
Příloha I 
Reakce Eduarda Basse na rozhlasový projev Edvarda Beneše 
 
 

Sbohem, pane presidente! 
To nejsou ta tři léta presidentství, to nejsou ta dlouhá léta nepřetržitého ministrování, co 

plynulo Vám před očima, když klidný, pevný, neochvějný hlas oznamoval své konečné 

rozhodnutí.  Vzpomínky zabíhaly mnohem dál, k té noci, kdy neznámý mladý docent prchal 

přes hranice, aby se dal do služeb národu. A od té chvíle nebylo vidět nic víc než nekonečnou, 

nezměrnou práci, hory starostí, hory trudů, dyn bez oddechu, noci beze spánku, mozek stále 

v napětí, nervy stále bičovány, oči věčně ve střehu, rok, dva roky, pět let, deset, patnáct, 

dvacet... neuvěřitelné údobí trvalého nadlidského vypětí sil. A z houfu nadšenců rostou 

regimenty, roste vedení, utváří se vláda, vznikají vlivy, které po celém světě zvěstují to nové, 

neznámé slovo Československo.  Při tom při všem od začátku byl, bojoval a pracoval, vedl a 

řídil, bořil a tvořil, hájil a chránil, nezdolný a nezlomný, stoupaje svým vlastním významem, 

obklopen obdivem stejně jako závistí, odměněn triumfy i stíhán pomluvou a ze všeho 

vcházeje nikoli jen na presidentské křeslo republiky, ale především v srdce všeho lidu 

československého. Jedinečná to, heroická cesta a její konec jako její začátek: Obětování sama 

sebe. Hlas dozněl nezlomen. Ke stesku vzpomínek se přimyká tichá tragika Smetanova 

Z mého života. Tragika z našeho života. Sbohem, pane presidente! 

    Ed. Bass 

 
 
 
 
 
 
 
In: Lidové noviny. 6.10.1938 (ráno), roč. 46, čís. 502, s. 2. 
 



Příloha II 
První zmínka o poděbradském vysílači pochází z roku 1922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 První ročník časopisu Radioamatér pochází z doby, kdy ještě v ČSR neexistovalo 

pravidelné rozhlasové vysílání. Patnácté číslo se věnuje také stavbě vysílače v Poděbradech. 

Přílohu Nové epochy považujeme za zajímavý dobový dokument, a proto přetiskujeme 

kompletní obsah čísla. Podrobnější bibliografické údaje se nám nepodařilo dohledat. Materiál 

pochází z internetu. 

 

 

 

In: Radioamatér. 1922, roč. 1, č. 15. Dostupné z WWW 

<http://www.ok1uu.com/radioamater/radioamater1922.htm> [cit. 2006-04-10] 

 



Příloha III 
Část dobového článku, který přibližoval poslání poděbradského vysílače 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

KILB, Jiří. Přímé radiotelegrafní spojení mezi ČSR. a Amerikou. Radio telegrafie a telefonie. 

Únor 1931, roč. 8, č. 6, s. 29 – 34.  



Příloha IV 
Dopis RCA, který se zabývá čs. vysíláním na krátkých vlnách 

                                        

  22nd August, 1936 

Dr. Karel Dunovsky, 

Director general of Posta et Telegraphs, 

PRAHA, Czechoslovakia. 

 

    Dear Dr. Dunovsky, 

    You will probably be interested to know that our New York station, in its 

routine work of observing the high frequency spectrum, recently made 

several observations of your transmission from Podebrady on various 

frequencies, and I am informed that on August 13th the transmission on 

15223.5 kcs was excellently recieved in New York. 

 

I have requested my office to send me the reception logs of these 

observations, and in due course will forward them to you, in the hope that 

the information may be of some value to you and your engineering staff. 

 

In the meantime, I should like to learn what type of antennas are now used 

at Podebrady, which particulars I propose to send to our engineers in order 

that they may be as fully informed as possible for the purpose of these 

studies. 

 

With kindest regards, I am, Yours very truly 

N. Chadwick 

 

 

 

Shora uvedený text je doslovným opisem dopisu, který se dochoval v NA Praha, fond MPT, 

karton č. 1296. 



Příloha V 
 
Ohlasy čs. krátkovlnného vysílání v době ohrožení republiky 
 
(kopie archivních materiálů) 



Příloha VI 
Okénko Františka Kocourka o situaci v ČSR po vyklizení posledního pásma Sudet 

10. října odvysílal Radiojournal například Okénko Františka Kocourka.1 Ve stejný den 

bylo ukončeno obsazování posledního (pátého) pásma Sudet. Kocourkova studiová a 

připravená promluva měla za cíl povzbudit občany ČSR k aktivitě a pomoci jim vyrovnat se 

s nastalou situací. Jeho projev postupně gradoval. 

 

Přepis textu:  

Občané a občanky, potřetí se setkáváme, abychom se večerním Okénkem politicky, 

ale nestranicky, podívali na to, jak vypadáme. Řeknete, raději nemluvit a mávnete rukou. A 

budete mít pravdu. Jenomže to není pravda, z které by se mohlo dále žít, budovat a sílit.  

Je krajně těžké nalézt slova, která by mohla opravdu utěšit a povzbudit. My všichni 

zažili sami, na vlastní kůži, jak slabá jsou všechna slova, zvláště tam, kdy i při nejlepším 

úmyslu zůstávají slova na povrchu a nesestupují až na dno dnešní naší pravdy – až ke 

kořenům – zla a chyb, které nás přivedly do dnešního stavu věcí. My všichni v těchto dnech 

pocítili, jak i nejlépe míněná slova útěchy zůstávají nejen bez moci nad naší bolestí, ale jak 

mohou dokonce působit i zcela opačným směrem.  

A přece, nesmíme pohrdnout slovem, zvláště ne slovem, jemuž rozhlas dává křídla 

dosud nevídané rychlosti a možnosti, které u nás dosud nejsou doceněny. Nesmíme pohrdnout 

slovem, které už tolikrát v naší historii nejenom národ utěšovalo, ale i upevňovalo, posilovalo, 

burcovalo a vedlo k vítězství i z poměrů mnohem horších než jsou dnešní. Musí to být ovšem 

slovo pravdivé a upřímné. Nemůže to být ani jiné slovo, neboť takové by nenalezlo víry a 

nikdo by je nenásledoval. 

 O vojácích bych vám v dnešním Okénku vojenském rád řekl alespoň několik slov. Ať 

v činné službě nebo v záloze, stojí vojáci na svých místech s neotřesenou morálkou a 

vědomím, že vlast potřebuje teď víc než kdy jindy jejich služeb, úsilí a obětavosti. Úkol 

vojáků v posledních dnech vzrostl do šířky i do hloubky a bude potřeba velkého vypětí, aby 

naše armáda ve spojení s četnictvem, policií, finanční stráží, oddíly S.O.S a všemi ostatními 

národními celky, již proorganizovanými, zvládla všechnu práci, která čeká. Zvláště však 

přechod a převod emigrantů z vlastního státu do nitra vlastního státu, jejich ubytování, 

stravování, odsun nemocných a podobné záležitosti nejnaléhavější.  

                                                 
1 Archivní a programové fondy ČRo. Číslo pásu AF 3949/8. Čas 12:00. F. Kocourek  – o situaci v ČSR po 
vyklizení posledního pásma Sudet.   



 Slíbili jsme si tu posledně několik důležitých věcí. Řekli jsme si, že si musíme 

především ujasnit chyby, kterých jsme se dopouštěli, protože jinak bychom se nemohli dostat 

dál, vpřed a výš. Známe konečně pravdu, řekli jsme si posledně, ale byl by velký omyl, 

kdybychom si myslili, že ta pravda nemůže být ještě horší, nedáme-li se všichni dohromady, a 

jestliže každý z nás si nedá dobrý pozor.  

I když není vyhlášena válka, i když se nestřílí, nesmíme propadnout dojmu, že je mír a 

že může kdokoli z nás, v jakémkoli směru složit ruce v klín. Většina z vás to cítí, ale musíme 

to vědět všichni, že žijeme uprostřed dlouhé již války okolo nás v Evropě a na samém prahu 

války, vnitřní války, o nové Československo. Budeme-li nejen stateční, ale také moudří a 

obratní, neboť statečnost sama nestačí, dáme-li se poučit chybami a zkušenostmi minulých 

dvaceti let, může se nám podařit to, co v dané situaci nutno pokládat za nejlepší možnost, to 

jest, soustředit všechny síly k dílu přestavby tak hrozně operované republiky tak, aby mohla 

co nejdříve normálně žít.  

 Jestliže nám události ponechají čas k přebudování státu a k vyléčení celého jeho 

organismu a jestliže uvnitř sjednoceni budeme dělat zdravou a střízlivou zahraniční politiku 

malého státu, moudře neutrálního a samostatného, pokud nám to vůbec dovoluje naše 

zeměpisná poloha a hospodářské spojitosti, může se stát, že se ještě sami – netknuti – budeme 

dívat na to, jak se povalí dál vlna, proti níž jsme byli ochotni být rozhodnou hrází 

s obětavostí, jaké v současném světě není příkladu. Vy víte, že jsme to dávno předpovídali. 

Víte, že jsme se tu posledně usmívali nad prostoduchostí víry na západě, že ústupky 

Československa je zachráněn na dlouho mír. Ještě ani neskončilo obsazování našich krajů 

říšskoněmeckým vojskem, jehož poslední den byl dnešní, jak víte, a už říšský kancléř včera ze 

Saarbrückenu zcela blízko francouzských hranic vysílal nový mírový zpěv, dosti 

srozumitelný, a tentokrát na adresu Anglie. 

 I když se budeme na další představení jen dívat, a možná, že to nebude ani dlouho 

trvat, nezbude nám mnoho času na zábavu nebo úsměšek, neboť škodolibost je našemu 

člověku cizí. Ve všech dnech příštích budeme plně zaměstnáni sami sebou. Budeme pracovat. 

Není ovšem práce jako práce. Práce, která nás čeká teď, od této chvíle, od zítřejšího rána, 

musí být v mnohém směru odlišná od způsobu, kterým se pracovalo dosud. Musí být 

rychlejší, přitom solidnější, musí být účelnější. Všude je třeba vyhrnout si do této práce 

pořádně rukávy, ale především v úřadech, v administrativě. Máme-li bez jakékoli zbytečné 

ztráty zachránit a životně uspořádat to, co nám zbylo, má-li republika vzkvétat, jak si všichni 

přejeme, musí se především hned přestat s nemožným tempem a většinou i nemožným 

způsobem úřadování, kterým jsme všichni tolik trpěli a nejvíc celek. Právě proto, že 



administrativa je tak důležitá pro život a funkci každého státu, zvláště však republiky, musí 

být vedena napříště jiným, zdravějším, účelnějším a lidovějším duchem. Musíme prostě 

vyvodit důsledky z konců k nimž jsme dospěli, jinak by bylo dětské doufat, že se něco změní 

k lepšímu. 

 Do všech odvětví našeho nového života musí přijít nový duch, který není snad nějakou 

teorií, protože my všichni svým prostým rozumem už dávno víme, co je špatné, a také víme, 

celkem shodně, jak by se to mělo dělat lépe. Dopisy posluchačů, které z celé republiky 

přicházely v posledních dnech do Radiojournalu, se téměř ve všech bodech shodují, to jest 

v zásadních směrnicích života v nejbližší budoucnosti. Z každého dopisu je především vidět 

rozhodnou touhu po důkladné a co nejrychlejší změně našeho stranicko politického života. 

Tento obecný hlas nemůže a nesmí zůstat nevyslyšen. Je na politických stranách, aby plnily 

funkci, jak jsme to již dávno psali, pro niž původně vznikly, to jest, aby politické strany 

sloužily státu a zájmům celku.  

K tomu, aby u nás co nejrychleji bylo jinak a lépe, bude nezbytně třeba řešit konečně 

generační problém, tak dlouho uměle odsunovaný, zkreslovaný nebo zastíraný. Musíme pustit 

do našeho nového státního života co nejvíc mladé mízy a čerstvé krve. Musíme konečně do 

práce zapřáhnout všechny ty mladé síly dosud neuplatněné nebo vyřazené, ať už jakýmkoli 

způsobem, neboť nejde dnes o výčitky, jde o to, jak dál, jak hned dál a lépe než dosud.  

S otázkou generační úzce souvisí jiná základní otázka našeho veřejného života, otázka 

umístění schopných lidí na odpovědná místa, otázka naléhavé volby spolupracovníků a 

soustavné výchovy dorostu, o který se u nás, upřímně, nikdo nestaral. Výjimkám budiž zde 

vzdána čest. Byli bychom nespravedliví, kdybychom brali při další práci za měřítko jen 

věkovou hranici. Jsou přece šedesátiletí mladíci a dvacetiletí starci, jen si vzpomeňte na 

příklady z vlastního okolí. Heslo tedy musí znít: zapojit do spolupráce všechny schopné lidi, 

mladé věkem i duchem.  

Čekají nás úkoly, pro něž se hodí jen lidé stateční, celí muži, stoprocentní chlapi, 

oddané a obětavé ženy, nadšená mládež, již musíme podchytit a zorganizovat v prvé řadě, aby 

toto ještě nevybité, tato síla nádherná a slavná, mohla být účelně zapojena do díla celostátní 

obrody a výstavby. Čekají nás úkoly hospodářské, organizační pro ty, kdo by museli opustit 

své domovy ještě do včerejška, pro ty, kdo museli odejít do dneška, na naší půdě, kde se stali 

vystěhovalci. Musíme jim ze všech svých sil usnadnit jejich těžký osud. Musíme jim co 

nejrychleji a nejúčinněji pomoci, hlavně ženám, lidem nemocným a dětem, těm nejmladším 

stvořením, která jsou zcela bez viny na všem tom, co se stalo. A v tomto okamžiku voláme 



odtud z Prahy, ze srdce republiky, do všech těch končin, i tam, za nové, ještě nefixované 

hranice státu: jsme s vámi, myslíme na vás.  

Řekli jsme již minule, že přešel čas krásných řečí a sebeklamů, i kdyby zněly 

sebepříjemněji. Řekněme také, že chceme-li se dostat z bláta ven a ne zas do louže, musíme se 

také vzdát osobního pohodlí. A musíme k sobě být obětavější, než dosud. Tak obětaví a 

takovým duchem naplnění, jako byl u nás všech osmadvacátý říjen před dvaceti lety.  

Četl jsem tyto dny v jedněch novinách, nezáleží na tom jakých, že by se měl náš 

letošní osmadvacátý říjen proměnit v den národního a státního smutku. Tato myšlenka není 

šťastná a je třeba potírat ji. Smutek je plodný jen ve spojení s činem, s prací. Musíme 

překonávat minulost a musíme překonávat i přítomnost. A tak bych už dnes navrhoval, 

abychom osmadvacátý říjen letošního roku proměnili v důstojný a závazný svátek pevného 

národního rozhodnutí k novému životu a znovuvybudování státu. Jenom baby pláčí a sýčkové 

skuhrají. My budeme pracovat, bojovat na všech frontách veřejného života, my budeme 

budovat, přestavovat, zlepšovat.  

Vraťme se letošního osmadvacátého října i v jiných věcech k onomu převratnému dni 

před dvaceti lety. Vraťme se ke skromnosti, ke svornosti a k poctivosti oněch časů 

znovuzrození státu. Vraťme se k tehdejší občanské nenáročnosti a k nesmírné ochotě 

k obětem. Ale vraťme se také k větší jednoduchosti oněch dnů. Sestupme ke kořenům oné 

pravdivé lidovosti, onoho bratrství a kamarádství, které vykvetlo nejkrásnějším květem 

mužným mezi legionáři na všech bojištích světa a mezi vojáky z front. Neboť, přátelé, jedině 

na tomto základě a jedině v tomto znamení se nejen udržíme, ale znovu a všemu navzdory 

zvítězíme.      

 

 



Příloha VII 
Mapka vysílačů Radiojournalu v letech 1938 – 1939 
 
 



Příloha VII 
Mapka vysílačů Radiojournalu v letech 1938 – 1939 (legenda) 

 

 

1 Praha Strašnice 

2 Liblice (Praha I) 

3 Mělník (Praha II) 

4 Brno 

5 Moravská Ostrava 

6 Bratislava 

7 Baňská Bystrica 

8 Košice 

9 Mariánské Hory 

10 Prešov 

11 Užhorod 

12 Poděbrady 

  

 

 

Pozn.: Vysílač Praha – Strašnice byl vypnut po spuštění mělnického vysílače.  

            Vysílač v Užhorodu nebyl do 15.3.1939 uveden do provozu. 
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