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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá podobou českého rozhlasového vysílání pro děti a mládež 

v rámci normalizačního Československého rozhlasu. Režimní ideologie musela být v té době 

nějakým způsobem přítomna v téměř všech relacích. Hlavním cílem této práce proto je 

podrobněji zjistit, jakým způsobem byla ideologie v dětské a mládežnické rozhlasové tvorbě 

přítomna a zda i přes ni mohly vznikat zajímavé a hodnotné pořady, a to nejen 

v rámci uměleckého programu. Prostřednictvím odborných publikací, různých článků a také 

písemných a zvukových pramenů z archivu Českého rozhlasu autorka popisuje personální a 

organizační poměry v Hlavní redakci vysílání pro děti a mládež (HRDM). Zabývá se samotným 

vysíláním a jeho ideologicko-výchovným podtextem, a to i skrze příklady speciálních programů 

k politickým výročím a událostem. Pozornost se věnuje také výjimečným a hodnotným 

výchovným rozhlasovým akcím pro žáky základních škol. Závěrem autorka konstatuje, že i 

přes všeobecné působení ideologie, nelze kompletně celý normalizační program pro děti a 

mládež jednoduše odsoudit. Schopní pracovníci v HRDM nebyli jen mezi těmi, kteří vytvářeli 

umělecký program, ale též mezi některými redaktory publicistických a výchovných pořadů, 

kteří se navzdory neustálému ideologickému tlaku snažili vytvářet kvalitní a zajímavé relace či 

projekty. Nesmí se také opomenout, že právě redaktoři mládežnické publicistiky HRDM byli 

z Čs. rozhlasu prvními, kteří během uvolňování v době tzv. přestavby se přestali bát být 

otevřenější a nasadili vůči poměrům v Československu kritičtější tón. A též jako první 

z rozhlasu informovali posluchače o událostech 17. listopadu. 
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Abstract 

 This bachelor thesis is exploring the form of Czech broadcasting for children and youth 

within the Czechoslovak Radio in the Period of "Normalization". At that time, the ideology of 

the regime had to be present in some way in almost all broadcasts. Therefore, the main goal of 

this thesis is to find out in more detail how was the ideology present in children´s and youth 

radio production and whether, despite the ideology, interesting and valuable broadcasts could 

have been created, even outside the artistic program. Via scholarly publications, various 

articles, as well as written and audio sources from the archives of the Czech Radio, the author 

describes the personnel situation and the organization in the Main Editorial Office for Children 

and Youth. She describes the broadcasting itself and its ideological and educational subtext, 

even through examples of special programs for political anniversaries and events. The attention 

is also paid to exceptional and valuable educational radio events for pupils of the primary 

school. In conclusion, the author claims that despite the general impact of the ideology, the 

entire program for children and youth cannot be simply condemned. The capable employees of 

the Main Editorial Office were not only among those who created the artistic program, but also 

among some of the editors of journalistic and educational programs. Despite constant 

ideological pressure, they tried to create interesting broadcasts or projects of high-quality. Also, 

it must not be forgotten that it was the editors of youth journalism of this Main Editorial Office 

who were the first of the whole Czechoslovak Radio that, during the Period of "Perestroika", 

ceased to be afraid to be more open to the listeners and began to criticize situation in 

Czechoslovakia more. And they were also the first of the Radio who informed listeners about 

events of November 17. 

 

Keywords: children, youth, normalization, radio 
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Úvod 

 Při vyřčení slova „vysílání“ by dnes většinu lidí určitě napadlo to televizní. Což je škoda. 

Také mezi badateli, kteří se zabývají normalizačními přenosy a relacemi, je mnohem častěji 

popisováno vysílání a situace v Československé televizi než Československém rozhlase. A to 

platí i u tématu, kterým se zabývá tato práce, tedy českého rozhlasového vysílání pro děti a 

mládež za normalizace. Tato studie se snaží zmapovat a nastínit podobu a poměry v té sekci 

vysílání Československého rozhlasu, kterou měla na starost Hlavní redakce vysílání pro děti a 

mládež (HRDM). 

 K bádání o historii Československého rozhlasu velmi přispěla badatelka a vedoucí 

archivu Českého rozhlasu Eva Ješutová. S Jaroslavou Novákovou napsala dvě práce, které se 

zabývají jeho normalizačním obdobím – Normalizace v Československém rozhlase,1 která se 

týká především období těsně po srpnu 1968 a sedmdesátých let, a Československý rozhlas na 

cestě k demokracii: od perestrojky ke svobodným volbám,2 jež, jak už název napovídá, se 

zaměřuje na léta 1985-1990. Obě studie podrobně popisují obecnou situaci v rozhlase a 

nastiňují též podobu vysílacího programu. V závěru první studie autorky shrnují rozhlasové 

normalizační období jako úpadkové. Konstatují, že většina schopných pracovníků musela 

v důsledku čistek odejít. Při přijímání nových zaměstnanců již nebyla tak důležitá odbornost, 

ale politická spolehlivost, a to se podepsalo na celkovém úpadku rozhlasového vysílání. Druhá 

práce chápe období tzv. přestavby v rozhlase jako první krůček k volnější tvorbě, která se 

pomalu začínala prosazovat. Avšak vysílání zůstávalo téměř nekritické a plně věrné režimu až 

do listopadu 1989, kdy se postupně po událostech na Národní třídě většina zaměstnanců 

přiklonila na stranu Občanského fóra. 

 K osmdesátému jubileu začátku vysílání rozhlasu v Československu vydal Český 

rozhlas v roce 2003 rozsáhlou knihu Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého 

rozhlasu od kolektivu autorů pod vedením Evy Ješutové. Jedna kapitola, kterou napsali Zdeněk 

Bouček a Jiří Hubička, se věnuje období normalizace.3 Tato část je dokonce rozdělena na 

podkapitoly, které se zabývají také jednotlivými hlavními redakcemi. Při posuzování obecných 

                                                 
1 JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: Ústav pro 

soudobé dějiny AV ČR, 1998. 

2 JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Československý rozhlas na cestě k demokracii: od perestrojky ke 

svobodným volbám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 

3 BOUČEK, Zděněk a Jiří HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi 

desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 337-396. 
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normalizačních poměrů v rozhlase dospívají k podobnému závěru jako Eva Ješutová 

s Jaroslavou Novákovou. Podkapitolka o Hlavní redakci pro děti a mládež nastiňuje její 

personální složení a důležité části a podobu jejího programu. Avšak do detailů autoři bohužel 

nezacházejí. Konstatují, že dogmaty normalizace byl nejméně zasažen dětský umělecký 

program a mimo něj se kladla velká důležitost na ideové působení. I přes to je možné najít mezi 

publicisty a tvůrci vzdělávacího programu HRDM inovativní a schopné jedince, kteří se snažili 

vytvářet zajímavý a kvalitní program. A v rámci tzv. přestavby začali být dokonce někteří 

členové Hlavní redakce pro děti a mládež v některých ohledech mnohem kritičtější a otevřenější 

než zaměstnanci z ostatních hlavních redakcí. 

 Pod vedením Evy Ješutové vznikla také díla, z kterých tato práce čerpá informace o 

určitých pracovnících HRDM a podobě některých pořadů. Jedná se o publikace 99 významných 

uměleckých osobností rozhlasu: čeští tvůrci slovesných pořadů,4 99 osobností rozhlasového 

zpravodajství a publicistiky5 a 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů.6 Přínosná, i 

když méně podrobná, je též kniha Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu, jejíž 

editorem je Rostislav Běhal.7 

 Poznatky o obecných požadavcích dětské a mládežnické umělecké tvorby v období 

1969-1989 lze získat z práce od normalizačního literárního kritika Jaroslava Voráčka O 

současné české literatuře pro děti a mládež.8 Stejnou problematiku obsahuje porevoluční studie 

Jaroslava Tomana s názvem Normalizace v dětské literatuře sedmdesátých let a její specifika 

ze sborníku Normy normalizace.9 Celkovými uměleckými požadavky doby se zabývá kapitola 

ve svazku Přehledné dějiny české literatury 1945-1989 od kolektivu badatelů pod Pavlem 

Janouškem.10 Dále k bádání o normalizační umělecké tvorbě přispívají příspěvky ze sborníku 

                                                 
4 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu: čeští tvůrci slovesných pořadů. Praha: 

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008. 

5 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. Praha: Radioservis, 2018. 

6 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Praha: Radioservis, 2013. 

7 BĚHAL, Rostislav ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 

tvorbu, 1996. 

8 VORÁČEK, Jaroslav. O současné české literatuře pro děti a mládež. Praha: Albatros, 1984. 

9 TOMAN, Jaroslav. Normalizace v dětské literatuře sedmdesátých let a její specifika. In: Normy normalizace. 

Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Opava: Slezská univerzita, 1996. s. 75-81. 

10 JANOUŠEK, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2012. 
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Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace, a to kapitoly od Kamila Činátla11 a Jakuba 

Machka.12 

 Jedním z důvodů, proč se tato bakalářská práce zabývá jen českou částí rozhlasového 

vysílání, je ta skutečnost, že ve vyjmenovaných knihách se o slovenské sekci (od roku 1969 

federalizovaného) Československého rozhlasu skoro nepíše. A ani se autorce bohužel 

nepodařilo dohledat studie, které by se zabývaly slovenským dětským a mládežnickým 

vysíláním. 

 Tato práce vychází z velké části z pramenů, které lze dohledat v Archivních a 

programových fondech Českého rozhlasu (APF ČRo). Prostudované písemné prameny tvoří 

především různé materiály vytvořené pro jednání vedení Českého rozhlasu, měsíční 

programové plány HRDM a protokoly o vysílání. Téměř všechny písemné materiály bohužel 

pochází jen ze sedmdesátých let, protože během koronavirové pandemie se pro badatele archiv 

ČRo uzavřel a autorka tak neměla možnost informace z pozdější doby získat. K porozumění 

koncepce a obsahu určitých pořadů přispěl i poslech jejich zvukových záznamů. Je třeba zmínit, 

že dalším důvodem výhradně české orientace této studie je to, že se veškeré archivní materiály 

o slovenské sekci rozhlasu nacházejí v Bratislavě. 

 Tvorba Československého rozhlasu především druhé poloviny šedesátých let sehrála 

obrovskou roli. Začala se prosazovat moderní a liberálnější forma vysílání. Z pořadů se ztrácela 

ideově-výchovná didaktičnost, kritický tón získala především publicistika a řešila se různá 

témata, která byla do té doby komunistickým režimem přesunuta do sekce „tabu“. Mnoho 

pracovníků Československého rozhlasu se naplno a aktivně přiklánělo k tzv. obrodnému 

procesu pražského jara, a proto se tento sdělovací prostředek stal jedním z hlavních 

podporovatelů svobodného a proreformního myšlení.13 Důležitou roli sehrál rozhlas také 

v okupačních dnech od 21. srpna 1968, a to svým protiokupačním vysíláním. Právě proto se 

sovětská armáda rozhodla přenos z hlavní budovy na Vinohradské třídě zatrhnout. Dne 23. 

srpna, kdy se u budovy již objevily tanky a vojáci ji obsazovali, se vzdorující rozhlasoví 

pracovníci z hlavního studia stáhli a začali vysílat z dalších pražských center vysílání. Již od 

                                                 
11 ČINÁTL, Kamil. Jazyk normalizační moci. In: Tesilová kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram: 

Pistorius & Olšanská, 2010. s. 28-42. 

12 MACHEK, Jakub. Normalizace a populární kultura. Od domácího umění k Ženě za pultem. In: Tesilová 

kavalérie: popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. s. 9-27. 

13 RYKL, Milan. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého 

rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 334. 
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počátku se do přenosů proti okupantům zapojovala i některá krajská studia. Dramatické vysílání 

trvalo do 27. srpna, kdy se veřejnost trochu uklidnila projevem Alexandera Dubčeka po jeho 

návratu z vynuceného jednání v Moskvě. Brzy se ale ukázalo, že nastal konec reformnímu 

období a veškerým nadějím na svobodnější a demokratičtější stát.14 

 Po srpnové okupaci se někteří pracovníci rozhodli pro emigraci či dobrovolný odchod 

ze zaměstnání. Bylo jasné, že se nový režim na rozhlas jako na podporovatele obrodného 

procesu tvrdě zaměří a bude z něj chtít vytvořit „poslušné“ médium a nástroj ideového 

působení. Vedení KSČ se navíc tzv. moskevským protokolem přímo zavázalo k ovládnutí 

všech sdělovacích prostředků. Proto byl při vládě vytvořen Úřad pro tisk a informace, který 

v praxi obnovil oficiální cenzuru. Vysílání z hlavní budovy Československého rozhlasu bylo 

obnoveno až 9. září 1968, ale bez ústředního ředitele Zdeňka Hejzlara, který byl funkce zbaven. 

Asi do konce první poloviny roku 1969 se režimu zatím nedařilo plně „konsolidovat“ práci a 

tvorbu rozhlasu. Vliv na fungování a organizaci sdělovacího prostředku měla federalizace, která 

byla zrealizována v lednu 1969. V ten samý měsíc byl prozatímním vedením pověřen 

dosavadní náměstek ústředního ředitele Rostislav Běhal. V červnu 1969, kdy Běhala z funkce 

náměstka odvolali, byl ústředním ředitelem jmenován Bohuslav Chňoupek. Po jeho nástupu se 

naplno rozběhly čistky.15  

 Od června 1969 začal Chňoupek provádět důslednou proměnu personálního obsazení 

na vedoucích pozicích rozhlasu. Nové konsolidované vedení se poprvé naplno projevilo během 

prvního výročí okupace, kdy některým „nepohodlným“ zaměstnancům byl zakázán přístup do 

budovy a vysílání zajišťovali ti politicky nejspolehlivější. Ještě před vypuknutím čistek se na 

progresivní zaměstnance vyvíjel psychický nátlak a mnoho z nich se tudíž rozhodlo pro 

výpověď. První fází obrovské oficiální personální proměny byly prověrky členů Komunistické 

strany Československa, které probíhaly od 7. dubna 1970. Pod vedením Bohuslava Chňoupka 

se ustavila tzv. řídící komise pro výměnu členských legitimací. Od října 1970 probíhala též 

prověrka nestraníků, případně příslušníků nekomunistických stran. Nejrazantněji proběhla 

„obměna“ ve zpravodajských a publicistických útvarech. Čistky se úplně ukončily přibližně 

v polovině sedmdesátých let. Celkově muselo v důsledku nich odejít z rozhlasu asi 859 osob, 

což byla přibližně třetina všech zaměstnanců Československého rozhlasu. Přijímání nových 

                                                 
14 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 339-345. 

15 Tamtéž, s. 351-353. 
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pracovníků bylo dále pečlivě sledováno. Poměr mezi zaměstnanci straníky a nestraníky byl 

stanoven přesnými kvótami, které se ale stejně nedařilo plnit.16 

 Československý rozhlas byl federalizací rozčleněn na několik velkých celků. Do útvarů 

ústředního ředitele, jímž se v září 1970 stal Ján Riško,17 spadal zpravodajský, publicistický a 

propagandistický federální komplex Ústředního vysílání politického zpravodajství a 

publicistiky, který vysílal od roku 1970 na nové propagandistické stanici Hvězda, jež nahradila 

celostátní okruh Československo I. Tato redakce dodávala zpravodajství ostatním národním 

okruhům18 – tedy české stanici Praha a slovenské stanici Bratislava.19 Samostatnou sekcí se 

stalo Zahraniční vysílání a také technické, ekonomické a správní složky. Dalším celkem byl 

Český rozhlas, který měl svého vlastního ředitele (ten však musel být ve všem podřízen centru 

vedení, tedy ústřednímu řediteli a jeho orgánům), jímž se stal Karel Hrabal, a skládal se 

z Hlavní redakce programu, Hlavní redakce hudebního vysílání, Hlavní redakce literárně-

dramatického vysílání, Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež, Hlavní redakce zábavy a 

Ústředí krajských studií. Svého ředitele i obdobné rozdělení měl Slovenský rozhlas, jehož 

tvorba byla díky federalizaci mnohem více autonomní.20 Oba národní rozhlasy mezi sebou 

spolupracovaly. Co se týče pojmenování národních rozhlasů, tedy slovních spojení „Český 

rozhlas“ a „Slovenský rozhlas“, tak ta se používala spíše jen mezi zaměstnanci a v rámci 

struktury rozhlasu. Během vysílání se většinou používal název Československý rozhlas a 

k němu se přidal název studia, jež danou relaci vytvářelo (např. Československý rozhlas Praha). 

Druhý celostátní okruh Československo II (tzv. třetí program) byl nahrazen roku 1972 dvěma 

dalšími samostatnými národními okruhy – českou stanicí Vltava a slovenskou stanicí Devín, 

které měly formálně za cíl vzdělávat „socialistického člověka“.21 V květnu roku 1986 ještě 

vznikla bratislavská rozhlasová hudební stanice Melódia a v září 1989 celostátní okruh pro 

mládež Stanice EM.22 

                                                 
16 Tamtéž, s. 353-356. 

17 Tamtéž, s. 354. 

18 Tamtéž, s. 358. 

19 JEŠUTOVÁ, E. a J. NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 55. 

20 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 358. 

21 JEŠUTOVÁ, E. a J. NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 57. 

22 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 361. 
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 Zásadním dokumentem, kterým se rozhlas oficiálně odpoutal od tzv. obrodného procesu 

a přiklonil se k normalizačnímu režimu, byla Analýza činnosti pravicově-oportunistických sil 

v letech 1968-1969 v Čs. rozhlase z června 1970. Stala se vlastně obdobou pozdějšího známého 

Poučení z krizového vývoje.23 Vysílání se muselo pohybovat v rámci státní ideologie marxismu-

leninismu a požadavků normalizačního režimu.24 Vedení se snažilo, aby poslechovost 

neklesala, takže proto nebyla ideologie zpravidla ve vysílání podávána přímočaře, ale dalo by 

se říci, že byla v obsahu programu spíše skryta. 

 Asi od poloviny osmdesátých let se situace v rozhlase začala mírně uvolňovat. Svůj vliv 

na tom měla i tzv. přestavba. Byly např. vyměněny některé osoby na různých vedoucích 

pozicích za více kompetentní zaměstnance.25 V červenci roku 1989 vystřídal ve funkci 

ústředního ředitele Jána Riška Karel Kvapil, který byl od roku 1985 ředitelem Českého rozhlasu 

a byl znám do jisté míry jako kritik a oponent konzervativního Riška. Kvapil nechtěl, aby byl 

rozhlas jen podřízeným propagačním prostředkem stranického vedení státu. Prosazoval spíše 

tlumočení názorů širokých vrstev a přesvědčivých argumentů. Na místo ředitele Českého 

rozhlasu byl dosazen Jaroslav Hacmac.26 Avšak změny v samotném programu se celkově 

projevovaly jen liknavě, často vše zůstávalo u obecných proklamací. Obecně se nejvíce 

uvolňování prosadilo v uměleckém programu, začali se kupříkladu do vysílání zařazovat 

kritičtější sovětští autoři.27 

 Období normalizace se obecně vnímá jako „krok zpět“ mimo jiné kvůli opětovnému 

zavedení přísné cenzury a požadavku všudypřítomného působení ideologie na společnost. 

Autorka této práce se snaží podrobněji rozepsat, jakým způsobem byla ideologie v dětské a 

mládežnické rozhlasové tvorbě přítomna a zjistit, zda i přes ni mohly vznikat pro mladší část 

společnosti zajímavé a hodnotné pořady, a to nejen v rámci uměleckého programu. 

 První kapitola bakalářské práce se týká samotné Hlavní redakce vysílání pro děti a 

mládež. Rozebírá se její rozložení na dílčí redakce, jakým způsobem se jí čistky dotkly a jakou 

podobu mělo konsolidované personální složení. Dále nastiňuje, jak vypadala organizace práce, 

neustálá kontrola tvorby a také kooperace se slovenskou částí rozhlasu a zahraničními 

                                                 
23 Tamtéž, s. 357. 

24 JEŠUTOVÁ, E. a J. NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 63. 

25 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 360-361. 

26 JEŠUTOVÁ, E. a J. NOVÁKOVÁ. Československý rozhlas na cestě k demokracii. s. 19. 

27 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 361. 
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rozhlasovými institucemi. Důležité pro pochopení rozhlasové produkce pro děti a mládež je 

znalost podoby ideologie, která musela být ve většině relací přítomná a jíž se věnuje druhá část. 

V té se popisuje ideologicko-výchovný podtext v programu jak obecně, tak v rámci samotného 

dětského a mládežnického vysílání. Poté se již práce věnuje některým pořadům HRDM. Ve 

třetí kapitole se nastiňuje forma určitých zpravodajsko-publicistických a výchovných relací. 

Požadované ideové a výchovné působení v produkci HRDM mělo pro vedení mimořádný 

význam a oficiálně se vnímalo jako hlavní úkol této redakce. Příležitostí k důslednému plnění 

tohoto úkolu byly pro režim významná jubilea (především kulatá) a zvláštní politické události. 

Některé příklady ze speciálních rozhlasových programů, zejména k výročím, rozebírá čtvrtá 

část. Pátá kapitola se snaží popsat produkci HRDM, jež zahrnovala speciální akce 

Československého rozhlasu pro žáky základních škol. Jedná se o výjimečné rozhlasové 

vzdělávací cykly Zlatá zebra, ABC docela malých doktorů a Otvírání studánek v rámci Vysílání 

pro školy, kterých se ideologie dotýkala jen minimálně. Poslední část se týká podoby umělecko-

slovesného programu a hudebního vysílání, které měla na starost Hudební redakce HRDM. 
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1 Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež 

 V české sekci Československého rozhlasu měla program pro mladší část společnosti na 

starosti Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež. Zaměřovala se na relace umělecké (pohádky, 

rozhlasové hry a hudební pořady) a na relace vzdělávací a zpravodajsko-publicistické.28 Po 

srpnu 1968 v průběhu konsolidace programů si musela HRDM nechat „pomáhat“ především 

od Hlavní redakce politického vysílání, jež měla dopomoci k přeměně politicko-ideového 

obsahu programu.29 

 HRDM se rozkládala na jednotlivé redakce, jako byla Redakce pořadu Pionýrská 

jitřenka, Redakce Studia mladých, Literárně-dramatická redakce, Redakce vzdělávání a 

výchovy a Hudební redakce. V roce 1980 vznikla Redakce mládežnické publicistiky, která 

měla na starost publicistické pořady určené pro posluchače ve věkové skupině přibližně od 15 

až do 30 let.30 V červenci 1986 vznikla samostatná Redakce publicistiky pro děti.31 A v září 

1989 byl dokonce spuštěn nový celostátní programový okruh se zaměřením jen na mladé 

posluchače, který se nazýval Stanice EM. Vznikl ve spolupráci české Hlavní redakce pro děti 

a mládež a její slovenské obdoby Hlavní redakce pro mládež a vzdělávání.32 Název Stanice EM 

byl zkratkou z počátečních písmen nejstěžejnějších mládežnických relací – slovenského Rádia 

Elán a českého Mikrofóra.33 

1.1 Čistky na počátku normalizace 

 Čistky začaly v Československém rozhlase v dubnu 1970, kdy se začali prověřovat 

členové Komunistické strany. Od října 1970 se zahájila také prověrka nestraníků a příslušníků 

nekomunistických stran.34 Personální změny probíhaly především v letech 1970-1971, avšak 

pokračovaly až do poloviny sedmdesátých let. Proces kádrování pak probíhal po celé 

normalizační období.35 Čistky se Hlavní redakce pro děti a mládež zásadním způsobem dotkly. 

                                                 
28 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 

29 APF ČRo. Šanon: Vedení ČR 24. 6. 71 – 30. 12. 71. Materiál pro schůzi vedení Českého rozhlasu dne 26. 10. 

71 – Koncepce vysílání pro mládež v Čs. rozhlase. s. 1. 

30 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 361. 

31 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 58. 

32 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386-388. 

33 Tamtéž, s. 361. 

34 JEŠUTOVÁ, E. a J. NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. 45-46. 

35 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 355. 
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Režim chtěl totiž ideologicky působit především na mladší generaci.36 Nemohlo se tedy 

v žádném případě připustit, aby v takové redakci zůstali lidé, kteří nevyhovovali kritériím 

posrpnové doby. 

 Už na počátku šedesátých let se v HRDM začala prosazovat myšlenka, která nebyla 

pozdějším normalizátorům úplně po chuti - dětem a mládeži by se nemělo všechno předkládat 

jako hotová věc, ale děti by se měly učit o věcech přemýšlet. Tato idea se postupně začala 

realizovat a v druhé polovině šedesátých let se stala obvyklou praxí. Mládežnická publicistika 

zaznamenala obrovský rozvoj. V relacích se řešily různé závažnější společenské otázky a 

rozebíral se svět a problémy mladých.37 Tento nový přístup se postupně prosadil zejména v 

pořadu Mikrofórum, který na podzim 1967 začal dávat velký prostor požadavkům studentského 

hnutí. Počátkem roku 1968 se odvysílaly některé záznamy z tzv. tribuny otevřenosti, což byla 

velká shromáždění, kterých se zúčastnili hlavně mladí lidé. Z tribuny se ozývala podpora 

reformního křídla KSČ a ostrá kritika konzervativních poměrů. Po zrušení cenzury v červnu 

1968 se vysílání ještě více zpolitizovalo.38 

 Důležitou osobou HRDM v přednormalizačním období byl podplukovník Slavomil 

Vondráček, který byl od druhé poloviny šedesátých let vedoucím Redakce Mikrofóra. Před 

touto funkcí byl hlavním tvůrcem a náčelníkem Armádní redakce při vysílání pro děti a mládež, 

ve které v té samé době působili např. Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka a Jiří Šebánek. Pod jeho 

vedením se armádní vysílání vymanilo z role pouhého nástroje Ministerstva národní obrany a 

vytvářelo relace, které byly opravdu poutavé nejen pro vojáky v základní službě, ale i další 

posluchače. Právě on otevřel přístup ke kritické publicistice a pokračoval v tom i v Redakci 

Mikrofóra. Během protiokupačního vysílání v srpnu 1968 byl šéfem jednoho vysílacího 

pracoviště.39 Následně byl degradován ze své vojenské funkce a 31. srpna 1969 byl ještě před 

spuštěním oficiálních čistek propuštěn. Ve stejný den se rozhodli z rozhlasu odejít i jeho bývalí 

kolegové z armádního vysílání – redaktoři Svěrák, Čepelka a Šebánek. Po propuštění pracoval 

krátce jako administrativní síla ve vojenské kanceláři a v roce 1971 byl z armády vyhozen. Až 

do odchodu do důchodu roku 198740 působil v Pražské stavební obnově krátce jako pracovník 

                                                 
36 Tamtéž, s. 386. 

37 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 313. 

38 Tamtéž, s. 315-316. 

39 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 277-278. 

40 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 162. 
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propagace a později byl degradován na funkci provozního pracovníka. V pozdějších 

osmdesátých letech spolupracoval na organizačním zajištění koncertů skupiny Spirituál 

kvintet.41 Po roce 1990 byl rehabilitován a získal zpět svou vojenskou hodnost, a to dokonce 

vyšší, hodnost plukovníka. Před svou smrtí ještě připravoval v letech 1990 až 1991 pořady 

k výročí srpnového rozhlasového vysílání roku 1968.42 

 Jedním z progresivních pracovníků byla i Eva Kopecká, která se od počátku svého 

nástupu do HRDM podílela na relaci Pionýrská jitřenka.43 Stála dále i u zrodu pohádek na 

dobrou noc skřítka Hajaji. Roku 1966 přešla do redakce pořadu Mikrofórum a stala se jeho 

kmenovou redaktorkou. V rámci pořadu natočila velmi zajímavé rozhovory – vyzpovídala Jana 

Wericha nebo také Johna Spencera Churchilla, synovce bývalého britského premiéra. 

V srpnových dnech roku 1968 se Kopecká aktivně podílela na protiokupačním vysílání a 

v lednu 1969 přinesla prostřednictvím Mikrofóra posluchačům reportáž z pohřbu Jana Palacha. 

Pro nové normalizační vedení rozhlasu byla přítěží také proto, že se nebála svůj nesouhlas 

s aktuální situací nahlas projevovat. Z Československého rozhlasu byla v září 1970 propuštěna. 

Krátce musela pracovat jako prodavačka ve starožitnictví a poté získala stálé zaměstnání 

v Krajské hygienické stanici pro Středočeský kraj, kde myla laboratorní sklo. Avšak stále i 

v době svého „zapovězení“ toužila po tom být prospěšně činná, a tak se kupříkladu podílela na 

šíření samizdatu.44 

 Vlado Príkazský spolupřipravoval Mikrofórum, Pionýrskou jitřenku a též pracoval na 

své vlastní dramatické tvorbě. Od podzimu roku 1967 po strahovské studentské demonstraci 

publicisticky zaznamenával vysokoškolské hnutí a jeho význam v období pražského jara.45 

Během protiokupačního vysílání dostal na starost udržovat spojení vysílacích center s hlavní 

budovou na Vinohradské třídě.46 Ve svém publicistickém pořadu Sondy, který se vysílal až do 

dubna 1969, mimo jiné zachytil okolnosti kolem sebeupálení Jana Palacha.47 Roku 1970 byl 

                                                 
41 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 278. 

42 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 162. 

43 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 132. 

44 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 79-80. 

45 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 149. 

46 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 201. 

47 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 149. 
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z rozhlasu vyhozen a do roku 1989 pracoval jako strojník. Nadále však byl umělecky činný, 

psal totiž díla pod cizími jmény. Stal se také jedním z prvních signatářů Charty 77.48 

 Čistkami byl postižen také spoluzakladatel a hlavní tvůrce pořadu Meteor Oldřich 

Unger. Ten mimo vytváření naučných pořadů působil v letech 1965-1969 v legendární 

rozhlasové nealkoholické Vinárně u Pavouka se Zdeňkem Svěrákem a Jiřím Šebánkem, ve 

které účinkoval jako ing. Artuš Lefler. Se zmíněnými kolegy začal od října 1967 účinkovat ve 

hrách nově vytvořeného Divadla Járy Cimrmana (hrál hned v zahajovací hře Akt). Kvůli jeho 

aktivitě během srpnového vysílání musel ukončit v rozhlase pracovní poměr. Dále pracoval 

v národním podniku Komenium a stále působil u „cimrmanů“ jako herec. V lednu 1978 se s 

manželkou rozhodl, že podepíší Chartu 77. Aby divadlu nijak neuškodil, rozhodl se z něj 

dobrovolně odejít. Koncem září 1978 byl kvůli podpisu z Komenia propuštěn a krátce na to 

požádal o povolení k vystěhování ze země, které bylo vyřízeno v srpnu 1979. Se svou rodinou 

se poté usadil ve Spojených státech amerických.49 

 Na jaře 1972 odešel z Československého rozhlasu redaktor Josef Podaný,50 což byla 

velká ztráta, protože byl jedním z těch, kteří mládežnickému vysílání dávali vyšší intelektuální 

úroveň. Mimo jiné vnesl do relací divadelně-literární formu - tzv. text-appeal, který byl 

inspirovaný divadly malých forem.51 S divadelním světem byl Podaný spjat také jako herec, 

protože v letech 1967-1969 účinkoval ve hře Divadla Járy Cimrmana s názvem Domácí 

zabijačka. Od roku 1965 působil jako redaktor Mikrofóra. V srpnu 1968 se i on podílel na 

vysílání proti okupantům.52 Pro své progresivní názory byl po roce 1968 pronásledován a byl 

na něj vyvíjen psychický nátlak, proto z rozhlasu odešel. Politické pronásledování ho stíhalo i 

v dalších zaměstnáních. Nejdříve se z něj stal stánkový prodejce zeleniny a pak až do odchodu 

do invalidního důchodu v roce 1975 byl zaměstnán jako korektor v tiskárně.53 

 Postupně se vedení rozhlasu zbavilo i další intelektuální redaktorky a moderátorky 

Mikrofóra Markéty Vítkové-Černé. Ta ještě do roku 1972 mohla v redakci pracovat, pak 

v letech 1972-1975 byla na mateřské dovolené. Po návratu jí nebyl umožněn návrat do 

                                                 
48 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 201. 

49 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 201-204. 

50 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 197. 

51 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 316. 

52 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 118-119. 

53 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 197. 
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Mikrofóra a byla přeřazena jako redaktorka na programový okruh Hvězda. Současně s tím 

probíhalo výpovědní řízení a v květnu 1976 z rozhlasu odešla.54 

 Dále se může připomenout také významný režisér HRDM Jan Fuchs, který především 

natáčel pohádky a rozhlasové hry. Podílel se však také např. s redaktorkou Vítkovou-Černou 

na hudebním pořadu Fronta na písničku, což bylo pásmo amatérské poezie, které bylo velice 

ovlivněno rozvolněnými poměry pražského jara.55 V roce 1969 byl přesunut do Hlavní redakce 

literárně-dramatické a v roce 1972 jako účastník reformního procesu byl z rozhlasu 

vypovězen.56 Po jeho odchodu nechalo vedení velké množství jeho režisérských počinů smazat 

a jen díky kopiím ve Fuchsově soukromém archivu se mohla jeho díla po roce 1989 

rekonstruovat.57 

 Co se týče nejvýše postaveného člověka v HRDM, tedy šéfredaktora, tak tím byl již od 

roku 1959 Ferdinand Smrčka. V Československém rozhlase byl všeobecně vážený a také velmi 

oblíbený kvůli svému pochopení pro mladé posluchače i redaktory. Právě jeho přístup otevíral 

cestu k liberálnějšímu vysílání Armádní redakce a Redakce Mikrofóra. Na počátku normalizace 

v roce 1970 se rozhodl odejít do důchodu58 a jeho místo zaujal normalizátor Svatopluk Dolejš. 

1.2 Konsolidované personální složení 

 Šéfredaktorem Hlavní redakce vysílání pro děti a mládež byl po většinu posrpnového 

období Svatopluk Dolejš. Muž, který byl jedním z představitelů ostrého prosazování 

normalizačních dogmat v Československém rozhlase.59 Dolejš začal působit v tomto 

sdělovacím prostředku od roku 1954. Díky svým jazykovým schopnostem a politické 

spolehlivosti mohl spoluvytvářet zahraniční vysílání. Ve druhé polovině šedesátých let se stal 

šéfem arabské sekce Zahraničního vysílání, v rámci níž vyjevil svůj nekritický obdiv k arabské 

protiizraelské komunitě a své tvrdé antisemitské názory. Své ortodoxní antisemitské smýšlení 

prosazoval i v praxi – např. dosáhl vyloučení redaktorky židovského původu Ruth 

Majerovičové z rozhlasu a inicioval návrhy na likvidaci židovského hřbitova v Humpolci. 

Nepokrytě se navíc hlásil k stoupencům radikálního ultralevicového křídla v rozhlase. 

                                                 
54 Tamtéž, s. 274-275. 

55 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 316. 

56 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 74. 

57 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 37. 

58 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 228. 

59 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 
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Podporoval stoupence drastické propagandy a aktivně se angažoval také v kritice „západní 

kapitalistické buržoazie“ a pozůstatků „maloměšťáctví“ v Československu. Vystupoval proti 

uvádění děl západních a prozápadně orientovaných autorů. Svůj postoj si zachoval i v době tzv. 

pražského jara, kdy se snažil bránit rozhlas před vlivem obrodného procesu.60 Po srpnu 1968 

na začátku normalizace se Dolejš stal v rámci rozhlasu členem tzv. akčního výboru, který se 

zformuloval už na podzim 1968. Skupina vznikla z vlastní iniciativy a mimo Dolejše v ní byli 

další pracovníci-normalizátoři, kupříkladu Josef Skála či Pavel Nykles. Tento výbor neměl 

žádné oficiální pravomoci, ale ještě před zahájením čistek začal na základě subjektivních dojmů 

a averzí vyvíjet psychický nátlak na osoby, které označil za iniciátory „krizového období“ 

v tomto médiu. Pro své jednání si uskupení získalo podporu z nejvyšších stranických pozic, 

konkrétně od Miloše Jakeše.61 Byl mezi prvními signatáři prohlášení „pronormalizačních“ 

novinářů s názvem Slovo do vlastních řad z května 1969.62  

 Brzy se Svatopluk Dolejš stal zástupcem šéfredaktora Hlavní redakce propagandy 

Josefa Skály a současně dostal na starost Hlavní redakci pro děti a mládež. Roku 1971 ještě 

vycestoval jako zahraniční korespondent do Káhiry a Bejrútu63 a oficiálně se šéfredaktorem 

HRDM stal roku 1972. Byl jím do roku 1985, jen s roční přestávkou, kdy se v roce 1977 stal 

šéfredaktorem Hlavní redakce propagandy kvůli nucenému odchodu Josefa Skály.64 Zástupcem 

šéfredaktora HRDM mu byl v sedmdesátých letech redaktor Bořivoj Horák.65 I když v období 

normalizace Dolejš působil převážně v HRDM, v problematice tvorby pro děti a mládež se 

vůbec nevyznal. Byl to spíše politický propagandista a agitátor. Zprvu nastolil program plný 

přehnané propagandistické dikce, avšak ten nemohl malé a mladé posluchače nijak zaujmout a 

hrozila klesající poslechovost, čemuž se muselo zabránit. A tak byl postupně nucen slevit 

z přímočaré propagandy, program trochu uvolnit a nastavit laskavější tón a zábavnější naladění 

(projevilo se to zejména na počátku osmdesátých let). I přesto se ale snažil neslevovat 

z požadovaného ideově-výchovného hlediska a tlaku na „stranickost“ vysílání. Ve druhé 

polovině sedmdesátých let dostal také funkci náměstka ředitele Českého rozhlasu. Po odchodu 

do důchodu roku 1985 ještě rok pracoval ve funkci odborného redaktora a úplně z rozhlasu 

                                                 
60 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 34. 

61 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 354. 

62 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 35. 

63 Tamtéž. 

64 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 61. 

65 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 
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odešel po roce 1989, a to zahořklý a zklamaný z toho, že normalizační režim, který pomáhal 

stvořit, přestal existovat.66 

 Roku 1985 nahradil Svatopluka Dolejše ve funkci šéfredaktora HRDM velmi schopný 

a vynalézavý redaktor Bohumil Kolář, který byl od počátku osmdesátých let jeho zástupcem.67 

Díky němu začala převažovat v redakci i samotném vysílání uvolněnější atmosféra. Už od 

nástupu do Československého rozhlasu se zaměřoval především na dětské a mládežnické 

publicistické vysílání. Roku 1962 nastoupil do redakce vědy a techniky pro děti a mládež 

v rámci Redakce vzdělávání a výchovy, kde pracoval především na školním vysílání a 

magazínu Meteor, který do roku 1973 ještě připravoval s kolegou Oldřichem Ungerem a poté 

ještě dalších pět let s Josefem Kleiblem. V únoru 1976 převzal post vedoucího redaktora 

vysílání pro školy, avšak nadále přispíval i do publicisticko-vzdělávacích relací. Roku 1978 byl 

pověřen řízením samotné Redakce vzdělávání a výchovy. O čtyři roky později se stal tvůrcem 

cyklu Rádio pod polštář68 a Domino. Pro tuto práci je také důležité ho zmínit jako iniciátora 

vzdělávacích her Zlatá zebra, Otvírání studánek nebo ABC docela malých doktorů a jako 

spolutvůrce Stanice EM. Poté, co se stal šéfredaktorem HRDM, dalo vedení rozhlasu 

mnohokrát najevo nesouhlas s jeho uvolněnějším stylem řízení. Svědčí o tom i důtka ústředního 

ředitele, která mu byla udělena počátkem roku 1988. Ve funkci však zůstal až do roku 1990.69 

 Redakci Studia mladých, která se zaměřovala hlavně na pořad Vysílá studio mladých, 

vedl Josef Segeth. Dalšími členy redakce byl Boris Rieger, Jaroslav Šturma, Daniela Sedlářová, 

Vladimíra Bohatová či Bronislava Janečková.70 Zmíněný Boris Rieger byl velmi aktivním a 

originálním redaktorem. Za zmínku stojí projekt z roku 1988, jenž vznikl v rámci HRDM a 

který připravil se svou manželkou Janou Riegrovou. Šlo o cyklus s názvem Šance pro 3 milióny 

s podtitulem Rozhlasový experiment pro všechny, kdo kouří, který posluchače nabádal 

k odložení cigaret. Nebyl určen samozřejmě jen tzv. dospívající mládeži (tj. přibližně do 25 let 

věku), ale také dospělým. Projekt zaznamenal mimořádný úspěch.71  

                                                 
66 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 35. 

67 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 

68 O tomto pořadu se autorce nepodařilo shromáždit dostatečné množství poznatků, tudíž se v práci bohužel další 

zmínky o něm nenacházejí.  

69 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 103-104. 

70 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 

71 Tamtéž, s. 388. 
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 V Redakci Pionýrské jitřenky pracovaly především redaktorky Hana Rudášová a Alena 

Sekerová.72 Vladislav Cvekl a Libuše Gabrielová byli jedni z hlavních představitelů Redakce 

vzdělávání a výchovy.73 Mezi významné redaktory patřil kupříkladu již zmíněný Bohumil 

Kolář, který ji též od roku 1978 řídil, a také Kamil Horák, tvůrce vzdělávacích pořadů pro 

rodiče. Horák byl totiž autorem a komentátorem velmi kvalitního pořadu Hovoříme s rodiči a 

pokračoval v jeho moderování a přípravě i po změně jména relace na My a děti. Své rozpravy 

k rodičům uváděl také v rámci cyklu Dobré jitro relací Ranní promluvy k rodičům. Nečekaná 

emigrace syna do USA roku 1982 mu znemožnila i přes jeho schopnosti vyšší funkci v redakci. 

Té se dočkal až po roce 1989.74 Jeho články k problematice rodičovství byly publikovány 

v různých časopisech oboru výchovy a vzdělávání a své „promluvy“ k rodičům seskládal do 

několika sborníků.75 

 Roku 1978 do Redakce vzdělávání a výchovy nastoupil pedagog Ladislav Hrzal, který 

měl v rozhlasové tvorbě pro školy na starosti program pro 5. až 8. ročníky základních škol. 

V rámci možností se snažil o to, aby vymizela z produkce pro mládež zaběhlá normalizační 

strnulost a nastolila se zábavnější forma.  Od roku 1982 spolupracoval na tvorbě cyklu Domino 

a spolu s Bohumilem Kolářem se snažil prosazovat jeho atraktivnější podobu. Jako většina 

redaktorů velmi kladně přijal nástup svého inovativního kolegy Koláře do postu šéfredaktora 

HRDM roku 1985. Ten se rozhodl roku 1986 vytvořit Redakci publicistiky pro děti, do jejíž 

čela jmenoval právě Hrzala.76 

 V Redakci vzdělávání a výchovy působil dále i Josef Kleibl, znamenitý popularizátor 

vědy a techniky už od roku 1955. Stal se jedním z předních tvůrců a redaktorů vědeckého 

magazínu Meteor.77 Zhruba od poslední třetiny sedmdesátých let připravoval tento pořad 

většinou sám. Do Meteoru přispíval i autorsky. Častokrát zajistil, aby tajně mohli do relace 

přispívat i jeho propuštění kolegové. Významnou postavou se Kleibl stal v období tzv. 

                                                 
72 Tamtéž, s. 386. 

73 Tamtéž, s. 386-388. 

74 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 67. 

75 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 91. 

76 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 58. 

77 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 123. 
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sametové revoluce, protože v den vzniku Občanského fóra Čs. rozhlasu, 23. listopadu 1989, byl 

zvolen do čela stávkového výboru.78 

 V roce 1980 byla ustavena Redakce mládežnické publicistiky, která získala na starost 

relace Mikrofórum, Vysílá Studio mladých, Studentský chlebíček a Kontakt. Vysílání probíhalo 

pod vedením Daniely Sedlářové a dalšími redaktory se stali Ivan Jablonský, Ivan Rössler, Jan 

Franěk, Jitka Götzová a Josef Prouza. Tato redakce se po roce 1986, během uvolňování poměrů 

v rámci tzv. přestavby, začala ve svých pořadech poměrně otevřeně pouštět do kritiky 

československé ekonomiky. Překračování určitých dogmatických zásad zde bylo znatelnější 

než u jiných publicistických redakcí. Nemůže se opomenout, že právě tvůrci Mikrofóra, tedy 

Sedlářová, Jablonský a Rössler, byli prvními redaktory z celého Československého rozhlasu, 

kteří po událostech 17. listopadu 1989 začali posluchače otevřeně informovat o dění ve 

společnosti.79 

 V Literárně-dramatické redakci HRDM byla nejzkušenějším dramaturgem Eva 

Košlerová.80 Ta se na určitou dobu stala i vedoucí této redakce.81 Pod jejím vedením vznikl 

široký repertoár především rozhlasových pohádek a her pro děti, ale též pracovala na několika 

seriálech v rámci relace Hajaja. Za svou práci byla mnohokrát oceněna na festivalu rozhlasové 

tvorby Prix Bohemia. Spolupracovala také s Československou televizí, pro kterou se stala 

autorkou mnoha televizních pohádek. Období normalizace znamenalo pro některé autory zákaz 

tvorby, avšak ve skutečnosti mnoho z nich pro rozhlas psát nepřestalo, i když se jejich díla 

prezentovala pod jinými jmény. Eva Košlerová o tom věděla a také to podporovala v zájmu 

kvalitní rozhlasové tvorby.82 

 Později se dramaturgyněmi pohádek staly i Václava Ledvinková a Markéta Zinnerová. 

Rozhlasové hry připravovali mimo jiné Ivan Hubač nebo Marie Říhová.83 V letech 1982 až 

1990 vedl Literárně-dramatickou redakci Jan Czech, autor četných rozhlasových her, jenž 

napsal i teoretická díla o rozhlasové dramatizaci a o samotném dramatickém žánru.84 

                                                 
78 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 94-95. 

79 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 

80 Tamtéž, s. 386. 
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82 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 75-76. 
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 Na počátku normalizačního období v roce 1969 nastoupil do Literárně-dramatické 

redakce HRDM František Nepil. Měl na starost především pohádky v rámci Hajaji – byl jeho 

redaktorem a sám do něj autorsky přispíval. Roku 1972 se rozhodl pro svobodné povolání 

spisovatele, ale nadále s Československým rozhlasem externě spolupracoval.85 Pro rozhlas 

napsal velké množství pohádek, drobných povídek a fejetonů pro děti i dospělé.86 Také 

častokrát publikoval své články v rozhlasových periodikách.87 

 Tým režisérů dětských a mládežnických uměleckých pořadů tvořil mimo jiné Karel 

Weinlich, Jan Berger, Ladislav Rybišar, Helena Philippová či Ivan Holeček.88 Kupříkladu Jan 

Berger byl jeden z nejlepších režisérů her a pohádek. Také se stal rozhlasovým autorem a 

překladatelem her z němčiny a polštiny. Do Hlavní redakce pro děti a mládež nastoupil roku 

1960. V šedesátých letech se po Miloslavu Dismanovi stal vedoucím režisérem HRDM a též 

po něm dostal na starost Dětský rozhlasový dramatický soubor (DRDS). V první polovině 

sedmdesátých let byl z politických důvodů zbaven vedoucí funkce a od konce roku 1974 byl 

přinucen pracovat pro rozhlas jen „na dohodu“. I když roku 1985 odešel do důchodu, stále 

spolupracoval s HRDM jako externí režisér a nadále až do prosince 1990 vedl dětské herce 

z DRDS.89 

 Karel Weinlich se stal dalším z nejvýznamnějších a nejlepších režisérů rozhlasu, který 

natočil stovky relací, většinou pohádek. Pokládá se dokonce za předního rozhlasového režiséra-

pohádkáře. Režíroval ale také rozhlasové hry a pořady jako Meteor či Domino. V HRDM začal 

režírovat již roku 1952. V období normalizace se z něj stal vedoucí režisér této hlavní redakce 

a jako většina lidí té doby se snažil režim nijak nedráždit a žít si v klidu svůj vlastní život. 

Avšak tento postoj opustil v listopadu 1989, kdy se stal svědkem zásahu policie proti poklidné 

demonstraci na Národní třídě. Stal se mluvčím Občanského fóra v Československém rozhlase 

a členem nově ustavené Programové rady, která odpovídala za obsah vysílání.90 Zasadil se např. 
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86 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 387. 

87 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 181. 

88 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 387. 

89 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 9-10. 

90 Tamtéž, s. 145. 
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o to, aby se obnovilo záměrně přerušené vysílání z demonstrace na Letné ve dnech 25. a 26. 

listopadu.91 

 Dále v Hlavní redakci pro děti a mládež režíroval od roku 1969 Ladislav Rybišar. 

Věnoval se tvorbě pohádek, her a také publicistických relací, především Mikrofóra, Meteoru či 

Pionýrské jitřenky. Zejména v průběhu sedmdesátých let vznikla pod jeho vedením řada 

mnohokrát reprízovaných nedělních pohádek a sobotních her. Podílel se kupříkladu na vzniku 

a práci klubů dopisovatelů Pionýrské jitřenky, také stál u počátku Domina a legendární 

sportovní akce Kufrování s Dominem. Též mimo jiné připravoval setkání dětí z pěti evropských 

států, které absolvovaly živě vysílaný simulovaný let s názvem Expedice Kosmos, řízený 

českým kosmonautem Vladimírem Remkem.92 

 Velmi zdatnou byla také externí režisérka Helena Philippová, která se mimo jiné stala 

v roce 1961 spoluzakladatelkou a kmenovou režisérkou večerních příběhů skřítka Hajaji a též 

natáčela řadu pohádek a her, zejména pro ty nejmenší.93 Philippová jen nerežírovala, mnohokrát 

je u relací zmíněna jako upravovatelka či autorka. Pro zajímavost se může ještě zmínit její odkaz 

v divadelním světě, poněvadž byla nadšenou inspirátorkou a zakladatelkou malých divadel. 

Stála u počátků Divadla Na zábradlí, Semaforu a Divadla Járy Cimrmana (již ve druhé polovině 

šedesátých let byla režisérkou pořadu Vinárna u Pavouka).94 

 Za zmínku stojí ještě režisérka a redaktorka Markéta Jahodová, která nastoupila do 

brněnského studia rozhlasu roku 1973. Její rozhlasové pohádky a hry zaznamenaly velký 

úspěch. Podílela se na vzniku rozhlasového klubu Domino a několik let dokonce vedla dětský 

rozhlasový soubor brněnského studia.95 

 Hudební redakci HRDM měl v letech 1975-1988 na starosti Miroslav Turek, jenž 

organizoval zejména přípravu relací hudební výchovy.96 Dále do redakce spadal kupříkladu 

Libor Mathauser nebo hudební režisér Milan Baginský. Významnou osobou hudebního vysílání 

                                                 
91 HERGET, Jan. ‚My si jen hráli.‘ Zemřel rozhlasový režisér Karel Weinlich, jehož rukopis nesou stovky pohádek. 

In: iROZHLAS [online]. Praha: Český rozhlas. 6. 5. 2020 [cit. 29. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/karel-weinlich-cesky-rozhlas_2005061611_jak 

92 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 113-114. 

93 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 194. 

94 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 98. 

95 Tamtéž, s. 59-60. 

96 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 264. 
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se stal Čestmír Stašek.97 Ten se roku 1973 jako sbormistr ujal nelehkého úkolu – založit nový 

dětský pěvecký sbor rozhlasu. Stalo se to nutností, protože dětské hudební těleso pod vedením 

Bohumila Kulínského (později známé jako dětský sbor Bambini di Praga) přerušilo se 

sdělovacím prostředkem spolupráci. Kvůli těžkým začátkům během shánění zdatných zpěváků 

si Stašek musel vypomáhat členy ze svého Pražského dětského souboru. Postupem času se mu 

však podařilo vytvořit nový věhlasný Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu. Velký 

úspěch souboru dokazuje vítězství v roce 1985 na Mezinárodní soutěži dětských a 

mládežnických sborů v Nantes ve Francii. Čestmír Stašek vedl toto těleso až do roku 1990, kdy 

odešel do důchodu.98 

1.3 Organizace, kontrola a plánování činnosti 

 Hlavním člověkem, který měl zodpovědnost za to, aby činnost redakce probíhala 

v souladu s nařízeními vedení, byl šéfredaktor.99 Neodpovídal jen za odbornou, ale také za 

politickou a ideovou činnost a ve svém působišti dohlížel na správné vykonávání tzv. kádrové 

a mzdové politiky.100 Šéfredaktorovi se odpovídali vedoucí dílčích redakcí a těm pak jednotliví 

redaktoři. Žádný pořad nebyl odvysílán, pokud jeho text nenesl podpisy všech tří zodpovědných 

pracovníků na různých stupních řízení.101 Zástupce šéfredaktora přejímal v nepřítomnosti 

šéfredaktora plnou odpovědnost za řízení redakce. Podstatnou byla také funkce hlavního 

sekretáře, který kontroloval plnění usnesení vedení programového útvaru v rámci hlavní 

redakce a koordinoval účast dílčích redakcí na tvorbě plánů. Jedním z jeho úkolů se stalo 

zajištění zlepšování organizace práce a též odpovídal za plynulý chod plnění plánů.102 Při 

realizaci zejména umělecko-slovesných pořadů měl hlavní slovo také šéfrežisér celé hlavní 

redakce, jenž zodpovídal za režiséry jednotlivých uměleckých relací.103 Důležitým článkem ve 

vytváření podoby programu byla redakční rada, která byla poradním orgánem šéfredaktora. 

                                                 
97 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 387. 

98 BĚHAL, R. ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 233. 

99 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 358. 

100 APF ČRo. Šanon: Porady vedení 1970, 1.–7. schůze vedení ČR. Návrh - Vzorové popisy prací k nomenklatuře 

funkcí redaktorů-novinářů Československého rozhlasu. s. 1. 

101 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 358. 

102 APF ČRo. Návrh - Vzorové popisy prací k nomenklatuře funkcí redaktorů-novinářů Československého 

rozhlasu. s. 2. 

103 APF ČRo. Šanon: Vedení (pozvánky, zápisy, některé předlohy) 1969-1971. Materiál pro poradu náměstků dne 

17. 6. 1969 – Upravený návrh statutu uměleckého programu. s. 6. 
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Rada pravidelně projednávala otázky související s programovou koncepční činností a jejími 

členy byli programový tajemník a jednotliví vedoucí dílčích redakcí.104 

 Hlavní metodou hodnocení programu uvnitř jednotlivých redakcí HRDM byly rozbory 

na základě tzv. redakčního poslechu. Vedoucí redaktor poslouchal se svým kolektivem vlastní 

pořady a posléze je vedoucí vyhodnotil buď jako vyhovující, nebo jako problémové. Kromě 

redakčních poslechů se vyčlenili někteří programoví pracovníci k týdennímu sledování 

vybraných typů pořadů, o nichž pak podávali zprávu na každém zasedání redakční rady HRDM. 

Redakční rada poté zprávu prodiskutovala a konečný závěr učinil šéfredaktor.105 

 Předním prvkem kontroly, který držel všechny redaktory ve stavu bdělosti, byla 

bezesporu autocenzura. Pracovníci se báli o své profesní postavení, a tak raději sami dělali vše 

proto, aby nijak nevybočovali z dogmat tvorby.106 Česká část rozhlasu se musela řídit podle 

směrnic Českého úřadu pro tisk a informace (ČÚTI) – tedy české sekce Federálního úřadu pro 

tisk a informace (FÚTI). Při ČÚTI působil navíc tzv. II. odbor, který se zabýval kontrolou 

odvysílaných relací a poté prováděl analýzu „nezávadnosti“ programu. Přímo v rozhlase 

působilo konzultační středisko, které dávalo za úkol vedoucím pracovníkům kontrolovat 

vysílané relace.107 Proto také existoval systém pravidelného hodnocení vysílaného programu za 

účasti všech členů hlavních redakcí. Kontrola na takové úrovni probíhala zpravidla jednou za 

měsíc a její součástí byly též poslechy odvysílaných pořadů. Avšak na rozdíl od redakčních 

poslechů byly k posouzení vybrány jen ty pořady, u kterých se předpokládal nějaký problém. 

Mezi redaktory byl proto tento úkon označován jako „trestný poslech“.108 

 V rozhlase byl zaveden systém krátkodobého a dlouhodobého plánování programů 

hlavních redakcí, jenž byl vedením ustanoven v březnu 1972. Hlavní redakce pro děti a mládež, 

stejně jako Hlavní redakce literárně-dramatického vysílání a Hlavní redakce hudebního 

vysílání, musela odevzdávat navíc roční plány. Dále se rozpracovávaly měsíční, týdenní i denní 

plány. Kromě těchto druhů plánování se zavedlo vypracovávání tematických plánů všech 

                                                 
104 Tamtéž, s. 10. 

105 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 1. 4., 7. 4., 14. 4., 28. 4., 5. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 23. 6., 30. 6. 

1978. Analýza středního článku řízení v HRDM v roce 1978. 

106 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 358. 

107 JEŠUTOVÁ, E. a J.  NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 54. 

108 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 358. 
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programů.109 Programová komise, která byla poradním orgánem ústředního ředitele 

Československého rozhlasu, měla na starosti, aby vše odpovídalo zavedené programové 

koncepci.110 

1.4 Spolupráce se slovenskou Hlavní redakcí pro mládež a vzdělávání 

 Vedení české Hlavní redakce pro děti a mládež a slovenské Hlavní redakce pro mládež 

a vzdělávání se pravidelně scházela na pracovních schůzkách. Sesterské redakce se navzájem 

informovaly o svých dlouhodobých plánech a vzájemně si vyměňovaly různé zpravodajsko-

publicistické a umělecké relace. Také spolupracovaly na vzniku některých pořadů a většiny 

celostátních rozhlasových soutěží pro děti a mládež. Pokaždé se zpravidla společně podílely na 

vytváření speciálního programu k důležitým politickým událostem či výročím.111 Vrcholem 

kooperace se stal v září 1989 zrod již zmíněného celostátního programového okruhu s názvem 

Stanice EM, který cílil na mladé posluchače. Tato stanice však zanikla již na konci roku 1990.112 

1.5 Mezinárodní spolupráce 

 Československý rozhlas měl uzavřené dohody o spolupráci s rozhlasy Sovětského 

svazu, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Bulharské lidové republiky, 

Maďarské lidové republiky, Socialistické federativní republiky Jugoslávie, Rumunské 

socialistické republiky, Mongolské lidové republiky, Vietnamské lidové republiky, Korejské 

lidově demokratické republiky, Kuby, Albánie a Čínské lidové republiky. Rozhlasy a televize 

zemí východního bloku spolu spolupracovaly skrze Mezinárodní organizaci rozhlasu a televize 

(OIRT). Mezi zeměmi OIRT existovala pravidelná programová výměna.113 Taková výměna se 

týkala též Hlavní redakce pro děti a mládež.114 V rámci této mezinárodní organizace se totiž 

ustavila, mimo další, Komise expertů OIRT vysílání pro děti a mládež, která též určitým 

způsobem koordinovala programovou náplň pořadů východních států pro mladší část 

                                                 
109 JEŠUTOVÁ, E. a J.  NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 61. 

110 APF ČRo. Šanon: Vedení 70-71. Štatút programovej komisie Československého rozhlasu. s. 1. 

111 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 8. 1., 19. 1., 29. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 9. 3., 1979. Materiál 

pro jednání vedení Českého rozhlasu dne 2. 1. 1979 – Spolupráce HRDM s redakcemi Čs. rozhlasu v Bratislavě. 
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112 MORAVEC, Václav. Svobodný rozhlas 1990-2003. In: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého 

rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 417. 

113 JEŠUTOVÁ, E. a J.  NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 70. 

114 APF ČRo. Šanon: Rozbory programové činnosti. Rozbor programové činnosti rozhlasu k plnění úkolů 

stanovených rezolucí listopadového pléna ÚV KSČ (16. 5. 1969). 
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posluchačů. Československý rozhlas musel na zasedání této komise posílat zástupce 

pracovníků, kteří se starali o dětské a mládežnické relace.115 

 Kromě již vyjmenovaných států podepsal Československý rozhlas také smlouvu 

s Finskem, Japonskem, Egyptem, Irákem, Marokem, Alžírskem, Tunisem, Kyprem, 

Libanonem, Sýrií, Mexikem a Peru. Dokonce byla ujednána spolupráce s Belgickým rozhlasem 

a s British Broadcasting Corporation (BBC). Stalo se tak zejména kvůli výměně hudebních 

pořadů.116 

  

                                                 
115 APF ČRo. Šanon: Vedení 70-71. Přehled o jednotlivých komisích OIRT. s. 1. 

116 JEŠUTOVÁ, E. a J.  NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 70. 
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2 Vysílání ve službách ideologie 

 Aby se plně dal pochopit ideologicko-výchovný podtext programu pro děti a mládež, 

považuje autorka za důležité, nejdříve popsat obecnou ideologickou situaci normalizačního 

Československa a pak samotné stanovy a „předepsanou“ podobu tvorby, které musely provázet 

celé vysílání rozhlasu. Forma ideologicko-výchovného podtextu, o kterém se níže píše, se stala 

typickou pro celý Československý rozhlas -  na stejných principech měl tedy spočívat program 

jak v českých, tak i slovenských končinách.117 

2.1 Ideologie doby 

 Veškeré sdělovací prostředky Československé socialistické republiky musely 

publikovat či vysílat v duchu ideologie marxismu-leninismu,118 což bylo později potvrzeno i 

v nejdůležitějším dokumentu normalizace, v Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti 

po XIII. sjezdu KSČ z prosince 1970.119 Přijetím Poučení se uzavřel proces „analýzy krizového 

vývoje“, tedy období konce šedesátých let a hlavně tzv. pražského jara. Poučení stanovilo 

definitivní interpretaci této etapy.120 Uvádělo se, že se v rámci strany vytvořila „pravicově-

revizionistická skupina“, která jen navenek usilovala o nápravy chyb z minulosti, avšak v reálu 

se snažila rozvrátit celé socialistické zřízení Československa ve prospěch „maloburžoazní 

živelnosti“ a přeorientovat zahraniční politiku země směrem na Západ.121 

 Mimo Poučení se státní média řídila usnesením XIV. sjezdu KSČ z května roku 1971, 

závěry z plenárních zasedání ÚV KSČ, závěry z porad ideologických tajemníků socialistických 

zemí a samozřejmě také směrnicemi již zmíněného Federálního úřadu pro tisk a informace.122 

 Jak bylo již řečeno, opět se začala striktně dodržovat ideologie marxismu-leninismu. Ta 

vycházela z učení Karla Marxe, Bedřicha Engelse a Vladimira Iljiče Lenina. Souhrn poznatků 

tohoto učení se stal oficiální politickou doktrínou všech komunistických stran. Marxismus-

                                                 
117 APF ČRo. Rozbor programové činnosti rozhlasu k plnění úkolů stanovených rezolucí listopadového pléna ÚV 

KSČ (16. 5. 1969). 

118 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ: rezoluce k aktuálním otázkám jednoty 

strany: schválená na plenárním zasedání ÚV KSČ v prosinci 1970. Praha: Svoboda, 1988. s. 22. 

119 TOMAN, Jaroslav. Normalizace v dětské literatuře sedmdesátých let a její specifika. In: Normy normalizace. 

s. 75. 

120 ČINÁTL, Kamil. Jazyk normalizační moci. In: Tesilová kavalérie. s. 28. 

121 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ. Svoboda, 1988. s. 10-11. 

122 JEŠUTOVÁ, E. a J.  NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 58. 
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leninismus měl být též základnou všech společenských věd.123 Ideologie se zakládala na tzv. 

dialektickém materialismu, což byl filozofický směr, který stavěl na organické jednotě 

materiálního pojetí světa a dialektiky.124 Nejspornějším bodem dialektického materialismu byla 

tzv. teorie odrazu.125  Ta vycházela z přesvědčení, že poznání je odrazem vnějšího světa 

v lidském vědomí. Definovala hmotu jako objektivní realitu, která je odrážena („kopírována“ 

či „fotografována“) našimi smysly. Díky tomu vznikl požadavek názorně-smyslové shody 

„odrazu“ s „odráženým“, který se stával mezi mysliteli velmi častým předmětem kritiky. 

Specifickým problémem teorie odrazu byly otázky uměleckého odrazu. Problematika úzce 

souvisela s tzv. socialistickým realismem jako uměleckým směrem.126 Součástí učení 

dialektického materialismu byl historický materialismus jako (údajně) vědecký výklad o vývoji 

společnosti. Ten viděl v tzv. společenské nadstavbě, tedy v duchovních produktech společnosti 

a dějin, pouze znetvořený obraz tzv. materiální základny, tvořené konkrétní historickou 

podobou vztahu mezi výrobními silami společnosti a vlastnickými vztahy. Z toho pak 

vycházelo politické a ekonomické přesvědčení, že ve společnostech soukromého vlastnictví 

třída vlastníků vždy nutně vykořisťuje třídu „námezdnou“. A proto odstranění soukromého 

vlastnictví výrobních prostředků se mělo stát hlavním krokem k budoucímu definitivnímu 

osvobození lidstva v podobě komunismu.127 

 Ale opravdu politické vedení státu věřilo, že díky neustále omílající se propagandě ve 

všech sdělovacích prostředcích se lidé dají o správnosti aktuálního stavu v zemi přesvědčit? I 

když se může zdát, že se Komunistická strana Československa snažila vyvolat souhlas 

s režimem, v praxi se vláda soustředila raději na udržení statu quo. Lidé měli akceptovat 

poměry a měli se stáhnout do svého soukromí. Stále se měli účastnit režimních oslav a 

manifestací, ale žádná opravdová a státem neovlivněná občanská aktivita nepřicházela 

                                                 
123 HAVELKA, Miloš. Marxismus-leninismus. In: Sociologická encyklopedie [online]. Praha: Sociologický ústav 

AV ČR. 11. 12. 2017 [cit. 6. 2. 2021]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Marxismus-leninismus 

124 Zde pojem dialektika označuje výklad reálných společenských procesů. Viz: ČECHÁK, Vladimír. Dialektika. 

In: Sociologická encyklopedie [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 11. 12. 2017. [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné 

z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Dialektika 

125 RANSDORF, Miroslav. Materialismus dialektický. In: Sociologická encyklopedie [online]. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR. 11. 12. 2017 [cit. 6. 2. 2021]. Dostupné z: 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Materialismus_dialektick%C3%BD 

126 ČECHÁK, Vladimír. Teorie odrazu. In: Sociologická encyklopedie [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 

8. 3. 2018 [cit. 6. 2. 2021]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Teorie_odrazu 

127 HAVELKA, Miloš. Marxismus-leninismus. In: Sociologická encyklopedie [online]. 11. 12. 2017 [cit. 6. 2. 
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v žádném případě v  úvahu. Určitý konsenzus měl vzniknout prostřednictvím reálného či jen 

propagovaného zvýšení životní úrovně a alespoň částečného uspokojení materiálních potřeb, a 

to skrze možnost omezeného konzumního života.128 

2.2 Obecný ideologicko-výchovný podtext vysílání Čs. rozhlasu 

 Již na prvních schůzích vedení rozhlasu po srpnu 1968, na kterých se řešila přestavba 

programu v duchu utužování totalitního systému, byly ve středu pozornosti otázky, jakým 

způsobem „správně“ působit na posluchače.129 Ideologie neměla být v programu obsažena 

přímočaře, ale měla se zpravidla spíše přeměnit v jakýsi podtext. Nejvíce se snaha o 

ovlivňování projevovala ve zpravodajství a publicistických relacích. V nich se měl klást velký 

důraz na snahu obnovit autoritu Komunistické strany, socialismu a zdůrazňovat přátelský vztah 

k východnímu bloku, především k Sovětskému svazu.130 Klíčovým tématem se leckdy stávala 

„krizová“ šedesátá léta a zejména rok 1968. Invaze vojsk Varšavské smlouvy a následná 

normalizační moc měly být potvrzeny a legitimizovány tím, že pražské jaro bylo 

interpretováno, podle již zmíněného Poučení, jako kontrarevoluce, při níž šlo o rozhodující střet 

mezi „poctivými občany a škůdci“.131 Pořady s nejideologičtějším podtextem měla na starost 

Hlavní redakce propagandy. Ta se zaměřovala např. na to, aby se ve velkém počtu začaly 

odvysílávat dělnické besedy a rozhovory s jednotlivými dělníky. Dělnické profese se totiž 

znovu dostaly do popředí zájmu. Ideologicko-výchovný podtext se projevoval ve většině 

pořadů od zmíněných publicistických relací po vysílání pro ženy. Pořady upozorňovaly na 

špatnost všech tzv. antikomunistických teorií (vlastně většiny idejí, které vzešly z období 

pražského jara). Poukazovaly na nebezpečí a spiknutí „pravicově-oportunistických sil a jejich 

center na Západě“ a brojily proti ideologizaci života v západních zemích. Častokrát zaznívaly 

rozhovory s bývalými emigranty, kteří se usadili v těchto státech, ale pak poznali „na vlastní 

kůži“ realitu kapitalistického systému a rozhodli se vrátit.132 Naprosto tabuizována byla 

                                                 
128 MACHEK, Jakub. Normalizace a populární kultura. Od domácího umění k Ženě za pultem. In: Tesilová 

kavalérie. s. 10. 

129 APF ČRo. Šanon: Vedení (pozvánky, zápisy, některé předlohy) 1969-1971. Zpráva o situaci v čs. rozhlase a 

jeho naléhavých potřebách. 

130 APF ČRo. Rozbor programové činnosti rozhlasu k plnění úkolů stanovených rezolucí listopadového pléna ÚV 

KSČ (16. 5. 1969). 

131 JANOUŠEK, P. a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. s. 396. 

132 APF ČRo. Šanon: Vedení ČR 1973. Hlavní redakce propagandy – Plnění generálního programového plánu na 

rok 1973. s. 1-2. 
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jakákoli (i nepřímá) kritika vládnoucí strany, jejích představitelů a způsobu politického 

vládnutí.133 Posluchač měl mít dojem, alespoň podle schválených zásad vysílání, že on samotný 

má velký podíl na tvorbě a realizaci politiky strany. Častokrát se odvysílávaly i přes hodinu 

dlouhé besedy a projevy členů vlády a Ústředního výboru KSČ. Následkem toho měl být údajně 

navozený pocit, že veřejnost takto může kontrolovat aktivitu nejvyšších představitelů a směr 

politiky země.  Podle vedení se měl díky „bohaté informovanosti“ navodit „pocit ochrany a 

záruky základních občanských práv“.134 Avšak zdá se nereálné, že by většina posluchačů 

uvěřila v důsledku vysílání ve svůj vliv na politické dění ve státě a ve svá vlastní práva. 

 Významná byla též ekonomická propaganda. Hospodářské otázky a problémy měly být 

posluchačům uvedeny na tu „pravou“ míru. Pokud byla zaznamenána z tohoto sektoru nějaká 

chyba, svedla se zpravidla na lidský faktor, avšak nikdy na samotný socialistický systém. 

Propaganda si zakládala především na zdůrazňování aktivního působení široké veřejnosti na 

realizaci hospodářské politiky. Vyzdvihovala se úloha základních organizací Komunistické 

strany na získávání pracujících pro plnění plánů a zvyšování efektivnosti v závodech. 

Nezapomínalo se ani na mezinárodní socialistickou integraci v rámci zemí Rady vzájemné 

hospodářské pomoci (RVHP). Ekonomické zpravodajství zaměřené na západní kapitalistické 

země se soustředilo především na reálné i nereálné rostoucí problémy životní úrovně dělnické 

třídy v těchto státech a na boj dělníků za svá sociální práva. Jedinec si měl při poslechu těchto 

zpráv uvědomit, v jakém bezvadném systému žije.135 

 Hlavním směrem umělecko-slovesného vysílání se oficiálně stal opět tzv. socialistický 

realismus, jenž se snažil spojovat prvky realismu z 19. století s ideály socialistického zřízení a 

který je obecně spojován především s tuhými padesátými lety.136 Opět se začala preferovat díla, 

která demonstrovala spokojenost občanů s životem v socialismu a oslavovala „obyčejného 

člověka“ a jeho práci. Tvorbu z období normalizace ale nelze srovnávat s naprosto 

schematickým pojetím tématu v padesátých letech, protože v praxi už nebylo možné prosazovat 

tak omezenou podobu děl jako na počátku období „budování socialismu“. Z děl (pokud tedy 

pocházely od režimem prověřeného autora) se zpravidla tolerovalo vše, co nebylo pociťováno 

                                                 
133 JANOUŠEK, P. a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. s. 299. 

134 APF ČRo. Šanon: Rozbory programové činnosti. Základní koncepce programové činnosti v českých zemích, 

31. 1. 1969. 

135 APF ČRo. Šanon: Vedení ČR 1973. Plán obsahového zaměření ekonomické propagandy ve vysílání 

Československého rozhlasu v Čechách na IV. čtvrtletí. s. 1. 

136 RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu (1945-1989). Praha: Vyšehrad, 2020. s. 83. 
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jako ohrožení politického režimu. Tvorba se soustředila zejména na každodenní (např. rodinné) 

problémy a život jednotlivce mimo nepřijatelné politické souřadnice. Soustředit se nejlépe měla 

na problémy morálky společnosti a jednotlivce.137 Normalizace opět přinesla historickou 

tématiku dělnického hnutí, „vítězného února“ či oslav kolektivizace venkova.138 Nová podoba 

programů měla za úkol působit na široký okruh společnosti. Hlavním hrdinou umělecko-

slovesné tvorby se musel opět stát především pracovník-komunista, nejlépe dělník.139 

Umělecko-slovesné vysílání mělo být, alespoň na základě materiálů z jednání vedení, nejvíce 

bohaté na „hodnoty“ jako je ideovost, lidovost a sdělnost. Zdůrazňovala se též jeho estetická, 

etická a poznávací funkce.140 Autoři měli mít za cíl socialisticky kultivovat občana a vybízet 

ho k aktivním marxisticko-leninským politickým postojům. Upřednostňovala se produkce 

domácí a ze socialistických zemí, hlavně Sovětského svazu. Navzdory všem zásadám se však 

většina pracovníků snažila dbát o to, aby program neztrácel na kvalitě a nepřišel tak o své 

posluchače. Zajímavostí je, že si vedení detailně rozpracovalo teorii o koncepci zábavy, která 

se týkala především uměleckého programu. Pokládalo se za nutné, aby zábava utlumovala u 

člověka pocity sklíčenosti a deprese.141 Naprosto odmítány byly veškeré „negativistické, 

spirituální a intelektuálské“ projevy z liberálnějších šedesátých let.142 

 Nezapomínalo se na to, že i humor a satira mohou mít politický vliv. V žádném případě, 

jak už bylo řečeno, se satira nemohla týkat Komunistické strany, státního zřízení a jeho 

představitelů. Satira musela ve většině případů útočit „na tzv. konzumní způsob života 

v kapitalistických zemích a tzv. maloměšťáctví“ a působit „proti individualistickým manýrům a 

metodám tzv. životních stylů, které jsou podhoubím soukromovlastnické ideologie“. Důraz se 

kladl třeba na kritiku špatné morálky, jako chamtivost, sobectví nebo pokrytectví. Nejednou se 

kritický posměch mohl týkat kupříkladu posrpnové emigrace. Bylo nutno, aby samotný humor 

                                                 
137 JANOUŠEK, P. a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. s. 369. 

138 Tamtéž, s. 395. 

139 JEŠUTOVÁ, E. a J.  NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. s. 61. 

140 Tamtéž, s. 64. 

141 APF ČRo. Rozbor programové činnosti rozhlasu k plnění úkolů stanovených rezolucí listopadového pléna ÚV 

KSČ (16. 5. 1969). 
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zdůrazňoval klady aktuální situace ve státě a byl koncipován tak, aby dokázal působit 

v nejširších vrstvách obyvatelstva.143 

 Také v hudebním vysílání se objevila snaha doplnit tvorbu o hodnoty socialismu. Podle 

normalizátorů totiž požadované hodnoty v průběhu pražského jara v hudbě chyběly144 a navíc 

se často hrály písně ze západní produkce.145 Proto se stanovil podíl vysílané hudby české a 

slovenské, z jiných socialistických zemí a ostatních států.146 Přední místo v odvysílané hudbě 

si držela soudobá domácí československá produkce a samozřejmě písně ze zemí socialistického 

bloku. Vysílané zábavné hudbě byly přiřknuty ideologické funkce. Většina písní té doby se 

oficiálně měla snažit napomáhat propagovat ideje socialismu a pozitivně ovlivňovat nálady ve 

společnosti.147 

2.3 Ideologicko-výchovný podtext ve vysílání pro děti a mládež 

 Většina toho, co bylo napsáno výše, určitě platí i pro tuto podkapitolu. Režim 

nastupující normalizace však kladl speciální důraz na ideologické ovlivňování dětí a 

dospívajících.148 V první řadě se objevovala snaha působit na názory tzv. dospívající mládeže, 

do této věkové kategorie spadali zpravidla jedinci staří 15 až 20 i více let.149 Jak v mládeži, tak 

i dětech se měl pěstovat respekt k tzv. socialistickému vlastenectví, internacionalismu a 

marxisticko-leninskému světonázoru.150 I jim se mělo „normalizačně“ vysvětlovat tzv. krizové 

období konce šedesátých let.151 Bylo též potřeba jim vsugerovat strach a odpor k západnímu 

světu, protože mladí měli být hrdí a rádi, že se narodili právě do socialistického zřízení. Dále 

se objevovala snaha pěstovat v nich úctu k socialistických zákonům, smysl pro veřejný 

                                                 
143 APF ČRo. Šanon: Vedení (pozvánky, zápisy, některé předlohy) 1969-1971. Koncepce zábavy v rozhlase. s. 6-

8. 

144 Tamtéž, s. 5. 
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pořádek, disciplínu a kázeň. Do relací pro ty nejmenší se měl ideový obsah vtěsnat tak, aby to 

dokázali pochopit, i když ve skutečnosti se na malé děti ideově působilo jen minimálně.152 

 Odvysílávány byly rozhovory s „věrnými“ pionýry a členy Socialistického svazu 

mládeže. Častokrát se zařazovaly rozhovory s příslušníky Veřejné bezpečnosti, kteří měli 

představovat záruku bezpečí, ochrany a pořádku.153 Mnohokrát se program zaměřoval na 

propagování pracovní iniciativy a oslavy lidí s čestným titulem Hrdina socialistické práce. 

V popředí zájmu byla zaučující se mládež či již pracující v průmyslových a zemědělských 

podnicích.154  

 Vysílání pro dospívající jedince se navíc častokrát obohacovalo o problematiku 

rodičovství. Samozřejmě se předpokládalo, že i oni budou s největší pravděpodobností jednou 

v roli rodičů, mělo se tudíž dbát na to, aby budoucí generaci vychovali v rámci morálních zásad 

a oficiální ideologie. Hlavní směry a metody k rodičovství schválila např. Vládní populační 

komise pod záštitou Federálního ministerstva práce a sociálních věcí v červnu 1972. Zakládání 

rodin se podporovalo tím, že se i v určitých rozhlasových relacích vyzdvihovalo, jakou životní 

hodnotu děti představují a jak stát dopomáhá svou politikou k příznivému chodu domácností, a 

to skrze svou sociální politiku a správné ideje, jako např. rovnocenného vztahu mezi partnery.155 

 Normalizační zásady dětské a mládežnické umělecké tvorby zformuloval 

v sedmdesátých a osmdesátých letech Jaroslav Voráček, prorežimní literární kritik a historik, 

který se zaměřoval na literaturu pro děti a mládež. Oficiálně musel být obsah tvorby především 

postaven na tzv. socialistickém realismu a prosazovat ideje marxismu-leninismu. Mimo 

estetické, měla mít tedy produkce také ideově-výchovnou funkci.156 Méně soustředil Voráček 

v rámci ideologie pozornost na malé děti. Pro ně byly totiž vhodné především pohádky, které 

se zakládaly na správných morálních principech.157 Až v umělecké tvorbě pro větší děti a 

                                                 
152 APF ČRo. Šanon: Vedení českého rozhlasu 18. 3., 28. 3., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 6. 5. 1977. Plnění závěrů 
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dospívající mládež se mělo naplno učit náležitému „světovému názoru“.158 Z historických 

témat se měly nejlépe zpracovávat příběhy z dějin dělnického či antifašistického hnutí.159 I přes 

všechen ideologicko-výchovný podtext se však opět kladl důraz na to, že umělecká díla musí 

především mladé zaujmout a mít kvalitu.160 

 Zejména hudební vysílání pro mladé se normalizační vedení snažilo mít plně pod 

kontrolou. V období uvolněného konce šedesátých let se hojně hrála domácí a hlavně „západní 

módní taneční hudba“ bez výrazných socialistických ideálů, která podle dogmatiků měla 

špatný vliv na mladé posluchačstvo.161 Vedení rozhlasu proto vypracovalo dlouhodobou 

koncepci hudební politiky. Stanovila se žánrová náplň tak, aby hudební relace plnily ideově-

výchovnou, etickou a zároveň i estetickou úlohu. O to, aby byly zejména texty populární a 

taneční hudby v souladu se socialistickými hodnotami, dbala textová komise, která vznikla 

v roce 1971. Komise prověřovala ideovou nezávadnost textů. V důsledku tohoto prověřování 

se do vysílání nedostalo velké množství písní.162 Avšak různé „problematické“ prvky nacházelo 

vedení v odvysílané populární hudbě pro mladé neustále, káráni za to byli zejména redaktoři 

Studia mladých.163 
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3 Zpravodajsko-publicistický a výchovný program HRDM 

 Dalo by se říci, že právě zpravodajsko-publicistické a výchovné pořady byly pro 

normalizátory základem celého vysílání. Protože především skrze ně měli být ti mladší 

„správně“ ovlivňováni a vychováváni. Oficiální ideologie musela být patrná nějakým 

způsobem ve všech těchto relacích. V některých byla patrná více, v dalších méně. Neměla být 

podávána stroze, ale poněkud „šikovnějším“ způsobem. Avšak i přes povinný ideový obsah se 

v pořadech mnohokrát vyskytovala atraktivní a zajímavá témata. Vždyť hlavním cílem bylo 

mladé zaujmout a přesvědčit je tím k pravidelnému poslechu. 

3.1 Redakce Pionýrské jitřenky 

3.1.1 Pionýrská jitřenka 

 Tento pořad, určený pro děti školou povinné, vznikl již roku 1953. V šedesátých letech 

zažil, jako celé vysílání té doby, uvolnění z ideových dogmat, která se ale po roce 1968 musela 

znovu oživit. I v normalizačních letech bylo vysílání relace tvořeno zprávami, reportážemi, 

rozhovory (především) s dětmi a pozvánkami na různé akce. Pionýrská jitřenka byla stálou, 

neměnnou a hlavní produkcí tvůrců z Redakce Pionýrské jitřenky.164 

 Děti měly možnost poslouchat Pionýrskou jitřenku se známou úvodní znělkou každý 

víkend, konkrétně v neděli ráno na stanici Praha zpravidla přibližně od 8.15 do 8.45.165 Roku 

1985 byl pořad přejmenován na Neděle s Pionýrskou jitřenkou. Vysílal se už od 7.45 a trval 

hodinu, protože se do pořadu začlenil např. obsah Četby na pokračování či relace Kohoutek.166 

Pořad byl známý svým silnějším ideovým podtextem. Často se vyprávělo o Sovětském svazu, 

dětech-pionýrech tohoto státu, o komunistických vůdcích a hrdinech. Nezapomínalo se ani na 

zmínky o „zlém“ Západu.167 Vznikaly však také zajímavé epizody - třeba k Roku české hudby 

                                                 
164 KINDLOVÁ, Veronika. Pionýrská jitřenka vysílala zajímavé pořady i ideologický balast. In: Český rozhlas 

Plus [online]. Praha: Český rozhlas. 4. 12. 2020 [cit. 9. 4. 2021]. Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/pionyrska-

jitrenka-vysilala-zajimave-porady-i-ideologicky-balast-8086237 

165 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 8. 1., 19. 1., 29. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 9. 3. 1979. Hlavní 

redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979. s. 7. 

166 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19851215. Protokol o vysílání - Praha, 15. 12. 1985. s. 2. 

167 KINDLOVÁ, V. Pionýrská jitřenka vysílala zajímavé pořady i ideologický balast [online]. 4. 12. 2020 [cit. 9. 

4. 2021]. 
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1974, které rozebíraly životy nejznámějších českých a také světových hudebních skladatelů a 

jejich díla.168 

 Pionýrská jitřenka úzce spolupracovala se svými malými posluchači. Vznikly kluby 

mladých dopisovatelů, jejichž prostřednictvím mohly děti do pořadu posílat různé příspěvky, 

např. o různých akcích, kterých se zúčastnily. Někdy také samy pro pořad natáčely. Ty nejlepší 

dětské reportéry s dostatečnou znalostí ruštiny rozhlas dokonce vyslal roku 1978 do Sovětského 

svazu.169 

 Pro zajímavost lze rozebrat také pořad Kohoutek, který byl nějaký čas s Pionýrskou 

jitřenkou spjat. Začal se uvádět ve druhé polovině sedmdesátých let pro „jiskry“,170 tedy malé 

děti prvního stupně základních škol.171 Relace se vysílala v neděli ráno na stanici Praha před 

Pionýrskou jitřenkou.172 V jednotlivých epizodách se redaktoři zaměřovali na témata např. 

z každodenního života nebo kultury. Určité díly se zabývaly také lehce politickými tématy. Vše 

samozřejmě bylo podáno tak, aby tomu malí posluchači rozuměli. Moderátoři nebyli hlavními 

mluvčími, ti jen zpravidla nastínili motiv dílu a poté nechali k „problematice“ mluvit děti, se 

kterými se jim podařilo natočit rozhovor. Samy „jiskry“ tím pádem byly důležitými spolutvůrci 

této krátké relace.173 Poté co se Pionýrská jitřenka přeměnila na delší Neděli s Pionýrkou 

jitřenkou, Kohoutek jako samostatný pořad zanikl.174 

3.1.2 Pionýrské noviny 

 Jak už název Pionýrské noviny napovídá, jednalo se o „zprávičky“ pro děti. Redaktoři 

vytvářeli reportáže o různých aktualitách a zajímavostech z politické, ale i kulturní oblasti. 

Stejně jako v Pionýrské jitřence si měli možnost malí posluchači poslechnout různé ankety 

mezi svými vrstevníky z různých koutů republiky. Relaci bylo možné poslouchat na stanici 

                                                 
168 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF15200. Pionýrská jitřenka 10.05.1974 [zvukový záznam]. 

169 KINDLOVÁ, V. Pionýrská jitřenka vysílala zajímavé pořady i ideologický balast [online]. 4. 12. 2020 [cit. 9. 

4. 2021]. 

170 Organizace Jiskry spadala pod Pionýrskou organizaci. Patřily do ní děti na prvním stupni základních škol. Stát 

se „jiskrou“ bylo zpravidla prvním krokem k budoucímu pionýrskému členství. Viz: SVATOŠ, Zdeněk a kol. 

Pionýrská encyklopedie 1. díl. Praha: Mladá fronta, 1978. s. 81. 

171 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19780903. Protokol o vysílání - Praha, 3. 9. 1978. s. 8. 

172 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 22. 6., 29. 6., 6. 7., 13. 7., 3. 8., 10. 8., 31. 8. 1979. Hlavní redakce 

pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc září 1979. s. 11. 

173 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc září 1979. s. 11. 

174 APF ČRo. AIS. Archiv. P19851215. Protokol o vysílání - Praha, 15. 12. 1975. s. 2. 
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Praha v pátek většinou od 14.25 do 14.55.175 Podle zjištěných informací z protokolů o vysílání 

byla relace na stanici Praha na začátku roku 1982 zrušena pravděpodobně proto, aby se mohl 

dát větší prostor nově vzniklému pořadu Domino.176 

3.2 Redakce vzdělávání a výchovy 

3.2.1 Rozhlasové vysílání pro školy 

 Významnou součástí vzdělávacího a výchovného, ale také uměleckého programu 

Hlavní redakce pro děti a mládež bylo rozhlasové vysílání pro školy. V období normalizace se 

již vysílalo pouze pro mateřské školky a základní školy. Produkce Vysílání pro mateřské školy 

se skládala především z pohádek a jejich program proto zajišťovala téměř vždy Literárně-

dramatická redakce HRDM.177 Pravidelné vysílání pro základní školy bylo rozděleno na relace 

pro první stupeň a druhý stupeň178 a dále mohlo být rozčleněno podle jednotlivých ročníků. 

Relace měly především vzdělávací, ideový a výchovný charakter. Nejčastěji v týdnu se vysílal 

dopolední program pro první stupeň s názvem Vysílání pro školy na stanici Praha179 a později 

v osmdesátých letech na stanici Vltava.180 Menší prostor byl určen pro starší školáky druhého 

stupně. Pro ně určené relace spadaly pod tzv. Vysílání pro školní fonotéky zpravidla na stanici 

Vltava.181 

 Největší důležitost mělo rozhlasové školní vysílání během klíčových politických jubileí 

a událostí. Především skrze toto vysílání se totiž měla k dětem dostat pro režim vyhovující 

interpretace dějin a politické situace.182 

3.2.1.1 Učíme se s rozhlasem 

 Relace Učíme se s rozhlasem byla hlavní částí Vysílání pro školy. Jednalo se o naučnou 

řadu pro školáky na prvním stupni základních škol. Název této řady se měnil, ale koncept 

                                                 
175 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 16. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4., 4. 5., 11. 5., 25. 5., 1. 6., 11. 6. 

1979. Hlavní redakce pro děti a mládež - Plán vysílání na měsíc květen. str. 8. 

176 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19820104. Protokol o vysílání - Praha, 4. 1. 1982. s. 33. 

177 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež - Plán vysílání na měsíc květen, 1979. str. 32-33. 

178 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 320. 

179 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež - Plán vysílání na měsíc květen, 1979. str. 10-14. 

180 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19871110. Protokol o vysílání - Vltava, 10. 11. 1987. s. 2. 

181 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež - Plán vysílání na měsíc květen, 1979. str. 10-16. 

182 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 18. 3., 28. 3., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 6. 5. 1977. Programové plány 

HRDM k 60. výročí VŘSR. s. 1. 



41 

 

zůstával stejný. Vysílalo se každý všední den zpravidla přibližně od 10.00 do 10.20. Každý den 

byl zaměřen na jeden ročník. Většinou byl program rozvrhnut tak, že pondělky patřily 

prvňáčkům, úterky druhákům a takto by se mohlo pokračovat dál.183  

 Pořad měl za úkol zábavnou formou doplňovat a rozšiřovat školní výuku. Mnohokrát se 

zařazovala také různá umělecko-slovesná tvorba, např. když musely být děti seznámeny skrze 

literární ukázky s významnými spisovateli.184 

3.2.2 Mimoškolní výchovně-vzdělávací vysílání 

 Do této sekce spadala kupříkladu redakce vědy a techniky pro děti a mládež i dětské 

publicistické relace. Až v červenci roku 1986 se ustavila samostatná Redakce publicistiky pro 

děti, do níž spadal kupříkladu cyklus Domino.185 

3.2.2.1 Meteor 

 Populárně vědecký magazín pro mládež Meteor se poprvé odvysílal už roku 1962.186 

V sedmdesátých a osmdesátých letech se pořad vysílal na stanici Praha každou sobotu ráno od 

8.00 a trval většinou kolem 55 minut.187 

 Posluchači se mohli dozvědět o nejnovějších poznatcích ze světa přírodních věd (fyziky, 

biologie, chemie).188 Reportáže se střídaly s rozhovory s vědeckými odborníky, ale též třeba s 

mladými vědeckými laiky. Po srpnu 1968 se ideologie musela dotknout i Meteoru – začala se 

vyzdvihovat především vědecká práce badatelů ze socialistických zemí.189 Avšak ani tento fakt 

většinou na kvalitě ani pozitivním vlivu pořadu neubíral. Velký důraz kladli redaktoři na téma 

životního prostředí. Magazín byl propagátorem a spoluorganizátorem počátků ekologického 

Hnutí Brontosaurus a pravidelně o něm a jeho výzvách informoval.190 

                                                 
183 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979. s. 17-18. 

184 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 75. 

185 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 osobností rozhlasového zpravodajství a publicistiky. s. 58. 

186 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 320. 

187 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19880209. Protokol o vysílání - Praha, 9. 1. 1988. s. 2. 

188 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 

189 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF15249. Meteor 01.11.1975 – 1. pás [zvukový záznam]. 

190 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 320. 
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 Existovala také obdoba pořadu Meteor zaměřující se na vědecko-technický rozvoj. 

Tento týdeník pro mládež dostal název Paprsek.191 Do konce roku 1981 jej bylo možné 

poslouchat na stanici Praha192 a poté na stanici Vltava.193 

3.2.2.2 Domino 

 Na začátku ledna roku 1982 se začal vysílat dětský publicistický pořad Domino 

s podtitulem Rozhlasový klub dětí. Tento půlhodinový a někdy hodinový pořad byl mimořádný 

tím, že se vysílal každý všední den. Jediným denním dětským pořadem do té doby byl totiž jen 

Hajaja.194 Vysílalo se na stanici Praha od 14. hodiny.195 

 Živě moderované pásmo Domina zahrnovalo publicistické i výchovně-vzdělávací 

příspěvky a významnou roli také měly umělecko-slovesné ukázky a především písničky 

různých žánrů. Pořad byl typický pro svůj kamarádský a kontaktní přístup moderátorů 

k posluchačům.196 Zaznívaly rozhovory s různými významnými hosty, zejména umělci.197 Dalo 

by se říci, že pořad byl koncipován jako takové dětské a kratší Vysílá studio mladých. Dětský 

rozhlasový klub si získal značnou popularitu také u starší mládeže, a dokonce u dospělých. 

Počet pravidelných posluchačů se pohyboval kolem jednoho milionu.198 

 Od roku 1983 se stalo oblíbenou každoroční akcí v rámci relace tzv. Kufrování199 

s Dominem. Jednalo se o závody v orientačním běhu pro děti i dospělé (jak zkušené, tak úplné 

                                                 
191 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 

192 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19811229. Protokol o vysílání – Praha, 29. 12. 1981. s. 8. 

193 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19860515. Protokol o vysílání – Vltava, 15. 5. 1986. s. 1. 

194 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 

195 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19861006. Protokol o vysílání – Praha, 6. 10. 1986. s. 6. 

196 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 

197 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: AF04173/1. Domino [zvukový záznam]. 

198 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 104. 

199 Slovo „kufrovat“ znamená bloudit v terénu. Výraz se v českém prostředí poprvé objevil v první polovině 20. 

století. Používal se při sportovních leteckých akcích, během kterých se pilot musel dostat za určitý čas na určité 

místo. Pilot získal mapu, sdělily se mu jen orientační body a stanovil se přesně limitovaný čas. Viz: KROUPOVÁ, 

Libuše. Proč kufrování? In: Naše řeč, roč. 72, č. 1. Praha: Academia, 1989. s. 52. 
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začátečníky), které se odehrávaly současně v různých městech po celé republice.200 V době 

největší popularity se jich zúčastňovalo tisíce běžců.201 

3.2.2.3 Hovoříme s rodiči/My a děti 

 Redakce vzdělávání a výchovy neprodukovala jen pro děti a mládež, nýbrž 

nezapomínala ani na dospělé. Již v šedesátých letech se začal vysílat jeden z nejkvalitnějších a 

nejoblíbenějších rozhlasových pořadů s názvem Hovoříme s rodiči,202 který byl roku 1980 

nahrazen řadou My a děti.203 

 Tvůrcem a moderátorem první i druhé relace byl redaktor Kamil Horák. Cyklus se 

zabýval otázkami výchovy mládeže, o které byl mezi rodiči opravdu velký zájem. Samozřejmě 

výchova musela spočívat na socialistických základech, ale takový ideový obsah byl v relaci 

zpravidla nepatrný a otevřeně se až tolik neřešil. Řada se soustředila na všední problémy, které 

se obecně týkají vztahu mezi rodiči a jejich potomky204 – např. problematického období během 

dospívání. Rodiče se se svými strastmi mohli skrze dopisy svěřit a získat prostřednictvím 

pořadu rady od různých odborníků, kteří se stali moderátorovými hosty.205 

3.3 Mládežnická publicistika 

 Publicistika pro mládež byla určena pro jedince ve věkovém rozmezí od 15 do 20 a více 

let. Mezi hlavní relace tohoto typu patřilo především Mikrofórum, Vysílá Studio mladých, 

Studentský chlebíček a Kontakt. Roku 1980 se začlenily pod Redakci mládežnické 

publicistiky.206 

 Na počátku tzv. přestavby, od roku 1986, se stala tato redakce na tehdejší 

československé poměry dosti progresivní. Poměrně otevřeně a kriticky se rozebírala zejména 

                                                 
200 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: AF04175/1. Domino - Kufrování s Dominem [zvukový záznam]. 

201 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 104. 

202 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 320. 

203 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 

204 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 320. 

205 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: AF01426. Hovoříme s rodiči 29.01.1976 – Dospívání s obtížemi [zvukový 

záznam]. 

206 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 
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situace státní ekonomiky. Míra otevřenosti zde byla větší než v ostatních publicistických 

redakcích rozhlasu.207 

 Na začátku září 1989 se spustil ve spolupráci se slovenskou Hlavní redakcí pro mládež 

a vzdělávání nový programový celostátní okruh Stanice EM, který byl určen mládeži. Stanice 

byla koncipována jako osmihodinové vysílání od 15 do 23 hodin a spojovala úspěšné 

programové řady – české Mikrofórum (v rámci kterého běžela také Noční linka Mikrofóra) a 

slovenské Rádio Elán (které vytvářelo i pořad Modrá vlna). Základem bylo živé vysílání, 

informace o politice, ekonomice a kultuře. Zásadní význam měla populární hudba, která tvořila 

65-75 % programu.208 

 Právě skrze členy Redakce mládežnické publicistiky, konkrétně tvůrce Mikrofóra, kteří 

se již nehodlali řídit dogmaty vedení, mohli posluchači získat 20. listopadu 1989 poprvé od 

Československého rozhlasu nezkreslené informace o zásahu na Národní třídě a o aktuálním 

dění ve společnosti. Událo se tak prostřednictvím relací Magazín Mikrofóra a Kontinenty na 

Stanici EM.209 

3.3.1 Mikrofórum 

 Pořad Mikrofórum byl vytvořen roku 1965 a jeho hlavním úkolem tehdy bylo přetáhnout 

mládež od poslechu zahraničních hudebních stanic. Pořad nebyl však koncipován jen jako 

hudební, ale také obsahoval zpravodajské příspěvky o zájmech mladých lidí a aktuality, které 

se týkaly jejich světa. Pojem „mikrofórum“ se skládá ze slova „mikro“ ve smyslu malý či 

mikrofon a slova „fórum“ ve smyslu místa veřejného hlásání názorů. V uvolněném období 

konce šedesátých let byl pořad velmi progresivní a podporoval reformu systému.210 Po srpnu 

1968 bylo vysílání pozastaveno a obnoveno bylo v novém ideovém duchu na začátku roku 

1969. Avšak stále bylo koncipováno jako zpravodajský deník pro mládež. Skládal se 

z krátkých, asi tří minutových, vstupů, informací a rozhovorů o různých aktualitách (kultuře, 

ekonomice, zahraničních událostech atd.). Důležitou součástí i v tomto období bylo živé 

                                                 
207 Tamtéž. 

208 Tamtéž. 

209 JEŠUTOVÁ, E. a J. NOVÁKOVÁ. Československý rozhlas na cestě k demokracii. s. 20-21. 

210 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 315. 
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vysílání. Mezi vstupy zaznívala vedením schválená populární hudba211 a úvodní znělkou nadále 

zůstávala skladba Raunchy od amerického hudebníka Billa Vaughna z roku 1957.212 

 V sedmdesátých letech relaci připravovalo Ústřední vysílání politického zpravodajství 

a publicistiky a vysílal se na stanici Hvězda. Stále však Mikrofórum spadalo pod vysílání pro 

děti a mládež.213 Postupně se přesunulo na stanici Praha. Bylo typické, že se vysílalo každý 

všední den (někdy i v sobotu) pozdě odpoledne. Epizody trvaly půl hodiny až hodinu.214 Roku 

1980 se pořad začal vytvářet v Redakci mládežnické publicistiky. Mikrofórum jako jedna 

z nejposlouchanějších relací celého Československého rozhlasu měla podle tehdejších 

průzkumů asi 1 200 000 pravidelných posluchačů.215 

 Díky přičinění redaktora Ivana Rösslera se v roce 1983 mohla v této relaci uvést série 

rockových maratonů a od roku 1985 se začaly vysílat přímé přenosy z hudebního festivalu 

Porta. K významnému výročí roku 1988 připravil Rössler s historikem Vladimírem Nálevkou 

pro posluchače interesantní sedmdesátidílný cyklus koláží zvukových dokumentů z archivu 

rozhlasu s názvem 70 let Československa. Každému roku z let 1918-1988 byl vyčleněn jeden 

zpravidla patnáctiminutový díl.216 

 Od roku 1986, jak už bylo napsáno, se začal obsah vysílání měnit. Navíc od 1987 začali 

tvůrci Mikrofóra produkovat relaci s názvem Noční linka Mikrofóra, která se charakterizovala 

jako „dialogy o životě“.217 Bylo ji možné poslouchat každé pondělí večer. Řešily se především 

různé nelehké poměry v životě mladých lidí - kupříkladu jedna epizoda se zabývala složitou 

životní situací svobodných matek.218 

3.3.2 Vysílá Studio mladých 

 Vysílá Studio mladých bylo hlavním pořadem redaktorů Studia mladých. Tento 

pravidelný čtyřhodinový blok se poprvé odvysílal 7. ledna 1974 a na stanici Praha jej bylo 

                                                 
211 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 

212 RYKL, M. Renesance rozhlasu 1959-1968. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 315. 

213 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 

214 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 9. 11., 16. 11., 30. 11., 7. 12., 21. 12. 1979. Hlavní redakce pro 

děti a mládež – Plán vysílání na měsíc prosinec 1979. s. 2. 

215 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 

216 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. s. 153. 

217 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 

218 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: 716479. Noční linka Mikrofóra [zvukový záznam]. 
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možné poslouchat každé pondělí od 19 do 23 hodin. Takto dlouhý, hlavně žurnalistický, blok 

se skládal z mnoha různých aktuálních témat.219 

 Tvůrci spojovali živé vysílání s již natočenými nahrávkami. Zásadním prvkem byly také 

populární písně, za které však byli mnohokrát redaktoři z vyšších míst kritizováni. Podle vedení 

se totiž až velmi často uváděly hudební ukázky, které byly „ideově závadné“. Každý díl měl 

připravené schéma, které však mělo většinou jen orientační funkci. Moderátoři se jím neřídili 

úplně striktně a v „živých“ částech byl tak poměrně velký prostor pro improvizaci. I kvůli tomu 

byl pořad pod ostrým dohledem vedení, které možnou větší otevřenost limitovalo. Přesto se stal 

mezi posluchači populárním, a proto si tvůrci od nejvyššího vedení čas od času vysloužili 

pochvaly.220 Podle tehdejších průzkumů pravidelně relaci poslouchalo asi 1 000 000 

posluchačů.221 

 Za zmínku stojí relace Toulky s podtitulem Pořad populární hudby a písní pro mladé 

posluchače (později se jméno podtitulu změnilo na Hudební publicistický magazín222), která 

byla připravována redaktory Studia mladých. Jak celý název napovídá, jednalo se o hudební 

pořad s ukázkami a zajímavostmi ze světa populární hudby. Zaznívaly písně, jak od 

československých, tak světových (především východních a v menší míře západních) umělců.223 

Relace se vysílala na stanici Praha od pondělí do pátku téměř vždy přibližně od 14. hodiny a 

trvala půl hodiny.224 Na začátku roku 1982 ve zmíněném vysílacím čase byl pořad nahrazen 

novým magazínem pro děti Domino.225 

3.3.3 Kontakt 

 Pořad Kontakt spadal také pod tvorbu Studia mladých a poprvé se odvysílal v září 1979. 

Přibližně půlhodinovou relaci bylo možné poslouchat jednou za čtrnáct dní v sobotu na stanici 

                                                 
219 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 386. 

220 Tamtéž. 

221 Tamtéž. s. 388. 

222 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810107. Protokol o vysílání - Praha, 7. 1. 1981. s. 34. 

223 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750107. Protokol o vysílání - Praha, 7. 1. 1975. s. 22. 

224 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979. s. 7. 

225 APF ČRo. AIS. Archiv. P19820104. Protokol o vysílání - Praha, 4. 1. 1982. s. 33. 
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Vltava kolem poledne. Kontakt byl charakterizován jako publicistická stereofonní relace pro 

mladé posluchače226 ve věkové skupině od 15 do 25 let.227 

 Každá epizoda byla zaměřena na určité téma, které redaktor či redaktorka nejdříve 

představili. Poté průběžně uváděli k dané problematice natočené názory, které získali od 

různých lidí „v terénu“. Ideový podtext nebyl v mnoha případech v pořadu tolik znatelný. 

Mnohokrát se řešila velmi poutavá a pozoruhodná témata - kupříkladu jak ženy emocionálně 

prožívají mateřskou dovolenou,228 nebo jak mladí lidé prožívají proces osamostatnění od 

rodičů.229 Vznikla mimo jiné epizoda o alkoholicích, ve které se se svým životním osudem 

svěřovali posluchačům na alkoholu závislí mladíci, pacienti protialkoholní léčebny.230 Podobně 

koncipovaný díl vznikl také o narkomanii, ve kterém kromě jiných povídá sedmnáctiletý Jiří o 

své závislosti, se kterou se snaží bojovat a o tom, co ho k drogám přivedlo.231 Dnešním 

případným posluchačům by takové epizody určitě připomínaly současnější dokumentární 

tvorbu, např. film Katka od Heleny Třeštíkové. 

3.3.4 Studentský chlebíček 

 Řada Studentský chlebíček určená pro vysokoškolské studenty se začala vysílat asi 

v první polovině osmdesátých let. Relace se uváděla v pátek na stanici Vltava od 22 hodin a 

trvala většinou dvacet minut.232 

 Redaktoři se zabývali radostmi a strastmi studentského života. Součástí vysílání byly 

zajímavosti, reportáže, ankety mezi studentstvem, ale také rozhovory s různými hosty. Studenti 

se svěřovali mikrofonu kupříkladu s tím, jak prožívají stresové zkouškové období.233 Častokrát 

se vysílalo živě, třeba z různých studentských klubů. Např. v jednom speciálním díle 

zaměřeném na milostnou amatérskou poezii od vysokoškoláků probíhalo živé vysílání z E-

klubu na koleji Vysoké školy ekonomické v Praze na Jarově. Básně recitovali a některé 

                                                 
226 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19790915. Protokol o vysílání - Vltava, 15. 9. 1979. s. 10. 

227 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 387. 

228 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF21875. Kontakt 13.02.1982 [zvukový záznam]. 

229 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF21874. Kontakt 27.02.1982 [zvukový záznam]. 

230 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF21872. Kontakt 21.11.1981 [zvukový záznam]. 

231 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF21871. Kontakt 24.10.1981 [zvukový záznam]. 

232 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19820108. Protokol o vysílání - Vltava, 8. 1. 1982. s. 7. 

233 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM176551. Studentský chlebíček [zvukový záznam]. 
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zhudebněné zpívali především sami mladí autoři.234 Silnější ideový nádech nebyl v pořadu 

častokrát výjimkou. Nechyběly epizody, ve kterých se rozebíral údajně nelehký život studentů 

na Západě, konkrétně ve Spojených státech. Mimo jiné se kritizovala tamní podle redaktorů 

špatná úroveň školství a samozřejmě to, že největší podíl vysokých škol tvoří soukromé 

univerzity.235  

                                                 
234 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM179184. Studentský chlebíček – 16. část [zvukový záznam]. 

235 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM179183. Studentský chlebíček – 17. část [zvukový záznam]. 
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4 Program k politickým událostem a výročím 

 Jednou z klíčových součástí obecného programu Československého rozhlasu v rámci 

jeho ideového působení bylo zvláštní vysílání k různým politicky důležitým událostem a 

výročím. U programu pro děti a mládež to platilo obzvlášť. Kladl se velký důraz na to, aby si 

nejmladší část společnosti osvojila názor o správnosti stávajícího režimu a přijala pro něj 

vyhovující výklad dějin jak o době před únorem 1948, tak i o době po něm. Speciální program 

měl být tedy jedním ze způsobů, jak prorežimně ideově vychovávat mladší část veřejnosti. 

 Velká pozornost se věnovala např. sjezdům Komunistické strany Československa i 

Komunistické strany Sovětského svazu, sjezdům Socialistického svazu mládeže236 či různým 

především mezinárodním setkáním a shromážděním (kupříkladu Světovému festivalu mládeže 

a studentstva).237 Obrovský význam se kladl na důležitá jubilea. Ta se připomínala každý rok, 

ale zvlášť záležet si redaktoři dali během tzv. kulatých výročí. K těm tvůrci ve všech dílčích 

redakcích Hlavní redakce vysílání pro děti mládež připravovali program dlouho dopředu. 

Vytvářel se zejména pro mládež, ale nezapomínalo se ani na malé děti. Takové vysílání nebylo 

založeno jen na publicistických relacích, ale nemalou částí též na uměleckém programu. 

V rámci výročí se většinou uskutečňovaly různé autorské soutěže a ankety. Vysílaly se starší i 

úplně nové rozhlasové hry nebo četby na pokračování, které s tématem jubilea souvisely. 

 Jakým způsobem bylo takové mimořádné vysílání koncipováno, mohou nastínit 

následující podkapitoly, které se týkají příkladů ze speciálního programu k vybraným kulatým 

výročím ze sedmdesátých let a také jedné události - XV. sjezdu KSČ. 

4.1 50. výročí vzniku Sovětského svazu roku 1972 

 Na 50. výročí vzniku Sovětského svazu byl program zaměřen v 2. polovině roku 1972, 

především v období tzv. Měsíce československo-sovětského přátelství, který trval od 7. 

listopadu do první poloviny prosince. Pořady se zaměřovaly na říjnovou revoluci, dějiny vzniku 

SSSR - vyzdvihovalo se hlavně komsomolské hnutí. Neustále se v relacích zdůrazňoval kladný 

vztah mládeže k tomuto státu. Redaktoři se nezaměřovali jen na politickou stránku, avšak také 

na kulturní část československo-sovětských vztahů. Připravily se rozhovory s umělci, kteří 

                                                 
236 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 4. 1., 16. 1., 23. 1., 5. 2., 13. 2., 20. 7., 27. 2. 1976. Hlavní redakce 

pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc březen 1976. s. 2-4. 

237 HUBIČKA, Jiří a Tomáš BĚLOHLÁVEK. Zase jedno vítězství! Čím jsme to žili – 27. In: Témata Český rozhlas 

[online]. Praha: Český rozhlas. 3. 7. 2014 [cit. 26. 3. 2021]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/cim-jsme-zili-

7977908-42 



50 

 

zavzpomínali na spolupráci s některými sovětskými kolegy a na vystoupení, která zažili 

v SSSR. Uvedena byla řada dramatizací sovětských pohádek, rozhlasových her a četeb na 

pokračování. Hudební redakce dostala za úkol co nejvíce přiblížit sovětskou hudební scénu, 

hlavně mladé muzikanty a dětské sbory.238 

 Pořad Kontakt mimo jiné zařadil do svého vysílání vyprávění příslušníků 

československé armády, kteří pod vedením Ludvíka Svobody bojovali za 2. světové války po 

boku Rudé armády. Pionýrská jitřenka vysílala po celý rok seriál Seznamujeme vás se 

svazovými republikami SSSR a také uspořádala malý soutěžní kvíz s názvem Co víš o SSSR. 

V relaci zaměřené na vědu a techniku Meteor se připomínal přínos sovětské vědy pro světový 

vývoj.239 

4.2 30. výročí osvobození Československa roku 1975 

 Roku 1975 se velkolepě slavilo 30 let od osvobození Československa sovětskou 

armádou v květnu 1945. Speciální program spadal především do 2. čtvrtiny roku 1975 a netýkal 

se jen konce 2. světové války, ale také se vyzdvihoval únor 1948 a to, jakým způsobem se 

„zlepšil“ život v Československu za poslední třicetiletí.240 

 Redakce Pionýrské jitřenky vysílala seriál s názvem Expedice 30, který seznamoval 

posluchače s protifašistickým bojem v období 1939-1945, který vyvrcholil květnovým 

povstáním. A též se upozorňovalo na kladný vztah k Sovětskému svazu. Po celý rok probíhala 

rubrika opět o protifašistickém odboji Píšeme kroniku 30. K ní se ze všech krajů ČSSR pořídila 

alespoň jedna nahrávka besed dětí s pamětníky událostí z konce války. Již existující seriál Deset 

splněných přání zaměřil své epizody na vyzdvihování kladného socialistického vztahu k práci 

a pracujícím, jako třeba k technikům, vědcům a samotným dělníkům. Jeden ze speciálních dílů 

se např. věnoval obuvnickému průmyslu v Gottwaldově. Byl vyzpovídán bývalý zaměstnanec 

baťovské firmy, který měl poukázat na stinné stránky podniku v době před znárodněním.241 

 Ve středu pozornosti Redakce Studia mladých byl celkový ekonomický a sociální rozvoj 

státu za posledních 30 let. Rozvoj se srovnával s vývojem na Západě, který byl samozřejmě 

                                                 
238 APF ČRo. Šanon: Vedení ČR 1. 7. 1972 - 30. 9. 1972. Materiál na schůzi vedení ČR dne 13. 9. 1972 – 

Programové plány k 50. výročí vzniku SSSR. s. 7. 

239 Tamtéž, s. 7-8. 

240 APF ČRo. Šanon: Vedení ČR (1. 1. 75 - 30. 4. 75). Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán k realizaci 

listopadového pléna ÚV KSČ na 2. čtvrtletí 1975. s. 1-4. 

241 Tamtéž, s. 6-8. 
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prezentován v negativním světle. Relace Kurz řízení k ekonomickým otázkám pro 

vysokoškolské studenty se věnovala zásadám centrálního plánování. Dále se odvysílaly 

vybrané odpovědi mladých lidí na anketu o socialistickém hospodářství v relaci Anketní otázka 

pro posluchače Vysílá Studio mladých.242 

 Pořad Kontakt se ve svém vysílání zaměřil na téma vývoje socialistického zdravotnictví 

od konce 2. světové války a posluchači se též od bývalých členů odbojové skupiny Předvoj 

mohli dozvědět o ilegální činnosti za nacistické okupace.243 

 Redakce vzdělávání a výchovy připravila pro tzv. Vysílání pro školní fonotéky speciální 

seriály k tématu osvobození a pražského povstání. V rámci Vysílání pro školy vznikl cyklus 

Květy republiky, o němž jsou informace níže. Vědecký magazín Meteor rozebíral problematiku 

typu - socialistický rozvoj vědy a techniky, vědecko-technická spolupráce s východními 

zeměmi nebo ochrana životního prostředí v socialistické společnosti. Je však potřeba 

podotknout, že podobná témata se vyskytovala v pořadu běžně.244 

 Mezi speciální umělecko-slovesné relace s nejvýraznějším ideovým podtextem se může 

zařadit četba knihy Vojevůdce od Borise Polevého, která je oslavou maršála Koněva a jeho 

květnového příjezdu do Prahy.245 

4.2.1 Květy republiky aneb Co se u nás změnilo 

 Ve Vysílání pro školy byl Redakcí vzdělávání a výchovy od začátku roku 1975 uváděn 

soutěžní cyklus pro první stupeň základních škol Květy republiky aneb Co se u nás změnilo k 

30. jubileu osvobození Československa. Na vzniku relace se kromě redaktorů 

Československého rozhlasu z Prahy, Brna a Ostravy podílel časopis Květy. Vysílalo se v období 

od ledna do května,246 a to vždy na konci daných měsíců od pondělí do pátku. Úvodní znělku 

pro pořad složil skladatel Jaroslav Uhlíř. Pondělky byly vyhrazeny prvňákům, kterým soutěž 

připravovala redaktorka Ladislava Kremličková.247 Úterní vysílání pro druháky měl na starosti 

ostravský redaktor Jan Slavotínek248 a středeční vysílání pro třeťáky Vladimír Simanov 

                                                 
242 Tamtéž, s. 1-3. 

243 Tamtéž, s. 1-4. 

244 Tamtéž, s. 4-5. 
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246 Tamtéž, s. 4. 

247 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750127. Protokol o vysílání - Praha, 27. 1. 1975. s. 12. 
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z brněnského studia.249 A nakonec čtvrteční díly pro čtvrťáky250 a páteční díly pro páťáky 

zajišťovala Libuše Gabrielová. Žáci poslouchali ve svých třídách relaci na stanici Praha v dané 

dny vždy od 10.00 a jednotlivé epizody trvaly většinou pět minut.251 Cyklus byl rozdělen do 

pěti částí – každému měsíci byla vyhrazena jedna část.252 

 V rámci soutěže děti vypracovávaly postupně čtyři úkoly na téma, jak se od konce války 

změnilo okolí v místě jejich bydliště. Měly se především zaměřovat na výstavbu továren, parků, 

dětských hřišť, obytných čtvrtí apod. K tomu jim mělo dopomáhat vyzpovídávání jejich rodičů, 

učitelů, dělníků z místních podniků či členů místního Národního výboru. Zkrátka musely 

popsat co nejpozitivněji rozvoj v místě bydliště za posledních 30 let. Prvňáčkové dostali za úkol 

své poznatky namalovat a další ročníky je musely sepsat. Výtvory se posílaly na adresu 

Československého rozhlasu v obálkách s nalepenou speciální soutěžní značkou, kterou si 

zájemci o účast mohli vystřihnout z časopisu Květy. V rozhlase se vybraly ty kresby a texty, u 

kterých byl nejpovedeněji zpracován žádaný obsah. Redaktoři, kteří relacemi prováděli, zařadili 

do jednotlivých částí vysílaného cyklu odpovědi dětí z mnoha koutů republiky na různé anketní 

otázky, které se týkaly tématu poválečného rozvoje. Také představili určitá díla aktivních 

účastníků.253 Texty od soutěžících předčítali členové Dětského rozhlasového dramatického 

souboru a zapojováni byli také někteří dospělí herci.254 

 V závěrečné páté části nazvané Jak rozkvetla republika, která se vysílala na konci 

května, se z nejúspěšnějších účastníků soutěže vylosovali v rámci jednotlivých ročníků 

vítězové. Výhercům se rozdaly ceny např. v podobě tranzistorových přijímačů, autodráh, 

hraček, knih či diplomů.255 

                                                 
249 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750129. Protokol o vysílání - Praha, 29. 1. 1975. s. 1. 

250 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750130. Protokol o vysílání - Praha, 30. 1. 1975. s. 1. 

251 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750530. Protokol o vysílání - Praha, 30. 5. 1975. s. 1 

252 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF14658. Květy republiky [zvukový záznam]. 1975. 

253 Tamtéž. 

254 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750227. Protokol o vysílání - Praha, 27. 2. 1975. s. 12. 

255 APF ČRo. AIS. Archiv. DF14658. Květy republiky [zvukový záznam]. 1975. 
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4.3 XV. sjezd Komunistické strany Československa roku 1976 

 Na příkladu XV. sjezdu Komunistické strany Československa, jenž se konal od 12. do 

16. dubna roku 1976,256 lze nastínit, jak vypadaly některé části speciálního programu 

k podobným událostem. 

 Vysílání Redakce Studia mladých kupříkladu vyzdvihovalo pracovní iniciativu a 

závazky mladých pracujících k sjezdu. Šestého pětiletého plánu se týkalo „rozhlasové školení“ 

Na pomoc politickému vzdělávání SSM. A dále v prvním dubnovém díle pořadu Kontakt byly 

uvedeny rozhovory s delegáty sjezdu z určitých pracovišť.257 

 V rámci Vysílání pro školní fonotéky vznikl jedenáctidílný dokumentární seriál 

s výrazným ideovým zaměřením Vítězná cesta s podtitulem KSČ a výstavba socialistického 

Československa, který se vysílal na stanici Vltava v době od února258 do dubna. Seriál 

komentoval události v Československu od konce 2. světové války259 do svolání samotného XV. 

sjezdu. Nezapomnělo se opět představit režimní interpretaci vývoje konce šedesátých let. Obsah 

relace vycházel z pojetí Učebnice dějin KSČ, která byla k sjezdu vydána.260 Projekt se 

připravoval ve spolupráci s Ústavem marxismu a leninismu a kolektivem pracovníků z 

Ústředního výboru KSČ a hlavním redaktorem se stal Vladislav Cvekl.261 

 Také Hudební redakce HRDM věnovala XV. sjezdu KSČ svůj program. Odvysílaly se 

reportáže z jednání Hudební mládeže ČSR262 konaného od 9. do 11. dubna v Náchodě, které se 

uskutečnilo na počest sjezdu. Speciálně zaměřený byl též pořad Hudba našich dnů – 

angažované skladby soudobých autorů.263 

                                                 
256 BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In: Politické strany, II. 

díl: 1938-2004. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005. s. 1265. 

257 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5. Hlavní 

redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc duben 1976. s. 2. 

258 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: HA27307/01. Vítězná cesta - 1. část, 1975. s. 1. 

259 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 4. 1., 16. 1., 23. 1., 5. 2., 13. 2., 20. 7., 27. 2. 1976. Hlavní redakce 

pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1976. s. 2. 

260 APF ČRo. HRDM – Plán vysílání na měsíc duben 1976. s. 2. 

261 APF ČRo. AIS. Archiv. HA27307/01. Vítězná cesta - 1. část, 1975. s. 1. 

262 ČSR je zkratkou pro Českou socialistickou republiku. Viz: JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Přílohy. In: Od mikrofonu 

k posluchačům. s. 619. 

263 APF ČRo. HRDM – Plán vysílání na měsíc duben 1976. s. 3. 
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4.4 60. výročí říjnové revoluce roku 1977 

 Roku 1977 uběhlo 60 let od tzv. velké říjnové socialistické revoluce v Rusku. Nejvíce 

speciálních relací se odvysílalo v září, říjnu a listopadu a jako vždy se zapojily všechny dílčí 

redakce.264 

 Pionýrská jitřenka se zaměřila na vztahy mezi československými a sovětskými pionýry. 

Těžištěm byl pořad Praha volá Moskvu, ve kterém se skrze rozhlasové vlny setkávali různí 

pionýři obou hlavních měst. Dále rubrika Okénko do země přátel zařadila do svého vysílání 

příspěvky ze života sovětských dětí a zajímavosti o Sovětském svaze. Pionýrské noviny spustily 

od září vědomostní soutěž týkající se různých témat o SSSR.265 

 V rámci Vysílání pro školy se jako příloha Mladých rozhlasových novin natočil 

desetidílný seriál s názvem Deset dopisů, který byl opět zaměřen na život nejmladší sovětské 

generace. V každém díle hovořil jeden školák s redaktorem nad psaním od svého „dopisového“ 

kamaráda z Moskvy. Dále se třeba připravila speciální epizoda pro řadu Život kolem nás, kterou 

přímo moderoval moskevský dětský zpravodaj a přinášel informace o životě žáků ve 

svém městě.266 

 Vědecký magazín Meteor uvedl cyklus Pro štěstí člověka, jenž popisoval zrod a počátky 

sovětské vědy, která přispěla mimo jiné k tomu, aby se člověk dostal do kosmu. Též se 

odvysílaly některé vědecko-fantastické povídky od sovětských autorů pod souhrnným názvem 

Terra phantasia.267 

 Nejrozsáhlejší akcí Studia mladých byla posluchačská soutěž Co znáte z dějin a 

současnosti SSSR, připravované společně s periodiky Mladá fronta, Svět socialismu a 

sovětskou tiskovou agenturou Novosti (APN). Soutěž byla zaměřena na znalost historie a 

současnosti „východních bratrů“ z nejrůznějších oborů jako věda, technika, ekonomika, kultura 

nebo sport. Otázky se zadávaly jednou za čtrnáct dní a posluchači své odpovědi mohli do 

rozhlasu zasílat. Akce začala na počátku ledna a vítězové byli vyhlášeni v listopadu.268 

                                                 
264 APF ČRo. Šanon: Programové plány HRDM k 60. výročí VŘSR. 1977. s. 1. 

265 Tamtéž, s. 9-10. 

266 Tamtéž, s. 1. 

267 Tamtéž, s. 1-2. 

268 Tamtéž, s. 7. 
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 K jubileu vypsal Československý rozhlas Praha pro dospělou veřejnost autorskou soutěž 

v napsání původní rozhlasové hry pro děti a mládež, která se měla týkat vybraných milníků 

dějin SSSR. První tři výherci získali vysoké peněžní odměny.269 Za vítěze byl vybrán účastník 

Jiří Šťastný se svou kratší hrou Asjenka, jíž děj se odehrává během obležení Leningradu za 2. 

světové války.270 Také pro ty nejmenší se připravila na stejné téma soutěž, a to výtvarná. Pro 

nejlepší výtvory dětských umělců se uspořádala v prvním čtvrtletí roku 1978 expozice ve 

výstavní síni Svazu československo-sovětského přátelství.271 

 Co se ještě týče uměleckého programu, tak lze uvést, že od začátku roku redaktoři 

jednou za měsíc vyzývali dětské posluchače, aby jim napsali, kterou z pohádek ze zemí 

Sovětského svazu mají nejraději. V rámci možností pak některé nejžádanější příběhy uvedli 

jako nedělní pohádky.272 

4.5 30. výročí únorového převratu roku 1978 

 Bohužel k 30. jubileu únorových událostí v roce 1978 se v archivu autorce podařilo 

získat jen malé množství poznatků. Lze logicky předpokládat, že vzniklo mnoho nových relací. 

Nástup komunistů k moci se mimořádným způsobem oslavoval již spolu s předchozími 

důležitými událostmi či kulatými výročími, jako tomu bylo např. u programu k 30 letům od 

konce 2. světové války či k XV. sjezdu KSČ. 

 Z prostudovaných materiálů se podařilo zjistit, že Redakce vzdělávání a výchovy 

natočila cyklus Slovníček vítězné cesty, který se připravil ve spolupráci s Redakcí Pionýrské 

jitřenky a dětskými časopisy Sluníčko, Mateřídouška a Ohníček. Seriál se snažil dětem ukázat, 

jak se společenské a sociální změny vyvolané „vítězným únorem“ údajně podepsaly na slovní 

zásobě obyvatel Československého státu. Dominantou vzdělávacího programu se stal dále 

sedmidílný dokumentární seriál Šest historických dnů, který byl uváděn od ledna ve Vysílání 

pro školní fonotéky. Přinášel vybrané dokumentární výpovědi, zvukové záznamy či novinové 

                                                 
269 APF ČRo. Šanon: Vedení ČR 16. 1. 76 - 9. 4. 76. Materiál pro schůzi vedení Českého rozhlasu dne 5. března 

1976 – Návrh na tvůrčí autorské soutěže k 30. výročí Února a 60. výročí VŘSR. s. 1-2. 

270 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: HA27678. Asjenka. 1977. s. 1-3. 

271 APF ČRo. Programové plány HRDM k 60. výročí VŘSR, 1977. s. 3. 

272 Tamtéž. 
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zprávy ze sledovaného období. Mládeži se měl skrze ně přiblížit průběh „zápasu o politickou 

moc“.273 

 Československým rozhlasem Praha byla vyhlášena autorská soutěž pro veřejnost mimo 

jiné v napsání původní rozhlasové hry pro děti. Vítězná hra byla v době jubilea odvysílána a tři 

nejlepší autoři, kteří se ve svých textech drželi žádaných ideových norem, získali štědré 

peněžité odměny.274 

4.6 Mezinárodní rok dítěte a 30. výročí Pionýrské organizace roku 1979 

 Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 1979 Mezinárodním rokem dítěte. 

V tom roce se totiž slavilo 20 let od doby, kdy OSN přijalo Deklaraci práv dítěte.275 

Československému státu se tento speciální rok hodil, protože v té samé době se v zemi slavilo 

pro režim významné kulaté výročí - 30 let od založení Pionýrské organizace (PO SSM), která 

spadala pod Socialistický svaz mládeže.276 

 Mimořádné celodenní vysílání k 30. výročí PO SSM se uskutečnilo 24. dubna, v Den 

pionýrů. Připomněl se vývoj pionýrského hnutí a vyzdvihovala se zejména spolupráce 

s obdobnou organizací Komsomolu.277 Program nebyl zaměřen jen na děti, ale na všechny 

posluchače. Vysílalo se ve čtyřech blocích. Ráno a dopoledne se uváděly k jubileu 

zpravodajské, publicistické a hudební relace určené převážně dospělým. Odpolední a večerní 

pořady byly určeny dětem, pro které vysílání převážně zajišťovala Redakce Pionýrské 

jitřenky.278 

 V Mezinárodní den dětí, 1. června, který byl zpravidla spojen s akcí se jménem Praha 

patří pionýrům,279 se odvysílal rozhlasový odpolední blok Na dětské vlně, jenž se skládal ze 

                                                 
273 APF ČRo. Šanon: Vedení 1978. Materiál na jednání vedení Českého rozhlasu dne 14. 2. 1978 – Hodnocení 

vysílání HRDM – leden 1978. s. 2-3. 

274 APF ČRo. Návrh na tvůrčí autorské soutěže k 30. výročí Února a 60. výročí VŘSR, 1976. s. 2-3. 

275 BLACK, Maggie. The Children and the Nations. UNICEF, 1986. s. 355. 

276 Socialistický svaz mládeže vznikl v roce 1970 místo zaniklého Československého svazu mládeže. Viz: 

RYCHLÍK, J. Československo v období socialismu (1945-1989). s. 283. 

277 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 8. 1., 19. 1., 29. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 9. 3. 1979. Materiál 

pro jednání vedení Českého rozhlasu dne 16. 2. 1979 – Program a organizační zabezpečení Mezinárodního roku 

dítěte, 30. výročí PO SSM a Dne pionýrů v Čs. rozhlase. s. 3-4. 

278 APF ČRo. Program a organizační zabezpečení Mezinárodního roku dítěte, 30. výročí PO SSM a Dne pionýrů 

v Čs. rozhlase – PŘÍLOHA, 1979. s. 1. 

279 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: ACZ01010/2. Rozhlasové noviny 01. 06. 1974 v 18:30 [zvukový záznam]. 
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zábavných a také zpravodajsko-publicistických relací, které zachytily mimo jiné právě průběh 

XV. celostátního setkání pionýrů v Praze.280 

 Dále 20. listopadu, přesně na den 20. výročí přijetí Deklarace práv dítěte, se stanovil 

Den dítěte. I když je nutno poznamenat, že relace toho dne nebyly ani tak pro děti jako spíše o 

dětech. Program se se značným ideovým nádechem snažil dokazovat, jak stále dokonaleji 

dokáže socialistický stát zabezpečit potřeby nejmenších a rozvíjet jejich dovednosti. Také se 

vyzdvihovala část programu XV. sjezdu KSČ, která se týkala péče o děti.281 

 Pro rok 1979 vzniklo pro malé posluchače obrovské množství zábavných pořadů, včetně 

nových seriálů. Byla natočena řada kvalitních nových pohádek, rozhlasových her a četeb od 

autorů z celého světa.282 Avšak je třeba podotknout, že se redaktoři zaměřovali především na 

produkci ze zemí OIRT.283 

 Od 17. července do 4. srpna proběhlo dokonce k Mezinárodnímu roku dítěte 

v pionýrském táboře Orljonoku nedaleko města Tuapse v Ruské sovětské federativní 

socialistické republice mezinárodní setkání dětských pěveckých sborů, kterého se účastnil též 

Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu pod vedením Čestmíra Staška. O této akci 

Hudební redakce HRDM průběžně přinášela posluchačům novinky.284 

  

                                                 
280 APF ČRo. Program a organizační zabezpečení Mezinárodního roku dítěte, 30. výročí PO SSM a Dne pionýrů 

v Čs. rozhlase. s. 4. 

281 Tamtéž, s. 1-5. 

282 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 387. 

283 APF ČRo. Program a organizační zabezpečení Mezinárodního roku dítěte, 30. výročí PO SSM a Dne pionýrů 

v Čs. rozhlase. s. 6. 

284 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 8. 1., 19. 1., 29. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 9. 3. 1979. Materiál 

na jednání vedení Českého rozhlasu dne 21. 2. 1979 – Setkání dětských sborů k Mezinárodnímu roku dítěte. s. 1. 
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5 Speciální osvětové rozhlasové akce pro školy 

 V rámci Vysílání pro školy pro první stupeň základních škol vznikala řada osvětových 

pořadů, které se týkaly různých oblastí. Tato kapitola se nezaměřuje na ideově silné speciální 

relace, jakým byl kupříkladu cyklus Květy republiky, o němž se vyskytují informace 

v předchozí kapitole, nýbrž se zaměřuje na nejznámější a velice povedené cykly jen 

s minimálním ideologickým podtextem. Mezi ně se zařazují relace s názvem Zlatá zebra, ABC 

docela malých doktorů a Otvírání studánek. Všechny měly velmi podobný koncept, což 

dosvědčují následující podkapitoly. Tvůrcem a vedoucím redaktorem všech těchto 

mimořádných výchovných akcí byl jeden z nejschopnějších redaktorů Hlavní redakce vysílání 

pro děti a mládež Bohumil Kolář.285 Na takto rozsáhlém podniku se většinou nepodílel jen 

samotný Československý rozhlas, ale třeba i jednotlivá ministerstva, některé státní organizace 

a samotné základní školy.286 Většinu speciálních relací doprovázely tištěné materiály, 

především pracovní sešity, které se na základních školách žákům rozdaly. Děti měly ve škole 

za úkol postupně sešit vyplňovat a dělo se tak u pravidelných poslechů jednotlivých dílů cyklů 

právě skrze Vysílání pro školy.287 

5.1 Zlatá zebra – Abeceda budoucího motoristy 

 Akce Zlatá zebra s podtitulem Abeceda budoucího motoristy byla zaměřena na pravidla 

silničního provozu. Realizace celého projektu se poprvé uskutečnila v roce 1977.288 Další série 

epizod Zlaté zebry se vysílaly dále v letech 1981289 či 1986.290 Tato podkapitola se týká 

premiérového uvedení této mimořádné rozhlasové akce v roce 1977. Cyklus vznikl ve 

spolupráci s Ministerstvem školství ČSR, Vládním výborem pro bezpečnost silničního provozu 

ČSR (BESIP) a Ministerstvem vnitra ČSR. Poslední dvě zmíněné instituce cyklus také finančně 

                                                 
285 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 388. 

286 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 16. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4., 4. 5., 11. 5., 25. 5., 1. 6., 11. 6. 

1979. Materiál pro jednání vedení Českého rozhlasu dne 30. 3. 1979 – Podkladový materiál pro programovou 

konferenci v Bratislavě 1979. str. 15. 

287 APF ČRo. Šanon: Vedení českého rozhlasu 18. 3., 28. 3., 8. 4., 15. 4., 22. 4., 6. 5. 1977. Materiál pro jednání 

vedení ČR dne 28. 4. 1977 – Informace o akci Zlatá zebra. s. 1-3. 

288 APF ČRo. Informace o akci Zlatá zebra. s. 1. 

289 APF ČRo. AIS. Fondy. Kód: 523284. Zlatá zebra, 1980. 

290 APF ČRo. AIS. Fondy. Kód: 523302. Zlatá zebra, 1985. 
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zajišťovaly. Do celé akce bylo údajně zapojeno přibližně 240 000 dětí z celého 

Československa.291 

 Mimo Bohumila Koláře se aktivně na relaci podílel také redaktor Vladislav Cvekl. 

Jedním z hlavních odborných asistentů se stal Josef Votruba,292 který byl důležitou osobou 

v oblasti metodiky dopravní výchovy. Byl autorem mnoha metodik silniční výchovy pro první 

stupeň základních škol a výcviku na dětských dopravních hřištích.293 Režisérkou nahrávek se 

stala zkušená Helena Philippová a světem pravidel silničního provozu malé posluchače 

prováděly populární postavičky Spejbl a Hurvínek, kterým hlas v té době propůjčoval Miloš 

Kirschner.294 Všechny scénky napsal spisovatel František Nepil,295 jenž i po svém odchodu 

z rozhlasu zůstával jeho spolupracovníkem.296 

 Celá osvětová akce byla rozdělena tvůrci do tří etap. První etapa se uskutečnila ještě 

před spuštěním celého seriálu. Spočívala na řadě dvanácti pětiminutových pořadů se 

zpravodajsko-publicistickým charakterem, které dokumentovaly tragické události, k nimž 

dochází v důsledku neznalosti nebo nedodržování dopravních předpisů. Relace měly motivovat 

zájem škol o tuto problematiku.297 

 Nejdůležitější byla druhá etapa. Do té spadalo samotné pravidelné vysílání výchovně-

vzdělávacího cyklu Zlatá zebra. Seriál byl připraven pro dvě věkové kategorie žáků základních 

škol. Pro každou kategorii bylo natočeno deset pětiminutových epizod.298 Do první kategorie 

patřily děti z 2. a 3. ročníku. Díly pro tuto kategorii se uváděly v období od 7. března do 18. 

března 1977. Druhou kategorii tvořili žáci 4. a 5. ročníků a ti mohli program poslouchat od 21. 

března do 1. dubna 1977. Epizody se společně poslouchaly v jednotlivých třídách ve všední 

dny od 7.55 do 8.00 hodin na stanici Praha (či přes Rozhlas po drátě). V dubnu se celý seriál 

                                                 
291 APF ČRo. Informace o akci Zlatá zebra. s. 1. 

292 KOLÁŘ, Bohumil a František NEPIL a kol. Zlatá zebra (obal LP). Praha: Supraphon, 1979. 

293 CDV. Dopravní výchova jako celoživotní proces In: Observatoř silničního provozu [online]. Brno: Centrum 

dopravního výzkumu. 9. 1. 2015 [cit. 12. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.czrso.cz/clanek/dopravni-vychova-

jako-celozivotni-proces/?id=1615 

294 KOLÁŘ, B. a F. NEPIL a kol. Zlatá zebra (obal LP). Supraphon, 1979. 

295 KOLÁŘ, B. a F. NEPIL a kol. Zlatá zebra (obal LP). Supraphon, 1979. 

296 BĚHAL, R., ed. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. s. 181. 

297 APF ČRo. Informace o akci Zlatá zebra. s. 1. 

298 Tamtéž. 
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reprízoval.299 Ostatně se reprízoval i v dalších letech, jako tomu bylo třeba roku 1979 v 

programu k Mezinárodnímu roku dítěte.300 Toho roku byly také všechny dosavadní epizody 

Zlaté zebry vydány Supraphonem na gramofonových deskách.301 

 Nezbytnou součástí celé akce se staly pracovní sešity s motivy vypravěčů Hurvínka a 

Spejbla, které se všem účastníkům rozdaly. Vydatelem byl Vládní výbor pro bezpečnost 

silničního provozu ČSR. Existovaly dva typy pracovních sešitů – modrý sešit pro mladší 

kategorii302 a červený sešit pro starší kategorii žáků.303 

 V každé epizodě Spejbl s Hurvínkem zasvětili žáky do určitého tématu pravidel 

silničního provozu a prozradili stranu v sešitě, která se danému problému věnuje. Stranu si měli 

školáci vyhledat a zaměřit na ni svou pozornost. Spejbl se ve scénkách snažil vysvětlovat 

problematiku jak dětem, tak i Hurvínkovi, protože i jeho synek se zdál v mnoha případech 

neznalým v dopravních předpisech. Hurvínek proto v nahrávkách vlastně vystupoval jako 

takový zástupce poučovaných školáků. Veškeré scénky jsou velmi humorně a typicky 

„spejblovsky“ a „hurvínkovsky“ pojaté. Nahrály se díly mimo jiné o dopravních značkách, o 

tom, jak správně přecházet silnici, jak jezdit na kole a jak na něm odbočovat, či o tom, jaká platí 

pravidla na křižovatkách.304 Právě díky zvolení populárních pohádkových postav se akce stala 

velice oblíbenou. Po skončení nahrávky děti vypracovávaly pod dohledem učitele zadání na 

dané stránce svého pracovního sešitu. Takovým postupem si měly pravidla ještě efektivněji 

zafixovat do paměti.305 

 Třetí závěrečná etapa zahrnovala zhodnocení všech účastníků akce, které na školách 

individuálně vedli příslušníci Veřejné bezpečnosti. Úspěšným absolventům dopravního kurzu 

bylo předáno speciální vyznamenání s názvem Odznak budoucího motoristy – Zlatá zebra a též 

osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Závěrečné etapě byla věnována mimořádná 

pozornost, a to skrze pravidelné zpravodajsko-publicistické relace opět ve Vysílání pro školy. 

                                                 
299 Pracovní sešit pro výchovně-vzdělávací pořad „Zlatá zebra“ – 1. kategorie. Praha: Vládní výbor pro 

bezpečnost silničního provozu ČSR, 1977. s. 2. 

300 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979, s. 18. 

301 KOLÁŘ, B. a F. NEPIL a kol. Zlatá zebra (LP). Supraphon, 1979. 

302 Pracovní sešit „Zlatá zebra“ – 1. kategorie. Vládní výbor pro bezpečnost silničního provozu ČSR, 1977. s. 16. 

303 Pracovní sešit pro výchovně-vzdělávací pořad „Zlatá zebra“ – 2. kategorie. Praha: Vládní výbor pro 

bezpečnost silničního provozu ČSR, 1977. s. 1. 

304 KOLÁŘ, B. a F. NEPIL a kol. Zlatá zebra [zvukový záznam na LP]. Supraphon, 1979. 

305 APF ČRo. Informace o akci Zlatá zebra. s. 1-2. 
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Za důležité se též považovalo setkání vylosovaných absolventů Zlaté zebry ze všech 

československých krajů, které se uskutečnilo na konci června 1977 v Praze. Vylosovaní byli 

představeni ústřednímu řediteli Československého rozhlasu, ministru školství ČSR a ministru 

vnitra ČSR. Dále byli seznámeni s aktuální organizací dopravní informační služby v rámci 

televize a rozhlasu. Byly jim ukázány kupříkladu vrtulníky, které se používaly ke sledování 

dopravní situace, nebo jim bylo představeno, jakým způsobem probíhá vysílání Zelené vlny.306 

 Pod hlavičkou Zlaté zebry se zároveň uskutečňovala řada akcí okresního, krajského i 

celorepublikového typu, které zajišťoval Vládní výbor pro bezpečnost silničního provozu. Šlo 

třeba o dětská soutěžní odpoledne spojená s programem pro širší veřejnost.307 

5.2 ABC docela malých doktorů - Rozhlasová abeceda první pomoci 

 Speciální cyklus ABC docela malých doktorů s podtitulem Rozhlasová abeceda první 

pomoci měl premiéru v roce 1978 a vznikl jako taková „předrelace“ speciálního programu k 

Mezinárodnímu roku dítěte, který spadal na příští rok. Relace se zaměřovala na zdravotní, ale 

také brannou výchovu.308 V dokumentech ke schůzím vedení Českého rozhlasu se uvádí, že 

pořad vznikl také na podporu výchovného systému Pionýrské organizace Socialistického svazu 

mládeže. Spolupořadateli celé osvětové akce byly Československý červený kříž, Ministerstvo 

školství ČSR a Socialistický svaz mládeže. Aktivně se zapojilo z celého Československa 

přibližně půl milionu dětí.309 

 Za režisérku cyklu byla vybrána Helena Philippová a autorem jednotlivých dílů se stal 

spisovatel Rudolf Čechura,310 který je dnes znám hlavně pro své „večerníčkové“ příběhy 

Maxipsa Fíka.311 Do hlavní role byl zvolen herec Vlastimil Brodský. Další postavy obsadili 

někteří dětští herci z Dětského rozhlasového dramatického souboru.312 

                                                 
306 Tamtéž, s. 2. 

307 Tamtéž. 

308 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 8. 1., 19. 1., 29. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 9. 3. 1979. Materiál 

na jednání vedení Českého rozhlasu dne 8. 1. 1979 - Hodnocení vysílání HRDM – prosinec 1978. s. 2. 

309 APF ČRo. Materiál pro jednání vedení Českého rozhlasu dne 30. 3. 1979 – Podkladový materiál pro 

programovou konferenci v Bratislavě 1979. s. 15. 

310 APF ČRo. AIS. Fondy. Kód: 13109293. ABC docela malých doktorů (01/15), 1978. 

311 KOVAŘÍK, Jan a kol. Rudolf Čechura. Otec maxipsa Fíka i milovník Sherlocka Holmese. In: Český rozhlas 

Dvojka [online]. Praha: Český rozhlas. 5. 2. 2021 [cit. 13. 3. 2021]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/rudolf-

cechura-otec-maxipsa-fika-i-milovnik-sherlocka-holmese-8416310 

312 APF ČRo. AIS. Fondy. 13109293. ABC docela malých doktorů (01/15), 1978. 
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 Natočilo se celkem patnáct pětiminutových epizod. Premiérové uvedení cyklu proběhlo 

v období od 20. listopadu313 do 8. prosince 1978. Jednotlivé třídy opět společně poslouchaly ve 

všední dny od 7.55 do 8.00314 vždy na stanici Praha.315 Cílovou skupinou posluchačů byli 

školáci z 3., 4. a 5. ročníků základních škol.316 A znovu nezbytnou součástí byl pracovní sešit 

s názornými obrázky a úkoly.317 

 Ústřední postavou, která poučovala posluchače především o světě první pomoci, ale i o 

dalších tématech zdravotní výchovy, byl moudrý doktor se jménem Filip Hojíto. Doktor uvedl 

školáky do problematiky, které se týkal daný díl a prozradil číslo stránky v pracovním sešitě, 

která ono téma rozebírala. Dalšími postavami byly děti, kterým lékař kladl různé otázky, ale 

také ony samy se zdravotníka ptaly a různě na jeho poučky reagovaly. Tyto děti vlastně 

vystupovaly v roli „mluvčích“ všech školních posluchačů (stejnou roli měl Hurvínek ve Zlaté 

zebře). Po poslechu nahrávky museli žáci vyplňovat se svým lektorem v sešitě zadané úkoly.318 

 Další částí této osvětové akce po odvysílání všech epizod se stalo celkové zhodnocení 

absolventů. Aby se žáci mohli počítat do úspěšných absolventů, museli podepsat a odevzdat 

speciální lístek o svědomité účasti na kurzu. Samotné hodnocení prováděli na jednotlivých 

základních školách skuteční lékaři. Úspěšní účastníci získali Diplom docela malého doktora a 

odznak ABC docela malých doktorů.319 

 Celý osvětový cyklus se v následujících letech častokrát v rámci Vysílání pro školy 

reprízoval. Bylo tomu tak i v samotném Mezinárodním roku dítěte 1979.320 

                                                 
313 Tamtéž. 

314 APF ČRo. AIS. Fondy. Kód: 13197209. ABC docela malých doktorů (15/15), 1978. 

315 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19781121. Protokol o vysílání - Praha, 21. 11. 1978. s. 1. 

316 APF ČRo. Materiál na jednání vedení Českého rozhlasu dne 8. 1. 1979 - Hodnocení vysílání HRDM – prosinec 

1978. s. 2. 

317 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF16572. ABC docela malých doktorů (1/15) [zvukový záznam]. 12. 11. 

1978. 

318 Tamtéž. 

319 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF16744. ABC docela malých doktorů (15/15) [zvukový záznam]. 12. 

11. 1978. 

320 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 7. 9., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 19. 10., 2. 11. 1979. Hlavní redakce 

pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc listopad 1979. s. 19-20.  
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5.3 Otvírání studánek - Rozhlasová abeceda pro objevitele a strážce živé 

vody 

 Akce Otvírání studánek aneb Rozhlasová abeceda pro objevitele a strážce živé vody, 

která se poprvé odvysílala v roce 1981, byla zaměřena na problematiku ochrany životního 

prostředí.321 Název cyklu byl nepochybně inspirován kantátou Otvírání studánek od skladatele 

Bohuslava Martinů s textem básníka Miloslava Bureše z roku 1955, jež ve své době přispěla 

k oživení dávné tradice, která spočívala na symbolickém vyčištění studánek, což ukončovalo 

zimní období.322 Spolu s Československým rozhlasem se na pořadu podílelo Ministerstvo 

lesního a vodního hospodářství ČSR, které zajistilo vydání speciálních pracovních sešitů, 

diplomů a různých jiných materiálů. Dále bylo spolupořadatelem Ministerstvo školství ČSR, 

Ministerstvo vnitra ČSR, Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, Rada pro 

životní prostředí při vládě ČSR, Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže a časopis Mladá 

fronta. Počítalo se s aktivní účastí přes půl milionu dětí z celého státu.323 

 Na vzniku se podíleli mimo Koláře také redaktoři Ladislava Kremličková,324 Milena 

Lukavská či Milan Mach.325 Všechny epizody napsal Rudolf Čechura a Karel Weinlich je 

zrežíroval.326 Do dvou hlavních rolí byli obsazeni umělci Zdeněk Řehoř a Luděk Sobota. A 

v jednotlivých dílech opět zaznívaly hlasy dětských herců z Dětského rozhlasového 

dramatického souboru.327 Pořad doprovázely původní písně, které složil Ivan Mládek spolu se 

skladatelem Jiřím Maláskem. Ústřední skladbou se stala písnička s názvem Samá voda a 

párkrát zazněly též ukázky vážné hudby, např. Vltava od Bedřicha Smetany či samotná kantáta 

Otvírání studánek od Bohuslava Martinů.328 

                                                 
321 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810320. Protokol o vysílání - Praha, 20. 3. 1981. s. 26. 

322 STEJSKALOVÁ, Klára. Otvírání studánek: Bohuslav Martinů oživil lidový zvyk. In: Radio Prague 

International [online]. Praha: Český rozhlas. 26. 4. 2020 [cit. 14. 3. 2021]. Dostupné z: 

https://cesky.radio.cz/otvirani-studanek-bohuslav-martinu-ozivil-lidovy-zvyk-8101911 

323 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 9. 11., 16. 11., 30. 11., 7. 12., 21. 12. 1979. Materiál pro jednání 

vedení Českého rozhlasu dne 9. 11. 1979 – Koncepce výchovně vzdělávací hry Otvírání studánek. s. 4-5. 

324 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: HA38677/01. Otvírání studánek – 1. část. s. 1. 

325 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810612. Protokol o vysílání - Praha, 12. 6. 1981. s. 25. 

326 APF ČRo. AIS. Archiv. HA38677/01. Otvírání studánek – 1. část. s. 1. 

327 APF ČRo. AIS. Archiv. P19810320. Protokol o vysílání - Praha, 20. 3. 1981. s. 26. 

328 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810605. Protokol o vysílání - Praha, 5. 6. 1981. s. 32. 
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 Vzniklo celkem dvanáct přibližně patnáctiminutových epizod. Na rozdíl od dvou 

předchozích popisovaných akcí vznikla relace pro žáky celého prvního stupně základních škol, 

a dokonce i pro ty nejmenší v mateřských školkách.329 Premiéra cyklu proběhla v období od 

20. března330 do 12. června 1981. Vysílalo se na stanici Praha vždy v pátek v čase od 10.00 do 

10.15.331 

 Ekologické téma se týkalo ochrany vody. Proto byli za hlavní postavy zvoleni vodníci. 

Starší vodník označovaný jako vodnický mistr, kterému propůjčil hlas herec Zdeněk Řehoř, 

prováděl vodnickým světem nejen posluchače ve školních lavicích, ale i svého mladého 

vodnického učně, který se musel připravovat na budoucí důležité vodnické zkoušky. Jeho 

jméno bylo Pelec a lze jej charakterizovat jako potřeštěného, nezkušeného, ne příliš chytrého a 

výrazně humorně pojatého. Do této role byl obsazen Luděk Sobota. Vodníci sami sebe 

představili jako oficiální správce a ochránce veškerých vod. Upozorňovali žáky, že z jejich 

druhu už mnoho jednotlivců nezbylo, a tak potřebují, aby jim někdo v jejich řemesle pomohl. 

Vodnický mistr se proto rozhodl jmenovat všechny děti, které budou svědomitě naslouchat, 

dalšími strážci vody. Žáky a Pelce postupně poučoval o deseti typech „studánek“, tedy druzích 

vod (např. o pitné, lesní či ohrožené vodě). Školáci se dozvěděli, jak se chovat v okolí vody a 

jak předcházet jejímu znečištění. V každém díle oba vodníci zazpívali ústřední píseň Samá 

voda.332 

 V poslední epizodě Pelec oznámil, že vodnické zkoušky úspěšně složil a stal se z něj 

vodnický tovaryš. Oba vodníci konstatovali, jak jsou velice šťastni, že si tímto kurzem 

vychovali své malé pomocníky. Nakonec apelovali, aby absolventi nezapomněli, co se díky 

nim naučili, a aby se skutečně snažili poctivě chránit veškeré vody před znečištěním.333 

 Po vyslechnutí všech dílů zhodnotili učitelé v jednotlivých třídách aktivitu žáků. A opět 

úspěšní absolventi získali diplomy a odznáčky, tentokrát s názvem Strážce živé vody.334 

 Ministerstvo vnitra ČSR v rámci Otvírání studánek zaktivovalo národní výbory, aby v 

okresech či jednotlivých obcích uspořádaly různé akce na podporu pozitivní péče o životní 

                                                 
329 APF ČRo. Koncepce výchovně vzdělávací hry Otvírání studánek. s. 1-3. 

330 APF ČRo. AIS. Archiv. P19810320. Protokol o vysílání - Praha, 20. 3. 1981. s. 26. 

331 APF ČRo. AIS. Archiv. P19810612. Protokol o vysílání - Praha, 12. 6. 1981. s. 25. 

332 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM181391. Otvírání studánek – 1. část [zvukový záznam]. 1981. 

333 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM177228. Otvírání studánek – 12. část [zvukový záznam]. 1981. 

334 APF ČRo. Koncepce výchovně vzdělávací hry Otvírání studánek. s. 4. 
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prostředí - zejména se měly týkat ochrany vody. Pořadatelé akcí necílili pouze na děti, ale na 

všechny věkové kategorie.335 

  

                                                 
335 Tamtéž, s. 1. 
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6 Umělecko-slovesný a hudební program HRDM 

 V této kapitole jsou uvedeny příklady z vysílání uměleckých programů, z nichž měl 

mimořádné místo ten umělecko-slovesný, který byl nejhojněji poslouchaný. Co se týče 

ideologicko-výchovného podtextu, tak jím umělecká tvorba pro děti nebyla zasažena tolik. 

Složitější situace byla u mládežnické tvorby, která se větší měrou musela řídit „požadavky 

doby“. 

 K hudebnímu programu je důležité poznamenat, že nebyl zajišťován jen Hudební 

redakcí HRDM. Jak bylo již zmíněno, atraktivní populární hudba pro mladé se vysílala 

především skrze Mikrofórum a Redakci Studia mladých. 

6.1 Literárně-dramatická redakce 

 Literárně-dramatická redakce HRDM zajišťovala kvalitní tvorbu a vysílání pohádek, 

her pro děti i mládež nebo četby na pokračování. Mezi pravidelné relace patřil cyklus Hajaja a 

též dětský a mládežnický víkendový program, které byly posluchačsky velmi oblíbené.336 

  Tvorba pro ty nejmenší, tedy především pohádkový repertoár byl i v období 

normalizace uchráněn před požadavkem ideově-výchovného působení.337 Avšak i přesto se 

režim na pohádkách podepsal. Zasáhl totiž mnoho jejich autorů, kteří měli zakázanou 

uměleckou činnost. Na počátku normalizačního režimu dokonce rozhlasové vedení nařídilo, 

aby tvorba zapovězených autorů byla smazána. Podařilo se z ní zachránit alespoň část, a to díky 

některým dramaturgům a režisérům. Ti se totiž odvolávali na to, že v natočených relacích 

účinkují nejlepší herecké osobnosti, jejichž výkonů by byla škoda se zbavovat.338 Zkušení 

zakázaní autoři častokrát stejně přispívali rozhlasu svou tvorbou, avšak pod cizími jmény. 

Obsah pohádek vycházel většinou z jejich obvyklé klasické podoby. Samozřejmě se nenatáčela 

jen původní produkce, ale také příběhy od samotných klasických spisovatelů.339 

 Tvůrci her pro mládež byli ve složitější situaci. Nejednou byli vystaveni kritice vedení. 

Od autorů mládežnických her se totiž očekávalo, že budou více psát o současnosti a 

socialisticky na posluchače působit, aby jim vštěpili požadované názory a ideově „správné“ 

vidění světa. Největší posluchačský ohlas však neměly „hry ze současnosti“, ale ty, které 

                                                 
336   BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 387. 

337 Tamtéž. 

338 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 76. 

339 BOUČEK, Z. a J. HUBIČKA. Období normalizace 1968–1989. In: Od mikrofonu k posluchačům. s. 387. 
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čerpaly z klasické dobrodružné literatury či ze sféry science fiction (např. dramatizace románů 

Julese Verna).340 

6.1.1 Dobrý večer, děti (Hajaja) 

 Tradiční pohádky na dobrou noc s typickou „flétničkovou“ znělkou se začaly vysílat 

roku 1961 pod názvem Dobrou noc, děti a 6. ledna 1969 se cyklus přejmenoval na Dobrý večer, 

děti. Avšak obecně známý byl (a dnes je) pod jménem Hajaja, což je skřítek, který dětem 

pohádky přinášel a vypravoval.341 Stejně jako u známějšího televizního Večerníčku se vytvářely 

pro Hajaju pohádkové seriály.342 Posluchači si mohli Hajaju naladit na stanici Praha každý 

večer kolem 18.15. Jedna epizoda trvala asi deset minut.343 

 Už od počátků relace propůjčoval skřítku Hajajovi legendární hlas herec Vlastimil 

Brodský, kterého si vybrala sama režisérka Helena Philippová. Ta také určila pravidla, jakým 

způsobem má skřítek-vypravěč k dětem přistupovat,344 protože Hajaja, hlavně na počátcích, 

nejen vyprávěl pohádky, ale také k posluchačům promlouval (dokonce i zpíval).345 V žádném 

případě se neměl nad děti vyvyšovat ani se jim podbízet. Měl za úkol s nimi „komunikovat“ 

jako rovnocenný kamarád.346 Dalšími dramatickými umělci, kteří propůjčili postupem času 

relaci své hlasy, byli Miloš Kopecký,347 Martin Růžek,348 Miroslav Moravec a mohlo by se jich 

dále vyjmenovat obrovské množství.349 Zaznívaly pohádkové příběhy kupříkladu od Václava 

Čtvrtka, Františka Nepila, Josefa Lady či Františka Hrubína.350 

                                                 
340 Tamtéž. 

341 Tamtéž. 

342 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19820108. Protokol o vysílání - Praha, 8. 1. 1982. s. 45. 

343 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810407. Protokol o vysílání - Praha, 7. 4. 1981. s. 10. 

344 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 98. 

345 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: CD12962/22. Dobrou noc, děti! [zvukový záznam]. 

346 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 98. 

347 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19700115. Protokol o vysílání - Praha, 15. 1. 1970. s. 33. 

348 APF ČRo. AIS. Archiv. P19820108. Protokol o vysílání - Praha, 8. 1. 1982. s. 45. 

349 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19880603. Protokol o vysílání - Praha, 3. 6. 1988. s. 52. 

350 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 98. 



68 

 

6.1.2 Nedělní pohádky 

 Posluchačsky oblíbené nedělní pohádky bylo možné poslouchat pravidelně na stanici 

Praha zpravidla po 13. hodině.351 

 Mezi kvalitní a často reprízované pohádky v normalizačním období patřily počiny 

režiséra Ladislava Rybišara – např. Bumbacil už není sám (1970), Hamernická pohádka (1971), 

Marianna vodní panna (1974) či pohádky bratří Čapků.352 Mezi bravurní adaptace režiséra Jana 

Bergera lze zařadit příběhy Princ Chocholouš (1979) a O Ječmínkovi (1980).353 Jeden 

z nejlepších počinů Karla Weinlicha je zrežírování klasických pohádek Hanse Christiana 

Andersena - kupříkladu Malá mořská víla (1981), Slavík (1982) a Sněhová královna (1986).354 

Dále za zmínku stojí tvorba, na které se dramaturgicky podílela Eva Košlerová – např. Pec pro 

štěstí (1983), Severní zámek (1987) a Kolo se zlatými ráfky (1989).355 

6.1.3 Sobotní hry pro děti a mládež 

 Rozhlasové hry z produkce Literárně-dramatické redakce HRDM měla možnost 

veřejnost poslouchat zejména v sobotu. Pro děti se hry po celé normalizační období vysílaly 

pravidelně zpravidla od 13.45.356 Rozhlasové hry pro mládež se asi ve druhé polovině 

sedmdesátých let začaly vysílat na stanici Vltava přibližně každých čtrnáct dní v sobotu od 

11.40.357 

 Mezi nejlepší hry se řadí kupříkladu „verneovky“ natočené Janem Bergerem358 a také 

díla z režisérské produkce Ladislava Rybišara – Tajemný hrad v Karpatech (též od Julese 

Verna; 1970), Poplach v Kovářské uličce (1971), Záhada bílých indiánů (1972) či Twainovo 

Dobrodružství Hucka Fina (1982).359 

                                                 
351 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19850519. Protokol o vysílání - Praha, 19. 5. 1985. s. 5. 

352 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 113. 

353 Tamtéž, s. 10. 

354 Tamtéž, s. 145. 

355 Tamtéž, s. 76. 

356 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19790908. Protokol o vysílání - Praha, 8. 9. 1979. s. 26. 

357 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc září 1979. s. 36. 

358 JEŠUTOVÁ, E. a kol. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. s. 10. 

359 Tamtéž, s. 113. 
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6.2 Hudební redakce 

 Hudební redakce HRDM se zaměřovala především na „vyšší“ komornější hudbu a také 

lidové a dětské písně. Měla za úkol děti a mládež hudebně vzdělávat – zaměřovala se proto 

zejména na jejich hudební výchovu. Do svých relací využívala již dříve nahranou hudbu a také 

si vytvářela vlastní nahrávky dříve známých i nově napsaných písní, které nazpívali třeba malí 

zpěváci z Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu.360 

6.2.1 Zazpívejte si s námi 

 Hudební pořad pro děti Zazpívejte si s námi se začal vysílat ve druhé polovině 

sedmdesátých let a uváděl se v ranním Vysílání pro školy361 pravidelně od pondělí do čtvrtka 

na stanici Praha v čase od 7.50 do 7.55.362 Často zaznívaly písně v podání Dětského pěveckého 

souboru rozhlasu.363 

 Moderátor, který byl častokrát sám zdatným zpěvákem (např. jako redaktor-sbormistr 

Čestmír Stašek), nejdříve skladbu, která se měla zpívat, dětem představil a vysvětlil její historii, 

obsah a odkaz pro současnost. Takový úvod zabral asi půlku času epizody. Poté následovala 

výzva k tomu, aby se posluchači přidali ke zpěvu. V největší míře zaznívaly lidové písničky.364 

 Na počátku osmdesátých let se pořad začal uvádět samostatně, tedy již přestal spadat 

pod školní vysílání. Koncepce pořadu se nezměnila, avšak už zřejmě nebyl určen jen pro dětské 

posluchače, ale pro všechny věkové skupiny.365 

6.2.2 Hudební výchova 

 Hudební výchova pro školáky prvního stupně základních škol se uváděla v rámci 

pravidelného dopoledního Vysílání pro školy. Epizody školního rozhlasového vysílání, které 

                                                 
360 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979. s. 9-12. 

361 Ve druhé polovině sedmdesátých let se Vysílání pro školy nevysílalo jen od 10.00, nýbrž také existoval ve 

všední dny jeho ranní asi desetiminutový blok, který zahrnoval zpravidla cyklus Zazpívejte si s námi a také pod 

něj spadala pravidelná rozcvička pro školáky. Později po roce 1981 školní vysílání běželo brzy ráno většinou jen 

kvůli uvedenému cvičení či mimořádnému vzdělávacímu programu. Viz: APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: 

P19770504. Protokol o vysílání - Praha, 4. 5. 1977, s. 2; P19811210. Protokol o vysílání – Praha, 10. 12. 1981, s. 

2. 

362 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979, s. 10. 

363 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19791015. Protokol o vysílání – Praha, 15. 10. 1979. s. 5. 

364 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: AF02198/6. Zazpívejte si s námi – Ach synku, synku [zvukový záznam], 

1979. 

365 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19851217. Protokol o vysílání – Praha, 17. 12. 1985. s. 2. 
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byly na hudební výchovu zaměřeny, trvaly většinou patnáct až dvacet minut. Stalo se 

pravidlem, že pro pořad vznikaly různé seriály, které se vytvářely odděleně pro jednotlivé 

ročníky. Pořad rozšiřoval poutavou formou znalosti žáků o světě hudby, hlavně lidové a vážné. 

Zaznívaly informace o hudebních nástrojích či zjednodušený výklad z disciplíny hudební 

teorie.366 

 Dále se uváděla varianta této vzdělávací relace pro ještě menší děti ve školkách 

s názvem Hudební výchova pro mateřské školy. Hlavní náplní relace byla různá dětská říkadla, 

básničky a známé lidové písně. Spoléhalo se na spolupráci s učitelkami ze školek, u kterých se 

předpokládalo, že dětem spojí poslech pořadu s nějakou pohybovou aktivitou.367 Hudební 

výchova pro mateřské školy existovala přibližně od poloviny sedmdesátých let368 do roku 1983. 

Vysílalo se každou středu na stanici Praha přibližně od 9.35 do 9.50.369 

6.2.3 Zpívají dětské sbory 

 Od roku 1974370 do 1983371 bylo pravidlem, že každé ráno v neděli na stanici Praha 

kolem 8.45 měli posluchači možnost vyslechnout asi desetiminutové pásmo písní zpívaných 

dětskými a mládežnickými pěveckými sbory. Přední místo ve vysílání patřilo samozřejmě 

Dětskému pěveckému sboru Československého rozhlasu pod vedením Čestmíra Staška.372 Dále 

zazníval kupříkladu Pražský dětský sbor373 či některé zahraniční sbory, především ze 

socialistických států.374 

6.2.4 Hlásí se Hudební mládež 

 Hudební mládež ČSR, která byla zájmovou organizací pro tzv. dospívající mládež, 

vznikla roku 1971. Organizovala různé hudební kulturní akce (např. Dny Hudební mládeže či 

                                                 
366 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979, s. 10-11. 

367 APF ČRo. Šanon: Vedení Českého rozhlasu 8. 1., 19. 1., 29. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 9. 3. 1979. Hlavní 

redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc březen 1979. s. 31. 

368 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19740904. Protokol o vysílání – Praha, 4. 9. 1974. s. 9. 

369 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19830518. Protokol o vysílání – Praha, 18. 5. 1983. s. 4. 

370 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19740106. Protokol o vysílání – Praha, 6. 1. 1974. s. 1. 

371 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19831218. Protokol o vysílání – Praha, 18. 12. 1983. s. 2. 

372 APF ČRo. AIS. Archiv. P19740106. Protokol o vysílání – Praha, 6. 1. 1974. s. 1. 

373 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19770918. Protokol o vysílání – Praha, 18. 9. 1977. s. 1. 

374 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19781105. Protokol o vysílání – Praha, 5. 11. 1978. s. 8. 
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Mladou Smetanovu Litomyšl) a snažila se působit na mládež ve sféře mimoškolního hudebního 

vzdělávání.375 

 Právě kvůli této snaze vznikl roku 1977376 rozhlasový pořad Hlásí se Hudební mládež, 

jenž běžel do prosince 1986.377 Moderátory se stali sami členové české Hudební mládeže. 

Cyklus bylo možno poslouchat každé úterý na stanici Vltava zpravidla od 15.10 do 16.00.378 

Měl za cíl zpopularizovat u mladých posluchačů všechny oblasti vážné hudby (symfonii, operu 

apod.) a její nejznámější klasické české i zahraniční skladatele.379 

  

                                                 
375 TESAŘ, Stanislav. Hudební mládež České republiky. In: Český hudební slovník [online]. Brno: Centrum 

hudební lexikografie při ÚHV FF MU. 16. 10. 2019 [cit. 18. 4. 2021]. Dostupné z: 

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&i

d=1004479 

376 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19770906. Protokol o vysílání – Vltava, 6. 9. 1977. s. 1. 

377 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979, s. 12. 

378 APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19861230. Protokol o vysílání – Vltava, 30. 12. 1986. s. 3. 

379 APF ČRo. Hlavní redakce pro děti a mládež – Plán vysílání na měsíc únor 1979, s. 12. 
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Závěr 

 Po srpnu 1968 se stalo jednou z hlavních priorit postupně nastolovaného normalizačního 

režimu naplno ovládnout všechny sdělovací prostředky. Obrovský význam se kladl právě na 

ovládnutí Československého rozhlasu, který byl hlavně ve druhé polovině šedesátých let a 

v samotném „obrodném období“ tzv. pražského jara jedním z center svobodného myšlení a 

uvolněné publicistické i umělecké tvorby. Ve zmíněné době působila velká část progresivních 

pracovníků také v Hlavní redakci pro děti a mládež a mnoho z nich se podílelo na 

protiokupačním vysílání. Taková skutečnost samozřejmě novému normalizačnímu vedení 

rozhlasu nemohla být po chuti. Navíc vedení považovalo za mimořádně významné ideologicky 

působit především na mladší část společnosti, tedy děti a mládež, a nechtělo, aby se tak dělo 

skrze redaktory s „nežádoucím“ postojem. 

 Přibližně do poloviny sedmdesátých let musela v důsledku čistek z rozhlasu odejít 

významná část progresivních a zdatných pracovníků, kteří se rozhlasovému vedení svými 

postoji do nových normalizačních poměrů nehodili. Dětské a mládežnické vysílání se tak 

ochudilo o významné osobnosti, především z publicistické a výchovné oblasti programu. 

 Jaký důraz nové vedení kladlo na „ideově správný“ program pro děti a mládež, lze 

dokázat mimo jiné tím, že do čela hlavní redakce byl dosazen jeden z největších normalizačních 

dogmatiků rozhlasu Svatopluk Dolejš. Ten přitom neměl s dětskou a mládežnickou tvorbou 

žádné zkušenosti. Prosazoval vysílání, které obsahovalo tvrdou a nepromyšlenou 

propagandistickou dikci a nezajímal se o to, zda taková podoba relací bude atraktivní a hlavně 

poslouchatelná. Až ostatní redaktoři ho museli postupně v sedmdesátých letech přesvědčovat, 

že takto to dál nejde, pokud nechtějí přijít o posluchače, a pořady musí získat zábavnější a 

přirozenější formu. Stále tu byl od nejvyšších míst požadavek ideologického působení. Ale 

ideologie měla být přítomna ve většině relací ne úplně přímo, měla se spíše přeměnit v jakýsi 

podtext. 

 Součástí normalizačního ideologicko-výchovného podtextu muselo být prosazování 

myšlenek marxismu-leninismu. V dětech a mládeži se měl pěstovat respekt k socialistickému 

zřízení a tzv. internacionalismu. Nejednou ve vysílání zaznívala normalizační interpretace 

„krizového období“ druhé poloviny šedesátých let a hlavně pražského jara 1968. Též se 

vyzdvihoval Sovětský svaz a další socialistické země, mimo jiné jejich historie a význam. 

Dalším úkolem bylo vsugerovávat strach a nenávist ke kapitalistickému západnímu světu. 

Neustále se musely připomínat reálné i vymyšlené negativně vnímané poměry ve státech tržní 

ekonomiky. Nezapomínaly se zmiňovat údajné strasti tamních dětí, studentů a zejména dělníků. 
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Dělníkům byla věnována velká pozornost, a to nejen ve výchovných relacích, ale také třeba v 

rozhlasových hrách pro mládež. K vytváření značně propagandistického programu se nejvíce 

využívala pro režim důležitá politická výročí a události. Takovým ideovým působením se mělo 

dbát na to, aby z dětí a mládeže vyrostli neústupní podporovatelé režimu a jeho následovníci. 

Jak lze odvodit z událostí roku 1989, to se normalizátorům nepodařilo. 

 I již „ověření“ členové konsolidované Hlavní redakce pro děti a mládež, tak jako všichni 

tvůrci Československého rozhlasu, pracovali pod neustálým dozorem. Hlavním druhem 

kontroly byla autocenzura. Pracovníci věděli, že veškeré pořady musí být v souladu s určitými 

zásadami a snažili se proto kvůli obavám o svou kariéru z nich nevybočovat. Také byl zaveden 

systém vzájemné kontroly v rámci dílčích redakcí a hlavní redakce. Za veškerou její činnost 

zodpovídal šéfredaktor. Existoval také systém pravidelného měsíčního hodnocení vysílaného 

programu za účasti všech členů hlavních redakcí. HRDM byla navíc jednou z těch redakcí, 

které musely povinně kromě měsíčních, týdenních a denních plánů vysílání vypracovávat i 

roční plány. Mimo to vedení v rozhlase nastolilo povinnost vytváření tematických plánů všech 

programů. 

 Značnou kvalitu měl umělecko-slovesný program HRDM, na němž se podílely takové 

významné osobnosti jako Eva Košlerová, Karel Weinlich, Jan Berger, Ladislav Rybišar či 

Helena Philippová. Pohádková tvorba nebyla navíc ideologií po obsahové stránce téměř nijak 

zasažena. Stejně tomu bylo i u rozhlasových her pro děti. Složitější situace byla u mládežnické 

literárně-dramatické tvorby, která již zpravidla musela vštěpovat požadovaný světový názor. 

Nedělní pohádky a sobotní rozhlasové hry byly jedním z nejposlouchanějších programů 

sledovaného období a jejich nahrávky patří dnes právem do „zlatého fondu“ archivu Českého 

rozhlasu. 

 Také zpravodajsko-publicistický a výchovný program měl své významné a schopné 

zaměstnance, kteří si dokázali prosadit u dogmatického šéfredaktora zajímavější a přitažlivější 

formu relací. Jedním z nich byl Bohumil Kolář. Díky němu i dalším zdatným redaktorům se 

také navíc začaly vytvářet kolem přelomu sedmdesátých a osmdesátých let zajímavé, kvalitní 

a inovativní pořady, jako Kontakt či Domino. Právě rozhlasový klub Domino představoval 

jakousi „revoluci“ v  tvorbě pro děti. Předtím se totiž vytvářela jediná denní dětská relace – 

pohádky na dobrou noc od skřítka Hajaji. A najednou se začal pro děti pravidelně každý všední 

den vysílat přímo pro ně určený publicistický pořad, který si získal velkou oblibu, ba i mezi 

dospělými, pro pozoruhodné příspěvky, reportáže a zejména kamarádský přístup moderátorů 

k posluchačům. Velice hodnotnými a nápaditými projekty se staly dále speciální rozhlasové 
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edukativní akce pro první stupeň základních škol, které se realizovaly v rámci Vysílání pro 

školy. Ty by se nesporně mohly považovat za přínosné i z pohledu dnešní doby. Školáci si totiž 

skrze ně poutavou a opravdu originální formou osvojovali všelijaké znalosti z takových 

důležitých oblastí, jako jsou pravidla silničního provozu, první pomoc či zásady ochrany 

životního prostředí. Z dalších významných jmen publicistických a výchovných relací se může 

připomenout ještě kupříkladu Kamil Horák, Ladislav Hrzal, Boris Rieger nebo Josef Kleibl. 

 Když se Bohumil Kolář stal roku 1985 šéfredaktorem HRDM místo fanatického 

Dolejše, určitě byla většina členů redakce nadšená. V nové funkci začal tento zdatný a 

vynalézavý redaktor prosazovat v rámci možností uvolněnější tvorbu. To nebylo vedení 

rozhlasu vždy po chuti, ale muselo si být vědomo Kolářových schopností a toho, jak významně 

do dětského a mládežnického programu přispěl, a tak ho v pozici nechalo působit. Zajisté také 

díky jeho uvolněnějšímu řízení se Redakci mládežnické publicistiky naskytla ve druhé polovině 

osmdesátých let možnost vysílat poněkud kritičtější relace k tehdejší, především ekonomické, 

situaci. Již předtím se pracovníci této redakce trochu odchylovali od požadavků doby. A to tím, 

že především v živě moderovaném pořadu Vysílá studio mladých častokrát zaznívala taková 

populární hudba, která podle vedení nesplňovala ideová kritéria, a nejednou se proti ní 

zakročilo. Progresivita Redakce mládežnické publicistiky se naplno projevila skrze tvůrce 

relace Mikrofórum, tedy Ivana Jablonského, Danielu Sedlářovou a Ivana Rösslera, tím, že již 

20. listopadu 1989 navzdory zákazům shora informovali o policejním zásahu, který se 

uskutečnil na Národní třídě proti pokojným demonstrantům a dále se nebáli průběžně 

informovat o převratném dění ve společnosti. 

* 

 Ideologicko-výchovný podtext se musel vyskytovat téměř ve všech relacích a jeho 

„správnost“ byla pod neustálým dohledem. Ale i přes všeobecné působení ideologie nelze 

kompletně celý normalizační rozhlasový program pro děti a mládež jednoduše odsoudit. 

Většinou se z tohoto období vyzdvihuje rozhlasová dětská umělecko-slovesná produkce. Avšak 

schopní pracovníci Hlavní redakce pro děti a mládež nebyli jen mezi těmi, kteří vytvářeli 

umělecký program, nýbrž též mezi některými redaktory publicistických a výchovných pořadů, 

kteří se navzdory neustálému ideovému tlaku snažili vytvářet kvalitní a zajímavé relace či 

projekty. Především kolem přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se zrodily velmi hodnotné 

dětské i mládežnické publicistické pořady. Nesmí se také opomenout, že právě někteří 

progresivnější redaktoři mládežnické publicistiky, která spadala pod HRDM, byli 

z Československého rozhlasu prvními, kteří se během uvolňování v době tzv. přestavby přestali 
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bát být otevřenější a nasadili vůči určitým poměrům v Československu kritičtější tón. A též 

jako první z rozhlasu navzdory nesouhlasu vedení informovali posluchače o událostech 17. 

listopadu 1989. 
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APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19740904. Protokol o vysílání - Praha, 4. 9. 1974. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750107. Protokol o vysílání - Praha, 7. 1. 1975. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750127. Protokol o vysílání - Praha, 27. 1. 1975. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750128. Protokol o vysílání - Praha, 28. 1. 1975. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750129. Protokol o vysílání - Praha, 29. 1. 1975. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750130. Protokol o vysílání - Praha, 30. 1. 1975. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750227. Protokol o vysílání - Praha, 27. 2. 1975. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19750530. Protokol o vysílání - Praha, 30. 5. 1975. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19770504. Protokol o vysílání - Praha, 4. 5. 1977. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19770918. Protokol o vysílání - Praha, 18. 9. 1977. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19780903. Protokol o vysílání - Praha, 3. 9. 1978. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19781105. Protokol o vysílání - Praha, 5. 11. 1978. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19781121. Protokol o vysílání - Praha, 21. 11. 1978. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19790908. Protokol o vysílání - Praha, 8. 9. 1979. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19791015. Protokol o vysílání - Praha, 15. 10. 1979 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810107. Protokol o vysílání - Praha, 7. 1. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810320. Protokol o vysílání - Praha, 20. 3. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810407. Protokol o vysílání - Praha, 7. 4. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810605. Protokol o vysílání - Praha, 5. 6. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19810612. Protokol o vysílání - Praha, 12. 6. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19811210. Protokol o vysílání - Praha, 10. 12. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19811229. Protokol o vysílání - Praha, 29. 12. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19820104. Protokol o vysílání - Praha, 4. 1. 1982. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19820108. Protokol o vysílání - Praha, 8. 1. 1982. 
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APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19830518. Protokol o vysílání - Praha, 18. 5. 1983. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19831218. Protokol o vysílání - Praha, 18. 12. 1983. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19850519. Protokol o vysílání - Praha, 19. 5. 1985. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19851215. Protokol o vysílání - Praha, 15. 12. 1985. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19851217. Protokol o vysílání - Praha, 17. 12. 1985, 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19861006. Protokol o vysílání - Praha, 6. 10. 1986. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19880209. Protokol o vysílání - Praha, 9. 1. 1988. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: P19880603. Protokol o vysílání - Praha, 3. 6. 1988. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19770906. Protokol o vysílání - Vltava, 6. 9. 1977. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19790915. Protokol o vysílání - Vltava, 15. 9. 1979. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19820108. Protokol o vysílání - Vltava, 8. 1. 1982. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19860515. Protokol o vysílání - Vltava, 15. 5. 1986. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19861230. Protokol o vysílání - Vltava, 30. 12. 1986. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: V19871110. Protokol o vysílání - Vltava, 10. 11. 1987. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: HA27307/01. Vítězná cesta - 1. část, 1975. 

APF ČRo. AIS. Fondy. Kód: 523284. Zlatá zebra, 1980. 

APF ČRo. AIS. Fondy. Kód: 523302. Zlatá zebra, 1985. 

 

Zvukové prameny z Automatizovaného informačního systému (AIS) APF ČRo (seřazeno 

abecedně podle názvu záznamu): 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF16572. ABC docela malých doktorů (1/15) [zvukový 

záznam]. 12. 11. 1978. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF16744. ABC docela malých doktorů (15/15) [zvukový 

záznam]. 12. 11. 1978. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: CD12962/22. Dobrou noc, děti! [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: AF04173/1. Domino [zvukový záznam]. 
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APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: AF04175/1. Domino - Kufrování s Dominem [zvukový 

záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: AF01426. Hovoříme s rodiči 29.01.1976 – Dospívání 

s obtížemi [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF21871. Kontakt 24.10.1981 [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF21872. Kontakt 21.11.1981 [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF21875. Kontakt 13.02.1982 [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF21874. Kontakt 27.02.1982 [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF14658. Květy republiky [zvukový záznam]. 1975. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF15249. Meteor 01.11.1975 - 1. pás [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: 716479. Noční linka Mikrofóra [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM181391. Otvírání studánek - 1. část [zvukový 

záznam]. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM177228. Otvírání studánek - 12. část [zvukový 

záznam]. 1981. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: DF15200. Pionýrská jitřenka 10.05.1974 [zvukový 

záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: ACZ01010/2. Rozhlasové noviny 01.06.1974 v 18:30 

[zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM176551. Studentský chlebíček [zvukový záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM179184. Studentský chlebíček - 16. část [zvukový 

záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: VM179183. Studentský chlebíček - 17. část [zvukový 

záznam]. 

APF ČRo. AIS. Archiv. Identifikace: AF02198/6. Zazpívejte si s námi - Ach synku, synku 

[zvukový záznam]. 1979. 
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