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1 Předmluva 
Časově krátké období druhé republiky, které můžeme orientačně vymezit         

29. zářím 1938, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda, a 15. březnem 1939, kdy 

došlo k okupaci zbytku území Čech a Moravy, bylo bohaté na radikální politické, 

ekonomické a kulturní změny. Radioujournal, Československé zpravodajství 

radiotelefonické, spol. s r. o., v dané době už představoval integrální součást 

československého kulturního života. Je proto jen logické, že se mu kulturní, politické 

ani ekonomické změny nevyhnuly.  

Vzhledem k rozsahu práce nebylo možné všechny tyto proměny rozhlasové 

společnosti detailně postihnout. Máme-li ovšem hodnotit proměny Radiojournalu 

v daném období ve vztahu k celé společnosti, pak nejdůležitějším měřítkem se stane 

vysílaný program. Přestože docházelo k výrazným programovým posunům, především 

v oblasti žurnalistického programu, nebyly tyto proměny charakterizovány či 

determinovány výraznými změnami správními. Už z tohoto důvodu věnujeme 

organizačním úpravám, které v rozhlase v daném období proběhly, méně prostoru.  

Vývoj, který prodělal rozhlasový program za druhé republiky, má svá východiska 

už v polovině třicátých let dvacátého století. V naší práci jsme se proto nemohli vyhnout 

časovým přesahům hlouběji do třicátých let.  

Téma československého rozhlasového vysílání konce třicátých let minulého století 

bylo už dříve přehledově zpracováno, ale vždy se jednalo o části komplexnějších prací, 

ať už historických, nebo teoretických. Snažili jsme se proto najít další archivní zdroje, 

které by podtrhovaly základní charakterizační rysy daného období. Není naším cílem 

předložit vyčerpávající souhrn informací, nýbrž dokreslit už existující obraz, zpřesnit jej 

pomocí konkrétních příkladů a na nich dokumentovat proměny, kterými rozhlas 

v daném období prošel. 

V naší práci jsme se záměrně nezabývali problematikou odborných rozhlasů. Jako 

takové stály mimo strukturu vlastní rozhlasové společnosti a podléhaly zcela jiným 

vlivům, než pražská centrála Radiojournalu. Jejich napojení na politické strany a 

autonomní fungování představují samostatnou kapitolu, která vyžaduje podrobnější 

výzkum. 

V druhé kapitole naší práce přibližujeme ve stručném nástinu historické 

souvislosti, které vytvářejí rámec pro další studium Radiojournalu v daném období. 

Chceme tu podat shrnutí nejpodstatnějších událostí, které se později promítly také do 
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dění v rozhlase. Zajímají nás především výsledky daných historických událostí 

(okupace Sudet), které nějakým způsobem ovlivnily rozhlas (ztráta pohraničních 

vysílačů). Uvádíme však také obecnější informace, které dokreslují celkovou atmosféru 

v ČSR těsně před druhou světovou válkou. Politické klima mělo totiž zpětný vliv na 

kulturu (uzavření Osvobozeného – Spoutaného divadla) a obecně na celou společnost. 

Třetí kapitola práce je věnována vztahu rozhlasu a společnosti. Dané období 

charakterizuje zvýšený zájem o aktuální témata. V okolních nedemokratických státech 

byla rozhlasová propaganda běžnou praxí, nicméně Československo si problém 

ovlivňování veřejného mínění uvědomovalo pomalu. Z tohoto hlediska je nejdůležitější 

vysílání na krátkých vlnách, určené pro zahraničí. Jeho význam se přesto mnohdy 

přeceňuje.  

V další, tedy čtvrté kapitole, se zaměřujeme podrobněji na vysílaný program. 

Členíme jej primárně na hudební, slovesný a přednáškový v souladu se strukturou 

tehdejšího Radiojournalu. Zvláštní pozornost si ale zaslouží žurnalistický program, 

který v daném období obohatily nové žánry, a program vysílání na krátkých vlnách do 

zahraničí. 

Poslední pátá kapitola hledá vzájemné vztahy rozhlasové techniky a vysílaného 

programu. Rozhlas, jako elektronické médium, nemůže fungovat bez sítě vysílačů a 

další potřebné techniky, bez níž by se sdělení vůbec nedostalo k příjemci. Novinky 

v rozhlasové technice se kryjí s daným obdobím více méně shodou okolností. Historické 

souvislosti však napomohly rozšíření některých z nich. Právě v době těsně před druhou 

světovou válkou je předznamenána technická podoba poválečného vysílání. 

Strukturování jednotlivých kapitol je do značné míry závislé na získaném 

materiálu. Jako primární zdroj informací nám sloužily archivní materiály, především 

bývalého Ministerstva pošt a telegrafů, dochované v Národním archivu v Praze. 

 

* * * 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu práce PhDr. Josefu Maršíkovi, 

CSc., za cenné rady týkající se zpracování tak obsáhlého tématu. Můj dík patří také 

pracovníkům Národního archivu v Praze za trpělivou pomoc s vyhledáváním archivních 

pramenů a zaměstnancům Archivních a programových fondů Českého rozhlasu za 

zprostředkování autentických zvukových záznamů z let 1938 – 1939.  
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1.1 Uspořádání textu a použité zkratky 

Text práce je členěn do čtyř hlavních tematických kapitol, které se postupně 

věnují historickým souvislostem v daném období, organizaci rozhlasového vysílání a 

jeho vztahu ke společnosti, rozhlasovému programu a konečně dobové rozhlasové 

technice. 

Doslovné citace jsou v textu vyznačeny kurzívou. Odkazy na prameny a 

literaturu uvádíme na příslušné stránce pod čarou. 

V textu se objevují následující zkratky: 

 

BBC British Broadcasting Corporation  

ČRo Český rozhlas 

ČSR Československá republika 

ČTK Československá tisková kancelář 

FCC Federal Communications Commission 

HSLS Hlinkova lidová strana 

KSČ Komunistická strana Československa 

MNO Ministerstvo národní obrany 

MPT Ministerstvo pošt a telegrafů 

MV Ministerstvo vnitra 

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

NA Národní archiv Praha 

NSP Národní strana práce 

PMR Předsednictvo ministerské rady 

RCA Radio Corporation of America 

SNJ Strana národní jednoty 

 

 

Název Radiojournal používáme v textu také jako synonymum pro rozhlas 

vysílající na území bývalého Československa. Vzhledem k tomu, že po celou 

sledovanou dobu byl oficiální název rozhlasové společnosti Radiojournal, nerozlišujeme 

důsledně deklarativní změnu názvu společnosti v prosinci 1938 na Česko-Slovenský 

rozhlas. 
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2 Hledání nové identity státu a národa 
V září roku 1938 se Československá republika ocitla v komplikované 

mezinárodně politické situaci. Mnichovská dohoda v podstatě znamenala definitivní 

průlom do versailleského systému. Stát, který byl jeho produktem a spoléhal na jištění 

západních spojenců, se tak ocitl ve zmatku a neklidu. Mnichovská dohoda zpochybnila 

integritu československé státnosti, ale také masarykovskou ideu československého 

národa. V době krize pomnichovské republiky výrazně vzrostly odstředivé snahy 

Slováků, které vyvrcholily vznikem Slovenského státu 14. března 1939. Vnitropolitická 

situace ovlivnila také tehdejší Radiojournal, a to jak jeho organizační strukturu, tak 

program. 

  

2.1 Situace ČSR v roce 1938 - 1939 

Mezinárodní tlak vyvíjený na ČSR byl v této době značný. Západní spojenci 

prosazovali až do poslední chvíle politiku usmiřování Německa a jeho spojenců. V noci 

z 29. na 30. září 1938 tak stála politická reprezentace ČSR před závažným rozhodnutím. 

Bránit integritu státu proti útoku Třetí říše silou by znamenalo nejen zoufalý boj, ale 

především nepodrobení se mezinárodním smlouvám (Mnichovské dohodě). 

Československo by se tak stalo bezprostřední roznětkou válečného konfliktu. Toho se 

také obávala politická reprezentace ČSR, a proto nadiktované podmínky přijala. 

 Pro stát, který měl oslavit dvacáté výročí svého trvání, to znamenalo zásadní 

změnu. Postoupení Sudet Třetí říši přineslo ekonomické, demografické, ale i dopravní 

problémy. Při stanovování nových hranic ČSR hrály roli de facto irelevantní argumenty. 

Německé okresy byly stanoveny podle sčítání obyvatelstva v roce 1910.1  

Na nových hranicích pracovaly nezávisle dvě komise, německá a česká, které si 

vyměňovaly memoranda obsahující návrhy vymezení nových hranic. Za českou stranu 

pracoval na přípravě těchto memorand A. Heidrich a tehdejší prezident Nejvyššího 

statistického úřadu A. Boháč. Česká strana využívala jako podklady pro memoranda 

především statistické údaje, rozbory odborníků z oblastí hospodářství, dopravy a 

vojenství. Tato memoranda měla zmírnit neúměrné požadavky ze strany Třetí říše. 

Na německé straně pracovali na memorandech především generálové a sudetští 

Němci. Komisi vedl baron H. von Richthofen. Československá argumentace však 

                                                 
1 Viz GEBHART, J., KUKLÍK, J. Druhá republika 1938 – 1939: svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004. s. 19. 
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nebyla akceptována ani Francií, ani Velkou Británií. K Říši byla připojena více než 

stovka českých obcí na Jilemnicku, Českodubsku a Chodsku.2 

Územní požadavky vyslovilo také Polsko a Maďarsko. Podmínky stanovené 

polskou stranou byly vysloveně konfrontační a můžeme je považovat za ultimativní. 

Jejich nesplnění by znamenalo otevřený vojenský střet. ČSR proto polským 

požadavkům také ustoupila. 

Maďarsko si nárokovalo území části Slovenska a Podkarpatské Rusi. Zabrané 

území bylo posléze upraveno vídeňskou arbitráží na počátku listopadu 1938. 

Obranná politika ČSR, vázaná na západní spojence a především Francii, tedy 

jednoznačně selhala. Naše práce si však neklade za cíl popisovat mezinárodně 

politickou situaci, ale její vliv na vnitřní poměry ve státě. 

  

2.1.1 Změna systému politických stran ČSR 

Zábor pohraničí postupně proměnil také vnitřní poměry v ČSR. Dosavadní systém 

pluralitní liberální demokracie v podstatě skončil spolu s Mnichovskou dohodou, a 

politikové se snažili najít východisko z nastalé situace. 

Vnitřní poměry v ČSR v té době jsou charakterizovány postupnou radikalizací 

nejen politické reprezentace, ale také obyvatelstva. Příliv uprchlíků, vysídlených ze 

zabraných území, byl jednou z hlavních příčin postupné destabilizace. Záhy po 

Mnichovu se objevily snahy o hledání viníka této situace. 

Pravá část politického spektra dávala vzniklou situaci za vinu politickým silám 

soustředěným kolem Hradu a také tehdejší vládní koalici. Právě skupina Hradu 

představovala po celou první republiku symbol parlamentního demokratického systému 

a z něj vyplývajícího způsobu vlády. Kritika ze strany pravice záměrně zamlčovala, že 

na politické situaci má svůj velký podíl vliv velmocí. To, že se záměrně opomíjely, 

zastíraly a přecházely rozhodující vnější mezinárodně politické vlivy, role západních 

appeaserů a zvláště hitlerovského Německa při přijetí mnichovského řešení vyplývalo 

z obav, že „nová“, okleštěná republika při nepříznivé konstelaci nemusí dosáhnout 

garancí nových hranic, a z řady důvodů se proto považovalo za nevhodné až netaktické 

dráždit velmoci.3   

                                                 
2 Tamtéž. s. 23. 
3 Tamtéž. s. 38. 
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Mezinárodní situace, kterou jsme v hrubých rysech nastínili na začátku kapitoly, 

tak bezprostředně ovlivnila vnitropolitickou situaci v ČSR. Obavy o zajištění republiky 

vyslovil například předseda nejsilnější pravicové republikánské strany (agrární) Rudolf 

Beran. Agrární strana určovala směr politiky prakticky po celou první republiku a 

neztratila svůj vliv ani v období po Mnichovu. Agrárníci se také záhy chopili iniciativy. 

Ve společnosti postupně převládl názor, že za současnou krizi státu mohou 

předchozí koaliční vlády, které upřednostňovaly stranický princip nad blahem státu. 

S kritikou předchozích systémů vlády začal Polední list Jiřího Stříbrného. Požadoval 

nové lidi do politiky a volal i po změně způsobu vlády a uspořádání moci. Podobný 

názor společnost postupně přijala, ovšem samotným hybatelem politických změn, které 

se někdy označují jako podzimní revoluce, se staly nacionálně konzervativní síly.4 

V této situaci odstoupil také jeden ze symbolů politiky Hradu, prezident Edvard 

Beneš.5 Radiojournal odvysílal jeho projev 5. října 1938. Beneš se v projevu rozloučil 

s republikou, ale také připomněl, že oběť ČSR světovému míru nebyla úměrná a 

spravedlivá.6 Na jeho rozhlasový projev reagoval následující den také tisk.7   

Podle představ projektantů nové moci měla vzniknout jedna velká strana vládní a 

vládnoucí. Již zmíněný Rudolf Beran dovedl agrárníky do čela formování nové strany, 

která později dostala název Strana národní jednoty (SNJ). Agrárníci se tak dostali do 

výhodné pozice. Na rozdíl od jiných bývalých koaličních stran bezprostředně 

ovlivňovali následující politický vývoj druhé republiky. Přechod od kritizované koalice 

se jim podařil především díky obratné mediální politice (např. časopis Venkov) a díky 

osobnosti předsedy Berana.  

Ve SNJ se koncentrovaly především pravicové strany. Ovšem proces jejího 

formování byl velmi zdlouhavý. Navíc strany, které vstupovaly do SNJ nebyly vnitřně 

jednotné, dělily se na různé frakce. Platí to zejména pro stranu lidovou a národně 

socialistickou.8  

Ze sjednocovacího procesu byly vynechány strany z levé části politického spektra. 

Extrémní levice (KSČ) byla záhy po Mnichovu zakázána Syrového vládou, takže 

zbývala v podstatě jenom sociální demokracie a další menší levicové strany. Ty se 
                                                 
4 Tamtéž. s. 39. 
5 Viz TOMÁŠEK, Dušan. Deník druhé republiky. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1988. s. 33. 
6 Kromě doslovných přepisů v tisku se dochoval také zvukový záznam projevu v archivu ČRo. Archivní a 
programové fondy ČRo. Číslo pásu AF 130/8. Čas 11:35. E. Beneš – abdikační projev při odstoupení 
z úřadu prezidenta republiky. 
7 Viz Příloha I 
8 Viz GEBHART, J., KUKLÍK, J. Druhá republika 1938 – 1939: svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004. s. 50 - 60. 
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soustředily v Národní straně práce (NSP). Mezi její zakládající členy patří tehdejší 

předseda Československé sociálně demokratické strany dělnické Antonín Hampl. NSP 

byla od začátku projektována jako konstruktivní opozice k vládní SNJ. V praxi to 

znamenalo, že se zřekla veškerých internacionálních kontaktů a vrátila se ke konceptu 

národní zodpovědnosti. V tomto smyslu měla také probíhat výchova jejích členů.9 

Politický systém druhé republiky se zcela lišil od předcházejícího období. Namísto 

pluralitní demokracie se v kritických dobách zformovala jedna vládní strana (SNJ), 

kterou měla kontrolovat konstruktivní opozice (NSP). Druhá republika tak definitivně 

opustila liberální koncept a nastoupila cestu tzv. autoritativní demokracie.   

 

2.2 Kritickým bodem je Slovensko 

Myšlenka autoritativní demokracie s sebou přinesla také centralizaci moci. 

Takový systém vlády však mohl vyhovovat na zbytku území Čech a Moravy. Na 

Slovensku zavládly v té době tendence zcela opačné. 

Politický život na Slovensku reprezentovala především HSLS. V jejím pojetí byla 

Mnichovská dohoda útokem proti hegemonii Čechů. A Slováci také okamžitě využili 

oslabení republiky a prosadili vytvoření slovenské autonomní vlády, která však neměla 

oporu ve stávajícím právním řádu ČSR. Případného německého vpádu do republiky 

chtěla luďácká reprezentace využít k pokusu o odtržení Slovenska a o jeho eventuální 

přičlenění k Polsku.10 Stabilita Slovenska však byla podmínkou stability celého státu.      

V roce 1938 se pokusil vyřešit situaci prezident Beneš, který navrhoval, aby se 

občané mohli svobodně hlásit k národnosti české, slovenské anebo československé. 

Jeho návrh akceptovaly slovenské koaliční strany, ale HSLS měla už v té době mnohem 

vyšší požadavky. Na Slovensku měla být jedinou úřední řečí slovenština, mělo 

vzniknout zvláštní ministerstvo pro správu Slovenska (vedené a obsazené Slováky) a 

pražská vláda měla uznat kompetence slovenského sněmu. Všechny úpravy měly 

garantovat ústavní zákony. 

Většina požadavků HSLS byla nakonec po složitých jednáních akceptována 

zákonem o autonomii Slovenskej krajiny, který byl včleněn do Sbírky zákonů a nařízení 

státu česko-slovenského. Podobně byla zvláštním zákonem upravena i správa 

Podkarpatské Rusi. 

                                                 
9 Viz tamtéž. s. 61 - 73. 
10 Tamtéž. s. 73. 
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Slovenské požadavky se však podařilo korigovat. Centrální úřady byly silnější, 

než si Slovenská strana přála. Oproti návrhu byly z konečného znění zákona vypuštěny 

pasáže, podle kterých by Slovensko mohlo samostatně uzavírat mezinárodní smlouvy, 

nedošlo ani k odškodnění Slovenska za hospodářskou újmu způsobenou v době 1918 – 

1938.  

Z ČSR se stalo přijetím těchto zákonů Česko-Slovensko. Jeho správa byla 

atypická, protože české národní orgány zatím nevznikly. Zbytek Čech a Moravy 

spravovaly orgány bývalé československé republiky, na Slovensku vznikly 

samosprávné národní orgány. 

Autonomní orgány Slovenska okamžitě radikalizovaly politické poměry, a 

položily základ pozdějšího totalitního režimu jediné strany. Postupné rozvolňování 

svazků Čech a Moravy se Slovenskem vedlo až k jeho osamostatnění a vzniku 

Slovenského státu.11 

 

2.3 Politika vstupuje do médií 

Vnitropolitická situace se promítla i do politiky aplikované vůči médiím. ČSR si, 

na rozdíl od sousedních totalitních států, uvědomila poměrně pozdě zásadní význam 

médií pro obranu státu. Německo vytvářelo na rozhlasových vlnách systematický tlak, 

který měl přesvědčovat posluchače mimo území Říše o potřebnosti a prospěšnosti všech 

jejích politických kroků.12 

Význam rozhlasu pro politiku ČSR dlouhodobě podceňovala. Bylo to způsobeno 

historickým vývojem rozhlasu u nás a převládajícím názorem, že rozhlasové vysílání je 

především kulturní instituce. Krizové období 1938 – 1939 však výrazně poznamenal 

stále se zvyšující vliv státu. Politika uplatňovaná vůči Radiojournalu do značné míry 

kopírovala vnitropolitické dění ve státě. 

V květnu 1938 byl rozhlas zaregistrován mezi podniky důležité pro obranu státu.13 

To zvýšilo zájem o rozhlasovou společnost. Zároveň vzrostl tlak ze strany ministerstva 

národní obrany (MNO), které chtělo rozhlasové vysílání ovlivňovat. 

                                                 
11 Viz tamtéž. s. 73 - 92. 
12 Význam rozhlasové propagandy vedené ze strany okolních nedemokratických států dokládají příklady 
v kapitole 3.1. Jako příklad promyšlené rozhlasové propagandy v rozhlasovém vysílání Třetí říše může 
sloužit např. dochovaný záznam projevu A. Hitlera po záboru Rakouska. Archivní a programové fondy 
ČRo. Číslo pásu AF 603/1. Čas 8:58. A. Hitler – projev při anexi Rakouska.   
13 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 
1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 96.   
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O rozhlas se začali živěji zajímat politikové. Jeho reorganizaci navrhoval i 

předseda agrárníků Rudolf Beran. Uvažovalo se dokonce o úplném postátnění rozhlasu. 

Pravicové strany se snažily z vysílání vytěsnit veškeré levicové tendence.14  

Do diskusí o reorganizaci vstoupil záhy další faktor, tím bylo Slovensko. 

Připravované změny v rozhlasové společnosti tak nakonec reflektovaly především 

změněnou vnitropolitickou situaci. Rozhlas zůstal i nadále v této době soukromou 

společností, ale jeho nezávislost byla spíše deklarativního charakteru.  

Decentralistické slovenské tendence se projevily v rozhlase poměrně záhy. V říjnu 

1938 vznikl Poradní sbor pro slovenský rozhlas. Nacházíme tu stejnou dvojkolejnost, 

jako v řízení samotného státu. Začíná pozvolný proces rozdělování rozhlasu, který 

vyvrcholil jeho reorganizací 28. prosince 1938, kdy vznikl, Česko-Slovenský rozhlas.15 

Počet členů jednatelského sboru dosáhl v té době deseti. Převládli zástupci 

ministerstev, jeho předsedou byl přednosta tiskového odboru PMR Jaroslav Dobiáš. 

Soukromé subjekty zastupovali pouze Ladislav Šourek a Miloš Čtrnáctý. K úplnému 

osamostatnění Slovenského rozhlasu pak došlo 14. března 1939. 

 

 

3 Radiojournal v době krize 
Kritické období let 1938 – 1939 výrazně ovlivnilo dění v Radiojournalu. Totéž, co 

znamenala pro stát ztráta území, znamenala pro rozhlas ztráta posluchačů. Problém 

představovalo také zabavení části technického vybavení.  

Do programu se v kritických dnech Mnichova promítla výrazná improvizace. 

V celé historii rozhlasu jsme tu poprvé svědky vysílání, které plně reaguje na aktuální 

společenskou situaci.  

 

3.1 Varovné hlasy předmnichovského období 

Vláda ČSR od začátku podceňovala význam rozhlasového vysílání pro formování 

veřejného mínění.16 Spokojila se s výběrem zpráv realizovaných státní ČTK. Tento stav 

vůbec nepřihlížel ke skutečnosti, že rozhlasové pořady (tedy i zpravodajské) musejí mít 

svou specifickou podobu. Zpravodajství ČTK nemohlo konkurovat propracovaným 

                                                 
14 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923 – 1939. 
Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. s. 61. 
15 Změna názvu společnosti se však nikdy nestala oficiální. Viz kap. 3.2.1 
16 Viz též kap. 2.3 
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propagandistickým relacím, které působily silně na formování mínění posluchačů.17 

Přitom varovné hlasy z pohraničí upozorňovaly na vliv zahraničních rozhlasů na našem 

území dlouhou dobu.  

Zahraniční rozhlasy, především německý a polský, vysílaly propagandistické 

pořady, které měly za úkol ovlivňovat obyvatelstvo ČSR právě v pohraničních 

oblastech. Tady se setkáváme se zajímavým, jaksi mimoděk vzniklým, fenoménem. 

Dosah cizích vysílačů (nepočítáme-li v to vysílání na krátkých vlnách) na naše území 

nebyl velký. Přesto pokrývaly přesně ta území, na kterých měly okolní státy zájem, tedy 

pohraniční oblasti. Rozhlasová propaganda byla v těchto místech účinná. Svědčí o tom 

četné dopisy dochované v archivu ČRo.18  

Důvodem úspěchu zahraniční propagandy byl její obsah. Vysílání Radiojournalu 

bylo v období relativního klidu (tedy ve druhé polovině 30. let 20. století) zaměřeno 

stále především na kulturní program a neposkytovalo výklad aktuálního politického 

dění. Politické zpravodajství podávané prostě konstatující formou ČTK tehdy již 

neodpovídalo společenským potřebám. V této souvislosti bylo z mnoha stran kritizováno 

zpravodajství ČTK jako naprosto nedostatečné. Ministerstvo zahraničních věcí 

doporučilo zřídit v RJ samostatné oddělení pro rozhlasové zpravodajství a politickou 

propagaci, které by sice bralo informace od ČTK, ale jinak by podléhalo TO PMR a 

MZV.19  Samostatné oddělení rozhlasového zpravodajství sice nevzniklo, ale později si 

tato skutečnost vynutila vznik nových rozhlasových pořadů. Zahraniční propaganda 

tedy neměla po většinu času na našem území žádnou protiváhu.  

Můžeme se jenom domnívat, proč vláda ČSR nevěnovala zahraniční propagandě 

větší pozornost. Od poloviny 30. let sílila varování, že liknavost v této věci může mít 

vážné následky, koneckonců tisk upozorňoval už od konce 20. let na skutečnost, že 

Německo staví podél svých hranic silné stanice, jejichž vysílací okruh zasahuje i české 

pohraničí. Tématem se stávala nedostatečná schopnost reakce ze strany 

československého rozhlasu a dále nutnost provádět pozitivní propagaci státu a jeho 

idejí.20 Ve vztahu k Radiojournalu svou roli sehrál také soudobý společenský a kulturní 

kontext. V původním pojetí byl rozhlas více kulturním statkem, než politickým 

                                                 
17 Viz už zmíněný záznam. Archivní a programové fondy ČRo. Číslo pásu AF 603/1. Čas 8:58. A. Hitler 
– projev při anexi Rakouska.   
18 Archivní fondy ČRo Praha, Korespondence s jednotlivci a různé, HM 29.    
19 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923 – 1939. 
Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. s. 57. Pozn. RJ – Radiojournal; TO PMR – tiskový odbor Předsednictva 
ministerské rady. 
20 Tamtéž. s. 57. 
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nástrojem. Naproti tomu v zahraničí, a zejména v Německu, už byl systém rozhlasové a 

obecně mediální propagandy dokonale propracovaný. 

 V pohraničních oblastech se přesto objevovaly hlasy, které varovaly před 

zahraničním vysíláním a snažily se o nápravu. Za všechny mluví dopis z roku 1935 

adresovaný PMR.21  

 

Kulturní rada pro širší Ostravsko jako krajské ústředí okresních osvětových sborů 

v Mor.Ostravě 

Věc: Rozhlasová propaganda na Těšínsku a Hlučínsku 

(…) 

… bylo jednáno o nutnosti náležité rozhlasové propagandy na Těšínsku a 

Hlučínsku. 

Poněvadž zahraniční rozhlas, polský a německý, v poslední době šíří svými 

pohraničními stanicemi na území Těšínska a Hlučínska zprávy úmyslně zkreslené, jež 

mají v obyvatelstvu těchto krajů vzbuditi smýšlení zahrocené proti naší státní 

svrchovanosti a vyvolati náladu, příznivou revisionistickým snahám našich sousedů, 

žádají na schůzi přítomní delegáti státní správu, zvláště presidium ministerské rady, 

ministerstvo školství a národní osvěty, ministerstvo vnitra a ministerstvo pošt, aby státní 

správa učinila opatření, jimiž by se této rozhlasové propagandě cizích stanic čelilo 

hlavně tím, že by tyto zprávy byly bezprostředně buď z rozhlasové stanice pražské, buď 

z ostravské, nebo z obou vypracovány a na pravou míru přiváděny. 

 Za tím účelem navrhují na schůzi přítomní delegáti pro ostravskou rozhlasovou 

stanici toto opatření: Nechť je pověřen úředník této odbočky PhC Rusínský, aby 

sledoval polský a německý rozhlas zvlášť pohraničních stanic a zjišťoval těmito 

stanicemi šířené zprávy shora uvedených tendencí. Na tyto zprávy nechť se z Ostravské 

odbočky co nejdříve odpoví. 

(...) 

 Za L.S. Kulturní rada pro širší Ostravsko jako Krajské ústředí okresních 

osvětových sborů v Mor. Ostravě. 

Předseda i jednatel podpis nečitelný  

 

                                                 
21 NA Praha, fond PMR, karton č. 3612. 
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V archivních materiálech se nám nepodařilo dohledat žádnou reakci 

československé vlády. 

Další příklad poměrně benevolentního přístupu státní správy k problematice 

rozhlasové propagandy nacházíme ve fondu MV.22 Kauza výčepního Arnošta Haibacha 

zaměstnávala státní orgány už v době, kdy byla mezinárodní situace ČSR vážná. 

Arnošt Haibach byl výčepní v Rozvadově. Vlastnil pouze soukromou koncesi na 

rozhlasový přijímač. Přesto ve svém podniku veřejně šířil německý program. Na 

anonymní udání šetřila celý případ příslušná četnická stanice. Po přezkoumání celého 

případu vydal okresní úřad v Tachově rozhodnutí o odnětí koncese. 

 

 Ministerstvu vnitra v Praze 

K tamějšímu výnosu podávám podle hlášení okresního úřadu v Tachově tuto 

zprávu: 

Arnoštu Haibachovi z Rozvadova byla odňata koncese na přijímací radiofonní 

stanici k návrhu okresního úřadu v Tachově a to z důvodu, že šířil závadný cizí 

rozhlasový program, pokud se týče v daném případě řeč říšského kancléře Hitlera. 

Ku podanému odvolání dal okresní úřad znovu záležitost přezkoumat, svědky 

vyslechnouti a podal ministerstvu pošt a telegrafů dobrozdání, že nemá důvod ke změně 

stanoviska. 

Se zřetelem k tomu však, že zjištěn byl pouze jediný případ, a to ještě šlo o řeč 

říšského kancléře, která i nyní naším rozhlasem byla přenášena, navrhuje zemský úřad, 

aby odvolání bylo příznivě vyřízeno. 

Za zemského presidenta: Dr. Vic v.r. 

 

Koncese na rozhlasový přijímač byla Haibachovi nakonec vrácena po intervenci 

sudetoněmecké strany. 

Celý případ dokládá, že problémy v pohraničí si nejintenzivněji uvědomovaly 

místní státní orgány. Nadřazené úřady navrhovaly mírnější postup, protože pro ně 

nebyla problematika pohraničí aktuální a vnímaly ji pouze v globálním pohledu a podle 

kritérií občanské společnosti, což v dané chvíli nebylo příliš účinné. 

Pro Radiojournal z toho vyplývá jednoznačný závěr. Společnost podléhala 

především vlivu centrálních orgánů, a tak reagovala v souladu s nimi poměrně pomalu. 

                                                 
22 NA Praha, fond MV (stará registratura), karton č. 4927. 
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Na požadavky vyslovené v dopise z roku 1935 začal rozhlas reagovat až v létě 1938, 

tedy v době bezprostředního ohrožení státu. 

 

3.2 Reorganizace posiluje v rozhlase byrokracii  

Zařazení Radiojournalu mezi podniky důležité pro obranu státu znamenalo 

zvýšení vlivu MNO na společnost. Zástupce MNO se od té doby pravidelně zúčastňoval 

zasedání jednatelského sboru společnosti. (Předtím byli zástupci ministerstva obrany 

zváni pouze k projednávání výjimečných otázek týkajících se bezpečnosti státu a měli 

jenom poradní hlas.) Na podzim roku 1938 přibyl v jednatelském sboru další člen, 

zástupce ministerstva obrany, s hlasovacím právem.  

Bylo by však zavádějící tvrdit, že stát předtím na Radioujournal neměl vliv. 

Rozhlas sice fungoval jako společnost s ručením omezeným, ale 51 % podílů patřilo 

státu.23 Zpravodajství dodávala státní ČTK, která byla pod silným vlivem vládní agrární 

strany po celé desetiletí. Odborné rozhlasy také často sloužily jako tribuny různých 

zájmových a profesních sdružení, napojených na politické strany.24 Nicméně je faktem, 

že s postupujícím vyhrocováním mezinárodní situace ve střední Evropě se zvyšoval tlak 

státu na rozhlas.  

Společnost se těmto tendencím příliš nebránila a sama například aktivně 

uplatňovala cenzurní opatření. Rozhlas předkládal ke schválení texty přednášek, 

přednášející byl navíc v průběhu svého projevu průběžně sledován. V případě, že by se 

odchýlil od předem daného textu, mělo být vysílání okamžitě přerušeno. Bezpečnostní 

opatření se stejně tak vztahovala na přijímání nových hlasatelů.25 Vnitřní represe, byť ji 

zaměstnanci akceptovali, však sama nemohla zlepšit to nejpodstatnější na rozhlasovém 

vysílání, tedy obsah programu.   

Jak uvidíme v následujících kapitolách o krátkovlnném vysílání, pozitivní 

propagaci ČSR nedokázal Radiojournal zajistit. Podle našeho názoru právě to bylo 

v dané mezinárodněpolitické situaci důležitější, než hladký vnitřní chod rozhlasové 

společnosti. 

 

 

                                                 
23 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 
1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 98.   
24 Viz tamtéž. s. 81 - 90. 
25 Viz ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923 – 
1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. s. 58. 
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3.2.1 Jak reformovat Radiojournal 

Politický tlak vyvíjený na rozhlas zesílil a objevily se dva hlavní proudy, které 

chtěly, každý svým způsobem, reformovat rozhlasovou společnost. Zástupci obou 

směrů vyslovovali shodný požadavek: zvýšit vliv státu na rozhlas. 

Návrhy vypracovalo MPT. Podle jednoho mělo dojít ke zvýšení kapitálového 

podílu státu až na 75 %, podle druhého návrhu pak měl být rozhlas zestátněn úplně. Po 

Mnichovu navíc přibyla aktuální otázka slovenského rozhlasového vysílání, které 

požadovalo stále širší autonomii.26 

Programovou autonomii přinesla slovenskému rozhlasu žilinská deklarace. 

Můžeme se o tom dočíst například ve vzpomínkách rozhlasového technika Karla 

Koníčka, který konstatuje, že se 6. října v Žilině dohodli Češi a Slováci na široké 

programové autonomii Slovenského rozhlasu. Organizačně ale zůstala společnost 

jednotná pro celou republiku.27 Také výroční zpráva Radiojournalu konstatuje, že se od 

daného data zaměřil slovenský rozhlasový program výhradně na reprezentaci a 

propagaci slovenské kultury a vysílal výhradně ve Slovenštině.28 

Dělení Radiojournalu na jeho jednotlivé národnostní složky pak pokračovalo, 

stejně jako se rozpadala prvorepubliková idea čechoslovakismu. Valná hromada z 28. 

prosince 1938 završila snahy o zvýšení vlivu státu na rozhlas a zároveň naznačila, 

jakým směrem se bude ubírat budoucí vývoj. Změnil se název rozhlasové společnosti na 

Česko-Slovenský rozhlas. Avšak než byl nový oficiální název zapsán do obchodního 

rejstříku, osamostatnil se 14. března 1939 Slovenský rozhlas. Tím se usnesení valné 

hromady 28. prosince 1938 stává bezpředmětné a podle dopisu ministerstva dopravy ze 

dne 11. května 1939 nastal návrat k dřívějšímu stavu podle usnesení vlády ze dne 6. 

března 1925.29 Od května 1939 se tedy rozhlas opět jmenuje Radiojournal. 

Zmíněná valná hromada přinesla ještě další změny v organizační struktuře. Zvýšil 

se počet členů jednatelského sboru, tedy výkonného orgánu společnosti. Napříště jich 

mělo být deset, z nichž osm zastupovalo stát (jednotlivá ministerstva). Předsedou sboru 

byl zvolen přednosta tiskového odboru PMR Jindřich Dobiáš.30 Zvolení státního 

                                                 
26 Viz tamtéž. s. 60. 
27 Viz KONÍČEK, Karel. Prožil jsem život v rozhlase. In Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu. Díl 4. Vyd. 1. 
Praha: Studijní oddělení Čs. rozhlasu, 1966. s. 130. 
28 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
29 Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
30 Viz ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923 – 
1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. s. 62. 
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úředníka do čela Radiojournalu znamenalo jednoznačné zvýšení státního vlivu na 

rozhlasovou společnost. 

   

3.3 Loudavá teta na krátkých vlnách       

Jak už jsme naznačili mělo, podle našeho názoru, pro obraz republiky v zahraničí 

zásadní význam vysílání na krátkých vlnách, které finančně podporovalo MZV. 

Krátkovlnné vysílání mělo dva úkoly – propagovat republiku (a to i formou podpory čs. 

exportu) a korigovat záměrné dezinformace ze strany fašistických států. 

Všechny tyto funkce krátkovlnného vysílání si státní orgány ČSR uvědomovaly 

pomalu. Krátkovlnný vysílač v Poděbradech dlouho fungoval jen ve zkušebním 

provozu.31 

Československé vysílání se zprvu setkalo v zahraničí s příznivým ohlasem, jak 

dokládá například dopis společnosti RCA datovaný 22. srpna 1936.32 

Spolehlivost experimentálního krátkovlnného vysílání pro zahraničí byla malá. Ve 

fondech MPT se dochovaly parafráze citací z dobového krajinského tisku v USA. 

Krajané označovali krátkovlnné vysílání rozhlasu jako loudavou tetku. Přezdívku si 

vysloužilo zejména svou malou pohotovostí. Můžeme proto shrnout, také na základě 

předchozích údajů, že Radiojournal reagoval jen velmi opatrně na aktuální problémy. 

 

3.3.1 Marné snahy o nápravu 

Problémy československého krátkovlnného vysílání se snažily příslušné orgány 

vyřešit, ale jejich práce nebyla efektivní. MZV sice spolupracovalo v této otázce s MPT, 

ale žádné zásadní nápravné kroky se v dochovaném materiálu nepodařilo dohledat. 

MZV vyžadovalo pravidelné zprávy od čs. zastupitelských úřadů, které hlásily 

kvalitu příjmu v různých oblastech. Zvolený postup můžeme považovat za jakési 

empirické měření, založené na osobním dojmu posluchačů.33 Úřady byly vybavené 

kvalitními přijímači, které dokázaly zachytit i velmi slabý signál. Většina našich 

krajanů, potažmo ani širší veřejnost,  však takovým vybavením nedisponovala, což ještě 

reálně snižovalo dosah krátkovlnného vysílání Radiojournalu. 

                                                 
31 Historie poděbradského vysílače je sama o sobě delší. Zprvu sloužil k přímému radiotelegrafnímu 
spojení na krátkých vlnách se Spojenými státy americkými. Viz přílohy II a III. 
32 Viz Příloha IV. 
33 Dokládají zprávy dochované v NA Praha. NA Praha, fond MPT, kartony č. 1292, 1294, 1296. 
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MZV pečlivě sledovalo ohlasy v krajanském tisku v USA a vypracovávalo z nich 

hlášení pro MPT. Narozdíl od poměrně optimistického pohledu Radiojournalu, zprávy 

v krajanském tisku nehodnotí vysílání nijak lichotivě. 

Ze shora řečeného vyplývá, že krátkovlnné vysílání bylo vnímáno už ve své době 

rozporuplně. Výroční zpráva za rok 1938 uvádí, že v dané době došlo k pravému 

rozmachu krátkých vln.34 Do jisté míry je to pravda, ale je nutné rozlišit dva rozdílné 

pohledy na celou věc. 

Z hlediska rozhlasové techniky napomohly rozšíření krátkých vln četné sportovní 

přenosy uskutečněné v průběhu roku, ať už ze zahraničí, nebo do zahraničí. Jako příklad 

můžeme uvést rozhlasové vysílání spojené s X. všesokolským sletem v létě roku 1938.  

Pro běžný provoz mělo však zásadnější význam právě vysílání do zahraničí. 

V tomto případě už nešlo o jednorázová spojení s určitými místy světa. Krátkovlnné 

vysílání Radiojournalu mělo za úkol oslovit co největší okruh posluchačů mimo území 

státu.  

Dopad vysílání na příjemce, tedy posluchače v zahraničí, se ve světle materiálů 

dochovaných ve fondu MPT jeví jako minimální. Přitom krajané vkládali do českého 

vysílání velké naděje. Mimo jiné pro ně vytvářelo citové pouto s domovem. 

Za všechny skeptické hlasy jmenujme dopis krajana E. Bezpalce z Texasu, 

datovaný 30. června 1938. V listě adresovaném Ladislavu Šourkovi si stěžuje, že 

československé vysílání překrývají často německé a britské stanice: 

 

(…) Pro mne a tisíce jiných, není vysílání OLR, obyčejným vysíláním, kdy 

zasedneme k přijímači jenom proto, abychom jsme „zabili“ čas!!!! Pro mne a tisíce 

jiných je vysílání OLR svátkem. JE TO TO JEDINÉ, CO ZDE PŘI TÉ SKÝVĚ CHLEBA 

MÁM!!!35 

 

Vysílání pro Severní Ameriku však nerušily jenom německé a britské vysílačky. 

Konkrétně v Texasu rušila příjem vysílačka v Schenectady W2XAD, patřící koncernu 

General Electric. Pracovala na základě povolení FCC s výkonem 100 kW. O frekvenci 

požádala dříve než Radiojournal, takže v tomto případě bylo rušení způsobeno špatnou 

                                                 
34 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
35 Doslovný přepis části dopisu dochovaného v NA Praha. NA Praha,  fond MPT, karton č. 1294.   
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distribucí frekvencí mezi jednotlivé státy. Radiojournal proto začal se stanicí vyjednávat 

o vzájemné časové harmonizaci vysílání.36 

Kritické dopisy jednotlivců jsou spíše ojedinělé. Ohlasy nacházíme v krajinském 

tisku. Ve fondu MPT se dochovala hlášení, která shrnují obsah článků o krátkovlnném 

vysílání Radiojournalu.37 

 

„Svornost“ 12.X.1937 /Herold/ (…) V Americe kolují už četné vtipy na „Loudavou 

tetku“ /čsl. Krátkovlnný rozhlas/ a poznámky, jako: „Když to neumějí, proč to nenechají 

Baťovi?“ 

*** 

„Svornost“ 2.XI.1937 píše, že vysílání 1.XI. bylo zpočátku velmi jasné, ale již po 

15 min. zaniklo. Kubu, Německo, Kanadu bylo slyšet bezvadně. 

(…) 

„S čsl. rozhlasem to jde s kopce“, píší krajané, ač mnozí z různých důvodů budou 

psát do Prahy, jak krásně a jasně slyšeli toho a toho dne. Nechceme udílet čsl. rozhlasu 

rady technického rázu. To je jejich věcí a záležitostí odborníků, ale faktem zůstává, že 

ve dnech, kdy čsl. rozhlas je těžko slyšitelný, německé, anglické aj. evropské stanice 

bylo slyšet zpravidla velmi jasně. Je pravda, že jsou o hodně silnější, ale to naše 

fanoušky nezajímá. 

(…) 

Ani o výběru zpráv nemůžeme říci mnoho pochvalného. Mnohdy čekáme na 

„autentickou“ zprávu o té či oné věci, kterou německý rozhlas nebo německy 

inspirované americké listy vytrubují o nás do světa, ale čsl. rozhlas buď selže, nebo 

zarytě mlčí.38  

 

Poslední konstatování musíme považovat za nejzávažnější. Uváděné technické 

problémy byly sice závažné, ale rozhlasoví pracovníci byli limitováni dostupnou 

technikou a mohli jenom těžko udělat víc. Rozhlas však jednoznačně nedokázal využít 

potenciálu, který mu krátkovlnné vysílání poskytovalo. 

Neschopnost reagovat na zpravodajství cizích stanic (vzhledem k totalitnímu 

režimu v Německu můžeme zjednodušeně mluvit o propagandě) představovala pro 

                                                 
36 Agenda kolem celé kauzy se dochovala v NA. NA Praha, fond MPT, karton č. 1294. 
37 NA Praha, fond MPT, karton č. 1296. 
38 Kopie citovaných dokumentů jsou součástí Přílohy V. 

 21



mnohé krajany, a šířeji zahraniční posluchače, zklamání. Postup Radiojournalu zároveň 

poškozoval obraz republiky v zahraničí a ještě před Mnichovem nahrával 

nedemokratickým režimům. 

Krátkovlnné vysílání bylo po 15.3.1939 výrazně omezeno. Vysílaly se pouze  

3 hodiny programu v noci. Skladba byla jednoduchá, zprávy ČTK a hudba (mnohdy 

reprodukovaná). Posluchači si pravděpodobně omezení vysílání ani nepovšimli.   

 

 

4 Nástin rozhlasového programu 
Během roku 1938 byly svolány dvě celostátní programové konference. „Jarní“ 

XX. programová konference se konala ve dnech 6. až 8. dubna v Jevanech a „letní“ 

XXI. programová konference ve dnech 1. až 3. června v Pardubicích. Na měsíc září 

svolána do Plzně programová konference „podzimní“, ke které však pro politické 

události nedošlo.39  

Výroční zpráva Radiojournalu za rok 1938 lapidárně shrnuje události, které měly 

jinak mnohem komplikovanější průběh. 

Na rok 1938 připadalo dvacáté výročí trvání ČSR. Rozhlas se rozhodl věnovat mu 

velkou pozornost zejména ve svém hudebním programu. V podobném duchu pracovalo 

také přednáškové oddělení. Program připravovaný ve slovesném a reportážním oddělení 

reagoval na nastalé politické události pružněji.  

Rekonstruovat improvizovaný program zejména ze září a října 1938 je v podstatě 

nemožné. Z dochovaných materiálů však jednoznačně vyplývá, jak velký společenský 

význam mělo rozhlasové vysílání v tomto období. 

 

4.1 Hudební program  

Hudební program připravovaný v pražském studiu Radiojournalu představoval 

v původním záměru monumentální oslavu československé státnosti. Cyklus k 20. výročí 

existence ČSR měl dvě základní ideové linie.  

Předně to byla snaha vyzvednout myšlenku národní soběstačnosti a energie 

uváděním děl českých autorů. Nový rok také symbolicky otevřela Janáčkova Vojenská 

symfonieta. Ve stejném duchu se neslo květnové operní pásmo s názvem Vlast volá. 

                                                 
39 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
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Připravované skladby českých autorů se uplatnily také v kritických zářijových dnech, 

ale rekonstrukce programu z tohoto období je obtížná. Výroční zpráva Radiojournalu 

přímo uvádí, že program byl improvizován ze dne na den.40  

Druhou základní ideou pro výroční rok 1938 bylo ukázat vyspělost a technickou 

dokonalost československých interpretů. Do této programové linie zapadala realizace 

náročných oper. Jmenujme alespoň operu Kryštof Kolumbus Daria Milhauda nebo 

Peleas a Melisandra Claudia Debussyho. Volba děl nebyla náhodná. Jejich provedením 

se rozhlas přihlásil k určitému směru kulturního vývoje v Evropě. V kontextu cyklu, 

který měl být oslavou existence demokratického státu, to znamenalo potvrzení 

dosavadních kulturních hodnot a především jejich pochopení, deklarované bezchybnou 

a špičkovou interpretací.41 

Tuto část hudebního programu zřetelně poznamenaly následující politické 

události. Národ se v ohrožení obrátil do sebe, do své národní kultury, která byla ještě 

silně pod vlivem obrozeneckého stereotypu. Rozhlas jako katalyzátor našeho vztahu 

k západním společnostem tedy neuspěl.  

I když se realizovala pouze část hudebního záměru pražského studia, statistické 

shrnutí přesto uvádí: Praha I vysílala 34 oper, z toho 7 ze studia, 26 z Národního divadla 

a 1 z Valdštejnské zahrady. Praha II vysílala 10 oper, z toho 5 ze studia, 4 z Německého 

divadla a 1 přenosem z Říma. 

Pražský rozhlasový symfonický orchestr měl 72 členů, provedl 155 koncertů a 

zkoušel celkem 1141 hodin.42 

Hudební program brněnského studia měl poněkud odlišnou podobu. Tradičně se 

zaměřoval na širší hudební spektrum. Své místo tu našla jak hudba lidová, tak i soudobá 

populární hudba. Nechyběla pochopitelně ani symfonická hudba. 

Brněnské studio věnovalo zvláštní pozornost dílu Leoše Janáčka, protože na rok 

1938 připadlo 10. výročí jeho úmrtí. K brněnskému orchestru byl po Mnichovské 

dohodě připojen moravskoostravský, takže orchestr měl celkem 60 členů.43 

Slovenská studia Radiojournalu už po celý rok 1938 výrazně podporovala 

slovenskou kulturu. Snaha Slovenska o širokou tvůrčí autonomii se v průběhu roku 

stupňovala. Bratislavské studio tak vyrábělo na konci roku 1938 až 80 % původního 
                                                 
40 Viz tamtéž. 
41 Viz např.: JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. 
Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 139 - 140. 
42 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
43 Viz tamtéž. 
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programu. Přebíralo pouze pražské zpravodajské relace, které však později nahradily 

také původní relace.44 

Hudební program ovlivnila také dokonalejší rozhlasová technika, zejména 

nasazení magnetofonů (ve větší míře až po 15.3.1939). Přesto byl největší důraz kladen 

na produkci živé hudby. Živé vysílání znamenalo v dané době nejen symbol vysoké 

umělecké kvality, ale také solidnosti stanice. Pouhá reprodukce gramodesek (byť 

s klasickou hudbou a kvalitními interprety) byla považována za umělecky méně 

hodnotnou. 

Stejný názor převládal například v USA. Zdejší systém vysílání se sice markantně 

lišil od stavu ve většině evropských zemí, ale přesto i tady vládla rozhlasovému vysílání 

v takzvaných „zlatých časech rádia“ živá hudba. Prováděly ji většinou jazzové 

orchestry. Americkému systému vysílání, založenému na komerci, vládly především 

populární žánry.  

Skladby jazzové nebo jazzem ovlivněné vycházely v široké míře na 

gramofonových deskách. V komerčním systému vysílání by bylo jistě výhodnější použít 

do vysílání záznam. Přesto se tak nestalo. Prvotním důvodem byla nízká technická 

kvalita reprodukované hudby. Postupem času se stal z živé reprodukce charakterizační 

znak stanice. V USA byla živá hudba znakem solventnosti vysílací společnosti.45  

K podobným závěrům došli také evropští vysílatelé. Vzhledem k systému 

financování rozhlasového vysílání v Evropě se stala produkce živé hudby spíše 

symbolem spolehlivosti a věrohodnosti stanice. Komerční zájmy tu nehrály roli, a proto 

můžeme za společného jmenovatele hodnocení živé hudby ve vysílání považovat 

především nízkou technickou úroveň zvukového záznamu v počátcích rozhlasového 

vysílání. 

Bez ohledu na společenský kontext a financování byla na konci 30. let 20. století 

upřednostňována živá hudba, jako jedno z kritérií ať už solventnosti (USA) nebo 

věrohodnosti (Evropa). V závislosti na tomto faktu se také organizovalo vysílání, ať už 

bylo komerční nebo placené z jiných zdrojů.   

       

 

 

                                                 
44 Viz kap. 3.2.1 
45 Podrobněji SMULYANOVÁ, Susan. Selling Radio: The Commercialization of American Broadcasting 
1920 – 1934. Washington, Londýn: Smithsonian Institution Press, 1994. 223 s. 
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4.2 Slovesný program 

Odbor slovesného umění a zpravodajství byl v uplynulém časovém období nucen 

přizpůsobovat se pružně a pohotově všem změnám a událostem, které zasáhly obzvláště 

pronikavě do na oblasti informační a propagační.46  

Slovesný program prošel v průběhu roku 1938 zásadní proměnou. Nejdůležitější 

bylo postupné koncipování vlastního zpravodajsko-publicistického směru ve vysílání. 

Zpravodajství ČTK se ukázalo jako nevyhovující rozhlasovým potřebám, přestože se 

počet zpravodajských relací pohyboval kolem 10 – 12 denně. Nedostatečnost 

zmiňovaného zpravodajství potvrzují i četné dopisy uložené v rozhlasovém archivu.47  

Kritické ohlasy se shodují v názoru, že zpravodajství ČTK není pro rozhlas 

vhodné už svým podáním, protože jde o pouhé neživé čtení. Problém představovalo i 

řazení zpráv, které byly v pojetí ČTK postavené náhodným výběrem, takže pro 

posluchače bylo obtížné rozlišit důležitost konkrétní zprávy. 

Shrňme tedy, že zpravodajství, které nabízel rozhlas na konci 30. let minulého 

století, obsahově neodpovídalo potřebám dne, ale ve svém důsledku neodpovídalo ani 

formálně. Ač byl rozhlas v jiných oblastech rozvinutý, oblast publicistiky a 

zpravodajství stála mimo celou rozhlasovou strukturu. Způsobil to především státní 

monopol na zpravodajství realizovaný prostřednictvím ČTK48, a pak také už zmíněné 

pojetí rozhlasu jako společenské a kulturní instituce. 

Rozhlas se přesto snažil na požadavky posluchačů reagovat. Vzniklo tzv. Okénko. 

Pořad se vysílal každý den po večerních zprávách ČTK. Hlavní tvůrce tohoto 

programu, z počátku desítiminutového, ale brzy rychle získávajícího další časy, režisér 

Miloslav Disman, uvádí, že první pořady z počátku května byly většinou aktuální 

improvizované rozhovory, jako byl například rozhovor s matkou tří synů trojčat, kteří 

právě nastoupili prezenční vojenskou službu…49   

Je velice těžké Okénko žánrově definovat. Jednalo se vždy o časové promluvy 

zaměřené zpravodajsky nebo publicisticky. Najdeme však i Okénka, která si kladla za 

cíl povzbuzení posluchačů. Tady už můžeme pochybovat o zpravodajské či 

publicistické hodnotě. 

                                                 
46 Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
47 Archivní fondy ČRo Praha, Korespondence s jednotlivci a různé, HM 29. 
48 Viz ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923 – 
1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. s. 113 - 116. 
49 KOVÁŘÍK, Vladimír. Proměny rozhlasové publicistiky: I. Od počátků Radiojournalu do mnichovského 
diktátu (1923 – 1938). Vyd. 3. Praha: SPN, 1982. s. 132. 
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Vzhledem k tomu, že promluvy koncipované na základě faktů měly osobní náboj, 

přikláníme se k názoru, že Okénko bylo žánrem publicistickým. Naše tvrzení podporuje 

také oficiální zpravodajský monopol ČTK. 

První okénko se vysílalo 8. května 1938. Pořad se po okupaci ihned ocitl na 

seznamu těch nepřípustných. Jeho vysílání bylo zastaveno 16.3.1939.50 Celkem rozhlas 

odvysílal více než 256 Okének.51 Zvukové záznamy některých z nich se zachovaly 

v rozhlasovém archivu.52     

Kromě Okének představovaly novinku ve slovesném programu i pravidelné 

promluvy podporující národní hrdost. Zástupcem byl například nedělní pořad Hlasy 

domova věnovaný dílu českých národních básníků.53  

V roce 1939 zaznamenáváme ve slovesném programu další změny. Výroční 

zpráva uvádí, že došlo k výraznému nárůstu původní dramatické tvorby. V důsledku to 

znamenalo odklon rozhlasu od aktuálních témat. V době po okupaci se Radiojournal 

zaměřoval na podporu národního uvědomění, avšak na úkor aktuálních informací či 

komentářů. V politické pookupační krizi tak trochu paradoxně vzrostla dramaturgická 

bohatost rozhlasových her. Některé hry údajně inspirovaly také film a divadlo. 

Konkrétní tituly se nám však nepodařilo dohledat. 

Vzrůstající politický tlak následně ovlivnil obsah literárního programu. Autoři 

často hledali společná východiska německé a české kultury.54 

 

4.2.1 Reportáže 

Reportážní oddělení se na počátku roku 1938 zabývalo především sportem. 

V Praze probíhalo mistrovství světa v ledním hokeji, ze kterého připravil Radiojournal 

13 přímých reportáží. Následovalo mistrovství světa v kopané pořádané ve Francii, 

odkud rozhlas přímo přenášel tři zápasy čs. mužstva. 

Výroční zpráva Radiojournalu však hodnotí jako nejvýznamnější sportovní 

událost roku X. všesokolský slet. Tento fakt odpovídá oficiálnímu směru tehdejší 

                                                 
50 Viz KOVÁŘÍK, Vladimír. Proměny rozhlasové publicistiky: II. Od  mnichovského diktátu k Vítěznému 
únoru 1948. Vyd. 2. Praha: SPN, 1982. s. 17 - 18. 
51 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
52 Viz Příloha VI. 
53 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
54 Viz Výroční zpráva Českého rozhlasu, společnosti s r. o., za správní rok 1939. Praha: Český rozhlas, 
1940. Archivní fondy ČRo, HM 7/391. 
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politiky. Ve vypjaté mezinárodní atmosféře léta 1938 byl všesokolský slet demonstrací 

národní jednoty a síly.55 

Radiojournal mu také věnoval patřičnou pozornost a můžeme říci, že do značné 

míry plnil společenskou objednávku. Přípravy přímých přenosů začaly už dva měsíce 

před sletem, v květnu 1938. Rozhlasoví technici počítali s velkým mezinárodním 

zájmem, a proto zřizovali nové hlasatelny na strahovském stadionu a dalších místech.56 

Rozhlas odvysílal ze sletu více než 30 hodin přímých přenosů, které měly význam 

především pro podporu národního sebevědomí. 

Další politický vývoj úplně změnil hlavní oblast zájmu reportážního oddělení. 

V září a říjnu se reportáže zaměřily především na aktuální politické dění. To konkrétně 

znamenalo zvýšený zájem o dění v pohraničí, o osudy odsunutých.  

Reportážní oddělení se dostalo až do pozice informační kanceláře pro lidi, kteří 

ztratili kontakt se svými rodinami a potřebovali najít rychle ubytování apod. Reportéři 

zveřejňovali žádosti uprchlíků, jejich prosby o pomoc nebo jiné závažné rodinné 

zprávy. Rozhlas se tak stal jediným činitelem, který mohl v kritických dnech poskytnout 

potřebnou pomoc. Svou roli tu sehrála snadná dostupnost rozhlasového vysílání. Zprávy 

vysílané rozhlasem se navíc rychle šířily i v ústním podání.57 

Období Mnichova bylo pro další rozhlasové reportáže poměrně významné. 

Rozhlas navázal úzký kontakt se svými posluchači.  V tomto postoji pokračoval 

Radiojournal i v následujícím roce, kdy vznikaly nové reportážní cykly Z reportérova 

zápisníku a Z reportérova mikrofonu. Tyto cykly se věnovaly nejen politickým 

tématům, ale všímaly si také aktuálních běžných problémů, které s sebou přinášel život 

ve druhé republice a později v protektorátu. 

Tematický obrat, či přesněji objevení nových témat pro rozhlasové reportáže, má 

podle našeho názoru dvě motivace. První je, jak už jsme naznačili, zkušenost 

s reportážemi odvysílanými v době mnichovské krize. 

Druhou a neméně důležitou motivací byla opět politická situace, která de facto 

bránila reportážím na aktuální témata. Přímé přenosy politických událostí s sebou nesly 

velké riziko pro reportéry zvláště v době po okupaci.     

                                                 
55 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
56 Plány na přestavbu Strahovského stadionu se dochovaly v NA. NA Praha, fond MPT, karton č. 1293. 
Úpravy vyprojektovali architekti Ing. F. Balcárek a Ing. K. Kopp. Plány jsou datované 6. března 1938. 
Přestavba se především zaměřila na rozhlasové kabiny a nové tribuny pro novináře. 
57 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
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Reportáže se tak, stejně jako další rozhlasový program, neutralizovaly a věnovaly 

se sice aktuálním tématům, která však měla jenom minimální zpravodajskou hodnotu. 

K tomuto posunu došlo až v pozdější době, a proto nebudeme, vzhledem k rozsahu 

práce, tento směr vývoje dále sledovat. 

Na závěr kapitoly bychom chtěli ještě připomenout dvě reportáže, které měly svůj 

význam v dané politické situaci. Jsou to reportáž z pohřbu Karla Čapka z prosince 1938 

a reportáž ze Slavnosti na paměť Karla Hynka Máchy. 

     

4.2.2 Přednášky 

Podobně jako u reportáží, došlo i v připravovaných přednáškových cyklech 

v průběhu roku 1938 – 1939 k velkým tematickým posunům. Ačkoli základními tématy 

byly vždy otázky svým způsobem naukové, které měly pozvednout vzdělanost a šířeji i 

kulturnost posluchačů, nevyhnulo se přednáškové oddělení ani problematice ryze 

politické. Ta se uplatnila v cyklech vysvětlujících naši státnost. Osvětový ráz těchto 

politických přednáškových cyklů podtrhuje fakt, že v souvislosti s nimi byly 

organizovány společné poslechy. 

Jako příklad uveďme cyklus přednášek o TGM nazvaný Duchovní odkaz TGM. 

Cyklus vycházel ze základních Masarykových spisů. V jeho rámci byl také 

zorganizován největší společný poslech v ČSR.58  

Můžeme se jenom domnívat, co přesně motivovalo organizování společných 

poslechů. Jako první a zřejmý motiv se jeví oslovení co největšího počtu posluchačů a 

propagace rozhlasu. 

Připravené přednáškové cykly narušil podzim roku 1938 a teprve na konci roku se 

objevují nové cykly, tentokrát už zaměřené prakticky. I v tomto případě je zřejmé 

jednoznačné ovlivnění programu politickými událostmi. Z programu tak mizí přednášky 

orientované na povzbuzení národní hrdosti, ospravedlnění naší státnosti atd. Cykly se 

obracejí především do historie, i když zpočátku ještě poměrně aktuální. Za všechny 

jmenujme sérii přednášek V srdci národa, která připomínala význačné politické 

osobnosti první republiky. 

Zajímavé jsou i přednášky vzniklé v rámci rozhlasu pro ženy. Zabývaly se 

především úsporným vařením a topením, potravinami v konzervách nebo zacházením 

s plynovými maskami, tedy problematikou ryze aktuální a praktickou. 

                                                 
58 Viz tamtéž. 

 28



Rozhlas se zajímal o dopad přednášek na posluchače. Jejich pozornost si ověřoval 

pomocí soutěže Koho poznáte, kde měli soutěžící uhodnout jméno přednášejícího po 

hlase. 

Průměrná délka přednášky byla 12 minut a nezměnila se ani následující rok. Sám 

tento údaj svědčí o tom, že tehdejší posluchači vnímali rozhlasové vysílání zcela jinak, 

než je tomu v současnosti.59 

Rok 1939 znamenal důsledný odklon od všech politických témat. Naopak vzrostl 

důraz na vzdělání, což dokládají cykly České hlavy, Češi, kteří se proslavili, Učíme se 

rozumět umění nebo cyklus Pro vzdělání. 

Objevují se také informace o Německu například v cyklech Co dalo Německo 

světu nebo Dnešní Německo. 

Stále funkční byly rozhlasové naukové scénky, které se však postupně odkláněly 

od divadelnosti a kladly větší důraz na informativnost. Autoři se snažili o civilnější 

pojetí, které měly zajistit nové rozhlasové figurky. Jako příklad můžeme uvést montážní 

scénky Příběhy rodiny Zárubovy.60 

 

4.3 Mimo hlavní proudy (vysílání do zahraničí) 

Program rozhlasu druhé republiky byl poměrně bohatě strukturovaný. Jednotlivé 

pořady a jejich části připravovala samostatná oddělení. Do centrálního programu 

vstupovaly regionální stanice. Statistiky ukazují velký podíl živé hudby, a to především 

klasické.  

Shora řečené se však týká vysílání vnitrostátního, tedy programu vysílaného na 

středních vlnách pro posluchače na území státu. Mnohem problematičtější byla 

programová skladba krátkovlnného vysílání pro zahraničí. Ohlasům na vysílání jsme se 

věnovali už v předchozí kapitole. Kromě stížností na kvalitu příjmu se mezi nimi 

objevily i sporadické připomínky k obsahu vysílání, který posluchači (zejména krajané 

v USA) hodnotili jako málo aktuální. 

 

 

 

 

                                                 
59 Viz tamtéž. 
60 Viz Výroční zpráva Českého rozhlasu, společnosti s r. o., za správní rok 1939. Praha: Český rozhlas, 
1940. Archivní fondy ČRo, HM 7/391. 
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4.3.1 Od Božího hodu do Silvestra 

Ve fondu MPT se dochovaly části programových plánů krátkovlnného vysílání.61 

Krátce se teď zaměříme na programovou nabídku pro dny 25.12. – 31.12.1938.  

Samotný program vysílání můžeme kategorizovat v rámci dne podle oblastí, pro 

které bylo vysílání určeno. Každé z oblastí světa byl pak přidělen určitý čas vysílání. 

V programu na daný týden nacházíme vysílání pro Dálný východ, Blízký východ, pro 

Evropu, Jižní a Severní Ameriku. Těmto oblastem nebyl věnován shodný vysílací čas. 

Dobu v minutách shrnuje následující tabulka. 

 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota 

Dálný 

východ 
132 132 202 202 182 202 182 

Blízký 

východ 
115 115 115 115 115 115 115 

Evropa 

 
180 180 180 180 175 175 395 

Jižní 

Amerika 
72 267 92 272 92 92 - 

Severní 

Amerika 
- - 180 - 180 180 180 

  
Tab. 1 Časy čs. krátkovlnného vysílání pro jednotlivé regiony světa 

 

V dané politické situaci mělo pravděpodobně největší význam vysílání pro 

Evropu. V podstatě se jednalo o tři hodiny denně. Údaj uvedený v tabulce u soboty je 

výjimečný, protože silvestrovský program byl synchronizován s vysílačem Praha II a 

jen ojediněle doplněn anglickým hlášením. 

Ve tříhodinovém evropském vysílání mělo své místo československé 

zpravodajství. Trvalo deset minut a vysílalo se prakticky ihned po zahájení programu ve 

20:00. O hodinu později se vysílalo německé zpravodajství, ve 22:00 pak francouzské a 

o půl hodiny později anglické. Každá z relací trvala deset minut.  

                                                 
61 NA Praha, fond MPT, karton č. 1297. 
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Konkrétní formu a obsah zpráv se nám nepodařilo dohledat, ale můžeme je 

nepřímo stanovit na základě reakcí posluchačů uvedených v předchozí kapitole.  

Překvapivě největší prostor dostalo vysílání pro Dálný východ. Naproti tomu 

vysílání do USA, které mělo velký význam už kvůli početným krajanům, neprobíhalo 

každý den. Na ploše většinou stoosmdesátiminutového programu se posluchači setkali 

se zpravodajstvím v češtině, angličtině a španělštině. Relace byly opět desetiminutové. 

Na rozdíl od vysílání pro Evropu, nezačínala ostatní vysílání většinou 

zpravodajstvím. Ve vysíláni do USA nacházíme snahu o přizpůsobení programu vkusu 

a návykům místního posluchače. Ve větší míře se tu setkáváme se zábavnými pořady a 

lehčí hudbou. 

Z konkrétních pořadů jmenujme alespoň Pestrý pořad. Podle programové anotace 

se jednalo o reprodukci nových československých desek s lehkou hudbou. Neméně 

významnou programovou složku však tvořila lidová hudba, která přibližovala českou 

kulturu zahraničnímu posluchači. 

Ve vysílání pro Evropu se programová koncepce více přibližuje pojetí známému 

z Radiojournalu. Nacházíme tu více klasické hudby. Evropský program je určený pro 

náročnějšího posluchače. 

 

4.3.2 Novinky v technice, novinky v programu 

Krátkovlnné vysílání dlouho nepřekročilo experimentální stádium, čímž trpěl také 

program. Navíc vzhledem k jazykové bariéře byl mnohdy problém programové schéma 

harmonizovat s vysílači na střední vlně (i když se tak někdy dělo). Z tohoto důvodu 

vznikaly programové bloky jako izolované jednotky. Takovéto pojetí programu bylo 

v té době nové.  

Radiojournal totiž využíval všechna svá studia primárně k tomu, aby dodávala 

program do centrálního vysílání. Lokální program se objevoval řidčeji. Přepojování 

z jednoho studia do druhého bylo běžné. Takový styl práce vyžadoval velký počet 

zaměstnanců.  

Krátkovlnné vysílání se však nikdy nestalo zcela integrální součástí 

Radiojournalu. Jeho zapojení do systému studií bylo menší. Při výrobě programu se 

proto ve větší míře využila záznamová zařízení. 

Další novinkou, kterou přineslo krátkovlnné vysílání, byly časté zpravodajské 

relace. Můžeme tedy shrnout, že vysílání do zahraničí znamenalo z hlediska programu 
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dvě zásadní inovace. Jednak to bylo vysílání ze záznamu, jednak zvýšení informativní 

složky rozhlasového programu.62 

Po okupaci se uplatnilo vysílání ze záznamu v daleko větší míře, protože zavedený 

způsob práce nebyl dále možný. Některá studia byla zrušena, jiná zredukována. 

Reprodukce gramodesek a magnetofonových pásů se postupně stala běžnou praxí. 

Zvýšený zájem o informace se objevil už v době Mnichovské dohody a dalších 

kritických dnech. Původní rozhlasové zpravodajství se však naplno rozvinulo až v roce 

1945.63 

     

 

5 Rozhlasová technika 
Rozhlas, jako elektronické médium, je ze své podstaty úzce spjat s technickým 

vybavením. Programovou strukturu, ale také podobu jednotlivých pořadů, vždy 

určovala a určuje do značné míry technika. Chceme se proto v následující kapitole 

podrobněji zabývat rozhlasovou technikou konce třicátých let, a to v přímém vztahu 

k vysílanému programu, jeho omezením a ve vztahu k fungování celé rozhlasové 

společnosti. 

Úvodem kapitoly citujme ze stati Jiřího Hrašeho, publikované v Týdeníku rozhlas: 

Sdělovací technika nevznikla pro posluchačskou obec a pro vysílání pestré rozhlasové 

nabídky. Experimentátoři let desátých a rozhlasové společnosti let dvacátých se teprve 

pokoušeli tuto techniku uchopit a jejích možností využít pro vysílání programu.64 

Na konci třicátých let už rozhlasoví pracovníci dokázali plně využít soudobou 

techniku k tvorbě kvalitního programu. Jako příklad můžeme uvést předtočenou 

rozhlasovou hru Tři mušketýři, kterou režíroval Miloslav Jareš. Měla se vysílat o 

prázdninách roku 1938. Organizačně by nebylo možné hru v tomto čase připravit pro 

živé vysílání, a tak Jareš využil záznamové zařízení – blattnerphon – a hru předtočil. Ve 

svém důsledku to znamenalo zkvalitnění programu, který se tak stal nezávislejším na 

organizačních otázkách spojených s jeho výrobou.65  

                                                 
62 Na základě dochovaných programových plánů krátkovlnného vysílání. NA Praha, fond MPT, karton č. 
1297. 
63 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 
1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 118. 
64 HRAŠE, Jiří. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 36. Týdeník rozhlas. Roč. 14., č. 2, s.3. 
65 Viz tamtéž. 
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 Nebylo to však jenom záznamové zařízení, které umožnilo novou koncepci 

programu. V průběhu celých třicátých let docházelo k průběžným technologickým 

inovacím, které se týkaly sítě vysílačů a synchronizace jejich vysílání nebo vybavení 

studií. 

 

5.1 Vysílače pokrývají celé území 

Popularita Radiojournalu, ale také jeho společenská vážnost jako instituce, 

neustále rostla. Miliontého posluchače získal už v roce 1937. V následujících dvou 

letech stouplo toto číslo ještě o dalších více jak sto tisíc.66  

Rozhlas se snažil poskytnout svým abonentům co nejlepší pokrytí signálem, takže 

postupně po celá 30. léta inicioval stavbu nových vysílačů. Nicméně jejich technickou 

podobu buďto ovlivnit nemohl, anebo jenom nepřímo. Veškerá vysílací technika 

spadala pod gesci MPT, které vypisovalo příslušná výběrová řízení, financovalo stavbu 

vysílačů a jejich provoz. Úředníci MPT se postupem času stali odborníky na vysílací 

problematiku, jak doložíme příkladem v následující podkapitole. 

Rozhlasová technika se tak dělila mezi dvě instituce. Zařízení, sloužící výrobě 

programu patřila Radiojournalu, ostatní zařízení spojená s vysíláním patřila MPT. 

Příslušně se také dělil rozhlasový poplatek. 

V roce 1937 se rozhlasový poplatek, tj. poplatek za vlastnictví přijímače, ve výši 

10 Kč měsíčně dělil mezi poštu a rozhlasovou společnost v poměru 64 : 36 %. Poštovní 

a telegrafní správa si svůj podíl z poplatku, tj. 6,40 Kč, ponechávala na investici do 

vysílačů, zesilovačů, vedení, na průběžnou údržbu a provoz. Radioujournal ze svého 

dílu určil 2,60 Kč na program, 60 haléřů na správu a administrativu, 25 haléřů na 

technickou službu, 10 haléřů na investice a konečně 5 haléřů na zúročení podílů, z nichž 

51 % patřilo státu.67 

Kapitola o rozhlasových vysílačích jako by se tedy netýkala rozhlasu přímo. 

Nicméně bez vysílačů by nebylo vůbec možné rozhlasový program šířit. Z tohoto 

důvodu zmíníme alespoň nejdůležitější změny, které poznamenaly soustavu 

československých vysílačů v daném období. 

 

 

                                                 
66 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 
1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 98. 
67 Tamtéž. s. 98. 
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5.1.1 Nevyjasněné poslání mělnického vysílače 

Československo disponovalo ve třicátých letech kvalitní vysílací technikou, a to i 

ve světovém měřítku.68 K existujícím vysílačům Praha (Strašnice), Brno (Komárov) a 

Moravská Ostrava (Svinov) přibyl na počátku 30. let vysílač Liblice. V době svého 

spuštění (1931) měl výkon 120 kW. Podobně silné vysílače okolní země neměly. Ve 

stejné době docházelo k navyšování výkonu stávajících vysílačů, například brněnského 

z původních 32 až na 100 kW.69 

Geografické podmínky tehdejší ČSR však nebyly (a ani na území dnešní ČR 

nejsou) pro rozhlasové vysílání příliš příznivé. Na Slovensku byla situace ještě horší.  

V roce 1938 měl Radiojournal k dispozici 8 středovlnných vysílačů, které 

dohromady odvysílaly 29 262 hodin čistého vysílacího času za rok.  Byly to stanice 

Praha (Strašnice), Brno, Moravská Ostrava, Liblice, Bratislava, Košice, Báňská 

Bystrica, Mělník. Poslední jmenovaná byla spuštěna až v roce 1938 a měla vysílat pro 

německou menšinu žijící v ČSR.70 Události následujících měsíců však několikrát 

proměnily poslání vysílače. 

Pokusné vysílání Prahy II – Mělníka začalo 7. března 1938 na vlně 269,5 m. 

Z programu vysílání prvních měsíců vypadl 27. duben, protože ještě probíhaly další 

technické úpravy.71  

Německé vysílaní se de facto nestačilo naplno rozvinout. Silně diskutabilní je také 

jeho společenská funkce v daném období. Němci na území ČSR žádali o samostatný 

vysílač už od začátku 30. let. Od března 1932 sice vysílal německý školský rozhlas, ale 

ve vysílání neměl dostatečný prostor. Nešlo však jenom o problém celkové vysílací 

doby. Průběhem třicátých let byla stále aktuálnější otázka programové skladby.  

Když jednatelský sbor Radiojournalu na své schůzi 6. října 1930 schválil 

gratulační dopis společnosti Urania, bylo to stvrzení pětileté programové spolupráce. 

Německá společnost, orientovaná na kulturní a vzdělávací činnost, se vedle německého 

tisku a divadla v ČSR významně podílela na německé kultuře – a mj. také na německém 

                                                 
68 Viz Příloha VII. 
69 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 
1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 103. a  HRAŠE, Jiří. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 
36. Týdeník rozhlas. Roč. 14., č. 2, s.3. 
70 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
71 NA Praha, fond MPT, karton č. 1293. 
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vysílání pražského rozhlasu. Její humanistická orientace vysílání se zřejmě stále méně 

zamlouvala německým krajanům ze severních Čech.72  

Můžeme tedy shrnout, že ani v případě německého vysílání Radiojournal 

nepřekročil vlastní doktrínu kulturní a osvětové organizace. Mělnický vysílač sloužil 

německému vysílání do 18. října roku 1938. Po tomto datu byl přeměněn na vysílání do 

zahraničí. Z důvodu vnějších tlaků vyvíjených na rozhlasovou společnost museli stanici 

opustit všichni pracovníci židovského původu. V březnu 1939 se stal moderní mělnický 

vysílač integrální součástí říšského rozhlasu pod názvem Říšský vysílač Čechy.73 

Mělnická stanice vysílala na frekvenci, která dříve patřila vysílači v Moravské 

Ostravě (269,5 m). To samo o sobě nepůsobilo žádné problémy. Nicméně ostravský 

vysílač dostal novou vlnu (249,6 m), která dříve patřila vysílači Praha Strašnice. Ten 

byl po zprovoznění stanice Praha II vypnut a zůstal v záloze. Podle vzpomínek 

rozhlasového technika Karla Koníčka pak sloužil jako hlavní povstalecký vysílač 

v době květnového povstání v roce 1945.74  

V pohraničí byla strašnická vlna nevhodná, protože pásmo se nacházelo 

v blízkosti sousedních německých a polských vysílačů. Spuštění nového vysílače tak 

způsobilo vlnu nespokojenosti s kvalitou rozhlasového příjmu především na Opavsku. 

V březnu 1938 vrátilo licence 37 posluchačů v dané oblasti. Přitom 27 z nich si 

výslovně stěžovalo na špatný příjem.75  

 

5.1.1.1 Reakce Ministerstva pošt a telegrafů 

V úvodu kapitoly jsme uvedli, že pracovníci MPT se postupem času stali 

odborníky na problematiku rozhlasového vysílání. V materiálech MPT dochovaných 

v NA Praha nacházíme pro toto tvrzení jednoznačný doklad.76 

Vracení licencí na Opavsku donutilo MPT situaci řešit. Do oblasti se vypravil 

technický rada ministerstva ing. Alois Singer. Velmi rychle zjistil, že problém 

vzájemného rušení československých a německých (polských) vysílačů spočívá na 

straně ostravského vysílače ve Svinově. Ten měl špatně konstruovanou anténu, takže do 

                                                 
72 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 
1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 130. 
73 HRAŠE, Jiří. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 44. Týdeník rozhlas. Roč. 14., č. 10, 
s.3. 
74 KONÍČEK, Karel. Prožil jsem život v rozhlase. In Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu. Díl 4. Vyd. 1. Praha: 
Studijní oddělení Čs. rozhlasu, 1966. s. 120 - 122. 
75 Viz agendu dochovanou v NA. NA Praha, fond MPT, karton 1293. 
76 Celá kauza je rekonstruována na základě dochovaných pramenů. NA Praha, fond MPT, karton 1293. 
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některých oblastí se signál vůbec nešířil. Problém se projevil právě ve chvíli, kdy se 

vlnové délky vysílačů vzájemně přiblížily.  

Singerovi se podařilo téměř přes noc zjednat nápravu. Celý případ znovu dokládá 

význam rozhlasu jako média v dané době. Zlepšení příjmu okamžitě vyvolalo pozitivní 

reakce posluchačů. 

 

Raimond Šmidlák Komárov u Opavy 

Sdělujeme Vám, že náš krystalový přijímač nám od 15. IV k naší úplné 

spokojenosti znovu funguje a to ještě lépe, než před tím. Více než šest týdnů byli jsme 

jako od světa odříznutí!!!77  

 

Poslední věta ukončená navíc třemi vykřičníky je velice emotivním projevem. 

Posluchač v ní jednoznačně považuje rozhlas za primární zdroj informací, i když měl 

bezpochyby k dispozici tištěná média. Chápání rozhlasu na konci třicátých let bylo tedy 

výrazně jiné, než v jeho počátcích. Důvěra, kterou v něj posluchači vkládali, znamenala 

zároveň velkou společenskou odpovědnost.  

 

5.1.2 Na krátkých vlnách 

Problematice krátkovlnného vysílání jsme se podrobně věnovali v předchozích 

kapitolách. Považujeme však za nutné alespoň stručně připomenout historii 

poděbradského vysílače. 

S jeho stavbou se započalo na začátku dvacátých let dvacátého století. Nicméně 

dlouhou dobu nepatřil do sítě vysílačů, které využíval Radiojournal.  

Od začátku svého provozu byl poděbradský vysílač určen ke spojení s USA. Na 

krátké vlny byl přestavěn v roce 1931. Přesto stále sloužil pouze pro služební a úřední 

korespondenci.78 Nicméně jeho výhodná poloha pro vysílání do zahraničí byla 

důvodem, že o tři roky později bylo rozhodnuto o jeho využití Radiojournalem. 

Přestavba začala v roce 1934 a zkušební vysílání Radiojournalu na krátkých 

vlnách do zahraničí oficiálně začalo 24. července 1936.79 Rozhlasové vysílání se ale 

potýkalo se soustavnými problémy. Tuto problematiku už jsme podrobněji zpracovali 

                                                 
77 NA Praha, fond MPT, karton č. 1293. 
78 Viz Přílohy II a III. 
79 HRAŠE, Jiří. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 36. Týdeník rozhlas. Roč. 14., č. 2, s.3. 
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v předchozích kapitolách. V NA se dochovaly první výsledky měření kvality 

československého krátkovlnného vysílání provedené americkou korporací RCA.80 

 

5.2 Záznamová technika 

Ale nejen nová vysílací stanice, nýbrž i nová technická zařízení obohatila náš 

rozhlas. Po známých natáčecích strojích na želatinové a voskové desky, po nahrávacích 

strojích Blatnerfon, obdrželi jsme stroje pro elektromagnetický záznam zvuku, které 

měly stejný princip, ale konstrukčně byly zcela rozdílné. Byly to přístroje značky 

Magnetofon.81  

Konec třicátých let přinesl do rozhlasu také novou záznamovou techniku, která 

umožnila dokonalejší přípravu programu i jednotlivých pořadů. Magnetofon umožnil 

jednoduchý střih. Zjednodušilo to ve svém důsledku komponování náročných 

rozhlasových pořadů (montáží, pásem). 

První záznamová technika se objevila už na začátku desetiletí. Jednalo se o 

voskové nebo želatinové desky. Rozhodujícím datem pro to byl 9. říjen 1932, kdy byl na 

voskovou fólii zaznamenán závěr fotbalového zápasu ČSR-Jugoslávie (protože se zápas 

časově kryl s dojednaným přenosem opery). Zpožděné odvysílání desetiminutového 

záznamu se považovalo právem za velký technický pokrok.82   

Na záznamovou desku se však daly nahrát pouze tři minuty záznamu. Pro delší 

pořady se pak desky průběžně vyměňovaly.  

Po voskových a želatinových fóliích se v roce 1935 objevily blattnerphony. 

Záznam se tu prováděl na ocelový pásek. Do zápisu se však nedalo stříhat, takže celý 

pořad se musel natočit najednou.  

Všechny tyto nevýhody odstranily právě magnetofony. Rozhlas se o ně zajímal 

delší dobu, což dokládá např. zpráva o výzkumu záznamu na magnetofonovou pásku 

dochovaná ve fondu MPT. Zprávu zaslala Radiojournalu BBC a je datovaná 6. září 

1937.83 Nakonec ale rozhlas nakoupil německé zařízení firmy AEG. Konkrétně se 

jednalo o magnetofon AEG K4.84  

                                                 
80 Kromě korespondence také technické záznamy. NA Praha, fond MPT, karton č. 1296. 
81 KONÍČEK, Karel. Prožil jsem život v rozhlase. In Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu. Díl 4. Vyd. 1. Praha: 
Studijní oddělení Čs. rozhlasu, 1966. s. 127. 
82 JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. 
Praha: Český rozhlas, 2003. s. 103. 
83 NA Praha, fond MPT, karton č. 1291. 
84 JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. 
Praha: Český rozhlas, 2003. s. 105. 
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Ze vzpomínek rozhlasového technika Karla Koníčka jednoznačně vyplývá, že 

první K4 velmi rychle nahradily modernější typy s kvalitnějším záznamem.85  

Rok 1939 znamenal také plné využití všech technických výhod pro záměry 

programové. Platí to zejména o plném využití rozhlasových pásů, jež umožnily zcela 

organicky a systematicky program reprisovaný, což poskytlo souborům účastným na 

programové práci dokonalé studium.86 

 V tomto případě vzpomíná výroční zpráva magnetofony (či obecněji možnost 

záznamu zvukového obrazu) ve spojení s plánováním hudebního programu. Ze zprávy 

však dále vyplývají důvody, které nasazení magnetofonů urychlily. Po okupaci se totiž 

změnil způsob práce Radiojournalu. Do té doby se vysílání připravovalo často jako 

simultánní. Moravské stanice vstupovaly běžně do pražského vysílání. Taková pracovní 

metoda ale nebyla zejména v prvních dnech po okupaci možná. Moravské stanice 

vysílaly autonomní program, nebo byly mimo provoz. Právě v této době se v daleko 

větší míře uplatnily magnetofony.87 Předtím se nová záznamová zařízení používala 

především při reportážích. 

Ve stejné době se objevily také další metody záznamu zvuku, které ale v pozdější 

době nerozšířily. Jednalo se především o záznam do filmového pásu, podobně jako u 

zvukového filmu. Nahrávky pořízené systémem Philips-Miller bylo možné stříhat 

podobně jako film.88 

 

5.3 Drobnosti z techniky 

Konec třicátých let s sebou do rozhlasu přinesl ještě celou řadu technických změn, 

které se promítly do vysílání. Vzhledem k rozsahu práce se jimi nemůžeme podrobně 

zabývat, a proto je v následující části pouze heslovitě připomeneme.  

 

 

 

                                                 
85 Německo bylo ve vývoji magnetofonů ve své době skutečně nejdál. Technikům firmy AEG Telefunken 
se podařilo za druhé světové války objevit stereozáznam. Po válce jejich objev upadl v zapomnění a 
stereofonii objevili američtí vědci znovu až o celé desetiletí později. Podrobněji např. FOX, Barry. Their 
Führer´s Voice. NewScientist. 25. 9. 2004, roč. 48, č. 2466, s. 46 – 47.      
86 Výroční zpráva Českého rozhlasu, společnosti s r. o., za správní rok 1939. Praha: Český rozhlas, 1940. 
s. 4. Archivní fondy ČRo, HM 7/391. 
87 Viz tamtéž. 
88 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 
1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 105. a  KONÍČEK, Karel. Prožil jsem život v rozhlase. In Kapitoly 
z dějin Čs. rozhlasu. Díl 4. Vyd. 1. Praha: Studijní oddělení Čs. rozhlasu, 1966. s. 127. 
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5.3.1 Přesný čas 

Hlášení přesného času se ve vysílání poprvé objevilo v roce 1926. Vysílalo se ve 

12:00 a ve 22:00 na základě údajů Státní hvězdárny v Klementinu.89 Společně se 

spuštěním liblického vysílače 28. října 1931 byl signál upraven. Měl výšku komorního 

„a“, takže sloužil zároveň hudebníkům jako ladička.90  

V roce 1935 bylo zavedeno automatizované vysílání přesného času. A konečně od 

1.1. 1939 nehlásila přesný čas Státní hvězdárna, ale Poštovní časová ústředna 

v Jindřišské ulici.91  

Signál začínal jedním až čtyřmi údery (podle počtu čtvrtí hodiny) a dlouhým 

tónem pokračoval, až ukončením označil přesný čas. Poštovní ústředna byla stále 

korigována hvězdárenským časem a v rozhlasové budově na pobočných hodinách dále 

dělena  do vteřinových údajů pro podmínky vysílacího provozu.92  

 

5.3.2 Kabelové spoje a vysílací provizoria  

Jednotlivé vysílače, které Radiojournal používal k vysílání svého programu, byly 

vzájemně spojené pomocí speciálních kabelových vedení. Toto opatření umožňovalo 

synchronizaci vysílaného programu.  

Zásahem do našeho území byly přerušeny naše dálkové spoje a tím i simultánní 

vysílání. Tak rozhlasový kabel Praha - Olomouc - Brno byl v úseku Česká Třebová a 

Svitavy pojednou na německém území. Ještě více bylo postiženo kabelové vedení z Brna 

do Bratislavy. Bylo novou hranicí přerušeno u Židlochovic, Hustopeče a Břeclavi. 

Přitom tato kabelová spojení byla jediná, která spojovala Čechy s Moravou a se 

Slovenskem.93 

Dálková kabelová vedení představovala v dané době jedinou reálnou možnost 

spojení jednotlivých vysílačů. Krátkovlnné spoje nebyly dostatečně kvalitní a rozhlasu 

zároveň chybělo potřebné vybavení. 

                                                 
89 Viz tamtéž. s. 106. 
90 Viz HRAŠE, Jiří. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 36. Týdeník rozhlas. Roč. 14., č. 2, 
s.3. 
91 Viz Výroční zpráva Českého rozhlasu, společnosti s r. o., za správní rok 1939. Praha: Český rozhlas, 
1940. Archivní fondy ČRo, HM 7/391. 
92 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a KOL. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 
1. Praha: Český rozhlas, 2003. s. 106. 
93 KONÍČEK, Karel. Prožil jsem život v rozhlase. In Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu. Díl 4. Vyd. 1. Praha: 
Studijní oddělení Čs. rozhlasu, 1966. s. 131. 
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Zábor pohraničí však také znamenal ztrátu některých vysílačů. Na českém území 

se konkrétně jednalo o vysílač v Moravské Ostravě, na Slovensku pak o košický 

vysílač. 

Výroční zpráva Radiojournalu za rok 1938 uvádí, že košický vysílač měl nahradit 

nový vysílač v Prešově. Pravděpodobně se jednalo o pouhý projekt, který byl ve stadiu 

rozpracování předán Slovenskému státu.94  

Ostravský vysílač nahradilo provizorní zařízení v Mariánských Horách. Ve fondu 

PMR se dochovala část korespondence mezi MNO a MPT, podle které měla stanice 

výkon pouhých 1,5 kW a dodala ji společnost Marconi (jejím českým zastoupením byla 

firma Radioslavia).95 

Podle jiných zdrojů však byly prešovský a mariánskohorský vysílač totožné, 

dodané firmou Philips. Údajně měly také po nějakou dobu pracovat na stejné vlnové 

délce.96 Pro tato tvrzení jsme však nenašli v prostudovaném archivním materiálu 

žádnou oporu. 

Vysílače, které směl Radiojournal používat po okupaci, shrnuje následující 

tabulka.97  

Vysílač Výkon [kW] Vlnová délka [m] 

Praha 120 470,2 

Brno 32 325,4 

Moravská Ostrava 1,5 259,1 

 

Tab. 2 Vysílače Českého rozhlasu po 15. III. 1939 

 

5.3.3 Neuskutečněné plány 

Konec třicátých let měl být původně ve znamení velkých technologických 

proměn. MPT plánovalo stavbu nových silných vysílačů, Radiojournal se postupně 

                                                 
94 Viz Výroční zpráva Radojournalu, Československého zpravodajství radiotelefonického, spol. s r. o., za 
správní rok 1938. Praha: Radiojournal, 1939. strany nečíslovány. NA Praha, fond PMR, karton č. 3984. 
95 NA Praha, fond PMR, karton č. 3612. 
96 Viz HRDLIČKA, František. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 53. Týdeník rozhlas. 
Roč. 14., č. 19, s. 3. 
97 Podle materiálů dochovaných v NA. NA Praha, fond MPT, karton č. 1397. 

 40



zapojoval do mezinárodní debaty o televizním vysílání. S jeho pokusným spuštění se 

počítalo právě v období 1938 – 1939.98  

Nové vysílače měly zlepšit pokrytí v odlehlejších částech republiky. K projektům 

patří také vysílací stanice v Užhorodě (100 kW). Dodávku získala opět společnost 

Radioslavia, čs. závody Marconi v Praze. Projekt začal v roce 1937, nicméně 

nejrůznější komplikace dodávek způsobily, že se stavba protáhla. Hlášení z 28. prosince 

1938 konstatuje, že stavba nemůže být dokončena dříve, než na jaře roku 1939.99  

Nutnost improvizace, ať už ve vysílaném programu, nebo v použití vysílačů a 

další rozhlasové techniky, znamenala do jisté míry narušení kontinuity vývoje 

rozhlasové společnosti. Některé problémy pokračují až do současnosti. Jako příklad 

uveďme vzájemný vztah veřejnoprávního rozhlasu a televize, která vznikla jako zcela 

samostatná instituce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 HRAŠE, Jiří. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 44. Týdeník rozhlas. Roč. 14., č. 10, 
s.3. 
99 NA Praha, fond MPT, karton č. 1291. 
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6 Závěrem 
Rozhlas prošel v krátkém období druhé republiky několika proměnami. Za 

nejzávažnější můžeme považovat posuny programové a novinky v oblasti rozhlasové 

techniky. Naopak správní změny Radiojournalu, jak vyplývá z archivních materiálů a 

literatury, nebyly pro samotnou společnost příliš významné.  

V daném období v podstatě jenom kopírovaly celkové společenské klima. Díky 

nim docházelo k posílení vlivu státu na Radiojournal. Rozhlasová společnost však nikdy 

nestála v opozici politickému systému ČSR, a tak se ani zvýšený dozor státních 

úředníků na chodu společnosti příliš nepodepsal. Zaměstnanci rozhlasu se navíc 

dobrovolně podrobovali cenzurním opatřením. 

Stát se snažil svým dozorem zaručit, že v době ohrožení republiky nebude rozhlas 

vysílat pořady, které by mohly útočit na celistvost státu, nebo jinak ohrožovat politický 

systém ČSR. Z tohoto pohledu se tedy zdá, že si úředníci dobře uvědomovali význam 

rozhlasového vysílání pro ovlivňování veřejného mínění (Radiojournal byl také 

registrován mezi podniky důležitými pro obranu státu). Stejná obava ale neplatila pro 

vysílání na krátkých vlnách. Z archivních pramenů vyplývá, že politická reprezentace 

tehdejší ČSR jednoznačně podcenila význam vysílání do zahraničí. Nevhodnou 

frekvenci (která nám však byla přidělena) ještě doplňoval málo výkonný vysílač. 

Československé vysílání do zahraničí tedy nedokázalo stát prezentovat v cizině. Svůj 

podíl na tom měl bezesporu vysílaný program.  

V naší práci jsme se nezabývali vysíláním určeným například pro podporu čs. 

exportu. Z hlediska politického však byla prezentace ČSR na rozhlasových vlnách 

dlouhodobě neúčinná. Tento problém se naplno projevil právě v době druhé republiky.  

Program vysílaný v daném období byl částečně kontinuálním pokračováním 

dosavadního vývoje, například jeho hudební složka. Radiojournal stále kladl důraz na 

klasickou hudbu, prováděnou navíc kvalitními interprety. Slovesný program však prošel 

zásadní proměnou. Právě bezprostřední ohrožení existence státu přivedlo do rozhlasu 

aktuální témata. Postupně se rozvíjely nové žánry, především publicistické.  

Příkladem nového typu pořadu je rozhlasové Okénko. Pod vedením Miloslava 

Dismana se postupně zformoval raný typ českého rozhlasového komentáře. Okénko, 

jako publicistický pořad, pomáhalo posluchačům s orientací v době politických změn. 

Právě v Okénku se rozhlas obrátil k aktuální publicistice, k aktuálním problémům. Jsme 

svědky konce myšlenkové doktríny, že rozhlas je pouze kulturní instituce, která má 
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povznášet posluchače. Od roku 1938, alespoň v českém prostředí, má rozhlas ještě další 

poslání, přinášet aktuální informace. 

Naplno se rozhlasové zpravodajství rozvinulo až po druhé světové válce, přestože 

základy byly položeny už na konci třicátých let. Zpravodajský monopol ČTK na 

rozhlasové zpravodajství způsobil, že jako první se do rozhlasu dostaly náročnější 

publicistické pořady, a teprve posléze zpravodajství. 

Obava státu, aby nekontrolované zpravodajství nenarušilo jeho politiku (a 

mluvíme o demokratické ČSR), byla ve své podstatě kontraproduktivní. Ukazuje se to 

opět v případě krátkovlnného vysílání. Z dochovaných dopisů je patrné, že zprávy, tak 

jak je konstruovala státní ČTK, nedokázaly rychlostí ani obsahem konkurovat 

zahraniční cílené propagandě. Odtud pak pojmenování loudavá tetka, které velice 

výstižně, byť expresivně, charakterizuje vnímání krátkovlnného vysílání posluchači. 

Vzájemný vztah státu a rozhlasu lze tedy charakterizovat následovně: stát 

kontroloval velmi bedlivě vše, co se dělo na jeho území, prováděl cenzuru, 

zpravodajství svěřoval pouze oficiálnímu státnímu zdroji. Vysílání do zahraničí se 

nevěnovala zdaleka taková pozornost, ze strany státu po obsahové stránce zpravodajství 

a pozitivní prezentace republiky, ze strany rozhlasu byla nejproblematičtější především 

nenápaditá programová skladba. 

Rozhlasová technika v daném období prošla také výraznými změnami. Zavádění 

nových technologií do rozhlasového vysílání se s daným obdobím kryje částečně 

shodou okolností, avšak právě historické okolnosti urychlily nástup nové techniky. Širší 

použití magnetofonů, a v tom se shoduje většina publikací, urychlil příchod německých 

okupantů. Přitom magnetofony se staly na další desetiletí synonymem produktivní 

rozhlasové práce. Technické možnosti, tedy nabídka, se však nekryly s aktuálními 

požadavky tvůrců. Bylo by proto zavádějící tvrdit, že druhá světová válka, či období 

bezprostředně před ní, znamenaly technickou revoluci v rozhlase. Nová technika se sice 

objevila, ale často se nejprve používala jako nouzové řešení. Magnetofony například 

pomáhaly nahradit dosavadní způsob simultánní práce. Nejprve musel vykrystalizovat 

vztah rozhlasových pracovníků k rozhlasové technice. Teprve na jeho základě se mohly 

rozvíjet nové tvůrčí postupy, ať v oblasti umělecké, či publicistické. 

Naopak politická situace jednoznačně zbrzdila další rozvoj rozhlasového vysílání. 

Nebyl to však jenom citelný úbytek vysílačů, co postihlo a proměnilo Radiojournal 

v daném období. Došlo také k násilnému přerušení kontinuálního technického vývoje 

rozhlasu, jehož součástí se mělo stát také televizní vysílání.  
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V naší práci jsme chtěli postihnout zlomové momenty, které poznamenaly rozhlas. 

A poznamenaly jej natolik, že se proměnil. Jednoznačně můžeme shrnout, že mezi 

největší proměnu rozhlasu v dané době patří vznik původní rozhlasové publicistiky. 

Správní změny rozhlasové společnosti lze pokládat za druhotné. 

Samostatnou kapitolu tvoří vysílání na krátkých vlnách. Svou tvář začalo hledat 

příliš pozdě, mělo nejen nevyhovující technickou kvalitu, ale také obsah. Krátkovlnné 

vysílání jako instituce ve vypjatých dobách ohrožení republiky jednoznačně nedokázalo 

čelit zahraniční propagandě. 
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Resumé 
The paper sets itself a task of describing the main changes which marked radio in 

the period from the end of September 1938 to 15 March 1939. The critical period of the 

Czechoslovak Republic, sometimes called the Second Republic, is in policy 

characteristic of suppression relating to all manifestations of pluralistic liberal 

democracy and of a turn to the authoritative democracy of which it is typical that it 

gradually strengthens the influence of the state to the whole social life. 

We were therefore interested in the way how radio broadcasting reflected all the 

social and political changes, and, more generally, which was the role the radio played in 

all the above mentioned processes. On the basis of laid down points, we followed 

administrative, schedule and technical changes. From the read up literature and archival 

sources it arises that the radio changed itself most in the field of the broadcasted 

programme. The unclear political situation called both for the unprepared broadcasting, 

from day to day, and the emergence of up-to-date radio journalism. The social and 

political development changed the existing view on Radiojournal. From now on, it was 

no longer exclusively a cultural and educational organization. It also became a guide 

through the topical social events. 

On the other hand, we do not consider the changes in administration of the radio 

company as significant. They only document efforts of the state to have a maximum 

surveillance over Radiojournal and efforts to control the contents of broadcasting. Thus 

they merge with the started route to the authoritative democracy.  

The radio underwent a lot of technical changes in the given time period. We 

consider a gradual commencement of tape recorders to be the most important one for 

further development. 

The paper is divided into six thematic chapters. It contains eight appendices. 
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