. G, Řada sociálně vědní, 1961, roč. 10, č. G5, s. 52. 
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Komunistický režim nepodporoval liturgické pojetí Vánoc ani Velikonoc. Dobová 

propaganda věnovala především vánočním svátkům velkou pozornost. Vánoce byly dovršením 

roku, adventní neděle se zredukovaly na bronzovou, stříbrnou a zlatou, pozornost  byla 

zaměřena na předvánoční nákupy. Vzhledem k velkému významu vánočních svátků 

a materiálnímu zajištění pro komunistickou propagandu vyvíjela komunistická vláda 

v souvislosti se zásobováním potravinami v předvánočním čase rozsáhlou aktivitu již několik 

měsíců předem.412 

I přes nedostatkové hospodářství komunistický režim zmobilizoval v tomto období 

všechny své síly a snažil se na československý trh dostat o Vánocích to nejlepší, co se mohlo 

do Československa v rámci devizových zdrojů dovážet. Přesto bylo některé zboží nedostupné, 

některé věci nebyly k sehnání vůbec.413  Předvánoční období se také neslo v duchu  front 

v obchodech a shánění dárků a dovezených potravin na vánoční stůl.414 

O tradičních hlavních svátcích vánočních hrál důležitou úlohu zvyk obdarování, množství 

a skladba dárků. Komunistický režim se snažil ovlivnit charakter vánočních oslav, přičemž 

význam přikládal hlavně jejich rodinnému charakteru. Cílem dobové propagandy bylo oslabit 

zájem o půlnoční mše pro režim potenciálně nebezpečné, protože byly oblíbeným místem pro 

setkávání jak věřících, tak i nevěřících.415 Také tyto mše posilovaly křesťanské pojetí vánočních 

                                                           
412 FRANC, Martin. Šťastné a bohaté! Vánoce v českých zemích v padesátých a šedesátých letech jako svátky 

konzumu. In: TŮMA, Oldřich a Tomáš VILÍMEK. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945, Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 251. 
413  DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček o Vánocích v letech 1972–1977. PETRÁŠ, Jiří a Libor 

SVOBODA. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 

78. 
414 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 19481967. 
Praha: Academia, 2011, s. 1003. 
415  DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček o Vánocích v letech 1972–1977. PETRÁŠ, Jiří a Libor 

SVOBODA. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 

78. 
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svátků.416  Vánočnímu vysílání byla věnována největší pozornost ze strany komunistického 

režimu. 

 

3.8.2.  Interpretace rozhlasového večerníčku v letech 1961–1971 
 

Následující kapitola se bude zabývat tím, jakým způsobem kulturní změna v politické a 

společenské oblasti zasahovala do rozhlasového večerníčku. Analýza bude provedena na 

rozboru pohádek, které byly věnovány výročnímu zvykoslovnému cyklu  (Vánocům a 

Velikonocům) a politickým výročím a významným dnům (25. únor, 1. květen, 28. říjen a 7. 

listopad).  Reflexe svátečnosti a politických výročí jsou indikátory, na základě kterých je 

problematika rozhlasového večerníčku zkoumána. 

Na výskyt jinotajů v rozhlasovém večerníčku, které se objevují v následující kapitole, lze 

pohlížet z více perspektiv. První perspektivou je, že jinotaje, vkládány záměrně do nových 

autorských pohádek, vznikly umístěním příslušné pohádky v exponovaný den, kdy jinotaj dával 

smysl  vzhledem k výročí, během kterého byla pohádka vysílána. Podmínkou vzniku takové 

situace je, že pohádka byla v takovém případě natočena vždy premiérově a byla umístěna 

dramaturgem na kýžené datum.  

Dalším způsobem vzniku jinotaje je, že záměrně do pohádky vložen nebyl, ale posluchači 

si ho tam našli, zvláště v druhé polovině šedesátých let byli citliví k vnímání jinotajů. Vznikla 

tak náhodná alegorie v důsledku spojení významu obsahu večerníčkové pohádky s politickou 

situací. Pro tvůrce pohádky a dramaturga znamenala určité riziko, protože tento jinotaj mohl 

                                                           
416 FRANC, Martin. Šťastné a bohaté! Vánoce v českých zemích v padesátých a šedesátých letech  jako svátky 

konzumu. In: TŮMA, Oldřich a Tomáš VILÍMEK. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945, Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 240257. 
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být odhalen cenzurou či politickým vedením atd.417 Další skupinou jsou alegorie či metafory, 

které svým vyzněním podporovaly komunistickou propagandu nebo byly v souladu s výchovou 

člověka v duchu „socialistické“ společnosti. 

Společenské a politické změny v rozhlasovém večerníčku před a po srpnu 1968 se 

projevily přímo v konkrétních pohádkách. Projev společenského diskurzu a politická situace v 

šedesátých letech hrály roli  zvláště ve večerníčcích vysílaných o svátcích a významných 

výročích.418  V následující části bude ukázáno, jaká tato role konkrétně byla v případě 

jednotlivých výročí.  Pro analyzování vývoje této problematiky bude nutné se zabývat 

večerníčkem od jeho počátku v roce 1961. 

 

Rozhlasové večerníčky vysílané na výročí Vítězného února  

V únoru 1961, kdy se rozhlasový večerníček ještě etabloval a musel se obhájit před 

vedením rozhlasu, byla vysílána 25. února pohádka K výročí února  od Olgy Hejné. Text 

zahrnoval dobovou slovní zásobu, vynášel manuální práci, také ženské povolání soustružnic, 

zmiňoval o „pětiletce“, vyzdvihovala „socialistické“ uspořádání a hospodářství. Lokomotiva, 

kterou nakreslil chlapec Evža, promlouvala k posluchačům: „,To jsem ráda, že překročíme 

plán!‘ ‚Jaký plán?‘ divil se Evža. ‚Třetí pětiletku,‘ řekla nakreslená továrna…“419 V textu se 

objevují také rodiče Evži, kteří pracovali v továrně. Ti byli nakresleni jako dvě rudé hvězdy. 

Tato pěticípá hvězda symbolizuje komunismus a představuje dělníka, který má pět prstů. 

Dalším důležitým motivem pohádky bylo, že práce zde byla pokládána na první místo před 

                                                           
417  TRUBAČOVÁ, Lenka a Lucie KOVANDOVÁ. La radio et le discours politique entre propagande et 
résistance? La représentation de la réalité à travers des émissions de soir pour les enfants. CORCUERA, J. Fidel, 

Monica  DJIAN,  Antonio  GASPAR  a  Javier  VICENTE. Les discours politiques: Regards croisés: Questions 

contemporaines. Paříž: L'Harmattan, 2016, s. 509. 
418 NEVEU, Erik: Sociologie des mouvements sociaux, Paříž: La Découverte, 2015, s. 1013. 
419 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HEJNÁ, Olga: K výročí února. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1961, s. 1. 
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rodinou: „,Kdy už ten táta přijde?‘ říkal si Evža. ,Co on pořád v továrně dělá?‘… Pořád něco 

dělá, má ten revolverový soustruh, tak se mu nechce domů.“420  Pohádka tedy obsahovala 

symbol komunismu pěticípou červenou hvězdu a další podobné symboly. Příběh zahrnoval také 

komunistické pojetí rodiny, kdy výchova dětí není prioritní, u rodičů na prvním místě stojí 

práce.421 Oba rodiče jsou velmi pracovití (maminka je také zaměstnána) a tráví hodně času 

mimo domov. Hlavním hrdinou je chlapec Evža, který nakonec přichází k poznání, že mu 

nevadí být doma sám, protože práce rodičů je zajímavá a důležitá. Toto vyznění je v souladu 

s komunistickou  ideou  z padesátých let, kdy péče o rodinu nebyla považována za politicky 

prospěšnou.422 V roce 1961 lze nalézt ve vysílání večerníčku více tendenčně laděných textů v 

době výročí, významných dnů a událostí jako například májovou zdravici na prvního května, 

několik pohádek o prvním letci do vesmíru Juriji Gagarinovi (Bazalka a kouzelník, Kytička pro 

astronauta a Pohádka pro babičky).423 V případě výročí Vítězného února se proměna zaměření 

pohádek objevila v roce 1963, kdy se začalo projevovat společenské uvolňování v rozhlasové 

tvorbě, která postupně zažívala rozmach. Dne 25. února byla vysílána pohádka Bylo  jedno 

autíčko  od autora rozhlasových pohádek a her Ivo Fischera, což byla humorná pohádka 

s výchovným apelem, která se výročím Vítězného února nezabývala ani okrajově. Vyprávěla o 

červeném autu a mlsném kuchaři. Na Vítězný únor roku 1964 byla uvedena autorská pohádka 

s názvem Třikrát Kuba od Olgy Hejné.424 Příběh vyprávěl o chlapci Kubovi s nadpřirozenými 

                                                           
420 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HEJNÁ, Olga: K výročí února. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1961, s. 1. 
421  PAVELKOVÁ, Romana. Charakteristika rodiny a (pře)výchovy v komunistické perspektivě. Caritas  et 
Veritas: Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech. České Budějovice: 

Teologická fakulta, 2015, 5(1), s. 111122. 
422 HAMPLOVÁ, Dana. Stručné poznámky o ideových přístupech k rodině v období socialismu. In: MARÈS, 

Antoine a Pavla HORSKÁ. Česko – francouzský dialog o dějinách evropské rodiny [online]. březen 2010 [cit. 
20200206]. Dostupné z: 

http://www.cefres.cz/pdf/c22/hamplova_2001_ideove_pristupy_rodina_socialismus.pdf, s. 3. 
423 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový  večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 98. 
424 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, HEJNÁ, Olga: Třikrát Kuba. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1964. 

http://www.cefres.cz/pdf/c22/hamplova_2001_ideove_pristupy_rodina_socialismus.pdf
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schopnostmi, který chodil oděn stále v bílé košilce a červených trenýrkách ušitých 

z praporoviny a snažil se pomáhat lidem v nesnázích. Tento oděv byl součástí povinného 

sportovního oblečení pro chlapce školou povinné. Předepsaný cvičební úbor děti nosily na 

hodiny tělocviku a také spartakiády v období komunismu.425 V roce 1965 se vysílala 25. února 

pohádka Potrestaný švec od spisovatelky Amálie Kutinové, která se na vyprávění 

o Krakonošovi specializovala a zpracovávala je. Nový večerníček obsahoval autorskou 

pohádku s kouzelnými prvky. Vyprávění se zaměřovala na Krakonoše jako horského vládce. 

Obyvatelé pod krkonošskými horami nemohli svobodně říkat, co si myslí. Švec vyjadřoval 

nespokojenost s vládnoucí mocí v jeho kraji, jeho otevřenost projevu se mu však brzy vymstila: 

„Řezník přijde, kouká, kde je prasátko, ale místo něho mňoukala v chlívku kočka. Ševcová už 

plakala. ,Tohle nám mohl provést jenom Krakonoš. Nemluvil jsi o něm špatně, muži?´ Tu se 

švec chytil za hlavu. Od té doby si dával náramně dobrý pozor na ústa.“426 Vyprávění mělo 

závěr obsahující ponaučení, ale zároveň se v něm vyskytovaly narážky na stávající režim. Ve 

večerníčcích z tohoto období se odráželo rozvolňování poměrů a větší svobody v rozhlasové 

tvorbě. V únoru 1966 byla místo pohádky 25. února živě vysílána reportáž z odvetného utkání 

v ledním hokeji ČSSR – Kanada.427 V dalším roce se proces uvolňování v pořadu Dobrou noc, 

děti nadále  projevoval, premiéru měl večerníček O  pavoukovi  od básníka, filozofa 

a filozofujícího pohádkáře Bernarda Kosinera, který převzal námět ze sbírky Pohádka o třech 

kouzelnících času z roku 1967. Pohádka měla fantazijně laděný styl. Tento příběh stejně jako 

ostatní z této sbírky byly žánrem pohádky pro dospělé.428  Pohádka obsahovala nevšední 

                                                           
425 SCHMIEDTOVÁ, Věra. Malý slovník reálií komunistické totality. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 

s. 159. 
426 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, KUTINOVÁ, Amélie: Potrestaný švec. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1965, s. 3. 
427 Archiv Českého rozhlasu. Fond PL, Vysílací plachta, Praha 1966. 
428 Pohádka o třech kouzelnících času. Výbor uspoř. a doslov naps. František Kafka. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 

1967.   
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podobenství o lidském životě. Příběh vyprávěl o chlapcích, kteří si nejdřív mysleli, že dosáhnou 

na všechno, sesbírali hvězdy z nebe, ale nakonec je prohráli. Autor tím mohl zamýšlet, že pokud 

člověk získá něco bez práce a nemá žádnou pokoru a úctu k ostatním, nakonec o všechno přijde.   

Na výročí Vítězného února  byla v roce 1968 uvedena v repríze Čtvrtkova pohádka 

s názvem Bazalka a kouzelník. Vyprávěla o astronautovi, který letěl v raketě do vesmíru 

a v závodě s jinými dopravními prostředky i pohádkovým koněm byl nejrychlejší. Let do 

vesmíru symbolizoval pokrok celého lidstva, ale ukazoval skrytě na úspěch a dominanci 

Sovětského svazu. Stejně jako vyhrál vesmírný závod sovětský kosmonaut ve večerníčku stejně 

tak „soutěž“ o prvního člověka ve vesmíru vyhrál Sovětský svaz nad Spojenými státy 

americkými.429  Poprvé byl pořad vysílán přímo v den  letu  Jurije  Gagarina  do  vesmíru 12. 

dubna430, v dalších dnech 13., 14. i 15. dubna 1961 dávala stanice Praha další pohádky na toto 

téma.431  

 Ve většině názvů rozhlasových textů a jejich obsahu a také ve speciálním sborníku První 

kosmonaut ve vesmíru, Jurij Gagarin ve vysílání Československého rozhlasu se vyskytuje výraz 

astronaut.432 Pojem „astronaut“ byl záhy po letu Gagarina do vesmíru používán ve shodném 

významu jako později upřednostňovaný „kosmonaut“.433 

V únoru 1969 byla v repríze vysílána z cyklu povídání O pejskovi a kočičce pohádka 

O pyšné noční košilce od malíře a prozaika Josefa Čapka. Moralizující vyznění u ní převážilo 

nad zábavností, pohádka však nebyla nijak politicky angažovaná. Na významný den Vítězný 

                                                           
429 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, ČTVRTEK, Václav: Bazalka a kouzelník. Deníček – pořad Dobrou noc, 

děti, Praha 1961, s. 13. 
430  Jurij Alexejevič Gagarin –  podle Korpusu totality: „Mladý sympatický Rus, jehož let byl vysoce 

propagandisticky využitý“. In:  SCHMIEDTOVÁ, Věra: Malý slovník reálií komunistické totality.  Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 56. 
431 Pracovní ročenka Hlavní redakce pro děti a mládež. Školní rok 1960/1961, Československý rozhlas – HRDM, 
Praha 1961, s. 98. 
432  První kosmonaut ve vesmíru, Jurij Gagarin ve vysílání Československého rozhlasu –  přestože se v názvu 

sborníku vydaného Čs. rozhlasem o letu do vesmíru vyskytuje označení „kosmonaut“, ve většině názvu pořadů 

vysílaných o této události, které tento sborník mapuje, se vyskytuje slovo „astronaut“. 
433 MACHAČ, Jaroslav. Kosmonaut, astronaut. Naše řeč. Praha, 1961, 44(78), s. 254–255. 
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únor  nastala změna kurzu ve vysílání až v roce  1970,  kdy  byla  vysílána pohádka  Jak král 

Richard poznával zimu napsaná hudebním textařem a pohádkářem českého původu Václavem 

Bártou. Jak dokumentuje citát, král v ní neznal realitu všedního dne, nechodil ven mezi 

obyvatele: ,,Věděl jsem, že ten slavný sníh nebude nic jiného než šlehačka.“434 Pohádka měla 

vyznít tak, že forma vládnutí jako bylo království, měla daleko ke svým poddaným a byla 

považována za přežitek, což navazuje na známou komunistickou ideu vycházející z obecného 

názoru komunistů na monarchii. Vláda komunistické strany přináší lepší uspořádání. 

Společenský řád spočívá na společném vlastnictví, spravedlnosti a mezilidské solidaritě.435  

Od roku 1971 a v letech následujících byla velmi často vysílána klasická pohádková díla 

od Boženy Němcové.  V roce 1971 to byla například pohádka Perníková chaloupka. Obrat 

k této spisovatelce je typický nejen pro počátek „normalizace“, ale i pro padesátá léta (šlo 

o autorku protežovanou ministrem školství a národní osvěty Zdeňkem Nejedlým). Návrat ke 

klasice lze interpretovat nejen jako součást komunistické propagandy, ale také pozitivním 

způsobem jako návrat k české klasické pohádce. Povzbuzující roli pro posluchače i čtenáře 

měla pohádková tvorba i za Protektorátu Čechy a Morava.436 

Kulturněpolitický program, který převzal dědictví národního  písemnictví jako celku 

a zpřístupnil ho širokým masám, byl vyhlášen na IX. sjezdu Komunistické strany 

Československa v roce 1949. V praxi to také znamenalo vytvořit nový kánon literatury 

minulých období, do toho bylo zahrnuto také dílo Boženy Němcové, které mělo dle tohoto 

programu sjednocovat společnost.437 Probíhalo hodnocení života, díla spisovatelky, zvláště její 

                                                           
434 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, BÁRTA, Václav:  Jak král Richard poznával zimu. Deníček – pořad Dobrý 

večer, děti, Praha 1970, s. 13. 
435 SCHMIEDTOVÁ, Věra: Malý slovník reálií komunistické totality. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 
s. 155–156. 
436  NOVÁKOVÁ, Luisa. Pohádka a odraz doby. Žánr  za druhé světové války. In MALÝ,  Ivan.  Společnost a 

kultura v Českých zemích 19391949. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2013. s. 141142. 
437 KRÓLAK, Joanna: Aktualizace díla Boženy Němcové v padesátých letech 20. století. Božena Němcová a její 

Babička, Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Praha 28. 6. – 3. 7. 2005, Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 227, 232. 
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Babičky, která byla považována za součást života lidu a jeho oslavu.  „Tyto soudy pak byly 

zneužívány s cílem vyjádřit jazykem nacionalistické ideologie legitimizující nároky 

vládnoucích komunistů.438 

 

Rozhlasové večerníčky vysílané na prvního května – Svátek práce 

Pohádka K prvnímu máji z roku 1961 byla stejně jako na ostatní významná výročí v tomto 

roce napsána Olgou Hejnou. Vyprávěla o malém chlapci, který se vydal lesní cestou na 

prvomájový průvod.439 Cesta byla plná jarní radosti a nakonec dostal od holoubka mávátko 

s nápisem Mír.440 Téma míru se pak objevovalo i v samotném textu: „,Ať žije mír,‘   zavolal 

Vojta, až se sám zarazil, jak tak najednou zakřičel. ,A ty víš, co je to mír,‘ zeptal se ten pán. 

Vojta kýval, že ví. Aby to nevěděl!“441  Heslem tak mělo být zdůrazněno, že ČSSR patřila spolu 

s dalšími zeměmi východního bloku do tzv. táboru míru. Prvomájové průvody s povinnou 

účastí dětí a mládeže školou povinných byly součástí rituálů „socialistického“ Československa; 

pořad byl reprízován v roce 1962.442  

Pohádka Slavnost z roku 1964 byla podobně laděná jako předchozí text K prvnímu máji 

a přinesla propagaci významného svátku, který byl pro komunistický režim významným datem 

                                                           
438 KRÓLAK, Joanna: Aktualizace díla Boženy Němcové v padesátých letech 20. století. Božena Němcová a její 

Babička, Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Praha 28. 6. – 3. 7. 2005, Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 233. 
439 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a svátečnost v letech 1961–1971. SOUKUPOVÁ, Blanka, Róża 

Godula WECLAWOWICZ a Grazyna Ewa KARPIŃSKA. Národy –  města –  lidé –  slavnosti.  Praha:  Fakulta 
humanitních studií, 2019, s. 207. 
440 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HEJNÁ, Olga: K prvnímu máji. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1961, s. 1–3; Archiv Českého rozhlasu Fond D, HEJNÁ, Olga: K prvnímu máji. Deníček – pořad Dobrou noc, 

děti, Praha 1962, s. 13. 
441 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HEJNÁ, Olga: K prvnímu máji. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1961, s. 1. 
442 KRAKOVSKÝ, Roman.  Ať žije První máj: Rituál oslav Svátku práce. Dějiny a současnost [online]. 2008 
[cit. 20200206]. 
Dostupné z: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2006/1/atzijeprvnimaj/ 
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radosti oslav hrdiny – dělníka.443 Konečně pohádkový příběh Podivuhodné oči od Olgy Hejné 

byl vysílán v květnu 1963 v repríze, zatímco premiéra byla uvedena již v březnu 1962. Jednalo 

se o text, který nebyl speciálně vytvořen pro tento významný den, dá se tedy předpokládat, že 

nepropagoval Svátek práce a jeho ideologii. 444 V roce 1963 byla například vysílána pohádka s 

humornými a výchovnými elementy –  Uličníci  od spisovatele a novináře Karla Čapka.445 

V dalších letech byly na Svátek práce vysílány pohádky zdůrazňující hodnoty poctivé a tvrdé 

práce. V roce 1966 byla ve sváteční den vysílána prvomájová pohádka O ztracené písničce.446 

Premiérově uvedený příběh byl vytvořený speciálně k prvnímu máji. Hudební pohádka od 

spisovatele a scenáristy Jiřího V. Svobody oslavovala jaro a radost z máje.447 V pohádkovém 

příběhu skladateli utekla písnička, která je součástí pohádky:  „My máme rádi tenhle svět 

nejvíce, když je strakatý, když louky jsou samý květ, když z květů ten svět má záplaty.“448 

Proměnu prvomájových pohádek bylo možné zaznamenat od roku 1967, kdy docházelo 

k rozpuku kulturní angažovanosti a tvorby.449 Text pohádky Léčivé rostliny od spisovatelky 

Hermíny Frankové vysílaný 1. května 1967 se zabýval tím, jak Lucinka se svými zvířecími 

kamarády vymýšlela nápis pro nový obchod. Nápad pionýrky Lucinky byl vytvořit ceduli 

s heslem  I kosmonauti pijí ostružan, která však tygrovi způsobila nevolnost.450 Cedule měla 

odkazovat na úspěch Sovětského svazu a jeho prvenství letu člověka do vesmíru. Příběh mohl 

znamenat skrytou kritiku systému a nespokojenost společnosti se situací v ČSSR. Hermína 

                                                           
443 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HEJNÁ, Olga: Slavnost. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1964, s. 
13. 
444 Archiv Českého rozhlasu Fond PL, HEJNÁ, Olga: Podivuhodné oči. Vysílací plachta z 1. 5. 1962. Praha 1962, 

s. 1–3. 
445 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ČAPEK, Karel: Uličníci. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1963. 
446 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 98. 
447 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SVOBODA, Jiří V.: O ztracené písničce. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1966, s. 1–3. 
448 Ibidem, s. 2. 
449 MARJÁNKO, Bedřich. 60. léta situace v čs. kultuře  III. etapa (1964  1967). In: Totalita.cz [online]. [cit. 
20170309]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/…php 
450 Archiv Českého rozhlasu Fond D, FRANKOVÁ, Hermína: Léčivé rostliny. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1967, s. 3. 

http://www.totalita.cz/60/60_13_01_03.php
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Franková čerpala náměty ze společenské situace a její myšlení se odrazilo i v pohádkové tvorbě 

šedesátých let. „Nebavilo mě psát tenkrát o neplechách třídních nepřátel, bylo to tehdy oblíbené 

téma. K psaní pohádek mě inspirovala realita kolem mě a také moje práce, pracovala  jsem 

tenkrát přímo v  podniku Léčivé rostliny, které se  v pohádce vyskytují,“ vzpomínala 

spisovatelka Hermína Franková.451 

V roce 1968 se pražské jaro projevilo odvysíláním pohádky Důležitá věc od malířky a 

spisovatelky Daisy Mrázkové. Svými zaměřením byla určena spíše dospělým posluchačům, 

protože obsahovala složité filozofující úvahy  o hledání smyslu života a naplnění vztahu ke 

druhým. Dílo této spisovatelky svým novátorstvím, ironií, ale i zábavností a hravou fantazií 

zapadá do uvolněné atmosféry šedesátých let a pohádka Důležitá věc do vrcholícího obrodného 

společenského procesu, který se projevil i v rozhlasovém večerníčku. 

U svátku Prvního máje lze identifikovat posrpnový obrat ve vysílání již v roce 1969, kdy 

byla vysílána lidová pohádka Poctivý Havíř od slovenského folkloristy a etnografa Oldřicha 

Sirovátky vyzdvihující hodnoty pilné práce horníka nazvaného dobovým výrazem „havíř“: „U 

havíře bylo po bídě. Toť se ví, děti už nechodily bosé, v rodině měli všeho dost a měli se dobře. 

Tolik už nevydělal nikdy, ale nouzi už nepoznali... Kdo činí dobré, dočká se lepšího.“452 

Pohádka obsahovala lidovou moudrost a vyplývalo z ní poučení. V roce 1970 se na prvního 

máje odehrála premiéra klasické pohádky Řemeslo má zlaté dno od Boženy Němcové. Hlavním 

motivem příběhu byla myšlenka, že i syn cara by se měl vyučit řemeslu. Pohádka oslavuje 

hodnotu práce a lásky, zdůrazňován je přínos poctivé práce. „Když se vezír vrátil  a  carovi 

vyřídil, že pastýř carskému synu dceru nedá, dokud se nenaučí řemeslu – jakémukoli, jen když 

                                                           
451 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětnice Hermíny Frankové, leden 2020. 
452 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SIROVÁTKA, Oldřich: Poctivý havíř. Deníček – pořad Dobrý večer, děti, 
Praha 1969, s. 2. 
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bude řemeslo –  a práci svých rukou mu nepřinese.“453  Hlavní postava cara byla 

charakterizována kladnými vlastnostmi, především jsou v této pohádce akcentovány stejné 

atributy „socialistického“ člověka, jaké byly proklamovány komunistickým režimem při oslavě 

prvního května. V roce 1971 byla uvedena pohádka opět od Boženy Němcové, a to notoricky 

známá klasika O Palečkovi. Chlapeček byl tak maličký, že se vešel se i do obyčejné kapsy, byl 

obdařen chytrostí a pracovitostí. Přelstil také bohatého statkáře, a získal tak peníze pro svou 

chudou  rodinu.454  Česká klasika byla uváděna na počátku „normalizace“ i jako výsledek 

perzekučních zásahů proti soudobým autorům. Jejich tvorba pro děti byla proskribována a 

mezera ve vysílání byla zaplněna politicky nezávadnými kusy z 19. století. Návrat ke klasice je 

příznačný ve traumatizujících okamžicích národních dějin a je typický jak pro protektorát, tak 

tuhý komunistický režim padesátých let, i pro „normalizaci“ v sedmdesátých letech.455 

 

Rozhlasové večerníčky vysílané na výročí Dne znárodnění – 28. října 

Státním svátkem a zároveň dnem pracovního klidu byl v tomto období Den znárodnění v 

připomínce výročí 28. října 1945, kdy došlo ke znárodnění velké části průmyslu a všeho 

bankovnictví v Československu. Této tematice se věnovala pohádka z roku 1961  Obři 

a trpaslíci od hudebníka Luďka Hulana. Pojednávala o zahradníkovi a strojvedoucím, které 

                                                           
453 Archiv Českého rozhlasu Fond D, NĚMCOVÁ, Božena: Řemeslo má zlaté dno. Deníček – pořad Dobrý večer, 

děti, Praha 1970, s. 2. 
454 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, NĚMCOVÁ, Božena: Paleček. Deníček – pořad Dobrý večer, děti, Praha 
1971, s. 1–3. 
455 Dle historika Daniela Růžičky se komunisté považovali za dědice například Boženy Němcové či Aloise Jiráska. 

„Tímto zjednodušováním však negativně poznamenal výklad dějin české literatury a její školní výuky. To přispělo 

k překrucování i těch kladných národních tradic a hodnot, jež s komunismem souvisely jen velmi vzdáleně. K 

důsledkům patřilo i kádrování spisovatelských osobností minulosti podle ideologických hledisek.“ Srov. 

RŮŽIČKA, Daniel. Zdeněk NEJEDLÝ. Totalita.cz [online].  [cit.  20200206]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_nejedlyz_01.php  
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pálilo „dobré bydlo“456. Obr a trpaslík byli stále nespokojeni se svou prací.457 Stěžovali si, že 

nepracují na svém majetku, že jsou zaměstnanci ve znárodněných podnicích. Své povolání si 

prohodili a zjistili, že mohou být rádi za to, co mají, což vyjadřuje závěr pohádky:458 „,Snad 

abychom si  to zas prohodili,‘ navrhl Hromas, ,nějak jsme to přehnali‘. A potřásli si rukama 

a rozešli se do svých domovů. A vida teď byli spokojeni.“459  Text  obhajoval  kolektivizaci, 

obsahoval narážky na údajnou spravedlivost a klady znárodnění.460 

V roce 1961  se vyskytovalo v rozhlasovém večerníčku více textů obsahující hodnoty, 

které propagovaly komunistický režim.461 V dalších letech byly vysílané humorné a poetické 

pohádky bez ideového zaměření.  V roce  1962  byl premiérově vysílán druhý díl moderní 

pohádky Malý Alenáš  od rozhlasového autora a spisovatele Ivana Vyskočila, jehož tvorba byla 

již rozebrána v předchozí kapitole462. V dalším roce měla premiéru pohádka autora rumunského 

původu Octava Panku Iasi Jak měl chuť nos na koláč.463 V roce 1964 byla na Den znárodnění 

uvedena pohádka Jak šel slon na houby od lužickosrbského spisovatele Jurije Březana. Oba 

poslední vyjmenovaní autoři pocházeli ze socialistických republik, kde vládl komunistický 

režim. Text vytvořený speciálně ke státnímu svátku vyprávěl příběh o slonovi, který se rozhodl 

jít na houby, protože byl zrovna svátek a houby patří všem. Podle vyznění vyprávění houby 

                                                           
456 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, HULAN, Luděk: Obři a Trpaslíci. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1961, s. 1. 
457 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 101. 
458 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, HULAN, Luděk: Obři a Trpaslíci. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1961, s. 1–2. 
459 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HULAN, Luděk: Obři a Trpaslíci. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, s. 2. 
460 SCHMIEDTOVÁ, Věra: Malý slovník reálií komunistické totality. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 
s. 155–156. 
461 Ibidem, s. 155–156. 
462 Archiv Českého rozhlasu Fond D, VYSKOČIL, Ivan: Malý Alenáš. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1962, s. 1–3. 
463 Archiv Českého rozhlasu Fond D, IASI, Octav Panku: Jak měl chuť nos na koláč. Deníček – pořad Dobrou 

noc, děti, Praha 1963, s. 1–3. 
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rostou v lese,  a tak nepatří určité osobě, ale kolektivu.464 Pohádka dětem vysvětlila výhody 

kolektivního hospodářství a oslavovala Den znárodnění. Pohádka s názvem Pépe stůně z roku 

1965 byla z cyklu Pohádková ulice a měla naučný charakter. Prostřednictvím pohádky byly 

dětem vštěpovány hygienické návyky a zdravější strava, tato výchovná složka byla součástí 

rozhlasového večerníčku od počátku, vybrané pohádky obsahovaly socializační funkci. 

Pohádka od překladatele Vladimíra Svobody radila dětem, aby se myly, jedly hodně vitamínů, 

otužovaly se a chodily brzy spát, jinak onemocní jako Pépe. 465 

V následujících dvou letech byly vysílány moderní pohádky od českých spisovatelů. Text 

Neónek z pohádkového domu z roku 1966 napsal autor knih pro děti a mládež Zdeněk Karel 

Slabý. Tato pohádka se vyznačovala odlehčenou atmosférou a zároveň laskavým způsobem 

hlásala  životní moudro. Tento příběh od Slabého stejně jako jeho další pohádky pro děti 

podněcoval k zamyšlení a zároveň obsahoval radu: „Kdo někoho hledá, nesmí odpočívat, musí 

hledat tak dlouho, dokud nenajde. Potom zase musí dávat pozor, aby toho, koho našel, zase 

neztratil.“466 

V roce 1967 měla premiéru pohádka Malá černá kočička podle psychologa a spisovatele 

Čestmíra Vašáka. Pohádka byla převzata z cyklu  Mladá fronta – Knihovnička Mateřídoušky 

z roku 1965.467 Postupem času se koncepce pořadu měnila, byly využívány pohádky z dětských 

časopisů a sbírek pohádek. 28. října 1968 nebyl vysílán žádný večerníček, protože ve vysílací 

době večerníčku byla přenášena z Národního divadla  opera  Libuše od skladatele Bedřicha 

                                                           
464 Archiv Českého rozhlasu Fond D, BŘEZAN, Jurij: Jak šel slon na houby. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1964, s. 1–3. 
465 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SVOBODA, Vladimír: Pépe stůně. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1965, s. 1–4. 
466 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SLABÝ, Zdeněk K: Neónek z pohádkového domu. Deníček – pořad Dobrou 

noc, děti, Praha 1966, s. 1–3. 
467 Archiv Českého rozhlasu Fond D, VAŠÁK, Čestmír: Malá černá kočička. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1967, s. 1–4. 
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Smetany.468  Toto slavné dílo představovalo symbol české státnosti a národa jako projev 

národního uvědomění.  

Klasická pohádková tvorba uváděná bezprostředně po invazi vojsk v roce 1968 měla 

funkci posílení společnosti v těžké chvíli, v dalších letech zůstala na repertoáru jako výplň za 

zakázané texty současných autorů, byla považována za politicky nezávadnou a tudíž neurčitou. 

Navíc se mohlo počítat předem s oblibou tradičních pohádek, protože to byla díla klasická 

a osvědčená časem. V roce 1970 byla vysílána v premiéře Pověst o studánce Litoše od sběratele 

českých pohádek Karla Jaromíra Erbena převedená do rozhlasového formátu. Příběh se zabýval 

nejen studánkou Litoše, divými ženami, ale především nabubřelým statkářem, který chtěl získat 

divou pannu za každou cenu. Z lidového příběhu vyplývá, že majetek ke štěstí člověku nestačí, 

úroda sice byla zachráněna, ale o milovanou ženu chalupník přišel. „Nyní naříkal a bědoval, že 

Lindu ze svého domu vypudil, chodil po lesích, chodil ke studánce, volal Lindu, ale marně.“469 

V roce 1971 byla vysílána pohádka Kdo je hloupější  ze sbírky pohádek Boženy Němcové. 

Rozhlasový večerníček vyprávěl o tom, jak je bohatá vrchnost ze zámku hloupá – chalupník, 

který o celý svůj majetek byl připraven, vyzrál nad vrchností, a  tak  k penězům přišel.470 

Pohádkový příběh zdůrazňoval, že „prostý lid“ předčí rozumem vrchnost i s jejím bohatstvím. 

V této pohádce byl prosazován ideál sociální rovnocennosti mezi lidmi. 

 

Rozhlasové večerníčky vysílané na výročí VŘSR – 7. listopadu 

Dalším důležitým svátkem, na nějž je v textu obrácena pozornost, je 7. listopad – výročí 

Velké říjnové socialistické revoluce, která se udála v roce 1917. Tento významný den se odrazil 

                                                           
468 Archiv Českého rozhlasu, SMETANA, Bedřich: Libuše. Vysílací plachta, Praha 1968, s. 15. 
469 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ERBEN, Karel, Jaromír: Pověst o studánce Litoše. Deníček – pořad Dobrý 

večer, děti, Praha 1970, s. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
470 Archiv Českého rozhlasu Fond D, NĚMCOVÁ, Božena: Kdo je hloupější. Deníček – pořad Dobrý večer, děti, 
Praha 1971, s. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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v rozhlasovém večerníčku různými způsoby. Promítnutí VŘSR do vysílání pořadu lze najít již 

v pohádce z roku 1961 s názvem Lampion od Olgy Hejné. Text byl vyprávěním o červeném 

lampionu jménem Červánek, který se těšil na každoroční průvod a byl rád, když mohl zazářit 

v první řadě průvodu. „Červánek bydlel od loňska od listopadu na půdičce. Ale celý rok se těšil, 

že zase letos půjde s klukem Vaškem na průvod. Vašek přijde a řekne: ,Tak pojď, lampiónku 

Červánku,  jde  se na průvod! –  A to bude krása!‘“471  Pohádka propagovala každoroční 

lampionové průvody. Obdobnou paralelu lze vysledovat i v dětské literatuře: „Slavíme výročí 

Říjnové revoluce. Honzík dělá lampion, v předvečer 7. listopadu půjdeme na průvod, uváděla 

například dobová encyklopedie pro předškoláky.“472 

Dne 7. listopadu 1963 byla v premiéře odvysílána obsahem zcela protikladná pohádka od 

dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena Skřivánek a chudobka  v překladu Jiřiny 

Vrtišové. V den, kdy se měl oslavovat Sovětský svaz, měla pohádka o skřivánkovi alegorické 

vyznění. Příběh vypráví o chlapcích, kteří zavřeli skřivánka do klece, stejně jako chudobku. 

Skřivánek a sedmikráska byli vězněni proti své vůli, až nakonec skřivánek ze stesku zemřel.473 

Chudobku zahodili chlapci do prachu, protože zvadla. Klec mohla v případě tohoto uvedení 

večerníčku znamenat metaforu  represí a zločinů ve stalinském SSSR, kde lidé žili 

v komunistickém režimu v nesvobodě  a útlaku  stejně jako ptáček s květinou. Chlapci 

personifikují tehdejší komunistickou moc, která je větší, mocnější než slabý a menší skřivánek 

a sedmikráska. Slabší kvůli němu chřadnou: „Sedmikráska nemohla ani lístkem pohnout. Natož 

vypravit ze sebe slovo. Ale vůně, která proudila z jejích lístečků, byla daleko silnější, než jak 

jindy sedmikráska vonívá. Skřivánek si toho všiml, třeba hynul žízní a steskem. Když druhý 

                                                           
471 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HEJNÁ, Olga: Lampion. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, s. 
13. 
472 VEBEROVÁ, Eva. Svět kolem nás. Praha: SNDK  Státní nakladatelství dětské knihy, 1976. 
473 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a svátečnost v letech 1961–1971. SOUKUPOVÁ, Blanka, Róża 

Godula  WECLAWOWICZ  a  Grazyna  Ewa  KARPIŃSKA. Národy –  města –  lidé –  slavnosti.  Praha:  Fakulta 
humanitních studií, 2019, s. 208. 
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den ráno přiběhli ti chlapci, našli skřivánka mrtvého… Sedmikrásku zahodili do prachu. Víc už 

neřekneme ani slovo, budeme o tom přemýšlet. Dobrou noc.“474  

V roce 1964 v den tohoto výročí byla uvedena naopak pohádka veselého ražení Cvičení 

tuleni a promovaný lékař od Hermíny Frankové.475  Pohádka pojednává476  o ruském lékaři 

Ivanovi Vasilijeviči Artěmonovi, který místo na jih Krymu jel na dovolenou do polárních 

krajin. Pohádka obsahuje propojení se Sovětským svazem především popisovaným prostředím 

a hlavní postavou, sovětským lékařem, který je v tomto příběhu nositelem pozitivních 

vlastností.477 

V následujících letech se změnila koncepce pojetí oslavy výročí VŘSR v pořadu Dobrou 

noc, děti. Jedním z důvodu mohlo být to, že rozhlasový večerníček přešel z Redakce vědy a 

techniky do Literární redakce.478 V letech 1965 až 1967  byla 7. listopadu pokaždé uváděna 

pohádka sovětské provenience (v roce 1965 Princezna od ruského spisovatele Jurije Kuranova, 

v roce  1966  Prasátko Chrum).479  V roce 1967 vznikl rozhlasový večerníček Z modrého 

hrnečku  Arkadije  Gajdara.480  Tento autor propagoval ve svých dílech sovětský systém 

idealizovaným popisem soudružského prostředí v SSSR. 

V roce  1968  se objevil na listopadové výročí VŘSR večerníček s názvem Spinkej 

a Svatojánek od Zdeňka Karla Slabého. Text byl zaměřený jednoznačně protisovětsky. Hlavní 

                                                           
474 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, ANDERSEN, Hans, Christian: Skřivánek a chudobka. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1963, s. 2. 
475 Archiv Českého rozhlasu Fond D, FRANKOVÁ, Hermína: Cvičení tuleni a promovaný lékař. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1964, s. 13. 
476 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 100. 
477 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, FRANKOVÁ, Hermína: Cvičení tuleni a promovaný lékař. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1964, s. 13. 
478 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a svátečnost v letech 1961–1971. SOUKUPOVÁ, Blanka, Róża 

Godula WECLAWOWICZ a Grazyna Ewa KARPIŃSKA. Národy –  města –  lidé –  slavnosti.  Praha:  Fakulta 
humanitních studií, 2019, s. 208. 
479 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, KURANOV, Jurij: Princezna. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1965, s. 13. 
480 Archiv Českého rozhlasu Fond D, GARDAJ, Arkadij: Z modrého hrnečku. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1967, s. 13. 
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hrdina pohádky Svatojánek znamenal protiklad něčeho, co není svaté. Představoval opak 

k lampionu. Svatojánek letěl s elegancí a noblesou, vypadal jako Venuše. Představoval svými 

pozitivními vlastnostmi něco ušlechtilejšího a hodnotnějšího než lampion.481  Symbolizoval 

trvající naději v odporu proti okupantům: „Ten celý večer lítal Svatojánek zvlášť velebně a 

svítil baterkou zvlášť jasně.“482 

Na konci  roku 1969  lze  zaznamenat v dramaturgii pořadu opět návrat k pohádkám ze 

zemí sovětského bloku. Téhož roku byla vysílána pohádka Kdo byl největší, gruzínská pohádka 

ze sbírky Strom pohádek v překladu Vladislava Stanovského.483  Ve sbírce se nacházely 

pohádky z celého světa. Na vysílání k oslavě VŘSR byla vybrána sovětská pohádka obsahující 

krutost a násilí: „Přišel k nim tři dny starý chlapeček a řekl jim: ,Dejte mi tři kulky a já vás toho 

neštěstí zbavím.‘ Kupci se zaradovali a tři dny starý chlapeček lišku zastřelil.“484 Rozhlasový 

večerníček obsahoval některé rysy bajky (zvířata provázely nadpřirozené jevy) a postavy byly 

nositeli nereálných proporcí a jednání: „Přiletěla vrána, klovla do vola, vzala ho do zobáku a 

nesla ho do hnízda…   A zafoukal vítr, hlava letěla, až padla ovčákovi do oka. …a tři dny starý 

chlapeček lišku zastřelil.“485 Tato pohádka se zvířecími motivy se zcela vymykala typickým 

pohádkovým příběhům, velmi se lišila od českých, bylo těžké najít skryté morální poselství. 

Vypravěč položil na konci příběhu posluchačům řečnickou otázku: „Kdo byl největší? Vůl, 

vrána, ovce, ovčák, kupci, liška nebo tři dny starý chlapeček.“486 

                                                           
481 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a svátečnost v letech 1961–1971. SOUKUPOVÁ, Blanka, Róża 

Godula WECLAWOWICZ a Grazyna Ewa KARPIŃSKA. Národy –  města –  lidé   slavnosti.  Praha:  Fakulta 
humanitních studií, 2019, s. 209. 
482 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SLABÝ, Zdeněk K.: Spinkej a svatojánek. Deníček – pořad Dobrou noc, 

děti, Praha 1968, s. 13. 
483 HORÁLEK, Karel. Nové cesty k pohádkám cizích národů. Slovo a slovesnost. Praha: ČSAV,  1960, 21, 69
73. 
484 Archiv Českého rozhlasu Fond D, STANOVSKÝ, Vladislav:  Kdo byl největší. Deníček – pořad Dobrý večer, 

děti, Praha 1969, s. 3. 
485Archiv Českého rozhlasu Fond D, STANOVSKÝ, Vladislav:  Kdo byl největší. Deníček – pořad Dobrý večer, 

děti, Praha 1969, s. 2. 
486 Ibidem, s. 2. 
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Na výročí 7. listopadu 1970 se uskutečnila premiéra nedochované pohádky O rezavém 

klokánkovi od překladatele a spisovatele Jaroslava Tafela, v Archivu Českého rozhlasu není k 

nalezení ani nahrávka, ani její písemná podoba. Jednalo se o lidovou pohádku z výboru pohádek 

Zlatý jelínek z kavkazské oblasti v nakladatelství Svět sovětů. V této sbírce se nacházely často 

netradiční, kruté příběhy, které zachycovaly tematiku, myšlenkový svět a prostředí 

kavkazských národů.487  V roce 1971 byl pouze vysílán šestý díl moderní pohádky z cyklu 

Příhody plavčíka Honzy pod titulem Jak plavčík Honza uvěznil vítr od spisovatele, scénáristy 

a rozhlasového redaktora HRDM Jiřího Kafky.488  Rozhlasový večerníček vyprávěl 

o dobrodružné plavbě hlavního hrdiny, který zachránil loď i s její posádkou. Byla to napínavá 

pohádka bez skrytých významů, avšak originálně literárně zpracovaná. Obsahovala oblíbenou 

postavu Honzy z českých pohádek. V tomto případě byl Honza oproti klasickým pohádkám 

pracovitý, statečný a odvážný, takže  tento hrdina převrácený na ruby svými charakterovými 

vlastnostmi dobře zapadal do konceptu „socialistické“ pohádky. 

 

Rozhlasové pořady vysílané o Vánocích a Velikonocích  

Povahu vánočního i velikonočního rozhlasového vysílání, včetně pohádek určených pro 

děti, ovlivňoval přístup státního aparátu k církvím, náboženství i víře. Nejen v padesátých 

letech, ale i v šedesátých letech 20. století se projevovala ze strany KSČ ateistická propaganda 

vůči církvím. Ty byly v šedesátých letech pro komunistickou moc ideologickým nepřítelem 

jako nositelé náboženské víry.489  

                                                           
487 Archiv Českého rozhlasu Fond D, TAFEL, Jaroslav: O rezavém klokánku. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1970, s. 1–3. 
488 Archiv Českého rozhlasu Fond D, KAFKA, Jiří: Jak plavčík Honza uvěznil vítr. Deníček – pořad Dobrý večer, 

děti, Praha 1971, s. 1–4. 
489  KAPLAN,  Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu  
Barrister & Principal, 2008, s. 108. 
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I v šedesátých letech měly být pořady o tradičních zvykoslovných svátcích – Velikonoce 

nebo Vánoce – součástí ateistické propagandy a bylo v nich potlačeno církevní pojetí svátků.490 

Nahrazení křesťanských tradic a svátků za „socialistické“ svátky a oslavy popsal Loukotka 

takto: „V této souvislosti nabývá  mimořádné důležitosti vytvoření nového socialistického 

ročního cyklu místo svátků a slavností starého církevního roku, jejichž dodržování je zdrojem 

negativních ideologických vlivů brzdících vývoj socialistické společnosti.“491 

V obraně proti ateistickému tažení komunistické moci se církve bránily jen těžko. 

Neměly vysílací prostor v rozhlase ani televizi. 492  V druhé polovině šedesátých let docházelo 

ke změně situace z důvodů uvolnění politických poměrů – systém státního aparátu, který ztrácel 

na účinnosti a vyžadoval reformu. Za jeden z indikátorů společenských změn roku 1968 lze 

označit to, že byla zařazena do programu Československé televize i rozhlasu půlnoční mše. 

V dřívějších letech nebyla uvedena v televizi z důvodu církevního charakteru tohoto obřadu, 

součástí rozhlasového vysílání byla však již dříve. Rozhlas v druhé polovině šedesátých let 

zařazoval do vysílání v období Vánoc pravidelně Rybovu mši vánoční, pastorely a koledy.493 

Programová rada hodnotila kladně zařazení těchto pořadů s tradiční vánoční tematikou. Dále 

byl kladen ve vánoční koncepci důraz na modernost a nekonvenčnost programu, a to především 

v literárnědramatických pořadech, vícekrát byly zmiňovány i pořady pro děti a kladně 

hodnoceny některé pohádky a hry.494 Obecnou zásadou však bylo, že pořady měly navozovat 

                                                           
490 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003. ISBN 8086762009, s. 312, 366. 
491 LOUKOTKA, Jiří: Církevně náboženské a socialistické společenské tradice. Sborník prací Filozofické fakulty 

brněnské univerzity. G, Řada sociálně vědní, 1961, roč. 10, č. G5, s. 52. 
492  KAPLAN,  Karel. Kronika komunistického Československa. Brno: Společnost pro odbornou literaturu  
Barrister & Principal, 2008, s. 108. 
493 Archiv Českého rozhlasu. Vysílací plachty, Praha 1961–1971, bez paginace; Závěry z třetí programové rady 

dne  27.  ledna  1967,  Archiv Českého rozhlasu Fond D.  Hodnocení vánočních silvestrovských a novoročních 

pořadů, Praha 1967, bez paginace. 
494 Archiv Českého rozhlasu Fond D. Hodnocení vánočních silvestrovských a novoročních pořadů. Dodatek ke 

schůzi programové rady 7. 1. 66, Praha 1966, bez paginace. 
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„vánoční náladovou pohodu“495, ale stejná důležitost byla přisuzovaná vysoké úrovni 

dramatické tvorby a uměleckému zážitku i v dětském vysílání.496 

Vánoce byly také svátky konzumu a vyznačovaly se materialistickým charakterem. 

V předvánočním období rostla poptávka po různých druzích potravin používaných k přípravě 

tradičních jídel a komunistický režim napnul všechny síly, aby byly žádané komodity 

k dispozici. Důležitý význam o vánočních oslavách hrály také dárky, které měly různou prestiž 

a hodnotu. 497 Na konzumní aspekt, bez kterého se Vánoce nemohly obejít, poukazovalo také 

rozhlasové vedení. Ve vánočním hodnocení vánočních pořadů 1966 a 1967 byla připomínka, 

že vysílání nemá provokovat k přehnané nákupní hysterii.498  Dále také stejný dokument 

doporučoval vyvarovat se nebezpečí vytváření konzumní vánoční nálady, ke které přispívaly 

reklamy na zboží vysílané v předvánočním období.499 

Na počátku „normalizace“ se ovšem proti konzumerismu o Vánocích v dokumentech 

programová rada již nevymezovala.  Složením a obsahem vánočních pořadů došlo opět 

k návratu k ateistické propagandě. Vedením rozhlasu byl uplatňován „socialistický“ charakter 

svátečních pořadů i během významných svátků (Vánoce, Velikonoce).500 Již v roce 1970 a 1971 

se měly Vánoce dle programové směrnice osvobodit z pout konvencí a „naplnit je přístupným, 

                                                           
495 Archiv Českého rozhlasu Fond D, Podklady hodnocení vánočních a silvestrovských pořadů vánoční pořady 

1967. Programová rada, Praha 1968, s. 2. 
496 Ibidem, s. 2. 
497 FRANC, Martin. Šťastné a bohaté! Vánoce v českých zemích v padesátých a šedesátých letech jako svátky 

konzumu. In: TŮMA, Oldřich a Tomáš VILÍMEK. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945, Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 240. 
498 Archiv Českého rozhlasu Fond PL. Vysílací plachty, Praha 1961–1971, bez paginace; Závěry z třetí programové 

rady dne 27. ledna 1967, Archiv Českého rozhlasu. Hodnocení vánočních silvestrovských a novoročních pořadů, 

Praha 1967, bez paginace. 
499  Archiv  Českého rozhlasu.  Podklady hodnocení vánočních a silvestrovských pořadů vánoční pořady 1967. 

Programová rada, Praha 1968, s. 2. 
500 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 

2003, s. 366. 
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novým a společenským obsahem na přirozeně vrcholové literární a interpretační úrovni.“501 

Neměly také chybět veselé pohodové pořady.502 

Koncepce svátečního vysílání vycházela v roce 1971 ze závěrů XIV. sjezdu KSČ 

a programové schéma vysílané v rozhlase o Vánocích se mělo řídit například těmito zásadami: 

„Vysílání se chce vyvarovat přílišné sentimentality, nadměrné poetičnosti a laciné 

bezideovosti.“503  Celkové vyznění programu v období předvánočním  a vánočním má být 

úsměvné a pohodové. Dramatické vysílání má dbát i na zařazení zahraničních autorů – 

s akcentem na „bratrské socialistické literatury“.504 

Závazným cílem bylo sice podle vedení rozhlasu zabezpečit „ideověpolitickou linii“505, 

a to i pro schéma vánočního období, avšak v koncepci vánočního programu byl kladen důraz 

na přitažlivou formu a umělecky výrazné pořady. Důležité tedy bylo, aby rozhlasové 

posluchače pořady také upoutaly a rozhlas si tak udržel jejich přízeň. 

 

Rozhlasové večerníčky vysílané o Velikonocích a Vánocích 

Pohádky o zvykoslovných svátcích jako Velikonoce se vyznačovaly ateistickým pojetím 

svátků a potlačením jakýkoliv křesťanských odkazů. Již v roce 1961 byla uvedena Velikonoční 

pohádka Josefa Čapka nebo O zeleném vajíčku spisovatele Eduarda Petišky.506 Pohádky podle 

názvu souvisejí se symboly Velikonoc, avšak nevysvětlují velikonoční tradice a zvyky, s 

                                                           
501 Archiv Českého rozhlasu. RAFAJ, Oldřich: Materiál pro schůzi vedení Českého rozhlasu dne 5. 10. 1971, Praha 

1971, s. 2. 
502 Ibidem, s. 2; Archiv Českého rozhlasu. Závěry ze 7. schůze vedení Českého rozhlasu, ze dne 15. 10. 1970, 

Praha 1970, s. 2. 
503Archiv Českého rozhlasu.  RAFAJ, Oldřich: Materiál pro schůzi vedení Českého rozhlasu dne 5. 10. 1971, Praha 

1971, s. 2. 
504 Ibidem, s. 2.   
505 Ibidem.  
506 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ČAPEK, Josef: Velikonoční. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, 
s. 14; Archiv Českého rozhlasu Fond D, PETIŠKA, Eduard: O zeleném vajíčku. Deníček – pořad Dobrou noc, 

děti, Praha 1961, s. 13. 
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příslušnými motivy pracovaly nahodile. Pohádka z proutěného království uvedená v roce 1963 

popisovala velikonoční tradici pletení pomlázek.507  Pomocí smyšleného království 

vysvětlovala původ vrbového proutí a odkazovala na Velký pátek, kdy se podle pověsti otvíraly 

jeskyně s poklady.508  Stejnými rysy se vyznačovala pohádka Slunce  ve  vejci  –  uvedená na 

Velikonoce  v roce  1964.509  Jednalo  se  o humornou pohádku od spisovatele Ludvíka 

Aškenazyho, ve které s Velikonocemi souvisela jen úvodní část o malování vajíček.510 

V dalších letech nebyla pohádka s velikonočními motivy uvedena během Velikonoc vůbec, 

většinou bývaly vysílány moderní večerníčky s prvky humoru a radostné nálady. K návratu 

k velikonoční klasice došlo až v roce 1970, kdy byla v neděli opakována Čapkova pohádka 

Velikonoční z roku 1932.511 Pohádka obsahuje symboly Velikonoc jako je řehtačka, pomlázka 

a velikonoční říkadla: „Tak co myslíte, děti, co to asi ta Kejklovačka mohla být? [...] Já nevím, 

ale myslím, že to nejspíš mohla být velikonoční řehtačka. Ta tak vztekle kejklovala a dělala 

ukrutný rámus.“ Na velikonoční pondělí byla uvedena v premiéře pohádka Pastýřka 

a kominíček od H. Ch. Andersena.512 V tomto rozhlasovém večerníčku mohla být narážka na 

čínskosovětskou roztržku v roce 1969. V pohádce vystupovala postava mahagonového 

seržanta, která byla bohatá a zhýralá jako Spojené státy americké. Také figurka Číňana byla 

líčena negativními vlastnostmi a vypravěč pohádky ji odsoudil k pozbytí síly: „Ale Číňana dali 

zase dohromady. Do krku však dostal sponku, a proto už nikdy nemohl kývat hlavou. Seržant 

                                                           
507 Archiv Českého rozhlasu Fond D, Pohádka z proutěného království. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1961, s. 13. 
508  Archiv Českého rozhlasu  Fond  D, PODLIPNÁ, Věra: Pohádka z proutěného království.  Deníček –  pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1963, s. 13. 
509 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 102. 
510 Archiv Českého rozhlasu Fond D, AŠKENAZY, Ludvík: Slunce ve vejci. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1964, s. 13. 
511 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ČAPEK, Josef: Velikonoční. Deníček – pořad Dobrý večer, děti, Praha 1970, 
s. 14. 
512 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ANDERSEN, Hans, Christian: Pastýřka a kominíček. Deníček – pořad Dobrý 

večer, děti, Praha 1970, s. 13. 
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se ho zeptal: ,Tak co, dostanu pastýřku nebo nedostanu‘“513 Číňan však nemohl přikývnout, 

pastýřku si mohl vzít za ženu prostý kominíček. 

Rozhlasovým pořadům vysílaným o Vánocích, jejichž důležitou součástí byly i pohádky, 

věnoval komunistický režim velký zřetel: „Symbolickým dokladem o významu, jaký se 

přikládal slavení Vánoc v Československu ve sledovaném období, je skutečnost, že právě 

blížící se svátky se úspěšně staly záminkou pro přerušení klíčového prosincového pléna ÚV 

KSČ v roce 1967.“514  Vánoce měly představovat svátky zbavené náboženského rozměru, byl 

v nich integrován „socialistický obraz“ Vánoc. Propaganda je prezentovala jako rodinnou 

tradici, nejvýznamnějšími symboly byly vánoční kapr, strom a dárky.515 

Na Štědrý večer byly některé pohádky vysílány opakovaně, jako např. Koleda, kterou 

napsal Václav Čtvrtek v roce 1961. V tomto rozhlasovém večerníčku skřítek Hajaja vyrazil na 

Štědrý den do lesa, aby dal zajícům a veverce koledu. V pohádce na dobrou noc vypravěč 

zazpíval štědrovečerní ukolébavku: „Zpívám, zpívám kolíbačku pro lískové děťátko, jak 

neusneš ve vteřince, povím já to Kateřince, hajej, moje robátko.“516  Po Čtvrtkově pohádce 

následoval další večerníček Kapr od Ludvíka Aškenazyho, kde byl zdůrazňován Štědrý večer 

jako nevšední a vzácný. Část pohádky obsahovala autorův povzdech nad dobovým charakterem 

Vánoc: „Ale my víme, že žádné zázraky nejsou, ani o Štědrém večeru. Jedině, když o Vánocích 

napadne sníh, to je ještě trochu zázrak.“517 Ani jedna z uvedených pohádek vysílaná o Vánocích 

však neměla náboženský charakter. S vánočními motivy pracovaly moderní příběhy okrajově 

                                                           
513 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ANDERSEN, Hans, Christian: Pastýřka a kominíček. Deníček – pořad Dobrý 

večer, děti, Praha 1970, s. 13. 
514 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 19481967. 
Praha: Academia, 2011, s. 1004. 
515 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vánoční rozhlasová pohádka v letech 1961–1977. In: HUBÁLKOVÁ, Martina. Sborník 

z VIII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 
Praha: Epocha, 2019, s. 75. 
516 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ČTVRTEK, Václav: Koleda. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, 
s. 13. 
517 Archiv Českého rozhlasu Fond D, AŠKENAZY, Ludvík: Kapr. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1961, 
s. 13. 
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a zaměřovaly se na materiální stránku vánočních svátků. K oživení pohádkové tvorby došlo ve 

večerníčku v roce 1963: jednalo se o hudební pohádku Dobrý štědrý večer518 napsané básníkem 

a autorem knih pro děti Karlem Šiktancem. Některé symboly Vánoc byly využívány ke kritice 

komercializace: „Stromeček září, víc než všechny hvězdy na nebi. Ale dole. Tady pod ním něco 

svítí. Hm, balíčky. To je darů.“519 Do textu zakomponoval Šiktanc i několik koled, například: 

„Na Štěpána zrána vrána klape u sousedů. Křičí v letu na mou tetu, že jde na koledu.“520 

Podobně zaměřený byl i příběh od Hejné z roku 1964 pod titulem Ta pravá radost. Vypráví o 

tom, jak vůl, osel a kapr hledali pravou vánoční radost, kterou podle tohoto příběhu nelze najít 

bez „děťátka“. Všechny děti podle autora byly doma, nakonec se hlavním protagonistům oslovi, 

kaprovi a volovi podařilo zvláštní radost najít: „Protože všude, kam se podívali, byla robátka, 

děťátka, mrňata, drobci, prťata.“521 Vánoční radost spočívala v tom, že cesty, oblaka, stromy a 

další neživé věci mají děti.522 Tento večerníček interpretuje Štědrý den jako svátek zrození, 

přičemž ovšem Hejná vynechala jakýkoli odkaz na Ježíška. V rozhlase  byl  v tomto období 

potlačen symbol Vánoc spojený s hlavní štědrovečerní postavou Ježíška, která byla potlačována 

režimem kvůli propojení s křesťanstvím.523 

Večerníčky uváděné na Boží hod a Den svatého Štěpána však již nebyly svátečně 

zaměřeny, v tyto dny byla vysílána pásma tří a více pohádek. V období vánočních svátků byla 

                                                           
518 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ŠIKTANC, Karel: Dobrý štědrý večer. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha 1963, s. 15. 
519 Ibidem, s. 3. 
520 Ibidem, s. 4. 
521 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HEJNÁ, Olga: Ta pravá radost. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 
1964, s. 13. 
522 DOBEŠOVÁ, Lenka. Vánoční rozhlasová pohádka v letech 1961–1977. In: HUBÁLKOVÁ, Martina. Sborník 

z VIII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 
Praha: Epocha, 2019, s. 78. 
523 „Jen zřídka se kupříkladu režimní média odhodlala vůbec vyslovit slovo Ježíšek. Proto raději v pozdějších 

letech používala různé opisy – dárky se například dávaly prostě „pod stromeček“ apod. Ježíšek však nebyl jediným 

prvkem spojeným s křesťanskými Vánocemi, který se vládnoucí moc snažila odstranit.“  Cit.  FRANC, 
Martin. Šťastné a bohaté! Vánoce v českých zemích v padesátých a šedesátých letech jako svátky konzumu. In: 
TŮMA, Oldřich a Tomáš VILÍMEK. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945, Praha: Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR, 2008, s. 24. 
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většinou vysílána česká pohádková klasika, která se během roku vyskytovala v rozhlasových 

příbězích jen ojediněle. 524  V roce 1966 došlo ke změně dramaturgie, o Vánocích byla vysílána 

řada večerníčků od stejného autora.525 Na Štědrý den a svátky vánoční byly vysílány moderní 

příběhy amerického autora Carla Sandburga, který v těchto pohádkách použil zvláštní poetiku, 

zvukomalebnost a slovní  hříčky. Na základě Sandburgovy sbírky Pohádky z bramborových 

řádků byly vytvořeny večerníčky, do vánočního programu vybral dramaturg pohádky 

O svatebním průvodu hadrové panenky,526 O tom, jak pět rezavých myšek pomohlo najít novou 

vesnici527  nebo  Dřevěný indián a chundelatý bizon528.  Citace  z poslední zmíněné pohádky 

ukazuje styl Sandburgových pohádek, které jsou plné nonsensu, básnických asociací 

a postrádající logiku: „Namodralá mlha se vznášela po hlavní třídě jako nadýchaný závojíček 

nedbale přehozený k měsíci a zpátky. Ano, celá hlavní třída Sněhových pusinek byla 

z namodralé mlhy smíchané s rozlitým mlékem anebo jako mléko bez smetany, pokřtěného 

navíc ještě vodou.“529 Výběr autora pohádek ze Spojených států amerických a velmi moderní 

až extravagantní styl pohádek naznačovaly probíhající změnu společenského klimatu a 

svobodnější možnost v rozhlasové dramaturgii. 

V roce 1968 nebyl na Štědrý večer vysílán žádný večerníček. Místo pohádky Koleda od 

trumpety  od Václava Čtvrtka byl vysílán údajně z technických důvodů pořad Vánoce 

                                                           
524 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 103. 
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D, ČAPEK, Josef: O pejskovi a kočičce, jak psali psaní. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1967; Archiv 
Českého rozhlasu Fond D, ČAPEK, Josef: Jak pejsek a kočička myli podlahu. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, 
Praha  1967;  Archiv Českého rozhlasu Fond D, ČAPEK,  Josef:  Jak si pejsek roztrhl kaťata.  Deníček –  pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1967. 
526 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SANDBURG, Carl: O svatebním průvodu hadrové panenky. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1966, s. 13. 
527 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SANDBURG, Carl: O tom, jak pět rezavých myšek pomohlo najít novou 

vesnici. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1966, s. 14. 
528 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SANDBURG, Carl: Dřevěný indián a chundelatý bizon. Deníček – pořad 

Dobrou noc, děti, Praha 1966, s. 13. 
529 Ibidem, s. 2. 
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s Trojanem.530 Ovšem příčiny nevysílání pravidelně reprízované pohádky, téměř již tradiční 

vánoční pohádky, mohly být také jiné – politické a proticírkevní. Dne 25., 26. a 31. prosince byl 

vysílán na pokračování cyklus pohádek dramatika, scénáristy a spisovatele Zdeňka Svěráka 

Pan Buřtík a pan Špejlička, série se nesla v duchu šprýmu a veselosti, a tudíž politické 

nezávadnosti.531 

V roce 1970 se večerníček o Vánocích podobal spíše četbě na pokračování, bylo uvedeno 

jedenáct dílů Sněhové královny.532  Text nejenže nebyl určen pro malé děti (cílové skupině 

večerníčku), ale pořad se přibližoval více četbě na pokračování. Text byl signifikantní, měl 

reálný základ. Sněhová královna jakoby představovala chlad a mrazivou vládu přicházející 

z Moskvy. Je zde dvojí poselství, první naivním jazykem promlouvá k dětem, ale důležitější je 

skryté vyznění vyskytující se v alegorii, které je ironizující. Příběh vypráví o boji dobra se zlem, 

který lze jako opoziční čtení vztáhnout k srpnové okupaci roku 1968 a situaci po ní 

v Československu. Gerda znamená dobro a lásku, Káj je zaslepený a podléhá královně, má 

v srdci střep a stává se krutým, což signalizuje, že mohli být jeho předobrazem někteří členové 

KSČ. Královna představuje vládkyni, která chce všechny ovládat a symbolizuje Sovětský svaz. 

Lidská statečnost přináší naději na zlepšení neutěšené posrpnové situace ve společnosti, 

přičemž důraz je kladen na protestní jednání proti vládě jako aktu  odvahy.  Dramaturgicky 

upravená Andersenova pohádka obsahovala tedy skryté narážky na komunistický režim v 

Československu. Pohádka měla tak i psychologickou funkci, pro dospělé posluchače mohla 

znamenat i povzbuzení. 

                                                           
530 Archiv Českého rozhlasu Fond D: Vánoce s Trojanem. Deníček – pořad Dobrou noc, děti, Praha 1968. 
531 Archiv Českého rozhlasu Fond D, SVĚRÁK, Zdeněk: Pan buřtík a pan špejlička. Deníček – pořad Dobrou noc, 

děti, Praha 1968, s. 13. 
532 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ANDERSEN, Hans, Christian: Sněhová královna. Deníček – pořad Dobrý 

večer, děti, Praha 1970, s. 13. 



154 
 
 

Pamětníci – pracovníci, kteří působili v dětské redakci v tomto období – si na  jinotaje 

vzpomínají. Dramaturgyně rozhlasového večerníčku ze sedmdesátých let hovořila o tom, že 

i v roce 1970 byly vkládány pohádky s jinotaji do vysílání, avšak jak sama uvádí, primární pro 

ni byla kvalita textu – literárního díla nebo překladu.533 Dalším pamětníkem, který vzpomíná 

na počátek „normalizace“ je Karel Weinlich, rozhlasový režisér pohádkové tvorby i večerníčků, 

který uvedl, že i v roce 1970 byly do pohádek vkládány jinotaje obsahující kritický tón: „Někdy 

ani jinotaje či jiné skryté významy nebyly zamýšleny, ale dospělí posluchači je tam přesto našli, 

vykládali si je jako alegorii na tehdejší politickou situaci.“534 

V roce 1971 byly pak vysílané o svátcích jak premiérové, tak reprízované pohádky jako 

moderní příběh Honzovy housličky od historika a folkloristy Jiřího Horáka.535 Na Boží hod byla 

vysílaná klasická pohádka O Palečkovi,536 na Svatého Štěpána pohádka v překladu spisovatelky 

a překladatelky Hany Žantovské s názvem Nečilik a medvěd.537 Premiérově uvedená pohádka 

s motivem zimní přírody vyprávěla o Nečilikovi  a jeho ženě. Rozhlasový večerníček vyprávěl 

o tom, jak medvěd pomohl Eskymákovi Nečilikovi stát se nejlepším lovcem. Nejdříve důrazně 

poučil a vyděsil jeho ženu: „Ustupovala před ním celá vyděšená, ale medvěd jí položil tlapu na 

rameno. Potom řekl: ,Jsem rád, že jsem tě poznal, protože jsi Nečilikova žena. Nečilik je dobrý 

lovec a statečný muž. Važ si ho a nikdy ho nezarmucuj.‘“538 Nečilik je označení příslušníka 

kmene Inuitů pocházejícího z Kanady, u kterých se většinou vyskytovalo patriarchální zřízení. 

Medvěd v této pohádce uvedl zpět do rovnováhy rodinné uspořádání, které je typické pro 

                                                           
533  Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětnice –  dramaturgyně Dobrý večer, děti,  prosinec  2019, 
pamětnice si přeje zůstat v anonymitě. 
534 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Josefa Kleibla, únor 2020. 
535 Archiv Českého rozhlasu Fond D, HORÁK, Jiří: Honzovy housličky. Deníček – pořad Dobrý večer, děti, Praha 
1971, s. 13. 
536Archiv Českého rozhlasu Fond D, NĚMCOVÁ, Božena: Paleček. Deníček – pořad Dobrý večer, děti, Praha 
1971, s. 13. 
537 Archiv Českého rozhlasu Fond D, ŽANTOVSKÁ, Hana: Nečilik a medvěd. Deníček – pořad Dobrý večer, děti, 
Praha 1971, s. 14. 
538Archiv Českého rozhlasu Fond D, ŽANTOVSKÁ, Hana: Nečilik a medvěd. Deníček – pořad Dobrý večer, děti, 
Praha 1971, s. 4. 
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Inuity.539 Postava medvěda se ovšem často objevovala v ruských lidových pohádkách, řada jich 

byla uváděna či publikována v komunistickém Československu.540 Také název této pohádky 

Nečilik a medvěd navozoval představu, že se jedná o dílo ruské provenience, což mohlo být 

záměrné. Nasvědčuje tomu skutečnost, že při uvedení tohoto večerníčku byla informace o 

původu pohádky vynechána.541 

 

3.8.3.  Situace v rozhlase a rozhlasovém večerníčku – vzpomínky pamětníků 

Pamětníci Josef Kleibl, zakladatel rozhlasového večerníčku, Marie Lhotáková a Milena 

Lukavská, dlouholetá spolupracovnice HRDM a Karel Weinlich, režisér rozhlasových pohádek 

i „Hajaji“, vzpomínali na rozhlas a na spolupráci s HRDM v letech 1961–1971. Zhodnotili také, 

jaký měli v tomto období vztah k Sovětům. Josef Kleibl se vyjádřil k vysílání pořadu Dobrou 

noc, děti  v šedesátých letech 20. století: „Nespokojenost stavu společnosti  se  projevila 

v alegoriích, které byly obsaženy ve vysílání pohádek. Kvas společenských proměn byl v 

šedesátých letech výrazný, změny se děly postupně, docházelo k inovacím ve filmu, v rozhlase 

a v televizi.“542 Na šedesátá léta v rozhlase a spolupráci se svými kolegy v HRDM vzpomíná 

Karel Weinlich jako na „zlatá šedesátá“: „Byly to nejkrásnější léta pro nás, co jsme spolu 

pracovali. Doufali jsme, že se to nějak změní k lepšímu. Během šedesátých let se dostalo pár 

chytrých a rozumných lidí na vedoucí pozice.“543 

Na počátku šedesátých let přišel jako redaktor do armádního vysílání HRDM Zdeněk 

Svěrák, který ji hodnotil zpětně jako pokrokovou: „Měli jsme v ní jako jednoho z kolegů 

                                                           
539 NANSEN, Fridtjof. Život eskymáků. Praha: Mladá fronta, 1956. Globus (Mladá fronta). 
540  RIABOVA, Tatiana. Medveď ako symbol Ruska: sociologický rozmer. In: RIABOV, Oleg a  Andrzej DE 
LAZARI. Russian Bear: História, sémiotika, politika. UFO, 2012.    
541 Archiv Českého rozhlasu. Fond D, Nečilik a medvěd. Vysílací plachta  pořad Dobrý večer, děti, Praha 1971, 
bez paginace. 
542 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Josefa Kleibla, červen 2015. 
543 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Karla Weinlicha, leden 2020. 
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například Ludvíka Vaculíka. Ferdinand Smrčka, který to řídil, byl takový prvorepublikový 

intelektuál, který vždycky přimhouřil oko nebo řekl, že vám rozumí, ale tohle by vám 

neprošlo.“544 

V šedesátých letech, kdy byl rozhlas nejsledovanějším médiem, docházelo k tvůrčímu 

rozmachu, Zdeněk Svěrák vzpomíná: „Celá ta šedesátá léta byla taková divočejší, uvolňovací, 

takže když tvůrčí člověk cítí, že ta křídla může trošku roztáhnout, tak je roztahuje a říká víc, co 

si myslí. Autocenzura byla utlumená, ta atmosféra v naší redakci byla velice svobodomyslná.  

Byla tam sice Pionýrská jitřenka, děti se vychovávaly k věcem jako skauti, aby byly dobré.“545  

Marie Lhotáková zrekapitulovala způsob práce v Československém rozhlase 

v šedesátých letech a na začátku sedmdesátých let: „Roky 1960 až 1970 byly zdánlivě volnější, 

ale nikoliv pro rozhlasové pracovníky. Tam ten dril zůstal stejný, logicky musel zůstat, protože 

rozhlas tenkrát ovlivňoval národ nejvíce. Myslím, že u valné části národa se názor na Sověty 

nezměnil, naopak jejich okupací se to ještě zhoršilo.“546 

Josef Kleibl se zamýšlel nad vývojem svých názorů na Sovětský svaz: „Již v šedesátých 

letech jsem začal mít o určitých věcech pochybnosti, po těch projevech Chruščova [Chruščov 

vystoupil s kritikou kultu osobnosti už v roce 1956 – pozn. autorky], kdy vypluly na povrch 

určité věci o Sovětském svazu, například o táboru Gulag nebo vraždy Rusů z ústředního výboru. 

Můj názor na Sovětský svaz se měnil, když jsem zjistil, že tam neexistovala žádná práva.“547 

Karel Weinlich výpovědí ve své knížce popsal situaci v rozhlase  po  srpnu  1968: 

„Mnohem horší to bylo s  komunistickou mocí nad námi všemi a nad rozhlasovými pracovníky 

tím víc. Obecně – zničili nám všem nejlepší léta života – a nám v rádiu vnucovali nesmyslnosti 

–  viz např.   HSTD. Po srpnové okupaci v roce 1968 většina lidí neprošla stranickými 

                                                           
544 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Zdeňka Svěráka, březen 2017. 
545 Ibidem. 
546 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětnice Marie Lhotákové, červenec 2015. 
547 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Josefa Kleibla, červen 2015. 
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prověrkami a museli  z rádia odejít. Já ne. Mě se nikdo neptal, jestli souhlasím se vstupem 

spřátelených vojsk, nebyl jsem totiž ve straně.“548  

I po roce 1968 byly vysílané nevšední a zajímavé pohádky, které nepodléhaly dobové 

rétorice a komunistické propagandě. Na tvorbu pro děti a mládež po roce 1968 zavzpomínal 

Karel Weinlich: „A přesto i v této smutné době prošlo do rádia leccos. Naše redakce pro děti a 

mládež nebyla tak ostře sledovaná jako jiné – literárně dramatická nebo redakce zpravodajství. 

Díky tomuto závětří a hlavně díky statečnosti vedoucí dramaturgyně Evy Košlerové a dalších 

dostali u nás příležitost autoři, kteří jinde nesměli...“549 

Změnu poměrů v rozhlase po roce 1968 posoudil Zdeněk Svěrák jako nepříznivou, proto 

se rozhodl v roce 1969 z Československého rozhlasu odejít: „Chvilku to trvalo, než se k moci 

zase dostali prospěcháři, kteří byli ochotni spolupracovat s novým režimem. Ta změna nastala 

ale brzy. Byli jsme v armádní redakci tři: já, Čepelka, Šebánek. Rozhodli jsme, že za nových 

poměrů v redakci nebudeme. Zjistili jsme, že bychom museli jezdit do kasáren a říkat, jak jsou 

‚naši zachránci‘ výborní. Tak jsme dali v rozhlasu výpověď a vrátili jsme legitimace, že ve 

straně nechceme být. Myslel jsem si, že budu moci psát do rozhlasu jako externista, ale to se 

dařilo asi na měsíc a pak to zaťali a byli jsme na černé listině.“550 

V roce 1970 absolvoval Kleibl stejně jako další pracovníci Československého rozhlasu 

prověrku, během níž byla mj. pokládána otázka, zda souhlasili, či nesouhlasili s okupací v srpnu 

1968. „Při prověrce mi byla položena otázka, jestli jsem s okupací souhlasil, řekl jsem, že 

nesouhlasil, ale ze strany jsem nevystoupil, poněvadž by mě vyhodili z rozhlasu. Bylo mi jasné, 

že nebudu dělat vedoucího, ale v rozhlase jsem mohl zůstat až do devadesátých let,“ popsal 

                                                           
548 WEISSOVÁ, Lucie: Karel Weinlich  pokus o životopis, Radioservis, Praha 2016, s. 137. 
549 Ibidem, s. 137. 
550 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Zdeňka Svěráka, březen 2017. 
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okolnosti prověrky Kleibl, který se po absolvování prověrek stal z vedoucího redakce vědy 

a techniky redaktorem pořadu Meteor.551 

O srpnu 1968 se vyjádřila také Marie Lhotáková: „Okupace 1968 – to bylo jen nějaké 

další vyrušení z práce v rádiu – v podstatě bylo všechno pořád stejný. Měnilo se to spíš jedině 

k horšímu. Naše nová šéfka v rozhlase neměla o rozhlasové práci vůbec páru, jen ji zajímala 

literatura, tak se usoudilo, že by na ten post byla vhodná. Byla to žena neurotická, ovšem 

velevážená členka strany. Nakonec odešla sama. To bylo pro nás vysvobození.“552 

Milena Lukavská, která nastupovala do Československého rozhlasu v říjnu 1968, popsala 

situaci, v jaké se budova rozhlasu a tehdejší jeho pracovníci nacházeli: „Rádio bylo rozstřílené 

a téměř všichni redakční kolegové, i jinak kovaní komunisté byli okupací aspoň zaskočeni, ale 

většina byli ,kamarádi v boji‘.“553  Nová redaktorka HRDM popsala i cenzuru a jak v rozhlase 

po roce 1968 fungovala: „A postupně notně přituhovalo. Texty k předtočeným pořadům, tedy i 

k ‚Hajajovi‘ (živě se nevysílalo snad vůbec nic) schvaloval šéfredaktor včetně předepsaných 

reportáží, vrtal do každé blbosti. Samozřejmě i za texty ‚Hajaji‘ zodpovídal vedoucí redaktor 

literární redakce a schvaloval je šéfredaktor, a pro jistotu se každý pořad, nejen ‚Hajaja‘, 

poslouchal jak v redakci, tak pak i u šéfredaktora za účasti šéfů redakcí.“554 

Snahou nového „normalizačního“ vedení HRDM bylo, aby se i do pohádek dostával, 

zvláště v rámci důležitých výročí komunistického režimu, ideologický podtext. Režisér Karel 

Weinlich o těžké době v rozhlase podotkl: „Ti šéfové, kteří byli v rádiu nahoře, tak chtěli všude 

cpát ideologii. Ale do té pohádky se to strašně těžko cpalo. My jsme horko těžko natočily čas 

od času pohádku, kdy odněkud někam letěly divoké husy, ale nesměly letět s ,husákem‘. 

Princezna, když čekala na cimbuří, tak se nesměla dívat a čekat své osvoboditele ze západu. 

                                                           
551 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Josefa Kleibla, červen 2015. 
552 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětnice Marie Lhotákové, červenec 2015. 
553 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětnice Mileny Lukavské, listopad 2019. 
554 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětnice Mileny Lukavské, listopad 2019. 
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Z východu to taky nebylo dobře, tak všechny princezny koukaly na sever, tam se nenarazilo. 

Občas přišly pohádky s textem, kdy tunel potkal tmu a postavily spolu metro. Ono v té pohádce 

to nejde, tam je to roubování vidět – to je první věc. Druhá věc je herecké obsazení, to byla 

herecká esa z Prahy, Höger, Pištěk, celá tahleta elita byla v ‚Hajajovi‘.“555 

Invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a její důsledky zasáhly i rozhlasové pořady 

včetně rozhlasového večerníčku, změnily také profesní dráhy i osudy některých zaměstnanců 

rozhlasu. Pamětníci uvedení v této kapitole v rozhlase strávili velkou část života, tedy až na 

Zdeňka Svěráka, který v roce 1969 z rozhlasu odešel. Po srpnu 1968 se změnil rozhlasovému 

večerníčku čas vysílání, přišel jiný dramaturg, autoři i vypravěči, ale vysílal se dál a podařilo 

se mu udržet posluchačskou přízeň.  

 

3.9.  Závěr: reakce rozhlasové pohádky na změnu v politické a společenské 

oblasti 

 
V první části této kapitoly bylo záměrem charakterizovat rozhlasový večerníček v období 

šedesátých let a na začátku sedmdesátých let 20. století. Pořad Dobrou noc, děti byl v době 

svého vzniku zcela novým typem relace. Večerníček byl jedinečný pořad svým 

několikaminutovým formátem, aktuálností a pestrým repertoárem. V produkci převažovaly 

autorské pohádky, i když součástí dramaturgie relace byly též klasické literární a tradiční 

folklorní pohádky.556  V době svého vzniku získal rozhlasový večerníček popularitu také díky 

jeho hlavnímu vypravěči Vlastimilu Brodskému, který zapůsobil na posluchače sugestivním 

dojmem prostřednictvím postavy skřítka Hajaji. Inovativní pohádky, které se přibližovaly 

                                                           
555 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Karla Weinlicha, leden 2020. 
556 SIROVÁTKA, Oldřich: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Ústav pro etnografii a 

folkloristiku AV ČR, Brno 1998, s. 3148, 138157. 
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dětem, jejich problémům a okolnímu světu, zaručily pořadu nečekanou oblíbenost 

u posluchačů.557 Jen za prvního půl roku napsalo do rozhlasu 12 000 posluchačů,558 o pořadu 

se psalo pravidelně v denním tisku, měl vlastní dopisový papír, jeho vypravěči se stali záhy 

velmi populární a jeho oblíbenost se projevovala i v kulturní oblasti (na základě pořadu Dobrou 

noc, děti vznikaly knížky, hračky a gramofonové desky, magnetofonové kazety) a inspiroval se 

jím i televizní večerníček.559  

V další části kapitoly je patrné, jak se změny v oblasti společnosti, politiky a kultury 

promítly do názvu, tématu a obsahu rozhlasového večerníčku. Na příkladu vybraných výročí, 

z nichž nejvýznamnějšími byly Vítězný únor (25. únor 1948) a Velká říjnová socialistická 

revoluce (7. listopad 1917) lze nalézt výrazné projevy těchto významných dnů komunistického 

režimu v pohádkách. V rozboru „socialistického“ kalendáře se výzkum zaměřil na výročí 

a významné dny. Kromě Vítězného února a VŘSR to byl Svátek práce (1. května) a Den 

znárodnění (28. října). Pozornost byla upřena také na zvykoslovné svátky, především na 

nejdůležitější svátky Vánoce a Velikonoce. 

Rozhlasové pohádky byly vysílané v rámci večerníčku o Vánocích a Velikonocích, tedy 

dvou nejvýznamnějších svátcích církevního roku. S křesťanskou tradicí jsou spojené určité 

vánoční a velikonoční zvyky, které byly v rozhlasových večerníčcích pouze naznačeny nebo 

                                                           
557 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 104. 
558 Archiv Českého rozhlasu. Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém 

ohlasu posluchačů k vysílání za měsíc leden. Připravilo oddělení pro styk s posluchači. Praha 1961; Archiv 
Českého rozhlasu. Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu 

posluchačů k vysílání za měsíc únor. Připravilo oddělení pro styk s posluchači. Praha 1961; Archiv Českého 

rozhlasu. Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů 

k vysílání za měsíc březen. Připravilo oddělení pro styk s posluchači. Praha 1961; Archiv Českého rozhlasu. 
Materiál pro redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za 

měsíc duben. Připravilo oddělení pro styk s posluchači. Praha 1961; Archiv Českého rozhlasu.  Materiál pro 

redakční rady hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za měsíc květen. 

Připravilo oddělení pro styk  s posluchači. Praha 1961; Archiv Českého rozhlasu. Materiál pro redakční rady 

hlavních redakcí: Zpráva o dopisovém a telefonickém ohlasu posluchačů k vysílání za měsíc červen. Připravilo 

oddělení pro styk s posluchači. Praha 1961. 
559 Článek s fiktivní postavou skřítka Hajaji. Srov. Setkání s Hajajou, Večerní Praha, 23. 5. 1961. 
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byly upozaděny. Slovo „Ježíšek“ či další označení Ježíše Krista se v pohádkách nevyskytlo ani 

jednou. 

Z interpretace vybraných rozhlasových večerníčků v kontextu významných dnů, výročí a 

zvykoslovných svátků obsažených v dobových kalendářích vyplynuly následující závěry, které 

zároveň naplňují hlavní cíl práce. Při oslavách svátků a výročích komunistického režimu se 

objevovaly tendenčně laděné texty, lze nalézt i výskyt pohádek, které nebyly komunistickou 

propagandou zasaženy. Některé pohádky, které byly vysílány během „politicky těžkotonážních 

svátků“560, souvisely s tehdejším propagandistickým působením nepřímo. Popisované prostředí 

se vázalo na Sovětský svaz, také autoři  některých pohádek byli sovětští spisovatelé nebo 

pohádkáři z ostatních zemí sovětského bloku. Důležitý je také výskyt pohádek obsahujících 

nonkonformní jinotaje, které satirizovaly komunistickou moc či přinášely analogie různých 

situací a postav se vztahem ke kritice komunistického režimu. Společnost měla v období 

šedesátých let cit pro odhalování jinotajů a metafor uváděných v rozhlasových pohádkách, 

jejichž pravidelnými posluchači byli dospělí. Výjimkou nejsou ani pohádky, které používaly 

metafory, slovní hříčky a nevšední poetiku mísící svět fantazie a každodenní skutečnost. Těmito 

obsahy i formou reagovala tato díla na nové vymezování svobody slova v období kulturního 

rozmachu v šedesátých letech a nastupujícího pražského jara.561  

S Vánoci měl komunistický režim určité ideologické problémy. Jejich zdrojem byly 

jakékoliv náboženské prvky spojované s jejich slavením. Z hlediska politizace byly v tehdejším 

Československu Vánoce záměrně zdůrazňovány jako rodinné svátky a výstavní skříň 

                                                           
560 Soukromý archiv Lenky Dobešové, výpověď pamětníka Josefa Kleibla, srpen 2015. 
561  TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a Libor 
SVOBODA, Libor. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 

104. 
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„socialistického“ blahobytu.562  Vánoční svátky měly být především „oslavou pracovních 

úspěchů dosažených během roku“.563 

Od roku 1969 lze pozorovat pozvolnou inovaci jednotlivých pohádek, o významných 

dnech jsou nejprve vysílány humorné pohádky, například na výročí VŘSR, postupně je však 

nahrazovaly příběhy od autorů ze sovětského bloku, nebo byly o svátcích vysílány lidové 

pohádky –  na první pohled zdánlivě apolitické, avšak často od autorů preferovaných 

komunistickým režimem.  

 Sváteční pohádky obsahovaly jinotaje a metafory jen výjimečně. O Vánocích se 

objevovaly moderní a humorné pohádky, několikrát se vyskytl večerníček s vánočními motivy 

českého původu, v roce 1970 to byla pak četba na pokračování.564 V roce 1971 (ale i v dalších 

letech „normalizace“565)  velkou skupinu autorů rozhlasových večerníčků tvořili pohádkoví 

klasici, kteří byli preferovaní „normalizačním“ režimem.  Byly od nich vybírány pohádky s 

takovými postavami a motivy, které se hodily do konceptu „socialistické“ pohádky. Další 

specifickou skupinou autorů byli tvůrci modernějších pohádek čerpajících z klasického odkazu. 

Tvorba zesnulých spisovatelů byla přejata a přizpůsobována tehdejší představě o „socialistické“ 

pohádce.566 

Uvedené závěry vyplývající z mediální analýzy rozhlasového večerníčku odpovídají na 

druhou výzkumnou otázku, která zjišťuje, do jaké míry komunistický režim kontroloval 

rozhlasový večerníček. Pořad určený dětem byl stejně jako většina mediální produkce součástí 

                                                           
562  Navíc ve vzorovém Sovětském svazu Vánoce měly převážně pravoslavní Rusové vánoční svátky časově 

„posunuté“ a slaví je 6. a 7. ledna. 
563 KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 19481967. 
Praha: Academia, 2011, s. 10011002. 
564 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček a jeho vývoj před srpnem a po srpnu 1968. In: PETRÁŠ, Jiří a 

Libor  SVOBODA  ed. Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968–1971.  Praha  –  České 

Budějovice: Ústav pro studium totalitních režimů – Jihočeské muzeum, 2017, s. 64. 
565 DOBEŠOVÁ, Lenka. Rozhlasový večerníček o Vánocích v letech 1972–1977. PETRÁŠ, Jiří a Libor 

SVOBODA. Bezčasí: Československo v letech 1972–1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 

7894.  
566 Ibidem, s. 93. 
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tehdejšího působení komunistického režimu. Na počátku se oblíbený rozhlasový večerníček 

musel nejdříve u vedení rozhlasu prosadit. Obzvláště v prvním roce jeho fungování se v pořadu 

vysílaly večerníčky, které propagovaly komunistický režim a obsahovaly i slovník 

komunistické totality.567 I v dalších letech se komunistická propaganda do večerníčku v různé 

míře promítala. Pořad byl nadále vysílán v podvečerní poslechové špičce, a proto na něj byl 

kladen vedením rozhlasu důraz a podléhal dohledu více než ostatní pohádkové pořady. 

   

                                                           
567 TRUBAČOVÁ, Lenka: Rozhlasový večerníček versus socialistický kalendář, PETRÁŠ, Jiří a SVOBODA, 

Libor ed. Předjaří: Československo 1963–1967. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 104. 
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4.  Antropologická interpretace: kulturní změny v rozhlasovém 

večerníčku 

Vývoj rozhlasového večerníčku lze pojmout z antropologického hlediska jako vznik 

a transformaci kulturního prvku. V tomto úhlu pohledu je rozhlasový pořad součástí mediálního 

systému, který je subsystémem kulturního systému. Vývoj rozhlasového pořadu je zde chápán 

jako proces kulturní inovace, jehož úspěch tkví v dosahování nových cílů pomocí invence. 

Inovace nejsou akceptovány společností jen na základě charakteristik kulturního prvku a jeho 

funkcí, ale roli zde hrají i vnější faktory.  Například změna historického rámce či vývoj 

společenské atmosféry, které souvisejí s kulturní změnou, vedou ke změnám společenského 

jevu nebo kulturního prvku.568 

Tato část práce o odpovídá na poslední badatelskou otázku,  do jaké míry měl vývoj 

rozhlasového večerníčku během šedesátých let povahu kulturní změny z antropologické 

perspektivy.  Kulturní změna je v tomto případě pojímána podle definice kultury 

v antropologickém smyslu, tzn. jako systém artefaktů, sociokulturních regulativů, institucí a 

idejí, které  jsou sdílené a předávané členy určité kultury z generace na generaci.569 Kulturní 

změna (inovace) probíhala v rozhlasovém večerníčku v letech 1961–1971 na několika úrovních 

– ve vrstvě artefaktů, sociokulturních regulativů, institucí a ve vrstvě idejí.  

                                                           
568 Tato práce pojímá kulturní změnu z pohledu mikroevoluční perspektivy, tedy na úrovni proměn konkrétních 

společností. V tomto případě je kulturní změna hlavním artiklem kultury a určuje proces zrodu, přeměny a rozpadu 

sociokulturních systémů nebo kulturních prvků. Srov. PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena 

VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, s.1441–1442. 
569 Kultura jako centrální kategorie výzkumu je typická pro americkou kulturní antropologii, stejně tak její široce 

chápaná definice, která označuje „třídy všech specificky lidských negenetických jevů tak, jak se projevují v 

artefaktech, sociokulturních regulativech a idejích sdílených členy určité společnosti.“ Srov. SOUKUP, Václav. 

Antropologie: teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011, s. 34; SOUKUP, Václav. Dějiny sociální a kulturní 

antropologie. Praha: Karolinum, 1994. Acta Universitatis Carolinae, s. 12. 
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Tyto změny se projevily v tomto pořadu v důsledku společenskopolitických aspektů 

(doznívající destalinizace, proces společenského tání, pražské jaro, počátek „normalizace“) a 

v závislosti na pozadí vývoje československého rozhlasu. 

Tvar obrácené pyramidy  (viz graf číslo 6) znázorňuje kulturní změny z hlediska jejích 

jednotlivých segmentů a také vztahů k rozhlasovému večerníčku. Nejširší vrstvu pyramidy 

(struktury) tvoří vrstva idejí (v tomto případě je ideologie chápána jako soubor idejí).570 

Dominantním způsobem se na úrovni idejí vyskytuje v rozhlasovém večerníčku ideologie, která 

je pojímána jako prostředek stabilizace systému komunistického režimu. 

   

                                                           
570 V této práci je ve zjednodušené podobě používán pojem ideologie v pojetí italského politika a marxistického 

filozofa Antoniho Gramsciho, který ideologii připisuje vládnoucím společenským třídám a ve výsledku ji chápe 

jako soubor idejí, hodnot a praktik předstírajících univerzální pravdy a podporujících moc daných (vládnoucích) 

společenských tříd. Gramsci viděl takovou politickou moc v kapitalismu. Srov. GRAMSCI,  Antonio. Sešity z 

vězení. Praha: Československý spisovatel, 1957. 
Avšak pojetí ideologie v tomto významu lze použít i pro totalitní (komunistický systém) v duchu studií, které se 

zabývají teorií elit. Například Milovan Djilas tvrdí, že v komunistickém režimu zastává funkci společenské 

vládnoucí třídy nomenklatura. Ovládala klíčové pozice v byrokratickém aparátu v Sovětském svazu a jeho 

satelitních zemích (tedy i v Československu) i všechny oblasti veřejného života včetně médií. Srov. DJILAS, 
Milovan. Nová třída: Kritika soudobého komunismu. Praha: Academia, 2019.  
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GRAF ČÍSLO 6 – OBRÁCENÁ PYRAMIDA 

MODEL KULTURNÍ ZMĚNY 

STRUKTURÁLNÍ ÚROVNĚ ZMĚN V ROZHLASOVÉM VEČERNÍČKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé úrovně kulturní změny znázorněné v pyramidě lze charakterizovat takto: 

1.  Úroveň kulturních konceptů (idejí a hodnotových orientací), v nichž 

spočívá jádro kultury. 

Kulturní změny se projevovaly  v Československém rozhlase na úrovni 

ideových systémů. Tlak vycházející z prosazování idejí a hodnotových orientací se 

objevuje i v dalších vrstvách kulturní změny. 

ZMĚNY IDEJÍ 
 
 
 
 
 

ZMĚNY SOCIOKULTURNÍCHREGULATIVŮ 
 
 
 
 

ZMĚNY INSTITUCIONÁLNÍ 
 
 
 
 

ZMĚNY  
ARTEFAKTŮ 



167 
 
 

Ideje zde vystupují především ve smyslu komunistické ideologie, která je 

dominantní. Z tohoto pohledu jsou rozhlasové večerníčky zkoumané v této práci571 

posuzovány jako součást komunistického režimu, která ho propagovala. Například 

reflektovaly představy komunistů o křesťanských svátcích nebo demonstrovaly, jak 

by se člověk měl chovat v komunismu lépe nebo jak se má správně „socialistické“ 

dítě vychovávat. Přesto lze najít i rozhlasové večerníčky, které byly rozebírány 

v předchozí kapitole, jež lze hodnotit jako apolitické, které neobsahují žádnou 

ideologii nebo je tam už do takové míry latentně obsažená, že ji diváci nevnímají a 

nepřijímají ji nijak negativně. Někteří posluchači si vůbec ideologii v rozhlasových 

večerníčcích neuvědomili, jedním z důvodů mohla být jejich značná umělecká 

úroveň a také předpokládaný nepolitický charakter pořadu Dobrou, noc děti. 

Ideové systémy a změny na úrovni idejí jsou v této práci míněny také v 

přístupu k rozhlasovým pořadům v oblasti náboženství. Inovace se projevily i 

v rozhlasovém večerníčku a pohádkách vysílaných například během křesťanských 

svátků. 

Ideové změny v oblasti náboženství se projevovaly v pojetí křesťanských 

svátků a probíhaly v  důsledku uvolňování vztahu mezi státem a církví během 

šedesátých let. Další změny se udály za „normalizace“ z důvodu zostření vztahů 

mezi státní mocí a církví. Prostřednictvím rozhlasového večerníčku docházelo 

k šíření těchto idejí mezi rozhlasové posluchače.   

V rozhlasovém večerníčku se promítaly také změny hodnotových orientací 

(např. zaměření nejen na náboženství, ale i další hodnoty jako práce, rodina). 

                                                           
571  V této práci byly zkoumány především rozhlasové večerníčky zaměřující se na politickou a křesťanskou 

svátečnost, u kterých byl výchozí předpoklad, že je žádoucí, aby se v nich ideologie vyskytovala, z hlediska toho, 
jaká důležitost byla přikládána komunistickým režimem těmto významným datům. 
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Večerníčkové pohádky reflektovaly změny v oblasti hodnot v přístupu k rodinným 

zvyklostem  a rodině, a to jak v 60.,  tak  v 70. letech. Komunistický režim si od 

šedesátých let uvědomoval význam rodiny a zaměřoval se na osobní vztah rodičů a 

dětí. Na počátku šedesátých let byl ještě ve večerníčku zdůrazňován kult rodičů 

jako komunistických dělníků, kdy je práce na prvním místě a dítě je především 

vychováváno v institucích (jesle, školka, škola). V průběhu šedesátých let došlo 

k oslabení této politiky, což se také projevilo i v pořadu rozhlasový večerníček. 

V obsahu pohádek se již více vyskytovali v domácím prostředí rodiče a projevovala 

se více jejich úloha ve výchově. Změny v oblasti pojetí rodiny propagovaných 

komunistickou mocí ovšem probíhaly v delším časovém horizontu, než se zabývá 

tato práce, nejvíce se změny projevily v sedmdesátých letech. 

 

2.  Změny na úrovni sociokulturních regulativů 

Vrstva sociokulturních regulativů zahrnuje politické aspekty ovlivňující 

pořad pro děti na dobrou noc. Změny na této úrovni vycházely z vlastního 

politického systému (komunistického režimu). Rozhlasový večerníček se řadil mezi 

pořady obsahující tendenční významy – stal se tak jedním z mnoha prostředků, jak 

získat a udržovat  si  moc  v tomto státě. Tato vrstva kulturní změny zahrnuje 

mocenský a utilitární aspekt – to je hlavní důvod, proč se změny v politické oblasti 

se  projevovaly  v tomto pořadu a proč se komunistická propaganda objevovala 

v rozhlasovém večerníčku. 

Politická dimenze změny na úrovni sociokulturních regulativů se projevovala 

v rozhlasovém večerníčku v podobě zákonů, příkazů a dalších směrnic vydávaných 

vedením rozhlasu nebo přicházejících přímo z vedení KSČ. Jednalo se například o 
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protokoly ze sjezdů KSČ (těmi se zabývá třetí kapitola disertační práce), rozhlasové 

směrnice, které se vyskytovaly v Československém rozhlase jako kulturní normy, 

které mají politickou funkci a které působily na podoby a obsahy rozhlasového 

večerníčku. 

Další dimenze sociokulturních regulativů se vyskytuje ve večerníčku 

pojímaném jako mediátora působení kultury. V tomto případě jsou sociokulturní 

regulativy zaměřeny na dětské posluchače v souladu s konceptem, kdy byl kladen 

důraz na výchovnou funkci rozhlasových pořadů, které měly přispět k „výchově 

nového člověka“, jenž bude zastávat „socialistické“ hodnoty.  Za důležitý 

prostředek, který působil na formování a socializaci dětí i mladých lidí, se 

považoval také rozhlasový večerníček. Výchovné aspekty se ve večerníčku 

vyskytovaly přímo v jeho obsahu a často zahrnovaly morální apel. Pohádkové 

příběhy někdy poukazovaly i na správné fungování institucí.  

Lze tedy konstatovat, že tato vrstva kulturních změn odpovídá 

antropologickému pojetí sociokulturních regulativů, které se manifestují v 

kulturních výtvorech dané kultury (pohádková produkce rozhlasového večerníčku). 
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3.  Změny na úrovni institucí  

Instituce je zde chápána jako skupina lidí, která slouží k dosahování určitých 

cílů. Instituce,  v tomto případě rozhlas, disponuje materiálními prostředky 

(rozhlasovou technikou) a prosazuje také určitý systém sankcí, norem a odměn ve 

vztahu k osobám, které v této instituci pracují. Československý rozhlas lze v letech 

1961–1971 považovat za instituci, která se vyznačovala  flexibilní formou 

organizace, která není zakonzervovaná a rigidní. I na pozadí určitých politických 

změn lze vidět u pracovníků rozhlasového večerníčku snahu o změnu tehdejšího 

stavu, úsilí o uplatnění lidí, kteří rozumí pohádkové tvorbě a umí ji psát. Jednalo se 

o pracovníky, kteří neplnili jen slepě funkci instituce, jež měla danou funkci (šířit 

komunistickou propagandu a podílet se na budování komunistického režimu). 

V případě odpovědných redaktorů se jednalo o snahu o ideologickou strategii 

manévrování ve výběru autorů pohádek (mezi autory protěžovaných 

komunistickým režimem a těmi ostatními). V některých případech se jednalo i o 

pružnost v jednání – uveřejňování zakázaných autorů pod pseudonymy, ale i taktiku 

vyvažování při výběru samotných textů pohádek. Cílem dramaturgů večerníčků 

bylo ovšem nejen uspokojit komunistické vedení rozhlasu, ale především vytvořit 

takový večerníček, který se zařadí do kvalitní pohádkové tvorby a bude mít určitou 

uměleckou hodnotu.  

Institucionální rovina se promítla do personálních změn, které působily jako 

normativní síla a často pocházely ze změn v politické, ale i společenské oblasti – 

například změny ve vedení redakce, preferování určitých autorů, kteří určovali 

charakter, ráz pořadu a obsahy jednotlivých pohádek. Personální obsazení mělo 

zásadní vliv na vývoj večerníčku. V průběhu šedesátých let večerníček psali autoři, 
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kteří se podíleli na kulturním rozmachu tohoto období, a později to byly některé 

výrazné osobnosti pražského jara. Někteří autoři nesměli po roce 1968 pro pořad 

Dobrý večer, děti  psát pohádky (Hermína Franková, Zdeněk Svěrák či Ivan 

Vyskočil). Také vypravěči večerníčku se měnili, zákaz vystupovat ve večerníčku 

měl od konce šedesátých let i Miroslav Horníček nebo Vlastimil Brodský, který 

zprvu zaručoval oblibu pořadu. 

 

4.  Změny na úrovni kulturních artefaktů 

Jedná se o obsahovou změnu večerníčků. Na špičku pyramidy je vyvíjen 

největší tlak, působí na ni jak sociokulturní regulativy, tak institucionální a 

personální změny. Prostřednictvím těchto změn  se do rozhlasového večerníčku 

promítají změny  i na úrovni idejí. Tím je myšlen i politický a společenský tlak, 

který je na něj vyvíjen prostřednictvím institucí, které slouží jako nástroj 

prosazování komunistické ideologie. K prosazování dochází zároveň pomocí 

rozhlasových směrnic, norem a pravidel, kterými instituce disponují.   

Zároveň může docházet k opačné tendenci prostřednictvím uměleckého tlaku 

z kulturní sféry, který byl vyvíjen na rozhlasový večerníček v průběhu šedesátých 

let. Pohádkové texty obsahují skrytou kritiku politického systému prostřednictvím 

metafor a jinotajů nebo ironie a humoru. K prosazování obsahových změn ve 

večerníčku dochází díky novému personálnímu obsazení a lidské invenci, která se 

týká kulturního rozmachu v období druhé poloviny šedesátých let a nastupujícího 

pražského jara. 

Na základě výše popsaného mechanismu došlo ke změnám na úrovni 

artefaktů, tzn., že se odehrávaly kulturní změny v obsahu pohádek, které byly 
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popsané v předchozí kapitole jako Reakce rozhlasové pohádky na  změnu na 

příkladu rozhlasového večerníčku v letech 1961–1971 (viz kapitola 3.8). 
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5.  Závěr 

Tématem této disertační práce byl dosud neprobádaný rozhlasový pořad, který byl přitom 

v době svého vzniku a rozmachu  velmi populární a inovativní.  Hlavním cílem práce bylo 

postihnout, jaké změny proběhly v rozhlasovém večerníčku v letech  1961–1971 a také jak 

společenskopolitické milieu ovlivnilo tento pořad před a po srpnové okupaci v roce 1968.   

Z interpretačních částí, které se podrobně věnují jak historickému vývoji rozhlasového 

večerníčku, tak reflexi politické a křesťanské svátečnosti v pohádkách na dobrou noc, vyplývá 

odpověď na první výzkumnou otázku, jak se změny v politické a společenské oblasti projevily 

v rozhlasovém večerníčku. Výsledky analýzy potvrzují, že v tomto pořadu probíhaly změny 

pod  vlivem politických a společenských faktorů.  V době svého vzniku se pořad u vedení 

Československého rozhlasu musel obhájit – při určitých příležitostech se objevovaly tendenčně 

laděné texty, které se týkaly především výročí, svátků a oslav. Naopak v dalších letech se 

v pořadu vyskytovaly i pohádky, které komunistickou propagandou nebyly zasaženy. 

Společenské změny a rozmach kulturní tvorby v polovině šedesátých let zapůsobily na pořad 

Dobrou noc, děti.  Konstituoval se typ pohádky založený na prolínání reálného příběhu 

z dětského života s pohádkovými fantazijními prvky. Rozhlasový večerníček produkoval 

kvalitní moderní pohádky založené na hravosti a humoru. Během blížícího se pražského jara se 

objevovaly i pohádky obsahující společenské jinotaje satirizující komunistickou moc.  

Srpnová okupace 1968 a její dopad na společnost se v rozhlasovém večerníčku znatelně 

projevily tím, že se zvýšil dohled KSČ i nad tímto pořadem a od pořadu se očekávalo, že bude 

působit jako aktivní nástroj propagandy. Proměna relace byla postupná, ale ještě na konci roku 

1968 se objevila znatelná odvaha prezentovat alegorie ve večerníčcích na významné dny 

kalendária. V dalších letech pak pohádky obsahovaly prvky podporující tehdejší 

propagandistické působení. 
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K výkladu procesu změn, které probíhaly v rozhlasovém večerníčku, přispěla také 

analýza  vývoje dopisových ohlasů. Z antropologického pohledu  večerníček prošel vývojem 

kulturní změny, který se vyznačoval několika fázemi. Na počátku roku 1961 se začal samotný 

pořad vysílat, a to lze považovat za vznik kulturní změny. Další fáze růstu – rychlé osvojování 

média trvalo jen velmi krátce. Již v roce  1961 po několika měsících vysílání nastupuje 

večerníček do etapy stabilizace. Ve druhé polovině šedesátých let začala fáze ústupu, ale díky 

inovacím v pořadu došlo v roce 1969 opět k fázi růstu. Inovace probíhaly v rozhlasovém 

večerníčku i po roce 1968, rozhlasové vedení si uvědomilo konkurenci televize, rozhlasový 

večerníček byl proto v programu posunut před televizní večerníček na dřívější čas. Nový 

odpovědný redaktor František Nepil vytvořil nového rozhlasového skřítka Makového mužíčka, 

který opět oživil dopisový ohlas na rozhlasový večerníček. 

Antropologická interpretace rozhlasového večerníčku v šedesátých letech ukázala, že 

jeho vývoj probíhal ve všech vzájemně propojených vrstvách kultury. Analýza ukázala, že 

nejlépe lze znázornit změny ve večerníčku jako obrácenou pyramidu. Podle tohoto konceptu se 

vrstva idejí (nejvyšší vrstva pyramidy) projevuje jako ideologický tlak, který prostupuje do 

dalších pater pyramidy a doléhá až na samotnou špičku pyramidy –  na vrstvu kulturních 

artefaktů, což jsou samotné  texty a obsahy rozhlasového večerníčku. Antropologický nástin 

problematiky rozhlasového večerníčku zahrnuje odpověď na badatelskou otázku, do jaké míry 

byl obsah večerníčků kontrolovaný komunistickým režimem. V obsahové změně večerníčků se 

vyskytoval záměr, který byl využit ke komunistické propagandě, nebo naopak některé pohádky 

měly zaměření zcela opačné a  obsahovaly skryté významy s protirežimními narážkami. 

Vysílání rozhlasového večerníčku doléhalo k několika milionům posluchačů, pro které byl 

pravidelnou součástí denního rituálu a měl potenciál na ně působit, proto byl vnímán vedením 

rozhlasu jako jeden z prostředků ideologické propagandy – nástroj k ovlivňování výchovy dětí 
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a mládeže, ale i působení na smýšlení a utváření světonázoru dospělých. Důležitou roli v tom 

sehrálo personální obsazení pozic v redakci, která vysílání večerníčku připravovala. Pracovali 

v něm lidé, kteří byli stejně jako ostatní rozhlasoví redaktoři pod tlakem komunistického vedení 

a  museli  se  s ním nějak vyrovnat. Zároveň měli k pořadu vztah a snažili se o kvalitní 

dramaturgii a pestrou skladbu pohádek. 

Mediální analýza vzniku a vývoje tohoto pořadu odhalila, jaké společenskopolitické 

změny se projevily na úrovni obsahů večerníčků. Antropologický rozbor reakce rozhlasového 

večerníčku na politickou a křesťanskou svátečnost ukázal, jak fungoval princip ideologického 

působení v rozhlasovém večerníčku. Vybrané období „zlatá šedesátá“ jsou dobrou ukázkou 

toho, jak došlo k vychýlení propagandistické funkce rozhlasu v souvislosti s uvolněním poměrů 

ve společnosti. Zároveň disertační práce zahrnula konec této etapy a odraz počátku 

„normalizace“ v pořadu pro děti, který byl nadále v hledáčku vedení rozhlasu.  

Tato disertační práce přinesla inovativní hledisko na rozhlasový večerníček, odkryla 

novou a důležitou dimenzi pořadu, který se mohl na první pohled zdát pouhou dětskou 

pohádkou na dobrou noc. 
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