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Abstrakt 

V diplomové práci se budu zabývat rádiem a jeho vlivem na československou společnost 

v období první Československé republiky. Téma této práce zasadím do kontextu tzv. dějin 

technologií. Tento směr výzkumu je nejvíce rozšířen v západní Evropě, především v 

Nizozemí. Věnuje se dějinám technologií nikoliv z pohledu přehnaně technického, ale z 

pohledu sociálního a kulturního. Hlavní zájem leží v osobnostech, které stojí za vznikem 

technologie a dopad technologie na životy lidí. Ve své práci se proto nejdříve se zaměřím 

na rádio jakožto technologický fenomén. Snažil bych se předložit nový pohled na rádio. 

Zaměřím se na technologický vývoj rádia, politické diskuze a literární reflexe rádia 

jakožto nové technologie. 

 

Klíčová slova: rádio, dějiny technologií, Československo, technologie, radioamatérství, 

HAM Radio 

  



 

Abstract 

My thesis’s topic is radio and its influence on society in the First Czechoslovak Republic. 

The topic of this thesis is approached form a perspective of history of technology. This 

historical discipline is most widely used within the Western Europe, especially in the 

Netherlands. The history of technology pays attention to the technology not from 

excessively technological view, but rather from sociological and cultural view. One of 

main interests of this historical discipline, lies in the scientists, whose work led to the 

discovery and technological progress. In my thesis, I will first of all pay attention to the 

radio as a technological phenomenon. I am going to try to present a new interpretation of 

the radio. Main interest of this thesis, is going to be technological development of radio 

from its conception to the spread of this technology, political discussions within the 

parliament and cultural reflections of this new technology. 

 

Key words: radio, history of technology, Czechoslovakia, technology, amateur radio 

operator, HAM Radio 
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Úvod 

Cílem práce je představit vývoj rádia a jeho příchod do Československa ve 20. letech 20. 

století, v kontextu studia dějin technologií, jako je definovali Stefan Sandmeier, Robert 

Fox, Eugene S. Ferguson a David Edgerton. Soustředím se tedy na vytvoření obrazu rádia 

jakožto nové technologie, která se začala prosazovat. Jak technologicky vzniklo, jak na 

rádio reagovali politici a jak umělecká sféra. Naopak důsledně mne nebude zajímat 

institucionální zakotvení rádia, ač ho zmíním.  Dějiny technologií představují směr 

výzkumu, který je nejvíce rozšířen v západní Evropě, především v Nizozemí. Tento obor 

se věnuje dějinám technologií jak z technického, tak sociálního, politického a kulturního 

pohledu. Snaží se technologické vynálezy vnímat komplexně. Dále si dějiny technologií 

pokládají zajímavé otázky. Mezi tyto otázky patří, jak technologie změnila životy 

obyčejných lidí a celkově společnost. Dalším předmětem zájmů je vliv technologických 

vynálezů na politiku. Zkoumá nahlížení jednotlivých kultur na sebe skrze technologický 

pokrok.1 V úvodu je také třeba zmínit, že práce vznikala v době pandemie nemoci 

COVID-19, v době lockdownů, silně omezeného pohybu, uzavřených knihoven a 

archivů. Původně byl plánován archivní výzkum, ale z důvodu uzavření archivů nebyl 

možný. Práce tedy vznikala v domácím prostředí s literaturou a prameny dostupnými na 

internetu. 

 Cílem této práce je představit dějiny rádia jakožto dějiny technologie. Dále 

ukázat, jak na rádio nahlížela tehdejší politika a umělci v Československé republice. 

Motivací k vytvoření této práce je absence takového tématu v rámci české historiografie. 

Rádio je v české historiografii zkoumáno převážně jako instituce, jsou tedy vytvářeny 

dějiny Radiojournalu a jeho recepce například v tisku. Dějiny rádia z technologického 

hlediska nejsou v české historické produkci zastoupeny. V předkládané práci vycházím 

ze dvou hypotéz. První, že rádio jakožto nová technologie a problémy i možnosti s ním 

spojené vzbudily větší diskuzi v prostoru poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

 
1 K otázce vlivu technologických vynálezů na společnost a obyčejných lidí například EDGERTON, 

David, The Shock of the Old. Technology and global history since 1900, Londýn 2006, či VLEUTEN, 

Erik van der, OLDENZIEL, Ruth, DAVIDS, Mila, Engineering the Future, Understanding the Past, 

Amsterdam 2017. K otázce nahlížení a zkoumání jednotlivých kultur skrze technologické pokroky viz 

například KRANZBERG, Melvin, PURSELL, Carroll, Technology in Western Civilization, Vol. 1, The 

Emergence of Modern Industrial Society, Earlies Times to 1900, a Vol. 2, Technology in the Twentieth 

Century, Oxford 1997, dále NEEDHAM, Joseph, Science and Civilization in China, Cambridge 1954—

současnost, či ADAS, Michael, Machines as the Measure of Men. Science, Technology and Ideologies of 

Western Dominance, New York 1989. Do jisté míry také FERGUSON, Niall, Civilizace: Západ a zbytek 

světa, Praha 2014. 
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republiky Československé. Předpokládám, že nová technologie, která umožňuje téměř 

okamžitou výměnu informací, není limitována dráty ani hranicemi, musí vzbudit 

výraznou diskuzi mezi politiky. Téma bezpečnosti státu mohlo vzbuzovat velké diskuze, 

právě ve spojitosti s relativně jednoduchou metodou vysílání, kdy nebylo potřeba vést 

kabely. Hypotéza druhá zní, že rádio bylo ve větší míře reflektováno v umělecké tvorbě 

jakožto příslib pozitivního technologického pokroku. Rádio jakožto nová technologie 

mohlo vzbuzovat zájem autorů jako nový prvek, kterým mohli posouvat děj. Zároveň 

mohlo fungovat jako rekvizita. Na druhou stranu pod vlivem událostí první světové války 

a ztráty víry v dobro technologie, mohlo rádio jako moderní technologie sloužit 

k upozornění na nebezpeční technologického pokroku pro lidstvo. Předmětem výzkumu 

bude, zda se speciálně diskutovalo o rádiu v poslaneckém sněmovně a pokud se objevuje 

v nějaké významné úloze v literárních dílech. V rámci jednotlivých kapitol sleduji, jak se 

rádio technologicky vyvíjelo od počáteční ideje po začátek komerčního využití rádia. 

Nakolik politici reflektovali rádio a jak ho vnímali z pohledu společenského a 

bezpečnostního pro stát. Jak rádio reflektovali umělci, v tomto případě Karel Čapek, 

jakožto významný autor vědecko-fantastických románů v Československu. 

 Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole věnuji pozornost dějinám 

technologií jakožto oboru. Cílem kapitoly je přiblížit tento, v západní Evropě etablovaný, 

k nám teprve pronikající, obor. V kapitole představím vývoj tohoto oboru, významné 

osobnosti, které rozšířily poznání v rámci oboru a důležité současné publikace v rámci 

oboru dějin technologií. Inspirací pro vznik této kapitoly byl článek Stefana Sandmeiera 

z roku 2015, nesoucí název The emergence and genealogy of the historiography of 

technology as an academic discipline, vzešlý z konference konající se ve švýcarském 

Lucernu. Představuje úvod do dějin disciplíny, zabývající se dějinami technologií. 

Představuje základní myšlenky tohoto oboru, tedy že obrací pozornost také na samotné 

vynálezce, kteří stojí za technologickými objevy, ale kteří stáli po dlouhou dobu mimo 

pozornost historiografie. Tato myšlenka Stefana Sandmeiera je důležitá pro tuto práci 

v kontextu představení dějin rádia jakožto technologie, kde jsou jednotliví vědci, kteří 

participovali na vzniku této technologie, opomíjeni. Z tohoto důvodu věnuji část textu 

vědcům, kteří se zabývali výzkumem rádia a jejich vědeckým výsledkům. Text Davida 

Edgertona From Innovation to use: Ten eclectic theses on the historiography of 

technology, vyšlém v časopise History and Technology v roce 1999, představuje další 

důležité rozšíření první kapitoly. Zde využívám jeho myšlenky o vlivu již existující 
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technologie na společnost právě v kontextu české historiografie. Na rádio není nahlíženo 

jako na technologii, která měla dopad na společnost. Tento pohled výrazně absentuje. 

Proto se ho pokusím zde nastínit pomocí reflexe politických diskuzí a literárních děl. 

Rozdělení čtyř období v dějinách technologií přináší velmi významná, fakticky učebnice 

dějin technologií, práce kolektivu autorů Erika van der Vleutena, Ruth Oldenziel a Mila 

Davids Engineering the Future, Understanding the Past. Myšlenka tohoto rozdělení dějin 

bude důležitá v kapitole věnované uměleckým reflexím. Podle dělení Erika van der 

Vleutena se totiž práce pohybuje ve Věku krize (The Age of Crisis), tedy mezi lety 1914—

1945. Věk krize představuje období, kdy technologie vzbuzovala strach, kvůli velkému 

násilí způsobenému moderními zbraněmi v první světové válce. Tento strach se pokusím 

dohledat ve vybraných literárních dílech a reflektovat ho. 

 V kapitole druhé se zaměřím na popis vznikání a dějin rádia jakožto 

technologie, od první myšlenky až po sestavení prvního přístroje a první úspěšné vysílání 

na vzdálenost větší než z místnosti do místnosti. Začnu popisem výzkumu 

elektromagnetických vln až po vytvoření prvního rádiového vysílače. Výrazným bodem 

pozornosti v této kapitole bodu vědci, kteří tyto technologické objevy prováděli. Ať už se 

bude jednat o zapomenutého dánského fyzika Hanse Christiana Ørsteda, nebo velmi 

známé britské vědce Michaela Faradaye, Jamese Clerka Maxwella, či Guglielma 

Marconiho. Významnou publikaci kapitoly tvoří kníha Gerald Garratta The early history 

of radio z roku 1994 a samozřejmě životopisy jednotlivých zmíněných vědců. V této 

kapitole již budu pracovat právě v kontextu oboru dějin technologií. Postup výzkumu a 

vědci, kteří na výzkumu participovali, tvoří integrální součást dějin technologie a je proto 

třeba je reflektovat. Drobný popis života daných vědců je také součástí dějin technologií, 

jelikož představuje i osoby stojící za vynálezem a nepopisuje tedy technologii v sociálním 

vakuu. Zde budu výrazně pracovat právě s myšlenkami Stefana Sandmeiera, který 

upozorňoval na absenci člověka v počátcích dějin technologií. Pro poznání dějiny 

technologie je právě potřeba věnovat pozornost vědeckému výzkumu, který vedl ke 

vzniku dané technologie v celé šíři. A nelze proto zapomínat na vědce, protože jejich 

práce posouvala daný výzkum. 

Třetí kapitolu věnuji počátkům rádia v Československu, přesněji institucím s ním 

spjatými. Pozornost zaměřím na instituci Radiojournalu, jakožto jediné rozhlasové 

stanice na území Československa. Dále pak na firmu Radioslavie, která byla jedinou 

firmou, jež měl povoleno dovážet, vyrábět a distribuovat rádiové přijímače. Pro vznikání 
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této kapitoly byla velmi přínosná kniha Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a 

na Moravě v letech 1923—1939 od Lenky Čábelové. Zároveň tato kniha představuje 

jeden z problémů pro vznikání této kapitoly a obecně i práce. Jedná se o knihu z roku 

2003, tedy již starší publikaci. Věnuje pozornost podobnému tématu, které jsem zvolil, 

tedy počátkům rádia v Československu. Lenka Čábelová ovšem pohlíží na téma rozhlasu 

z pohledu institucionálního, tedy z formování Radiojournalu jako společnosti, firmy, 

nikoliv z pohledu dějin technologií. Zároveň mi ale existence této knihy snížila možnost 

využít tisku jako pramene, jelikož autorka věnovala pozornost právě tisku. Přesněji 

řečeno reflexi rádia a Radiojournalu v dobovém tisku. Nemohl jsem se tedy opřít o tisk 

do takové míry, jako jsem původně doufal. Ač byl přístupný online, jeho obsah byl již do 

jisté míry vyčerpán jako pramen. Zároveň ale politické diskuze a literární reflexe 

představovaly mnohem přínosnější prameny.  

Stěžejní kapitolou je kapitola čtvrtá. Právě zde provedu rozbor stěžejních 

politických dokumentů a diskuzí ohledně rádia. Jedná se o rozbor důvodové zprávy 

připojené k návrhu zákona č. 60/1923, Sb., lépe známého jako zákona o telegrafech. 

Tento zákon měl upravovat i rádiové vysílání v Československu. Dále budu rozebírat 

důvodovou zprávu připojenou ke zprávě ústavně-právního výboru a samotnou diskuzi na 

197. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé. 

Prameny k rozboru jsou dostupné ve zdigitalizované formě na webových stránkách 

Parlamentu České republiky. Zkoumám obsah zákona o telegrafech, argumentaci výborů 

pro vznik tohoto zákona a připomínky k tomuto zákonu. Ve stenografickém záznamu 

schůze budu zkoumat argumentaci proponentů zákona a odpůrců zákona. Jaké byly 

důvody pro existenci zákona, či jaké problémy viděla opozice v tomto zákonu. 

Pátá kapitola je tvořena rozborem vědecko-fantastických děl Karla Čapka, a jak 

v nich je reflektováno rádio. Pro rozbor jsem vybral právě díla Karla Čapka, jelikož dle 

mého názoru reprezentují dobový pohled na technologii, silně ovlivněný první světovou 

válkou – tedy technologie, která se vymkla z rukou. Pro rozbor jsem vybral romány 

Krakatit a Válka s mloky a divadelní hry Bílá nemoc, R.U.R. a Věc Makropulos. V rámci 

těchto děl budu zkoumat rádio, v jaké roli vystupuje v rámci příběhu a jakou plní funkci. 

Zda je například pouze jako komunikační prostředek, či nějakým způsobem zasahuje do 

děje jako aktér. 
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1. Dějiny technologií 

Lidé odpovědní za technologické vynálezy, inženýři, technici a investoři, nebyli součástí 

oficiální historie světa a techniky.2 Jako někdo, kdo reprezentoval a vytvářel materiální 

kulturu, nemohli patřit mezi intelektuály. Autor ve své přednášce používá termín 

Bildungsbürgertum, jenž lze také přeložit jako vzdělané občany.3 Taková byla situace 

v průběhu 19. století. Ale již k jeho konci se inženýři snažili nějakým způsobem 

institucionalizovat a „akademizovat“. Inženýři a technici ale leželi mimo zorné pole 

klasických akademických historiků. Žádná odborná literatura o dějinách technických 

vynálezů a jejich tvůrců na půdách univerzit nevznikala. Literaturu věnující se těmto 

tématům začali produkovat samotní technici. Průkopníkem v této oblasti se stalo 

Německo. Hlavní postavou, jenž stála u počátku zkoumání dějin technického pokroku a 

vynálezů byl Conrad Matschoss. Jednalo se o mechanika, jenž byl členem Asociace 

německých inženýrů (Verein Deutscher Ingenieure) a od roku 1909 byl prvním, kdo držel 

pozici historika mechanických technologií na Technické univerzitě Berlín.4 Zamýšlel se 

nad tím, čím by se mohly dějiny techniky zabývat. Zkoumaly by nejen životy 

významných inženýrů, mechaniků a investorů, nýbrž také celá odvětví technologií a 

genealogii mechanických přístrojů. Došlo ke vzniku nových časopisů, které věnovaly 

pozornost tomuto tématu. Například Příspěvky k dějinám technologie a průmyslu 

(Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie) nebo Archiv k dějinám přírodních 

věd a techniky (Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik).  

Institucionalizace a akademizace dějin technologií tedy začala na počátku 20. století 

převážně na technických univerzitách. Největší ohlas lze zaznamenat mezi 

francouzskými historiky. První generace školy Annales reflektuje dějiny technologií na 

stránkách svého časopisu Annales d’histoire économique et sociale.5 Průkopnický byl 

článek Luciena Fevbrea z roku 1935 Reflexe k dějinám technologií (Réflexions sur 

l’histoire des techniques).6 Technologii označuje jako „jedno z množství hesel, které se 

historie nevěnuje“.7 Dějiny technologií označuje jako „jednu z množství disciplín, které 

 
2 SANDMEIER, Stefan, The emergence and genealogy of the historiography of technology as an 

academic discipline, Konference Verwandlungen: Panorama eines Zeitalters, 1910—1920, Lucern, 

University of Applied Sciences and Arts, 25.—26. 01. 2015, s. 4. 
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž, s. 5. 
5 Tamtéž, s. 7. Vyhází dodnes pod názvem Annales. Histoire, Sciences, Sociales. 
6 FEBVRE, Lucien, Réflexions sur l’histoire des techniques, in: Annales d’histoire économique et sociale, 

No. 36, 1935, s. 531—535. 
7 […] un de ces nombreux mots dont l’histoire n’est pas faite. Tamtéž, s. 531. 
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se musí zcela založit“.8 Lucien Fevbre definuje na stránkách svého článku tři velké 

kapitoly důležité ke zformování dějin technologií. Tyto tři kapitoly jsou jedna od druhé 

neoddělitelné. Na prvním místě stojí pracovníci, dělníci „z masa a kostí nebo z dřeva a 

kovu: lidé nebo stroje“.9 Další kapitolu představují dějiny procesů, nástrojů a výroby. 

Jako sekundární problém pak autor vidí problematiku kapitálu. V této části článku je 

zajímavé autorovo rozjímání nad pojmem evoluce. Záměrně se mu chce vyhnout, protože 

podle něj díky Darwinovi evokuje ideu neustálého zlepšování a vývoje. Třetí kapitola by 

pak podle Luciena Fevbrea měla zapojovat technické aktivity do ostatních lidských 

aktivit, zda se zapojují do náboženství, umění nebo politiky.10 Tento článek je pro poznání 

vývoje dějin technologií velice důležitý. Ukazuje v podstatě první reflexi tohoto oboru 

mezi humanitními vědci. Zároveň Lucien Fevbre upozorňuje na obrovskou 

interdisciplinaritu tohoto vědního oboru. Toto volání, jak zmiňuje profesor Fox, ale 

vyslyšeno nebylo.11 

Průlom ve zkoumání dějin technologií přišel až v 50. letech 20. století. Tehdy 

vznikla pěti svazková kniha nesoucí název Dějiny technologií (A History of Technology). 

Autor Charles Springer ji předkládal jako učební materiál. Obsahuje popisy jednotlivých 

odvětví mechaniky a chemie, které jsou ale v knize umístěny zcela mimo kontext lidských 

dějin.12 Vlajkovou lodí dějin technologií se v roce 1958 stal časopis Technologie a kultura 

(Technology and Culture) vydávaný Společností pro dějiny technologií (Society for the 

History of Technology) v USA.13 Hnacím motorem aktivit Společnosti pro dějiny 

technologií byl Melvin Kranzberg. Záběr Společnosti byl velmi široký, chtěli porozumět 

technologií v sociálním a kulturním kontextu.14 Melvin Kranzberg se také snažil o 

mezinárodní spolupráci na poli dějin technologií. Spolupracoval s Mauricem Daumasem 

z Francie, Eugeniuszem Olszewskim z Polska a S. J. Schuchardinem ze Sovětského 

svazu.15  Společně založili v Paříži v roce 1968 Mezinárodní komisi pro dějiny 

technologií (International Committee for the History of Technology, ICOHTEC). Cílem 

 
8 […] une de ces nombreuses disciplines qui sont tout entiéres à créer […]. Fevbre (1935), s. 531. 
9 […] en chair et en os, ou bien en bois et en métal: hommes, ou machines. Tamtéž, s. 531. 
10 Tamtéž, s. 531—533. 
11 FOX, Robert (ed.), Technological Change. Methods and Themes in the History of Technology, Londýn 

1996, s. 2. 
12 FERGUSON, Eugene S., Toward a Discipline of the History of Technology, in: Technology and 

Culture, Vol. 15, No. 1, 1974, s. 14. 
13 Tamtéž, s. 14. 
14 CHRISTIAN, David (ed.), The Cambridge World History, Volume I: Introducing World History, to 

10,000 BCE, Cambridge 2015, s. 174. 
15 CHRISTIAN (2015), s. 175. 
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bylo vytvořit úzkou spolupráci mezi specialisty z různých oborů k podpoře mezinárodní 

spolupráce na poli studia a vývoje dějin technologií. Dále rozvinout studium příslušných 

historických předmětů pomocí vytváření a rozšiřování akademických ústavů pro studium 

dějin technologií. Zároveň s tím i přispívat k řešení současných problémů na národní i 

mezinárodní úrovni.16 

Zájem o dějiny technologií postupně stoupal s větším vlivem moderní vědy a 

techniky na lidský život a společnost. Dějiny technologií se postupně začaly posouvat do 

neuvěřitelné interdisciplinarity. Na přelomu 60. a 70. let začali jak humanitní vědci, tak 

technici zkoumat vztah technologie a společnosti a jejich vzájemné ovlivňování. Pří 

výzkumech ale přesto docházelo k nedokonalému rozdělení práce, proto většina 

odborníků zůstávala ve svém poli působnosti.17 Ač tedy humanitní vědci a vědci z oblasti 

technologií spolupracovali, každý se věnoval pouze svému poli výzkumu. Nedocházelo 

ke vzniku skutečných interdisciplinárních prací, které by donutili autory opustit jejich 

komfortní zóny. Největším problémem publikací vydávaných v této době ale bylo nadále 

jisté sociální vakuum, ve kterém vědci zkoumali právě historii technologických inovací a 

dopad nových inovací na společnost.18 Nezabývali se vlivem plošně užívaných, již dávno 

zaběhlých technologií. Bylo věnováno málo pozornosti tomu, jak již staré technologie 

pronikaly do běžného života lidí, když byly nové.19 Historici v 60. a 70. letech nevnímali 

rozdíl mezi technologií a inovací.20 Tento problém do jisté míry nadále přetrvává. Pohled 

na dějiny technologie, která se nadále používá, vytváří zcela nový obraz té dané 

technologie a do jisté míry i společnosti.21 David Edgerton ve své knize Šok starých (The 

Shock of the Old) uvádí příklad páry a parního stroje. Parní stroj zmiňují historici vždy 

s 19. století, poté se na něj v podstatě zapomene. Přitom množství zkonzumovaného uhlí 

bylo ve 20. století vyšší, než ve století 19., svět spotřeboval více uhlí v roce 2000 než 

v roce 1950 nebo 1900.22 A přitom se o parním stroji příliš mnoho nepíše. 

 
16 Citováno z internetových stránek ICOHTEC. Dostupné online: http://www.icohtec.org/, [cit. 2020-03-

17]. 
17 FERGUSON (1974), s. 17. 
18 EDGERTON, David, From innovation to use: Ten eclectic theses on the historiography of technology, 

in: History and Technology, Vol. 16, No. 2, 1999, s. 112. 
19 Tamtéž, s. 113. 
20 Tamtéž, s. 114. 
21 EDGERTON, David, The Shock of the Old. Technology and global history since 1900, London 2006, s. 

XI. 
22 Tamtéž, s. XI. 

http://www.icohtec.org/
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Další velký problém dějin technologií vyvstával z jejich přílišně 

„západocentrického“ pojetí. Většina do té doby vzniklých publikací se zabývala Evropou 

a Severní Amerikou. Asi nejjasnější ukázkou je dvoudílná publikace z pera Melvina 

Kranzberga a Carrolla Pursella s názvem Technologie v západní civilizaci (Technology in 

Western Civilization) z roku 1967.23 Tento trend se začal měnit až ke konci 20. století, 

především v 90. letech. Tehdy historici technologií zaměřovali svou pozornost na světové 

dějiny, včetně světových dějin technologie. Snažili se věnovat všem kulturám a 

civilizacím. Největší zájem věnovali výzkumníci Číně. Nejvíce v tomto směru přispěl 

Joseph Needham se svým obrovským, mnohasvazkovým projektem s názvem Věda a 

civilizace v Číně (Science and Civilisation in China). Tento projekt nadále pokračuje i po 

jeho smrti v roce 1995.24 Needham ukazuje na příkladech různých technických vynálezů, 

jak byla Čína napřed oproti Evropě. Tímto vznikla tzv. Needhamova otázka (Needham 

Question), která chce zjistit, jak je možné, že Evropa předehnala Čína, proč její 

inovativnost začala upadat.25 Ostatním kulturám už taková pozornost věnována nebyla. 

Pro další historiky sloužila technologie jako způsob, jak nahlížet komparativně na vztahy 

mezi civilizacemi. Zástupcem tohoto postupu je dle mého názoru například Michael Adas 

s jeho knihou Stroje jako míra člověka (Machines as the Measure of Men) nesoucí 

podtitul Věda, technologie a ideologie dominance Západu (Science, Technology, and 

Ideologies of Western Dominance).26 Publikace zkoumá, jak Evropané nahlíželi na 

materiální nadřazenost jejich vlastních kultur manifestovaných vědeckým myšlením a 

technologickou inovací. Historici technologií věnovali pozornost také evropskému 

imperialismu 19. století. Mnoho technologií pomohlo k lepšímu řízení impéria. Zároveň, 

jak píše Thomas J. Misa, technologie samotné nezpůsobily imperialismus. Důležité 

technologie v době imperialismu, telegraf, železnice, parní lodě, byly jednak produktem 

a zároveň hnací silou imperialismu.27 Industrializace Evropy na konci 18. a hlavně v 19. 

 
23 KRANZBERG, Melvin, PURSELL, Carroll W., Technology in Western Civilization. Vol. 1, The 

Emergence of Modern Industrial Society, Earlies Times to 1900, Oxford 1967. KRANZBERG, Melvin, 

PURSELL, Carroll W., Technology in Western Civilization. Vol. 2, Technology in the Twentieth Century, 

Oxford 1967. 
24 NEEDHAM, Joseph, Science and Civilization on China, Cambridge 1954—současnost. 
25 Touto otázkou se do jisté míry zaobírá například britský historik Niall Ferguson ve své knize 

Civilizace: Západ a zbytek světa (Civilization: The West and the Rest), Praha 2014. Částečnou odpověď 

na tuto otázku vidí ve skutečnosti, že Evropa byla rozdělena do množství soupeřících států. Což vedlo 

k potřebě technologické inovace a předehnání svého soupeře. Zatímco Čína se stala jednoznačným 

hegemonem v oblasti Dálného východu, inovativnost tedy nebyla třeba. 
26 ADAS, Michael, Machines as the Measure of Men. Science, Technology, and Ideologies of Western 

Dominance, New York 1989. 
27 MISA, Thomas J., Leonardo to the Internet. Technology & Culture from the Renaissance to the 

Present, Baltimore 2011, s. 331. 



15 
 

století měla zapříčinit vznik imperialismu. Právě to ale Thomas Misa ve svých tezích 

vyvrací. Technologie, které v této době vznikly a které jsem zmínil, imperialismus 

nezpůsobily. Naopak byly vybrány čelnými představiteli koloniálních velmocí, aby 

pomáhaly lépe řídit a spravovat impérium. 

Velmi důležitou knihou je dle mého názoru kolektivní monografie, již vytvořili 

Erik van der Vleuten, Ruth Oldenziel a Mila Davids, nesoucí název Sestrojování 

budoucnosti, porozumění minulosti (Engineering the Future, Understanding the Past). 

Přijde mi, že ji lze nazvat učebnicí dějin technologií. Autoři definovali čtyři období 

v dějinách technologií: věk příslibu (1815—1914), věk krize (1914—1945), věk 

technokracie (1945—1970) a věk participace (1970—2015).28 V každé kapitole věnují 

pozornost čtyřem částem lidské společnosti, na kterých zkoumají dopad nových 

technologií. Je to kolektiv (society) jako takový, poté podnikání (enterprise), uživatelé 

(users) a inženýři (engineers). Technologii autoři zkoumají v kontextu společnosti. 

Věnují se třeba i kulturní proměně zobrazení inženýrů v čase. Z inženýra-záporáka ve 

věku krize (1914—1945) se ve věku technokracie (1945—1970) stává inženýr-hrdina.29 

Zabývají se i fenoménem „kutilství“ mezi uživateli nových technologií, jenž zasazují již 

do věku příslibu (1815—1914). Nazývají je uživatelé-zlepšovatelé (users-tinkerers), jenž 

jsou důležití pro další rozvoj technologie. Pomohli například ke zlepšení kola nebo auta.30 

Jako příklad uvádí držitele Nobelovy ceny Guglielma Marconiho, tvůrce bezdrátového 

telegrafu. Ten si začal pohrávat s elektřinou už v mládí, matka mu poté zřídila laboratoř 

v podkroví. Nakonec se z něj stal vynálezce-podnikatel (inventor-enterpreneur), což je 

další část lidí, které autoři definují jako důležitou součást technologického vývoje.31 Tito 

vynálezci většinou zakládali své vlastní podniky, jež ležely na síle jejich patentů a 

vynálezů. Příkladem může být právě již zmíněný Guglielmo Marconi nebo Thomas Alva 

Edison.32  

Další velmi důležitou součástí knihy je zájem autorů o technologie, jež nahradily 

mnohem levnější a efektivnější formy, než jaké byly původně plánované. Příkladem jim 

slouží právě automobil. Zde o úspěchu spalovacího motoru rozhodli sami uživatelé. Ač 

 
28 The Age of Promise, 1815—1914; The Age of Crisis, 1914—1945; The Age of Technocracy, 1945—

1970; The Age of Participation, 1970—2015. Jedná se o názvy jednotlivých kapitol v knize. 
29 VLEUTEN, Erik van der, OLDENZIEL, Ruth, DAVIDS, Mila, Engineering the Future, Understanding 

the Past, Amsterdam 2017, s. 86. 
30 Tamtéž, s. 51. 
31 Tamtéž, s. 52. 
32 Tamtéž, s. 36. 
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taxi společnosti a vyšší třída užívala na přelomu 19. a 20. století auta elektrická, většina 

společnosti jezdila v autech se spalovacím motorem. Většina to brala jako dobrodružství 

kvůli jejich nespolehlivosti, možnosti opravovat je a poslouchat hučení motoru.33 Příklad 

automobilu představuje dle mého naprostý opak toho, o čem jsem se již zmiňoval před 

několika stranami. Tímto jdou autoři více méně proti trendu psaní o nových inovacích a 

ignorování těch starých. Objevili zde technologii, ve které dnes vidí mnoho lidí záchranu 

před ekologickou katastrofou, a přitom byla tato technologie známá a používaná již na 

přelomu 19. a 20. století. V tomto ohledu je také zajímavé zamyšlení nad samotnou 

inovací nějakého vynálezu. Často se předpokládá, že inovace je předchůdcem používání. 

Opak je ale často pravdou. Inovace mnohdy musí reagovat na změny v užívání některých 

technologií.34 Problém představuje i samotný termín technologie. Jeho význam se 

v průběhu staletí měnil. V tom smyslu, v jakém ho známe my, funguje až z doby po druhé 

světové válce.35  

Pro tuto práci je důležitá jedna z myšlenek Erika van der Vleutena. Jedná se o 

pohled na vědce ve věku krize, kdy v tomto období je vědec nahlížen jako tzv. inženýr-

záporák. Tento pohled na vědce je zohledněn v kapitole věnované rozboru literárních děl 

a reflexe rádia v nich.  Dalším důležitým bodem je zaměření se na životy a dílo vědců, 

kteří stáli za vynálezem rádia. Zde se inspiruji myšlenkou Stefan Sandmeiera, který právě 

upozorňoval na předcházející praxi vynechávat lidský faktor z dějin vynálezu. Základní 

myšlenkou, která se prolíná celou prací, je původně od Eugena S. Fergusona. Ten 

upozorňoval na neochotu historiků pohlížet na dějiny technologií interdisciplinárně. 

V práci se snažím právě o tuto interdisciplinaritu, která je reprezentována kapitolou o 

technickém fungování a vznikání rádia, kapitolou zaměřenou na rozbor politických 

dokumentů a kapitolou zaměřenou na rozbor literárního díla. 

  

 
33 VLEUTEN, OLDENZIEL, DAVIDS (2017), Engineering the Future, Understanding the Past, s. 49. 
34 EDGERTON (1999), s. 124. 
35 EDGERTON, David, Innovation, Technology, or History. What is the historiography of technology 

about?, in: Technology and Culture, Vol. 51, No. 3, 2010, s. 684. 
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2. Rádio – dějiny jedné technologie 

Rádio. Jeden z důležitých vynálezů 20. století, který umožnil technologický a civilizační 

pokrok. Důležitost této technologie leží v poskytování přímého sledování, přenášení a 

zaznamenávání událostí v okamžiku dění. Denis McQuail, britský teoretik komunikace a 

masových médií, označuje rádio, společně s televizí, za technologie, které spíše, než aby 

reagovaly na poptávku od společnosti, hledaly své využití.36 Nejedná se o technologii, 

která by vznikla „na zelené louce“. Naopak, je akumulací různých technologických 

vynálezů a úspěchů, které rádiu předcházely. Nelze říci, že je výsledkem práce jednoho 

člověka, právě naopak, je společnou prací Faradaye, Maxwella, Hertze, Lodge, Popova a 

samozřejmě Marconiho. Těmto osobnostem, jejich přispění a samotným dějinám rádia 

jakožto technologie se budu v této kapitole věnovat. Zároveň se kapitola nezaměří pouze 

na osobnosti.  

Následující kapitola vzniká jako interdisciplinární, kdy budu pracovat 

s fyzikálními základy fungování rádia a fyzikálním výzkumem. Cílem je představit dějiny 

rádia jakožto technologii. V případě interdisciplinarity jsem převzal inspiraci z myšlenek 

Davida Edgertona, který upozorňoval na absenci tohoto přístupu. Zároveň se v této 

kapitole věnuji i životům vědců, kteří pracovali na vývoji rádia. Zde se naopak inspiruji 

v myšlenkách Stefana Sandmeiera, který upozorňoval na absenci člověka v dějinách 

technologií a varoval před výkladem dějin technologií v sociálním vakuu, kdy 

technologie vznikaly jakoby sami od sebe, bez přispění člověka. 

 Na počátku cesty, která vedla ke vzniku rádia, stojí objev elektromagnetických 

vln. První vědec, jenž věnoval svou pozornost tomuto fenoménu, byl Hans Christian 

Ørsted.37 Vědecké pojednání o fenoménu elektromagnetických vln vydal již roku 1820 

v latinském textu Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticam. 

Ørsted zkoumal vliv elektrického proudu na magnetickou jehlu. Svým objevem existence 

elektrického pole naprosto změnil pohled na newtoniánskou fyziku. „Z předcházejících 

faktů je dostatečně patrné, že elektrický konflikt38není pouze omezen na vodič, nýbrž je 

 
36 MCQUAIL, Denis, Úvod do masové komunikace, Praha 1999,  s. 39. 
37 Hans Christian Ørsted (též psáno Oersted), 14. srpen 1777—9. březen 1851, dánský fyzik a chemik. 

Více viz BRAIN, Robert M., COHEN, Robert S., KNUDSEN, Ole, Hans Christian Ørsted and the 

Romantic Legacy in Science. Ideas, Disciplines, Practices, Dordrecht 2007. 
38 V originále electric conflict, z latinského pojmu conflictus electrici. Termín, jenž popisoval efekt 

elektrického proudu vytvářející to, čemuž se dnes říká elektrické pole. 
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široce rozptýlen v obklopujícím prostředí.“39 Ørstedovy objevy byly již v roce 1820 

předneseny v Paříži, kde tato myšlenak zaujala profesora matematiky na francouzské 

École Polytechnique André-Marie Ampère.40 Myšlenka možné interakce mezi silami 

elektřiny a magnetismu se mu zdála nemožná. Proto zopakoval Ørstedovy, ale došel ke 

stejným závěrům. To vedlo Ampèra k vytvoření vlastní teorie elektrodynamiky, kterýžto 

termín si sám nechal patentovat.41 Do příběhu vzniku rádia se tedy zapojili první dva 

vědci. Dánský fyzik Hans Christian Ørsted a francouzský fyzik André-Marie Ampère. 

Teorie elektromagnetických vln, kterou společně vytvořili, stojí v podstatě na počátku 

samotného příběhu. Toto období lze možná nazvat až prehistorií rádia. 

Další osobností, která velkým dílem přispěla ke vzniku rádia, byl Michael 

Faraday. Narodil se v září 1791 do rodiny londýnského kováře.42 K elektřině mladého 

Faradaye přivedl výtisk Encyclopaedia Britannica. Zde nalezl 127 stránkový článek 

věnovaný elektřině, ve kterém byly představeny protichůdné názory anglických a 

francouzských vědců, zda elektřina proudila dvěma směry naráz nebo pouze jedním 

směrem. Začal tedy docházet na večerní přednášky do domu vědce a filosofa Johna 

Tatuma, Ale nikdy nepodstoupil skutečné vědecké vzdělání na univerzitě.43 Naopak, 

Faraday byl vyučeným knihvazačem. Nabízí se otázka, proč jsem zde tuto část 

Faradayova života zmínil. Odpověď je jednoduchá, nebýt Faradayova důležitého objevu, 

nebylo by zde dnes rádio. Faraday totiž objevil v roce 1831 elektromagnetickou indukci.44 

Lze ho tedy po právu pokládat za skutečného původce rádia. A nejenom rádia, jeho objev 

urychlil například i vznik telegrafu. 

 Poté, co se výsledky Ørstedovi práce dostaly do Londýna, zopakoval Faraday jeho 

experimenty. Nejdříve v roce 1820, kdy výsledkům nevěnoval žádnou zvláštní pozornost. 

Poté v roce 1821, kdy si při opakování experimentu uvědomil, že magnetická síla spojená 

s vodícím drátem byla kruhová a nesestávala pouze z jednoduchých odpudivých a 

přitažlivých sil, jak předtím předpokládal.45 Kvůli dalším pracovním povinnostem se ale 

k výzkumu magnetismu a elektřiny mohl vrátit až v roce 1831. Základní myšlenka, se 

 
39 Experiments on the Effect of a Current of Electricity on the Magnetic Needle, in Annals of Philosophy, 

ročník 16/1820, s. 273—276. „It is sufficiently evident from the preceding facts that the electric conflict is 

not confined to the conductor, but dispersed pretty widely in the circumjacent space.“ 
40 André-Marie Ampère, 20. leden 1775—10. červen 1836, francouzský fyzik. 
41 GARRATT, Gerald R. M., The early history of radio: from Faraday to Marconi, Londýn 1994, s. 3. 
42 HIRSCHFELD, Alan W., The Electric Life of Michael Faraday, Londýn 2006, s. 16. 
43 Tamtéž, s. 20. 
44 GARRATT (1994), s. 5. 
45 Tamtéž, s. 6. 
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kterou nejen Faraday operoval, ležela v předpokladu, že magnetismus může vést ke 

tvorbě elektřiny. Svými experimenty z roku 1831 položil Faraday všechny základní 

zákony elektromagnetické indukce. Faradaye vedl objev elektromagnetické indukce 

k dalšímu důležitému objevu existence siločar.46  

 Faradayovy objevy v oblasti elektromagnetismu přivedly k tomuto oboru dalšího 

velikána vědy 19. století. Byl jím James Clerk Maxwell, narozený roku 1831. Lze ho 

považovat za naprostý opak Michaela Faradaye, kdy se jednalo se o skutečného vědce 

z povolání, který vystudoval matematiku na universitě v Edinburghu.47 Důležitost 

Maxwella a jeho přispění leží v převedení Faradayových teorií do matematické formy.48 

Pro budoucí Maxwellovy výzkumy bylo také důležité shodnutí se vědecké společnosti 

nad tím, že světlo sestává z příčného vlnění. Tímto se Maxwell dostal k myšlence 

existence elektromagnetických vln. Díky Faradayovým výzkumům zjistil, že změnou 

magnetického pole dojde ke změně elektrického pole. Elektromagnetické vlnění vzniká 

opakovaným měněním magnetického pole a elektrického pole. Vzniknuvší 

elektromagnetická vlna poté cestuje dále, dokud není vstřebána hmotou.49 Díky tomuto 

došlo v podstatě k objevu bezdrátové vysílání. Maxwellovy teorie elektromagnetického 

vlnění však potvrdil až po jeho smrti německý fyzik Heinrich Hertz.50 

 Heinrich Hertz tedy jako první prokázal existenci elektromagnetických vln. 

Narozen roku 1857 v Hamburku, byl dalším skutečně vystudovaným vědcem.51 Po 

vystudování gymnázia v Hamburku, strávení roku jako inženýrský učedník a absolvování 

roční vojenské služby odešel roku 1877 studovat na mnichovskou polytechniku.52 Avšak 

místo na inženýrský obor se zapsal na teoretické obory – experimentální fyziku, 

experimentální chemii, pokročilou matematiku a mechaniku. Po roce, tedy roku 1878, 

odchází z Mnichova na Berlínskou universitu, což je velmi důležitý moment pro další 

vývoj Hertzovy kariéry.53 V této době totiž na univerzitě působil další z významných 

 
46 GARRATT (1994), s. 14. 
47 HARMAN, Peter M., Maxwell, James, in Oxford Dictionary of National Biography. [cit. 2020-11-03] 

Dostupné online: https://www.oxforddnb.com. 
48 GARRATT (1994), s. 22. 
49 O’CONNELL, James, Faraday, Maxwell, and lines of force, in Journal of the Washington Academy of 

Sciences, Vol. 93, No. 2, 2007, s. 4—5. 
50 GARRATT (1994), s. 28. 
51 Tamtéž, s. 37. 
52 Tamtéž, s. 39. Jedná se o dnešní Technickou univerzitu Mnichov (Technische Universität München). 
53 Tamtéž, s. 41. Jedná se o dnešní Humboldtovu univerzitu (Humboldt-Universität zu Berlin). 

https://www.oxforddnb.com/
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německých fyziků Herman von Helmholtz, od roku 1870 ředitel Ústavu fyziky.54 Zároveň 

byl v této době Berlín centrem a hlavně hnacím motorem výzkumu na poli elektřiny a 

elektrotechniky. Helmholtz pomohl Herzovi nastartovat jeho kariéru vědce. Doporučil 

mu účast v soutěži na vyřešení problému z oblasti elektrodynamiky, kterou Hertz vyhrál 

a své výsledky mohl také publikovat. Po úspěšném složení doktorských zkoušek mu sám 

Helmholtz nabídl stálé místo jako asistent na Ústavu fyziky.55 

 Zkoumání Maxwellových matematických rovnic provázelo Hertze celý život. 

Základ jeho práce ale leží mezi lety 1886—1890, která se překrývají s jeho obdobím 

působení na universitě v Karlsruhe. Toto období znamená největší počet Hertzových 

experimentů v oblasti elektromagnetismu a hlavně objevu toho nejhlavnějšího, rádiových 

vln. Hertzovi se, zřejmě omylem, podařilo vytvořit první oscilační zařízení. Toto zařízení 

produkuje pomocí oscilace (kmitání) elektřiny ve vodiči elektromagnetickou vlnu o délce 

od několika milimetrů až do vzdálenosti mnoha kilometrů.56 Tento efekt byl v dobové 

terminologii pojmenován jako Hertziánské vlny, později známé rádiové vlny. Při svých 

výzkumech také změřil vlnovou délku a rychlost.57 Největším Hertzovým přispěním bylo 

tedy potvrzení Maxwellových výpočtů, předpokládané existence elektromagnetických 

vln a vytvoření přístroje, který tyto vlny umí vytvářet, přijímat a měřit, tzv. Hertzovo 

miniaturní jiskřiště.58 Patří mu prvenství v prokázání existence elektromagnetických vln 

ve vzduchu. A svými pokusy ukázal, že se elektromagnetické vlny chovají jako paprsky 

světla, takže je lze podobně odrážet a ohýbat. Zároveň nesmíme zapomenout na fakt, že 

po Hertzovy je pojmenována jednotka v soustavě SI hertz Hz, jež je používána jako 

jednotka frekvence.59 Naneštěstí Hertz zemřel již v roce 1894, díky čemuž se nedožil 

praktického uplatnění svých výsledků. 

 Hertzovým souputníkem v této době byl britský fyzik Oliver Joseph Lodge. Stejně 

tak jako u Hertze bylo jeho základním hnacím motorem potvrzení Maxwellových 

výpočtů. Je zajímavé, že Lodgeovy objevy v oblasti elektromagnetických vln a přispění 

ke vzniku bezdrátové telegrafie a rádia, bývají často opomíjeny. Gerald Garratt dokonce 

 
54 BAIRD, Davis, HUGHES, R. I. G., NORDMANN, Alfred (ed.), Heinrich Hertz: classical physicist, 

modern philosopher, Univesity of South Carolina 1998, s. 1. 
55 Tamtéž, s. 4. 
56 Hertz oscillator, Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster. [cit. 2020-11-04] Dostupné 

online: https://www.merriam-webster.com. 
57 BAIRD – HUGHES – NORDMANN (1998), s. 53. 
58 Tamtéž. 
59 Hertz, Encyclopaedia Britannica. [cit. 2020-11-04]. Dostupné online: https://www.britannica.com. 
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tvrdí, že kdyby nebylo Lodge, nebylo by Marconiho.60 Pro práci Lodge v oblasti 

rádiových vln byl důležitý vynález francouzského fyzika Édouarda Branlyho, tzv. 

koherer.61 Jedná se o jeden z prvních vynálezů, které dokážou skutečně objevit 

elektromagnetické vlny a zároveň první použitelný pro zachycování signálů na velké 

vzdálenosti. Má podobu skleněné trubičky vybavené dvěma elektrodami a vyplněnou 

železnými pilinami. Průlomovým pro Lodge se stal 14. srpen 1894. Tehdy, na setkání 

Britské asociace pro pokrok ve vědce (British Association for the Advancement of 

Science) v Oxfordu, předvedl možnost komunikace pomocí Hertziánských vln.62 

Předvedení sestávalo z umístěného Hertzova oscilátoru v laboratoři vzdálené cca 55 

metrů od přednáškové místnosti. V přednáškové místnosti byl připraven Lodgem 

upravený koherer. Na koherer byl napojen galvanometr, který zaznamenal každé zasažení 

kohereru elektromagnetickými vlnami. Díky této sestavě přístrojů byl Lodge schopen 

poslat zprávu v Morseově abecedě poprvé bezdrátově. Jednalo se o jeden z největších 

objevů té doby. 

 V této fázi začíná do příběhu rádia vstupovat Marconi. Zároveň je třeba zmínit, co 

se všechno dělo v zákulisí vědy 19. století. Věda tohoto období byla kolbištěm, ve kterém 

se utkávali jednotliví vědci. Mnohdy vznikaly spory, které z roviny profesní překročily 

až do roviny osobní. Zároveň soupeření ve vědě definoval závod o prvenství. Každý 

vědec se snažil být první, kdo danou problematiku vyřeší. Mnohdy velká část sporů 

vznikla právě v boji o prvenství. Michael Faraday nechal výsledky svého pozorování 

zapečetit do dokumentu, který 12. března 1832 předal Královské společnosti (Royal 

Society for the Improvement of Natural Knowledge). Dokument byl poté otevřen 24. 

června 1937, čímž bylo potvrzeno Faradayovo prvenství.63 Spor, který je důležité zmínit 

v kontextu vynálezu rádia, probíhal mezi Oliverem Lodgem a Williamem Preecem. 

Těžiště sporu neleželo v elektromagnetických vlnách, nýbrž v teorii vzniku a fungování 

blesku. Pozadí sporu není tak důležité, jako spíše jeho dopad. Preece totiž nabídl 

Marconimu prostor Generální pošty (General Post Office) k provádění experimentů 

s bezdrátovou komunikací. V podstatě díky tomuto sporu mezi Preecem a Lodgem přišel 

 
60 GARRATT (1994), s. 51. 
61 Tamtéž, s. 65. 
62 Tamtéž, s. 66. 
63 Přesné znění textu se mi prozatím nepodařilo najít v jiném zdroji, než pouze v Garrattově knize The 

early history of radio. Existuje ovšem katalogizační záznam v katalogu Královské společnosti. 

Memorandum from Michael Faraday, MM/10/178, Miscellaneous Manuscripts Volume 10, 

Miscellaneous Manuscripts by, about or belonging to the Fellows of the Royal Society. Dostupné online: 

https://www.catalogues.royalsociety.org, [cit. 2020-11-05]. 

https://www.catalogues.royalsociety.org/
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Lodge o možnost být v budoucnu uznáván jako vynálezce rádia. Nelze ale považovat 

Lodge za neúspěšného propagátora vlastní technologie. Společně s doktorem 

Alexandrem Muirheadem vytvořil takzvaný Lodge-Muirheadův systém bezdrátové 

telegrafie (Lodge-Muirhead System). Ten ovšem neměl takový komerční úspěch, byl 

využíván pouze ve vojenském sektoru, přesněji hlavně v námořnictvu.64 

 Nyní tedy k muži, který je považován za skutečného vynálezce rádia. Ovšem, jak 

jsem ukázal na předešlých stránkách, toto označení je nepřesné. Využil poznatků 

předcházejících vědců a dokázal sestrojit přístroj, který byl použitelný a komerčně 

úspěšný. Jedná se samozřejmě o Itala Guglielma Marconiho. Narozen 25. března 1874 

v Bologni, první experimenty s bezdrátovou komunikací provedl již mezi lety 1894 a 

1895.65 Poté, co italská vláda odmítla jeho nabídku přístroje pro bezdrátovou komunikaci, 

odjel roku 1896 se svou irskou matkou do Velké Británie. Ihned po příchodu do Velké 

Británie neztrácí Marconi čas a nechá si svůj vynález patentovat. Patent nese číslo 12 039, 

podán byl 2. černa 1896, kompletní specifikace byla dodána 2. března 1897 a patent byl 

oficiálně přijat 2. července 1897. Patent Marconi podal pod názvem Vylepšení ve vysílání 

elektrickým impulsů a signálu a zařízení k tomu určeného (Improvements in transmitting 

electrical impulses and signals, and in apparatus therefor).66 Ocituji zde provizorní 

specifikaci zařízení, jakou Marconi podal patentovému úřadu. „Dle tohoto vynálezu jsou 

elektrické akce nebo manifestace přenášeny skrze vzduch, zemi nebo vodu za pomoci 

elektrické oscilace ve vysoké frekvenci. Ve vysílací stanici jsem umístil Ruhmkorffovu 

cívku67, v jejímž hlavním obvodu je umístěn Morseův klíč nebo jiné zařízení pro 

odstartování a přerušování proudu a tyčové aparáty […] pro produkci požadovaných 

oscilací. […] Na přijímači je umístěn lokální bateriový obvod, jenž obsahuje klasický 

telegrafický nebo signalizační přístroj nebo jiný nástroj, jenž může být potřebný pro 

dálkovou práci, a nástroj pro uzavírání okruhu, přičemž nástroj je ovládán oscilacemi 

z vysílacího přístroje.“68 Je důležité zmínit, že se jedná o vůbec první patent v oblasti 

 
64 GARRATT (1994), s. 68. 
65 ISTED, G. A., Guglielmo Marconi and the History of Radio – Part 1, in GEC Review, Vol. 7, No. 1, 

1991, s. 47. 
66 FAHIE, John Joseph, A history of wirelles telegraphy, 1838—1899: including some bare-wire 

proposals for subaqueous telegraphs, Edinburgh 1899, s. 322. 
67 Ruhmkorffova cívka neboli indukční cívka. 
68 FAHIE (1899), s. 323. „According to this invention electrical actions of manifestations are transmitted 

through the air, earth, or water by means of electric oscillations of high frequency. At the transmitting 

station I employ a Ruhmkorff coil having in its primary circuit a Morse key, or other appliance for 

starting or interrupting the current, and its pole appliances […] for producing the desired oscillations. 

[…] At the receiving instrument there is a local battery circuit containing an ordinary receiving 

telegraphic or signalling instrument, or other apparatus which may be necessary to work from a distance, 
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bezdrátové komunikace za použití elektromagnetických vln objevených Heinrichem 

Hertzem. 

 Jak jsem psal výše, Marconiho vynález velice zaujal Williama Preece, vrchního 

inženýra Generální pošty. Lze říci, že byl Preece přímo unesen Marconiho vynálezem. 

Poskytl mu svou laboratoř a všemožně ho podporoval. Díky tomu mohl Marconi provést 

první pokus mezi poštou v ulici St. Martins-Le-Grand a bankou v ulici královny 

Victorie.69 Další pokus provedl Marconi na Salisburské planině (Salisbury Plain), kde 

dokázal vysílat na vzdálenost kolem dvou kilometrů. Nejdůležitější pokus ovšem proběhl 

u Bristolského zálivu, oddělující jižní Wales od hrabství Devon a Somerset v jihozápadní 

Anglii. Pokus se odehrál mezi místem zvaným Lavernock Point a ostrovem Flat Holme, 

jež jsou od sebe vzdálena přibližně pět a půl kilometrů. Jednalo se o oficiální testování 

Generální pošty, přičemž akce byla prováděna poštovním personálem za přispění 

Marconiho.70 Nebudu zde rozebírat celý průběh pokusu, postačí, že byl opět úspěšný. 

Marconi, kterému v době pokusů v roce 1896 bylo pouhých 22 let, dosáhl obrovského 

životního úspěchu. Marconi ovšem udělal chybu, když stál u založení společnosti The 

Wireless Telegraph and Signal Co. Ltd., později přejmenované na Marconi’s Wireless 

Telegraph Co. Ltd. Tímto krokem přišel o podporu ze strany Generální pošty, protože 

vedení shledalo nevhodné podporovat další vývoj vynálezu, jehož patent je v držení 

soukromé společnosti.71 Marconi tedy ukázal, že lze posílat zprávy bezdrátově na velké 

vzdálenosti. Jeho dalším úspěchem je posílání a přijímání zpráv přes Atlantský oceán 

v roce 1901.72  

 V této části práce jsem představil vědecký základ pro budoucí vznik rádia. 

Kapitola vznikala již celkově v kontextu dějin technologií, jejichž součástí je právě popis 

vědeckého postupu při vznikání technologie, jež je předmětem práce. Vědci jsou také 

integrální součástí výkladu dějin technologie, jelikož nelze oddělit vynález a vynálezce. 

Zároveň zde byla odvrácena možná kritika, jakou předkládal Stefan Sandmeier, tedy že 

vědci a vynálezci zmizeli z dějin technologií. Na příkladech vědců, kteří každý svým 

dílem přispěli k objevu a aplikaci elektromagnetických vln, jsem ukázal, že nelze 

 
and an appliance for closing the circuit, the latter being actuated by the oscillations form the transmitting 

instrument.“ 
69 ISTED, G. A., Guglielmo Marconi and the History of Radio – Part 1, s. 52. 
70 GARRATT (1994), s. 81. 
71 Tamtéž, s. 87. 
72 ISTED, G. A., Guglielmo Marconi and the History of Radio – Part 2, in GEC Review, Vol. 7, No. 2, 

1991, s. 110. 
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uvažovat pouze o jednom vynálezci rádia. Naopak, jak je patrné, jedná se skutečně o 

kolektivní práci fyziků 19. století. Zároveň je i patrné, jak velkým způsobem byla věda 

19. století internacionální. První objev provedl Hans Christian Ørsted v Dánsku, jenž poté 

inspiroval Francouze André-Marie Ampèra. Těžiště práce se poté přesouvá do Velké 

Británie do rukou nevystudovaného, avšak o to více nadšeného Michaela Faradaye, který 

vytvoří základní teorie. Matematicky Faradayovi výzkumy podpoří James Clerk 

Maxwell. Heinrich Heintz, německý fyzik, poté pomocí pokusů potvrdí jak Faradayovi 

teorie, tak Maxwellovy matematické výpočty. V této fázi poté dochází k zajímavému 

úkazu, kdy se linie z jednoho vědce na druhého rozchází do dvou souběžných, tedy linii 

Olivera Lodge a Guglielma Marconiho. Na příkladu těchto dvou vědců lze zároveň 

pozorovat, jak osobní antipatie ovlivňovali, a možná i ovlivňují dodnes, vědecko-

technický pokrok.  
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3. Počátky rádia v Československu 

V této kapitole budu věnovat pozornost počátkům rádia v Československu. Přesněji tedy 

prvním pokusům o vysílání rozhlasu, vzniku Radiojournalu a společnosti Radioslavia, 

která tvořila do jisté míry anomálii v kontextu evropského vývoje. Cílem je představit, 

jaké zázemí vzniklo pro pozdější rozvoj československého rozhlasového vysílání. 

Zároveň tato kapitola představuje další krok ke komplexnímu vykreslení počátků rádia 

v Československo právě v kontextu dějin technologií. V této kapitole je prezentován 

spíše společenský přesah rádia. Součástí kapitoly je i komparace československého 

rozhlasu, respektive Radiojournalu, a britské British Broadcasting Company, neboli 

BBC. Cílem je jednak ukázat, jak pokrokový byl československý rozhlas a zároveň 

porovnat vývoj dvou rozdílných firem, které vznikaly v relativně stejné době. 

První úspěšné pokusy s vysíláním rádia v Československu přicházejí již v roce 1919. 

Nejdůležitějším místem pro vysílání byl pražský Petřín. Nacházela se zde Stálá vojenská 

radiostanice, která vysílala na dlouhých vlnách, díky čemuž poslouchalo osazenstvo 

vysílání z Paříže nebo Berlína.73 Ovšem správou civilního vysílání se zabýval Úřad pro 

správu pošt, telegrafů a telefonů, jenž byl zřízen zákonem Národního výboru 13. listopadu 

1918 a do jeho čela se postavil Jiří Stříbrný.74 Tento úřad byl důležitý, jelikož organizoval 

budování telekomunikační infrastruktury a uděloval koncese pro provoz 

telekomunikačních zařízení. Československo bylo, na rozdíl od svých západních sousedů, 

v zavádění rozhlasového vysílání mnohem pokrokovější. Dne 18. května 1923 začalo 

pravidelné rozhlasové vysílání určené veřejnosti. Zprávu o tomto vysílání přinesly 

Národní listy ve svém vydání v pátek 18. května. „Zajímavé ukázky radiotelefonického 

koncertu provádějící se péči Spolku českých žurnalistů denně v bio Sanssouci před 

filmovým programem, přesně v 8.15 hod. večer. Hudba vysílána je bez drátu 

z radiostanice v Kbelích, zařízené ovšem hlavně pro radiotelegrafii a pro radiotelefonii 

provisorně upravené, než postavena bude vlastní stanice pro hudbu a přednášky a zaznívá 

v sále z osmi multiplikátorů, umístěných po stěnách. První tyto pokusy mají vésti k dalšími 

zdokonalení a rozšíření radiofonie u nás.“75 Tato zpráva nám ukazuje řadu důležitých 

věcí o počátku rádiového vysílání v Československu. Tím, že se vysílalo v divadle, se 

ukazuje, jak málo lidí mělo skutečně přístup k rádiím. Zároveň to zvyšuje i okruh 

 
73 KONÍČEK, Karel, Ve službách československého rozhlasu v prvních pěti letech, Praha 1948, s. 11. 
74 Ukazatel osobní k tiskům a těsnopiseckým zprávám o schůzích, Praha 1924. 
75 Národní listy, 18. 5. 1923, s. 3. 
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možných posluchačů, jelikož kina byla v této době na vzestupu. Zajímavé je zmínění o 

radiostanici ve Kbelích. Z článku to nevyznívá, ale skutečnost byla méně prozaická. 

Radiostanice ve Kbelích byl ve skutečnosti dřevěný domek, který poskytoval prostor pro 

dva technické pracovníky. Pro ostatní pracovníky a účinkující byl zapůjčen stan.76  

Řada autorů i pamětníků, když se zmiňují o této události, nezapomene 

připomenout, o jakou průkopnickou akci se jednalo. Skutečně tomu tak bylo. British 

Broadcasting Company, známější jako BBC, zahájila svou činnost v roce 1922, 

pravidelně vysílal rozhlas pouze v USA. Ve Francii, přesněji v Paříži, se stále vysílalo 

nepravidelně a ve Vídni teprve začala stavba vysílače.77 S rádiovým vysíláním 

v Československu jsou spojeny dvě důležité firmy, kterým se nemohu vyhnout. První 

z nich je samotná společnost Radiojournal, která zajišťovala vysílání v Československu. 

Další firmou byla firma Radioslavia, jež se zabývala prodejem rádiových zařízení. Dále 

se začátkem vysílání byla potřeba i řádná legislativa. Všem těmto tématům se budu na 

následujících stranách věnovat. 

 

3.1. Radiojournal 

Společnost, spravující a provozující rádiové vysílání v Československu, byla zřízena 7. 

června 1923. Tedy o necelý měsíc později od úspěšného vysílání rozhlasu 18. května. 

Kolektiv autorů knihy Dějiny českých médií tento stav označuje velice krásně, z Kbel se 

mělo v týdnech mezi 18. květnem a 7. červnem vysílat načerno.78 Společnost vznikla jako 

Radiojournal, československé zpravodajství radiotelefonické, spol. s r. o.79 Jednalo se 

tedy o čistě soukromou společnost vedenou jednak jednatelským sborem a jednak dozorčí 

radou. Stát neměl v počátku s Radiojournalem nic společného. Naopak, Radiojournal si 

od státu musel za úplatu pronajímat právo používat státní vysílací stanici.80 Podíl ve 

společnosti měla z 51 % další soukromá firma Radioslavia, které se budu věnovat později. 

Dále dva muži, jejichž byla existence Radiojournalu splněným snem, tedy Eduard 

Svoboda a Miloš Čtrnáctý. Tento stav, kdy se jednalo o soukromou společnost, znamenal 

 
76 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora, Dějiny českých médií od počátku do 

současnosti, Praha 2011, s. 178. 
77 PACOVSKÝ, Jaroslav, Na vlnách rozhlasu, Praha 1993, s. 7. 
78 BEDNAŘÍK – JIRÁK – KÖPPLOVÁ (2011), s. 178. 
79 Tamtéž. 
80 ČÁBELOVÁ, Lenka, Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923—1939, 

Praha 2003, s. 43. 
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pro Radiojournal velké problémy. Tomu se ale budu věnovat později. Na tomto místě 

bych se totiž rád podíval na nejstarší evropskou stanici, tedy na britskou BBC. 

 Jak jsem zmiňoval výše, britská vysílací společnost British Broadcasting 

Company, později přejmenovaná na British Broadcasting Corporation, známější pod svou 

zkratkou BBC, předběhla československý Radiojournal o necelý půl rok. Začala vysílat 

14. listopadu 1922. Ve Velké Británii, stejně jako v Československu, regulovala vysílání 

Generální poštovní kancelář (General Post Office, GPO). Na počátku 20. let působila pro 

Velkou Británii jako odstrašující příklad praktika soukromých rádií v USA. Mnoho 

soukromých rádiových stanic fungovalo na stejné vlnové délce, čímž docházelo k rušení 

nejen soukromého vysílání, ale i vojenských frekvencí.81 Proto došlo ve Velké Británii 

k monopolizaci rádiového vysílání a vzniku jednotné firmy, právě BBC. Tato firma byla 

volně přístupná, akcie v ní mohla zakoupit jakákoliv firma vyrábějící rádia. Vysílat ale 

mohla pouze BBC. BBC fungovala na tak zvaném principu vzdálené státní kontroly 

(remote state control). Stát si udržoval vlastnictví firmy a kontrolu nad vysíláním. V roce 

1927 došlo ke změně BBC, kdy se ze společnosti stala veřejnoprávní korporace.82 BBC 

tedy vznikla jako společnost, která držela monopol na rádiové vysílání ve Velké Británii 

a v celém impériu a navíc byla kompletně v držení státu. 

 Nabízí se otázka, proč jsem se zde věnoval britské BBC. Britskou BBC jsem 

využil jako ukázku stanice, která vznikla v Evropě v relativně stejném čase jako 

československý Radiojournal, ale na naprosto jiném základu a jinou formou. 

V Československu podléhalo rádiové vysílání ministerstvu pošt a telegrafů, tedy 

podobně, jako ve Velké Británii. Na otázku, proč podléhalo rádiové vysílání zrovna 

ministerstvu pošt a telegrafů, potažmo Generální poštovní kanceláři, je celkem 

jednoduchá odpověď. Důvodem byla bezdrátová telegrafie. Stát měl monopol na veškeré 

vysílání a přijímání rádiového signálu. Radiojournal si tedy musel od ministerstva pošt a 

telegrafů pronajímat právo vysílat. Tím, a díky malému množství investorů a abonentů, 

docházelo k velké ztrátě peněz a nefunkčnosti firmy. Pro ukázku, jak kritická byla situace 

pro Radiojournal, využiji čísla, která uvádí Lenka Čábelová ve své práci Radiojournal. 

Počáteční kapitál byl ve výši 500 000 tehdejší korun. Koncem dubna 1924 byl 

 
81 POTTER, Simon J., Broadcasting Empire: The BBC and the British World, 1922—1970, Oxford 2012, 

s. 21. 
82 Veřejnoprávní korporace vzniká působením státu. Stát projevuje svou vůli, aby veřejná právnická 

osoba vznikla. JADRNÝ, Vladimír, Prvek veřejnoprávnosti u profesních komor v právním řádu ČR, 

Plzeň 2012. Dostupné online: https://theses.cz. [cit. 2021-02-16]. Nepublikovaná diplomová práce. 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnícká. Vedoucí práce JUDr. Et PhDr. Jan Malast. S. 23. 

https://theses.cz/
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Radiojournal ve ztrátě 235 000 korun, což byla skoro polovina původního vkladu.83 

Tragická situace Radiojournalu donutila vládu vstoupit do společnosti. Stát, respektive 

ministerstvo pošt a telegrafů, chtělo převzít polovinu firmy. Zároveň chtělo udržovat 

pouze jednu vysílací stanici na území Československa.84 

 Nebudu se zde podrobně zabývat, jak probíhala reorganizace Radiojournalu mezi 

lety 1924 až 1925. Dostatečně téma zpracovala Lenka Čábelová ve své práci 

Radiojournal. Zmíním zde, že do jednání o budoucnosti Radiojournalu vstoupily rozličné 

vládní orgány – ministerstvo pošt a telegrafů, ministerstvo vnitra, ministerstvo 

zahraničních věcí a ministerstvo školství a národní osvěty. Zároveň do jednání vstoupila 

i Československá tisková kancelář (ČTK). Z výčtu ministerstev, která participovala na 

jednání, je patrná jedna věc. Československý stát si začal uvědomovat důležitost rozhlasu 

pro politiku, kulturu i společnost jako takovou. Reorganizace přinesla řadu novinek do 

vysílání Radiojournalu. Československý stát vlastnil od roku 1925 51 % společnosti, stal 

se tedy majoritním akcionářem a mohl podnik fakticky ovládat. Zbytek podílu byl ve 

vlastnictví soukromých právnických osob, přesněji žurnalisté, zemědělci a 

rádioprůmyslníci.85 Dále musel Radiojournal odebírat zprávy pouze od Československé 

tiskové kanceláře, čímž došlo k utvrzení monopolu ČTK na šíření zpravodajských 

informací na území Československé republiky. Ministerstvu školství a národní osvěty 

byly rezervovány hodiny pro jejich vlastní program, kdy měli vysílat programy pro 

školy.86 

 Z Radiojournalu se tedy stala v roce 1925 majoritně státní firma, kdy stát udržoval 

dozor nad vysíláním rádia. Zároveň se Radiojournal stal médiem, kde držela 

Československá tisková kancelář naprostý monopol. Lze říci, že se Radiojournal, díky 

reorganizaci v roce 1925, svou organizační formou přiblížil BBC. Z tohoto důvodu jsem 

se také této stanici věnoval. Rádiové vysílání navíc získalo díky existenci Radiojournalu 

a hlavně většímu zapojení státu do této firmy, pevnou oporu k dalšímu rozvoji. 

Československo se v tomto ohledu stalo průkopníkem, spolu s Velkou Británií, 

pravidelného rádiového vysílání na evropském kontinentu. 

 
83 ČÁBELOVÁ (2003), s. 44. 
84 Tamtéž, s. 46. 
85 Tamtéž, s. 51. 
86 U tohoto bodu je zajímavé se zamyslet, zda, i v souvislosti se současnou epidemií viru COVID-19, není 

zavedení speciálních programů pro školy určitým důsledkem epidemie španělské chřipky. 
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3.2. Radioslavie 

Radioslavia, akciová společnost pro telegrafii a telefonii bez drátů v Praze, celý název 

společnosti, která se zabývala prodejem a distribucí rádiových přijímačů 

v Československu.87 Radioslavia byla v období První republiky velice důležitá firma, 

velkou měrou se totiž zapojila do vzniku Radiojournalu a šíření rádiové techniky 

v Československu. Fungovala totiž jako jediná československá firma, která vyráběla 

rádiové vysílače. Vznikla roku 1922, později v ní značně figuroval francouzský kapitál, 

a nakonec se stala pobočkou Marconi Wireless Co.88 Pracovníci, které Radioslavia během 

svého prvorepublikového působení vychovala, se stali základem národního podniku 

Tesla.89 

 Firma Radioslavia byla jedním ze zakladatelů Radiojournalu. V této společnosti 

viděla možnost rozšířit prodej rádiových přístrojů. Proto se také úspěšně snažila být 

majoritním akcionářem, což se společnosti při zakládání Radiojournalu podařilo, kdy 

vlastnila 51 % akcií.90 Důvodem, proč měla Radioslavia zájem na ovládání 

Radiojournalu, bylo podpoření prodeje přijímačů do domácností pomocí veřejného 

vysílání.91 Monopol společnosti Radioslavia na dovoz a distribuci přijímačů tvořil ale 

značné problémy. Největší z nich byla vysoká cena těchto dovážených přijímačů. 

Výsadní pozice Radioslavie ale zanikla při reorganizaci Radiojournalu v roce 1925, kdy 

ztratila své majoritní postavení a stala se pouze menším akcionářem v rámci společnosti 

Radiojournal. 

  

 
87 Řád živnostenský, svazek X., díl 1., Praha 1924, s. 38. 
88 LÁNÍK, Jaroslav, Historie a současnost podnikání v Praze, díl čtvrtý, Žehušice 2005, s. 54. 
89 Tamtéž, s. 274. 
90 ČÁBELOVÁ (2003), s. 43. 
91 Tamtéž, s. 37. 
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4. Legislativní ukotvení rádia a politické diskuze o nové technologii 

Následující kapitola je věnována vzniku zákona na regulaci rádia, diskuzím, které tento 

zákon vyvolal a diskuzím o rádiu. Součástí kapitoly bude rozbor zákona o telegrafech a 

diskuzi na půdě poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky 

Československé o tomto zákonu. Cílem je představit problematiku spojenou se zákonem 

o telegrafech a rádiem. Zároveň zde chci ukázat různé názory politiků na rádio, jak ho 

vnímali, co si od něj slibovali či zda u nich vzbuzovalo obavy. V této kapitole hledám 

odpověď na svou první hypotézu, tedy zda rádio jakožto nová technologie a problémy i 

možnosti s ním spojené vzbudily větší diskuzi v prostoru poslanecké sněmovny 

Národního shromáždění republiky Československé. V kontextu dějin technologií se zde 

zaměřuji na politickou stránku nové technologie. 

Rozhlasové vysílání v Československu bylo potřeba také upravit legislativním 

způsobem. V tomto směru ale Československo tak říkajíc pokulhávalo. Již jsem se 

několikrát zmínil o ministerstvu pošt a telegrafů. Pod toto ministerstvo totiž spadala 

správa mimo jiné i bezdrátové komunikace, jinými slovy bezdrátových telegrafů. 23. 

března 1923, tedy necelý čtvrt rok před zahájení vysílání Radiojournalu, vyšel ve Sbírce 

zákonů a nařízení Republiky československé zákon č. 60/1923 Sb. o telegrafech. Zákon 

svým zněním jasně definuje, že se vztahuje i na bezdrátový telegraf (radiotelegraf) v § 2 

odst. 1: Telegrafem ve smyslu tohoto zákona se míní elektrický telegraf nebo telefon, a to 

drátový i bezdrátový (radiotelegraf), jakož i elektrická návěstní zařízení.92 Rozhlas tedy, 

dle znění tohoto zákona, není brán jako médium, nýbrž jako komunikační prostředek. 

Zároveň na základě § 1 odst. 1 bylo výhradním právem státu zřizovat, udržovat a 

provozovat telegrafy na celém území republiky. Pod pojmem telegraf musíme vnímat i 

pozdější vysílací věže pro rozhlas. Ovšem pro Radiojournal a jeho existenci byl důležitý 

§ 3 odst. 1, podle kterého výkon práva, vyznačeného v §u 1 tohoto zákona, může stát 

propůjčiti koncesí.93 Zákon svým obsahem ovlivňuje i výše zmíněnou firmu Radioslavia. 

Podle § 5 odst. 1 mohl radiotelegrafní zařízení vyráběti, přechovávati a z ciziny dovážeti 

toliko se svolením a pod dozorem státu.94 Odstavec 2 poté tvrdí, že udíleti povolení 

k výrobě, prodeji, přechovávání a dovozu z ciziny radiotelegrafních zařízení jest 

 
92 Zákon č. 60/1923 Sb., § 2 odst. 1. 
93 Tamtéž., § 3 odst. 1. 
94 Tamtéž, § 5 odst. 1. 
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vyhrazeno ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, při čemž spolupůsobí ministerstvo 

pošt a telegrafů.95 

 Na těchto několika příkladech ze zákona je patrné, jak bylo šíření rádiového 

vysílání v Československu komplikované. Dovoz, výroba, prodej a jen samotné 

uskladnění podlého přísné kontrole státu. Kvůli možnosti vysílat musela firma zakoupit 

od státu koncesi. Zároveň bylo i jednodušší si od státu pronajmou vysílací stanici, což byl 

jeden z důvodů, proč se Radiojournal dostal v prvním roce své existence do finančních 

problémů.96 Zároveň je vidět, že československé zákonodárství nebylo připravené na 

příchod rádiového vysílání. 

 

4.1. Tisk o zákonu o telegrafech 

Zákon o telegrafech měl svou odezvu i v novinách. V denním čísle Národních listů z 21. 

února 1923 mu byl věnován prostor v článku nazvaném Vládní návrh zákona o 

telegrafech.97 Článek poskytuje krátké seznámení s obsahem zákona, informuje o 

výhradním právu státu „zřizovati a provozovati telegrafy na území československé [sic] 

republiky.“98 Zároveň s tímto informuje, že takovýto zákon je přítomný v téměř všech 

ostatních státech. V článku je zmíněna i radiotelefonie a radiotelegrafie. Ovšem je zde 

vnímána pouze jako komunikační prostředek a jako něco, co ještě potřebuje vědecké 

bádání. Zajímavé na článku je zmínění se o části zákona, ve které je státu povoleno 

přerušit spojení, pakliže probíhající komunikace a její obsah nějakým způsobem směřuje 

proti bezpečnosti státu. „Chystaný zákon o telegrafech sleduje hlavně dva účely: sjednotiti 

prameny telegrafního práva na území československé republiky a upraviti zákonem 

poměry telegrafní, zejména v radiotelegrafii (radiotelefonii) v československé 

republice.“99 Myslím, že toto je dostatečné shrnutí a plně to vyjadřuje, jak byl tento zákon 

chápán. V Národních listech existují další dílčí zmínky, ale toto byl skutečně jediný 

článek, který se věnoval přímo zmíněnému zákonu o telegrafech v delším textu. 

 Mnohem zajímavější článek, týkající se jak zákona o telegrafech, tak již 

vysílajícího rozhlasu a chuti některých občanů Československa rádio nejen poslouchat, 

 
95 Zákon č. 60/1923 Sb., § 5 odst. 2. 
96 ČÁBELOVÁ (2003), s. 44. 
97 Národní listy, 21 2. 1923, s. 6. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž. 
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ale i samostatně vysílat, vyšel opět v Národních listech dne 16. února roku 1924.100 

Článek nese název Komu budou udělovány koncese na přijímací radiostanice.101 Jedná 

se o přepis článku ministerského rady dr. Otty Kučery z časopisu Rádio. Článek se 

odkazuje na zákon o telegrafech, podle kterého musí každý, kdo chce vlastnit a užívat 

radiotelefonní stanici, obdržet koncesi od ministerstva pošt. Článek informuje o 

poplatcích, které budou muset koncesionáři platit – rekogniční poplatek státu a poplatek 

společnosti, která bude pro koncesionáře vysílat. Zároveň ti, kteří budou přijímat zprávy 

pomocí rádia, které by jinak přijali telegrafem nebo telefonem, musí zaplatit státu 

poplatek, který je ekvivalentem ušlých telegrafních a telefonních poplatků.102 Vyšší 

poplatky měli platit ti, kteří měli z vysílání nějaký příjem. Jako příklad jsou zde uváděny 

banky, které pomocí rádia sdělovaly kurzy měny. Zároveň se ale stát bude snažit snižovat 

koncesionářské poplatky. Toho se dosáhne zvyšování účastníků vysílání.103 

V článků je vzpomínáno také na radioamatéry, což ukazuje, jak už byl tento jev 

rozšířený. Zároveň je patrné, že stát vnímal radioamatérství jako fenomén, který je 

potřeba nějakým způsobem kontrolovat a regulovat. Radioamatérství není podle článku 

zakázané, ale radioamatéři musí platit stejné poplatky, jako ti, kteří si přístroj zakoupí již 

hotový. Stát „ovšem bude přísně postupovat proti všem, kdo si stanice zřídí bez 

povolení.“104 Dále jsou v článku zmíněny radiokluby, které již tehdy začaly vznikat. Zde 

je zase patrné, jak byl stát pohotový a začal se přizpůsobovat nastupujícímu trendu. Jedná 

se o velký rozdíl oproti roku 1923, kdy rádio začalo vznikat a stát byl ve svém jednání 

velmi pomalý. Stát „uzavřel“ s radiokluby dohodu. Budou povolovány pouze v případě, 

že budou sdružovat pouze majitele koncesovaných přijímacích stanic, a zároveň s tím 

potírat zařizování nelegálních stanic. 

V další části článku je vzpomínáno na mezinárodní přesah rádiového vysílání. Stát 

musí rádiové vysílání silně regulovat, protože „elektromagnetické vlny nezastaví se na 

hranicích republiky a třeba proto pečovati o to, aby vysílaný program representoval nás 

i vůči cizině.“105 Je zajímavé pozorovat, jak se velmi posunulo vnímání rádia. Rádio se 

v tomto momentu stává nástrojem reprezentace státu navenek vůči jeho sousedům. Proto 

 
100 Národní listy, 16. 2. 1924, s. 2. 
101 Tamtéž, s. 2. 
102 Tamtéž. 
103 Tamtéž. V článku bylo místo slova vysílání použito anglické slovo broadcastingu. Zda se jedná o 

nějaký odkaz na již vysílající BBC či o snahu být tak říkajíc „světoví“, netuším. 
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž. 
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by také měla rádiová společnost sdružovat „nejváženější korporace umělecké, 

lidovýchovné a humanní [sic].“106 Autor pamatuje také na tisk, když zmiňuje, že se 

v některých dalších městech v Československu budují zvláštní radiotelegrafní zařízení 

určená pro mezinárodní i vnitrozemskou tiskovou službu.107 

V poslední části článku přichází i příslovečná „střelba do vlastních řad“. Dr. Otta 

Kučera totiž ve svém původní článku uvedl, že „odpor, která jisté kruhy vedly proti 

přísnému zákonu o telegrafech, měl jedině ten výsledek, že zdržel vývoj čs. radiotelegrafie 

aspoň o ¾ roku.“108 Ukazuje nám, že v Československu existoval politický odpor proti 

rozšiřování rádiového vysílání. V článku je uvedeno, že nebýt tohoto zpoždění, mohly již 

být v Československu legálních členů a několik továren, které by vyráběly 

radiopřijímače. Pomalost státu a zpoždění v přijímání potřebného zákonodárství ale vedlo 

k rozšíření radioamatérství a nelegálního poslechu rádiového vysílání. V této pasáži také 

autor vykresluje obchodní stránku radiotelegrafie – výroba, dovoz a prodej přijímačů. 

Československo má vyrábět své vlastní přijímače a dovážet výjimečně, pouze 

z vědeckých důvodů. V článku se nepíše nic o exportu, což je vdané době zajímavé. Přeci 

jen Československo bylo průkopníkem rádiového vysílání minimálně v prostoru střední 

Evropy. Vývoz přijímacích zařízení do zahraničí by představoval velice lukrativní podnik 

pro firmy i samotný československý stát. 

 

4.2. Politické diskuze o zákonu o telegrafech 

Přijetí zákona o telegrafech musela samozřejmě předcházet politická diskuze. 

Vypracovaný a probíraný návrh v Národním shromáždění lze nalézt jako tisk číslo 

4002.109 Tento návrh zákona obsahuje většinu paragrafů, které se poté objevují 

v samotném zákonu o telegrafech, který jsem rozebíral výše. Mnohem zajímavější částí 

tohoto tisku je v něm obsažená důvodová zpráva, která objasňuje, proč tento zákon vzniká 

a jaká právní opatření tomuto zákonu předcházela. Autoři návrhu zákona a důvodové 

zprávy nejdříve vypisují, jak to vypadalo s právním zakotvením radiotelegrafie 

v bývalém Rakousku. Rakouská legislativa ohledně telegrafního spojení a pozdější 

radiotelegrafie se odvíjela od kabinetního listu z 16. ledna 1847. Dále důvodová zpráva 

 
106 Národní listy, 16. 2. 1924, s. 2. 
107 Tamtéž. 
108 Tamtéž. 
109 NSRČ, www.psp.cz, Vládní návrh zákona o telegrafech, tisk č. 4002. [cit. 2021-06-16]. 
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obsahuje rozsáhlé vyjmenování všech nařízení, říšských zákonů a dekretů, které 

upravovaly jak telegrafii, tak pozdější telefonické spojení. Logicky je zmíněná i situace 

v Uhrách, jakožto části Rakousko-Uherského soustátí a země, jejíž právní kodifikace 

platily v částí československého státu. Je zajímavé, že v Uhrách existovalo mnohem méně 

legislativních úprav telegrafní a telefonní komunikace než v rakouské části monarchie. 

Telegrafii upravoval zákon z roku 1888, tresty za porušení zákona a telegrafního tajemství 

poté zákony z roku 1878 a 1888. V tomto ohledu je zajímavé porovnání obou částí bývalé 

říše. V Předlitavsku bylo telegrafní a telefonní spojení upraveno řadou zákonů, které se 

snažily do jisté míry reagovat na technologický pokrok v dané době. Zároveň každý nový 

zákon upravoval právo držení a vydávání koncesí na provoz telegrafních stanic. Naopak 

v Zalitavsku to vypadá, že pokusy o úpravy regulací, aby reagovaly na technologický 

pokrok, neprobíhaly. Výrazný rozdíl mezi oběma částmi monarchie leží i v trestání 

přestupků. Zde ale naopak pokulhává rakouská část monarchie. Tresty upravuje pouze 

trestní zákon z roku 1852. Ten definuje dva tresty v oblasti telegrafie – zločin veřejného 

násilí v případě úmyslného zneužití státního telegrafu nebo úmyslné rušení provozu či 

poškození státního telegrafu. Jako přestupek je poté hodnocena taková činnost, která 

z pouhé svévole, lehkomyslnosti nebo zaviněného opomenutí vede k poškození nebo 

rušení provozu. V Rakousku se také netrestalo zřizování telegrafu bez státního povolení. 

To naopak později Československo zavedlo, jak jsem uváděl výše při rozboru samotného 

zákona. V Uhrách poté byly tresty ukládány podle výše zmíněných zákonu z let 1878, 

1888 a 1914. Uherská legislativa pamatovala rovněž na telegrafní tajemství. 

Úvod důvodové zprávy obsahuje bere v potaz i změny způsobené první světovou 

válkou, a tedy potřebu regulovat pozemní radiotelegrafní spojení, které bylo před tím 

potřeba regulovat pouze na pobřeží. Důvodová zpráva také zmiňuje setkání Nejvyšší 

hospodářské rady v Paříži v roce 1920, kterého se účastnila i Československá republika. 

Na tomto setkání se účastníci zavázali k vydání zákona, jenž by zakazoval zřizování a 

provoz radiotelegrafních stanic státem nepovolených. Z této části je tedy patrné, že 

československý telegrafní zákon nevznikl ze vzduchoprázdna. Dále důvodová zpráva 

upozorňuje na technologický pokrok v oblasti radiotelegrafie, čímž se opět zdůvodňuje 

potřeba zákonné úpravy. Důležitá myšlenka obsažená v této důvodové zprávě si zaslouží 

ocitování: „Všeobecně se uznává, že státy musejí si zachovati výsostné právo na zřizování 

a provoz telegrafu, na druhé straně však nemají býti činěny překážky vědeckému bádání 

a nemá býti občanstvu – pokud to dovolí bezpečnost státu a ochrana vyšších celků – 



35 
 

odpíráno používati výhod, jež celému světu přináší rozvoj a pokrok radiotelegrafu.“110 

Na jednu stranu je tato myšlenka velice chvályhodná. Stát si uvědomuje, že 

radiotelegrafie může pomoci v technologickém rozvoji a komunikaci nových myšlenek 

na velkou vzdálenost. Zároveň mi ale přijde, že se dá v tomto momentu velice snadno 

manipulovat s definicí momentu, kdy je ohrožena bezpečnost státu a je potřeba chránit 

vyšší celky, je tedy možné omezit radiotelegrafní vysílání.  

Důležitý bod pro kontext této práce, se nachází na konci úvodu důvodové zprávy. 

Autoři zde totiž vysvětlují jisté souvislosti vzniku tohoto zákona. Vláda chtěla původně 

předložit návrh zákona, který by podrobně upravoval veškeré telegrafní, telefonní a 

radiotelegrafní otázky. Od tohoto úmyslu ale upustila, vzhledem ke konání mezinárodní 

telegrafní konference, která se měla konat v roce 1923. Výsledky konference by, podle 

autorů, nabyly platnosti teprve od roku 1925 a do té doby nebylo možné čekat s vydáním 

zákona. Tato argumentace je celkem jasná a smysluplná. Jak jsem ukázal dříve, 

radiotelegrafie se na území Československa začala velmi organicky rozvíjet a bylo ji 

potřeba legislativně upravit. Problém ovšem vyvstává v další části. Zákon je Národnímu 

shromáždění předkládán jako rámcový, upravující nejpalčivější otázky telegrafu. Jak 

jsem ukázal při představování zákona, toto je hlavní problém československého 

legislativního upravení radiotelegrafie a rádiového vysílání. Zákon byl pouze dočasný a 

upravoval pouze některé věci. Jak jsem ukázal v předchozí podkapitole, představovala 

tato nedostatečná příprava značný problém. Na jednu stranu je pochopitelné, že 

československá legislativa chtěla počkat na výsledek konference z roku 1923 a zároveň 

bylo potřeba upravit prozatímně bující rádiové vysílání.  

Zbytek důvodové zprávy obsahuje výčet „nejpalčivějších“ problémů, které měl 

tento zákon upravovat. Většina těchto problémů byla rozebrána výše během 

představování zákona a byla jim věnována i pozornost v citovaném článku. Nebudu se 

jim zde tedy věnovat kompletně, ale je potřeba je vyjmenovat. Prvním problémem byla 

otázka telegrafního regálu, tedy státního práva na udělování koncesí na provoz telegrafů 

a radiotelegrafů. Problém druhý představovala výroba, prodej, přechovávání a dovoz 

z ciziny radiotelegrafních zařízení. Opět téma velice důležité, kterému byla věnována 

velká pozornost. I proto bylo potřeba v rámci třetího a čtvrtého problému upravit jednak 

kompetence jednotlivých ministerstev a jednak poměr správy státního telegrafu k jeho 

 
110 NSRČ, www.psp.cz, Vládní návrh zákona o telegrafech, tisk č. 4002. [cit. 2021-06-16]. 
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uživatelům. Většina kompetencí byla dána ministerstvu pošt a telegrafů. Do správy 

telegrafní sítě se má zapojovat ale i ministerstvo veřejných prací. Co se týče poměrů 

správy a uživatelů, je jejich vztah upraveno petrohradskou mezinárodní telegrafní 

smlouvou z roku 1875. Důležitým momentem je pátý bod, ochrana telegrafního tajemství. 

Dále bylo potřeba vyřešit tresty a rekvisice telegrafních zařízení.  
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4.2.1. Zpráva ústavně-právního výboru 

Na vládní návrh zákona, ještě před předložením poslanecké sněmovně, reagovala zpráva 

ústavně-právního výboru, dohledatelná jako tisk č. 4035.111 Zpráva v úvodu obsahuje 

paragrafy předkládaného zákona o telegrafech. Pro účely práce je opět zajímavá připojená 

důvodová zpráva. Na začátek shrnuje důležitost a význam telegrafu a telefonu, ke kterým 

se v dané době připojovaly ještě radiotelegraf a radiotelefon. Úvod zprávy obsahuje 

poměrně zajímavý moment, který je absentující v důvodové zprávě návrhu zákona: „… 

že zřizování, udržování a provozování tak důležitých prostředků dopravních neponechaly 

soukromému svobodnému podnikání, nýbrž je prohlásily výhradným právem státu,…“.112 

Tento moment mi přijde poměrně důležitý, a zdá se mi zvláštní, že takováto fráze 

nezazněla v návrhu zákona, ale až ve výboru. Dále se v tomto textu začíná upouštět od 

poměrně historizujícího pojmu regál, který se ve velké míře objevuje v textu návrhu 

zákona a jeho důvodové zprávě, a je nahrazován modernějším pojmem veřejný podnik 

státní. V rámci argumentace, proč je tento zákon potřeba, se operuje s odkazem na „staré 

evropské státy“, kterými jsou v tomto kontextu vnímány Francie, Velká Británie, 

Německo, Itálie a Belgie. Tento argument se objevil již ve vládním návrhu zákona. 

Zároveň je v textu zvýrazněn moment připojení se Československa mezi státy 

s kodifikovaným telegrafním zákonem, tedy do jakési skupiny moderních států. Další text 

samotné důvodové zprávy rozebírá momenty v zákoně, které nebyly rozebrány 

v důvodové zprávě návrhu zákona. Autoři textu dělí zákon do několika skupin. Nejdříve 

se věnují právu na zřizování, udržování a provozování, kde zdůrazňují výhradní právo 

státu a výjimku pouze ve formě koncese. Poté výjimkám v případě udílení koncese – ta 

je možná pouze v případě telegrafu či telefonů uvnitř budov nebo na souvislých 

pozemcích téhož vlastníka. Největší prostor je ovšem věnován trestům za neoprávněné 

zřizování a provozování telegrafů a porušení telegrafního tajemství. Je patrné, že tato část 

byla velmi důležitá pro autory výborové zprávy. Nebudu zde rozebírat jednotlivé části, ty 

jsem zmínil v předchozím rozboru zákona.  

Důležitá je poslední část důvodové zprávy ústavně-právního výboru. V ní totiž 

výbor předkládá osm změn ve znění navrhovaného zákona. Při rozboru návrhů na změnu 

je opět patrné, jak moc byl pro výbor důležitý prvek trestu. Všechny návrhy se totiž týkají 

 
111 NSRČ, www.psp.cz, Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4002) o 

telegrafech. Tisk č. 4035. [cit. 2021-06-16]. 
112 Tamtéž. 
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trestání za přečiny. Za prví žádají změnu, dle které „povinnost zachování telegrafního 

tajemství ze strany zaměstnanců netýká těch případů, kdy zákony pod trestní sankcí 

ukládají všeobecnou povinnost oznamovací pro určité trestné činy“.113 Znění toho návrhu 

lze dát do přímé souvislosti se zákonem č. 50/1923 Sb. z. a n., také známým jako zákon 

na ochranu republiky.114 Důrazně tímto návrhem omezují právo na telegrafní tajemství. 

Na druhé straně ale výbor v druhém bodu navrhuje mnohem větší uvolnění cenzury 

telegramů, oproti původnímu návrhu. Žádají totiž omezit cenzuru pouze na případ války 

nebo vyhlášení mimořádných opatření a poskytnutím práva na cenzuru ministerstvu 

vnitra. V původním návrhu měl cenzuru provádět každý státní bezpečnostní úřad. Dále 

ve třetím bodě navrhovali omezení kumulace peněžitých trestů pouze na případy deliktů 

ze zištné pohnutky. Dalším důležitým bodem je bod šestý, kdy je za přečin označeno i 

vědomé umožnění vyslechnutí cizího telefonního hovoru. Změn a doplňků představených 

výborem byly tedy převážně zaměřeny na trestní část zákona. Velká část je jich také 

patrně ovlivněná změněnou situací po atentátu na ministra financí Aloise Rašína 5. ledna 

1923 a přípravou zákona na ochranu republiky.115 Na jedné straně byly tresty za porušení 

zákona poměrně vysoké, kdy za přečin mohl být udělen peněžitý trest až ve výši 50 000 

Kč a za zločin až 500 000 Kč. Zároveň se v návrzích nachází poměrně kontroverzní 

omezení telegrafního tajemství. Tato kontroverze je ale dle mého názoru vyvažována 

výrazným omezením cenzury pouze na případ války, a ještě pouze na ministerstvo vnitra. 

 

4.2.2. Schůze poslanecké sněmovny 

Zákon o telegrafech byl poslanci probírán na 197. schůzi poslanecké sněmovny 

Národního shromáždění republiky Československé. Podle stenografického záznamu 

začala schůze v 9 hodin 48 minut a skončila v 11 hodin 50 minut. Většinu času této schůze 

zabírá právě čtení a diskuze nad zákonem o telegrafech. Celé jednání se neslo ve znamení 

sporu mezi zpravodajem dr. Josefem Patejdlem, autorem zprávy ústavně-právního 

výboru, a německými poslanci Theodorem Hackenbergem a dr. Brunem Kafkou, kteří se 

přihlásili proti tomuto návrhu zákona. Jednání o tomto zákonu bylo na svou dobu velmi 

 
113 NSRČ, www.psp.cz, Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4002) o 

telegrafech. Tisk č. 4035. [cit. 2021-06-16]. 
114 KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky, I. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918—

1929), Praha 2000, s. 234. 
115 Tamtéž, s. 234. 
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důležité. V proslovech poslanců zazněla řada zajímavých a důležitých myšlenek. Proto 

se tomuto poměrně rozsáhlému jednání budu na následujících stranách věnovat. 

Úvodní slovo si vzal autor zprávy ústavně-právního výboru, zpravodajec dr. 

Patejdl. Zákon v úvodu charakterizoval jako zákon, který má provést unifikaci 

telegrafního práva v celé republice, kodifikovat právní normy, které byly roztroušeny a 

byly nepřehledné. Následně vyzdvihl význam telegrafu, telefonu, radiotelegrafu a 

radiotelefonu. Významným bodem jeho proslovu, je snaha zavést nový termín do 

československého právního a hospodářského slovníku – veřejný podnik státní. Dále ve 

svém proslovu v podstatě shrnuje text důvodové zprávy připojené ke zprávě ústavně-

právního výboru, které jsem se věnoval na předcházejících stránkách. Nebudu zde tedy 

rozebírat promluvu poslance Patejdla, jelikož bych tím opakoval již rozebranou 

důvodovou zprávu. 

 

4.2.3. Proslov poslance Hackenberga 

Mnohem zajímavější a důležitější je proslov poslance za Německou sociálně 

demokratickou stranu dělnickou v ČSR Theodora Hackenberga.116 Poslanec Hackenberg 

v úvodu svého proslovu vyjadřuje myšlenku, kterou jsem naznačil už v rozboru důvodové 

zprávy připojené ke zprávě ústavně-právního výboru, respektive v bodě týkajícím se 

cenzury a telegrafního tajemství. Ostře se vyhraňuje vůči tomuto zákonu. Dovolím si zde 

ocitovat úvod jeho řeči. „Kdyby v této vládní předloze šlo výhradně o úpravu telegrafů, 

mohli bychom tuto předlohu přijmouti, mohli bychom se snad spokojiti s tím, že bychom 

se snažili pozměňovacími návrhy k jednotlivým ustanovením dosáhnouti změny vládního 

návrhu. Prohlédneme-li si však tuto předlohu, shledáme, že to vlastně není předloha 

k úpravě telegrafů a telefonů, nýbrž, že není tato předloha nic jiného, než doplněk 

k zákonu na ochranu republiky, na kterém jsme se usnesli před několika dny v této 

sněmovně.“117 Takto rozsáhlá citace příspěvku poslance Hackenberga mi přijde velmi 

důležitá v kontextu předcházejícího textu. Vyjadřuje, a zároveň i potvrzuje, mou 

domněnku o cenzuře a ochraně telegrafního tajemství, obsažené v rámci návrhu zákona. 

Poslanec Hackenberg dává cenzurní opatření v rámci zákona o telegrafech do souvislosti 

 
116 Krátce k této politické straně viz ČAPKA, František, Politické strany první republiky, Ostrava 1998, s. 

18—19. 
117 NSRČ, www.psp.cz, Stenoprotokol 197. schůze poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

republiky Československé. [cit. 2021-06-17]. 
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s již výše zmíněným zákonem na ochranu republiky. Z proslovu vyplývá jasná nechuť 

poslance vůči tomuto zákonu a možnostem v něm obsažených, které nějakým způsobem 

omezují komunikaci v rámci telegrafní a velmi pomalu vznikající telefonní sítě. 

Vyjadřuje, jak vnímá telegraf a telefon a jak by tyto komunikační prostředky měl vnímat 

i předkládaný zákon – jako dopravní prostředky a jako takové by je měl ten zákon 

upravovat. Upozorňuje, že se předloha nezabývá do hloubky tak důležitými otázkami, 

jako je úprava monopolu, udržování a zřizování. Zde je patrné, že se poslanec Hackenberg 

již do jisté míry nechal unést svým odporem vůči zákonu. Jak jsem ukazoval výše, v rámci 

zákona je upraven státní monopol a právo na zřizování, udržování a spravování telegrafů 

a dalších přístrojů je explicitně dáno do kompetencí ministerstva pošt a telegrafů. 

Výraznou výtku má ale vůči trestním ustanovením obsaženým v návrhu zákona. Tomuto 

tématu jsem se také věnoval a poukázal na to, jak rozsáhlá byla pasáž věnující se trestním 

úpravám a jaká byla výše trestů. Na stejnou problematiku upozorňuje i poslanec 

Hackenberg. Ten má vůči trestním ustanovením řadů výčitek a má s nimi velké problémy. 

Jednak vidí navrhované tresty jako příliš drakonické. Jednak, a to je hlavní smysl proslovu 

poslance Hackenberga, je trestním úpravám věnována příliš velká pozornost v takovém 

dokumentu, jakým byl předkládaný návrh zákona.  

Hlavní problém pro poslance představuje vyznění zákona – zákon podle jeho 

názoru neupravuje telefon a telegraf jako výše zmíněný dopravní prostředek, nýbrž zákon 

směřuje spíše k tomu, „jak jest možné škrtiti, censurovati a jak jest to možné zastaviti“.118 

Nejvíce se vyjadřuje k tématu cenzury, které jsem se věnoval na předcházejících 

stránkách. Cenzura je fakticky podle něj v tomto případě nepřípustná. Zároveň je podle 

něj nemožné zastavovat komunikaci pomocí telegrafu, telefonu, radiotelegrafu a 

radiotelefonu. K cenzuře se vyjadřuje i v souvislosti s jistou nefunkčností a odporováním 

si jednotlivých paragrafů v rámci zákona. Zde se dostává i k tématu kompetencí 

jednotlivých úřadů. Jak jsem ukázal dříve na důvodové zprávě připojené ke zprávě 

ústavně-právního výboru, omezování komunikace a potažmo i vysílání pozdějšího 

rozhlasu, zavádění cenzury a porušování telegrafního tajemství, bylo přiznáno pouze 

ministerstvu vnitra. Tyto pravomoci měly vejít v platnost pouze v případě války či jiného 

dalšího ohrožení státu. Zároveň ale, jak uvádí i poslanec Hackenberg, na základě §10, 

může ministerstvo pošt a telegrafů zastavit telegrafní a telefonní (radiotelegrafní, 
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radiotelefonní a lze to rozšířit i na vysílání radia) provoz buď zcela nebo částečně pro 

určitá území. Obecně měl poslanec Hackenberg největší problém s §10. Dává totiž 

přílišnou moc do rukou ministerstva pošt a telegrafů. Zároveň na základě tohoto paragrafu 

může ministerstvo v podstatě odříznout komunikaci a vysílání v části republiky. 

V proslovu tedy zazněla otázka, zda je potřeba uvádět ještě další paragrafy, které dále 

rozvádějí a upravují různá omezení, zavádění cenzury a další. Jako argument proti takto 

přísnému zavádění cenzury a omezování komunikace, používá příklad z pro něj poměrně 

nedávné minulosti, Rakouska-Uherska během Velké války. Upozorňuje na hospodářské 

důsledky omezení komunikace pomocí telegrafů a telefonu. Dále připomíná nejistotu, 

jakou způsobovala cenzura, zrušení telegrafního tajemství či telefonních hovorů. 

Podobné obavy by se dle mého názoru daly rozšířit i na vysílání rádia. Upozorňuje, 

celkem realisticky, na skutečnost, že ani takováto „drakonická opatření a všechna tato 

nařízení a zařízení ve starém Rakousku neznemožnila, aby nebylo upraveno spojení mezi 

tuzemskem a cizinou a mezi činiteli v tuzemsku samém, kteří osnovali spiknutí proti státu 

a jeho zařízení.“119 Lze tedy říci, že poslanec Hackenberg byl celkem jasně vymezen proti 

zákonu tak, jak byl předložen. Zopakoval, že by byl ochoten ho přijmout, kdyby 

obsahoval skutečně pouze úpravu telegrafů a telefonů. 

 

4.2.4. Proslov poslance Kafky 

Druhým poslancem, který se poměrně zdlouhavě, a hlavně negativně vyjádřil k návrhu 

zákona o telegrafech, byl právním a poslanec za Německou demokratickou 

svobodomyslnou stranu dr. Bruno Kafka.120 Již v úvodu své řeči prohlašuje, jak byl 

zklamán tímto návrhem zákona, který dle jeho názoru tento návrh zákona nekodifikuje 

telegrafní právo ani celý obor telegrafního, telefonního a radiotelegrafního práva, ale 

pouze určitý počet otázek, a to ještě ani otázek naléhavých. Jako úvod rozboru proslovu 

poslance Kafky zde ocituji jeho vlastní slova, jeho pocity z předkládaného zákona. „Když 

jsem četl letmo tento zákon, vlastně jen jeho titul, měl jsem pocit, že nám byl konečně 

jednou předložen k projednávání zákon příjemný, zákon zajímavý, nikoliv zákon z oné 

řady politicky pověstných návrhů a osnov na něž jme si v poslední době již tak zvykli. 

Jakožto právník jsem se, abych tak řekl, také těšil na to, že budu spolupracovati na 
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zákoně, který bude kodifikací moderního práva telegrafního, telefonního a 

radiotelegrafního. Avšak i zde, jak se nám již tak často stalo, dožili jsme se malého, či 

lépe řečeno velkého zklamání…“.121 Citovaná část proslovu nastavuje náladu celého 

dlouhého monologu dr. Kafky.  

Na prvním místě se dr. Kafka věnuje otázce, která byla všemi jeho předchůdci 

víceméně přecházena jako hotová. Patrně předpokládali, že o ní již nebylo třeba 

diskutovat. Jednalo se o otázku telegrafního regálu, kdy dr. Kafka opět používá tento 

termín. Spíše než se státním regálem jako takovým, má problém s hospodářskými 

doplňky týkajícími se radiotelegrafie a radiového vysílání. Jak jsem uváděl výše, stát si 

v rámci tohoto zákona osoboval právo udílet koncese na provoz rádiového zařízení, nejen 

na vysílání, ale i na přijímání vysílání. Dále si stát nárokuje pouze pro sebe právo na 

zhotovování, prodej, přechovávání a dovoz příslušných přístrojů a dovoz z ciziny je 

možný pouze pod státním dohledem. Důsledky tohoto nařízení jsem již představoval 

výše, kdy tato státní praktika způsobila velký rozvoj radioamatérství a nelegálního, 

„pirátského“ v moderním slova smyslu, poslouchání vysílání rozhlasu. Poslanec Kafka 

nesouhlasí s takovýmto rozšířením „koncesního donucování“122, nesouhlasí s omezením 

volného obchodu a volné dopravy. Neodpustí si, jakožto představitel opozice, ani útok na 

koaliční vládní většinu, kdy jsou v ní obsažené „strany, jež jsou celkem rovněž přívrženci 

volného hospodaření“123, a přesto se rozhodly zavést nucenou koncesi ve „zcela 

zbytečném a nepřípustném smyslu“.124 Argument, který používají propagátoři tohoto 

zákona, považuje dr. Kafka za chabý – jako důvod k rozšíření nucené koncese k výrobě, 

prodeji a dalších výše zmíněných faktorů, uvádějí zvláštní povahu radiotelegrafických 

zařízení. Dr. Kafka naopak představuje řadu protiargumentů, které jsou dle jeho názoru 

mnohem silnější než argument zákona. Jednak se touto nucenou koncesí omezí volná 

soutěž. Omezením volné soutěže dojde k výraznému oslabení technologického vývoje, 

protože firmy, které by se případně na produkci i rádiových aparátů zaměřovaly, nebudou 

cítit potřebu překonat svou konkurenci. Dále díky omezení volné soutěže a počtu firem 

na trhu zaměřujících se na produkci takovýchto zařízení, nebude snaha dosáhnout 

zlevnění takovýchto přístrojů. Jako základ pro tento argument uvádí příklad Anglie a 

Spojených států, kde nedochází k omezení výroby rádiových přístrojů a ty se mohou 
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velmi snadno rozšířit mezi obyvatelstvo daných států. Hlavní bodem je celkem oprávněná 

obava dr. Kafky z možné kartelizace tohoto oboru, čímž by došlo v podstatě k zastavení 

zlevňování a zdokonalování přístrojů, protože by se firmy nemuseli obávat konkurence 

jak domácí, tak cizí. 

V otázce udílení koncesí na prodej projevuje také výrazný nesouhlas s návrhem 

v rámci zákona. Koncese měly být totiž udělovány výhradně ministerstvem obchodu po 

dohodě s ministerstvem pošt a telegrafů. Zároveň je zakázáno odvolání se k Nejvyššímu 

správnímu soudu. Dr. Kafka upozorňuje, že vzniká poměrně nebezpečná situace, kdy 

úřady mohou bez udání důvodů koncesi v jednom případě povolit, v jiném ji naopak 

odepřít. Tuto myšlenku rozvádí mluvčí dále, kdy poukazuje na možnost protěžování 

určité firmy, či naopak opomíjení firem jiných. Tato část proslovu poslance Kafky je dále 

zajímavá tím, že opouští jisté rámce slušné argumentace a nechává se ovlivnit svými 

názory na vládu a vládnoucí koalici. Do řeči mu totiž vstoupí poslanec Josef Patzel, 

poslanec za Německou národně socialistickou stranu dělnickou, kdy zvolá: „Snad je to 

účelem, aby se to tak provádělo“125, čímž narážel na předchozí poznámku dr. Kafky o 

protěžování a opomíjení firem. Na tuto poznámku poslance Patzela reaguje dr. Kafka 

poměrně, dle mého názoru, nevhodnou poznámkou naprosto mimo téma: „Také si to 

myslím.“.126 Tato výměna a vstup dalšího poslance, i když výkřikem, do jednání, ukazuje, 

nakolik zákon o telegrafech skutečně vzbuzoval emoce v opozici. Za poslancem Kafkou 

v jeho názorech stála nejen celá opozice, ale i levice. Ta měla velký problém právě 

s možným protěžováním některých firem, a zároveň nerovnosti v akciovém zastoupení. 

Na to poukazuje dále dr. Kafka, kdy upozorňuje na příklad společnosti Telegrafie a.s., 

což byl státní podnik založený po vzniku republiky, kde byl „svým kapitálem účasten stát 

a několik protěžovaných občanů“.127 

Poslanec dr. Kafka poukazuje svými poznámkami na značné mezery 

v předkládané legislativě a na poměrně důležité problémy. Možný problém kartelizace, 

faktické zamezení možnosti volné soutěže jako hlavní ekonomické problémy. Dále si 

poměrně zajímavé všímá důsledků, které by případná kartelizace přinesla – výrazné 

zpomalení technického pokroku, výrazná nechuť firem ke zlevňování přístrojů. Nelze 

říci, že by tyto obavy poslance Kafky byly neoprávněné. Zároveň nelze ani říci, že by se 
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jednalo o argumenty, které jsou nepodložené. Nemůžeme poslance Kafku nařknout 

z faktu, že je opoziční poslanec a je tedy jeho prací být neustále v opozici oproti vládě. 

Co je spíše fascinující, že takovéto výtky nezazněly v ústavně-právním výboru, který se 

k předkládanému zákonu vyjadřoval. Nabízí se otázka, jak je možné, že v rámci zákona 

nechali takovéto mezery, nedodělali ho a představili ho poslanecké sněmovně v takovém 

stavu. Otázka účasti ve výboru je také jedním z problematických bodů v rámci proslovu 

poslance Kafky. Poslanec Kafka totiž upozornil na, jak to sám nazval, zvláštní zjev, kdy 

„zástupci oposice nebvli přibráni do podvýboru k poradám o tomto zákonu…“.128 Nabízí 

se otázka, co nám tento postup vypovídá o předkládaném zákonu. Jedná se o období první 

vlády Antonína Švehly, kterou tvořila velká koalice Republikánské strany zemědělského 

a malorolnického lidu, Československé sociálně demokratické strany dělnické, 

Československé strany lidové, Československé strany socialistické a Československé 

národní demokracie.129 Nakolik si chtěla vládnoucí tzv. všenárodní koalice, ponechat 

hlavní slovo ve znění zákona, který čím dál více vypadá spíše jako pokračování zákona 

na ochranu republiky, jak jsem upozornil již výše. Ostatně, k podobnému závěru dospěl i 

poslanec Kafka, kdy o tomto zákonu, pravděpodobně posměšně, prohlásil, že si zaslouží 

„čestného jména třetího zákona na ochranu republiky“.130 Otázce trestní se budu věnovat 

později, část argumentace jsem představil již výše, ale i poslanec Kafka upozorňuje, že 

těžiště zákona leží v právních skutkových podstatách. 

Dalším bodem, kterému se poslanec Kafka věnuje, je otázka kompetencí. Na 

podobnou otázku, pouze z jiného úhlu pohledu, narazil již poslanec Hackenberg. Dr. 

Kafka upozorňuje na jiný problém, ale podobně závažný, jako v předchozí části. Zákon 

totiž ve svém navrhovaném znění do značné míry rozšiřuje pravomoci nejen centrálního 

ministerstva pošt a telegrafů, nýbrž i jemu dalších podřízených nižších úřadů. Největší 

problém představuje rozšíření kontrolního a dozorčího práva pošt, dalece překračující 

povolání těchto orgánů, tedy aspoň tak, jak je vnímá dr. Kafka, tedy jako orgány 

zprostředkujícími dopravu a majícími na zřeteli dopravní a hospodářské zájmy. Zbytek 

této části poslancova proslovu bohužel ale vyplňuje jeho osobní názor na ministra pošt a 

chování poštovních úřadů. Je škoda, že se poslanec Kafka nesoustředil na další body, 

které se nabízejí v této oblasti pravomocí jednotlivých úřadů. Pozornost jim bude věnovat 
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v oblasti trestněprávní, proto je zde vynecháno ministerstvo vnitra. Zároveň zde mohl 

zmínit další problémy, které mi při pohledu na znění předkládaného zákona vyvstávají, 

respektive rozvést některé další. Takto rozšířené kompetence poštovních úřadů, jejich 

větší volnost při kontrole a dozorování, je nebezpečným nástrojem. Opět může docházet 

k protlačování jistých lidí, je zde možná vyšší míra korupce. 

Bodem následující věnoval pozornost soukromě-právním otázkám. Tyto otázky 

jsou podle poslance velmi málo zastoupeny ve znění samotného zákona. Navíc poměr ve 

vztahu uživatel-poskytovatel, je poměrně jednostranný. Uživatel má povinnosti platit 

poplatky, plnit mnoho jiných podmínek. Neexistuje ale žádná náhrada škody za vadné 

dopravení či zaviněné zpoždění nebo zkomolení telegramu. Dr. Kafka srovnává situaci 

v Československu se situací v bývalém Rakousku-Uhersku, kdy podmínky byly stejné. 

Upozorňuje na poměrně kuriózní situaci, kdy stát má všechny výhody regálu, když 

použiji dobového termínu, ale nemá žádné povinnosti. Fakticky zde neexistuje ochrana 

spotřebitele. Dr. Kafka operuje s tím, že je potřebovat uznat i jistý fiskální zájem státu 

v těchto otázkách. Ale ze strany státu neproběhla ani snaha o jistou úpravu ochrany práv 

spotřebitele a možnost určité formy reklamace, když použiji tento pojem v moderním 

slova smyslu. 

Největší pozornost ovšem dr. Kafka věnoval trestněprávním úpravám, tedy 

stejnému problému, kterému velkou část svého proslovu věnoval i poslanec Hackenberg. 

Jako první se věnuje oprávnění zastavit telegraf, telefon a radiotelegraf v případě války 

či jiného ohrožení státu. Sám uznává, že je toto opatření oprávněné. Zároveň ale 

upozorňuje opět na velkou podobnost se zákonem na ochranu republiky. Poměrně 

důležitá, a v dané době předpokládám značně kontroverzní poznámka, se týká spolupráce 

jednotlivých ministerstev na přípravě legislativy. „Za zmínku stojí také potěšitelná 

spolupráce různých ministerstev v zájmu vynalézání zbytečných trestně-právních 

skutkových podstat, aby politování hodným způsobem byla spoutána demokratická práva 

volnosti.“131 Už poslanec Hackenberg do jisté míry narazil na tuto otázku, ale dr. Kafka 

se nebál vyslovit tuto domněnku nahlas. Skutečně i z dnešního pohledu nařízení obsažená 

v návrhu zákona, silně omezují některé svobody obyvatel. Vymezení na období války a 

definice období ohrožení státu mi přijdou natolik volná, že jsou v podstatě takováto 

omezení na libovůli jednotlivých ministerstev. Tato poznámka jistě musela vzbudit 
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velkou míru kontroverze. V podstatě nařknul vládu ze zavádění jistých forem 

„totalitních“ praktik, když se tedy na tuto poznámku díváme z dnešního úhlu pohledu. 

 

4.2.5. Závěr jednání 

Po plamenném proslovu poslance Kafky byly přečteny poslancovi pozměňovací návrhy. 

Nebudu je zde rekapitulovat, pro další text nejsou důležité. Závěrečné slovo 

v projednávání předkládaného zákona si vzal jeho předkladatel, poslanec Patejdl. Ve své 

řeči reaguje na námitky a poznámky svých politických oponentů. Nejdříve se vyjadřuje 

k poznámkám poslance Hackenberga, které se týkaly hlavně problému zastavení 

komunikace v případě války a cenzury. Poslanec Patejdl uvádí, že zastavovat komunikaci 

může pouze ministerstvo pošt a telegrafů, nikoliv jakýkoliv poštovní úřad na území 

republiky. Silně brání ustanovení o cenzuře, která jsou podle něj přiměřená a hlavně 

potřebná, zvláště když mají platit pouze v případě války nebo při vyhlášení mimořádných 

opatření. Argumentuje tím, že kdyby cenzura nefungovala, mohl by být skutečně závadný 

telegram dopraven příjemci. Dle poslance Patejdla se totiž zapomíná, „že může býti 

dopravován telegram slovném znění naprosto na první pohled bezzávadného, který však 

při důkladnějším prozkoumání dostává, poněvadž existují různé klíče, obsah naprosto 

závadný“.132 Cenzura je tedy dle poslance Patejdla nezbytnou součástí předkládaného 

zákona a neexistuje možnost, jak ji odstranit.  

Větší část svého proslovu věnuje poslanec Patejdl reakci na promluvu poslance 

Kafky. Na první výtku, kterou poslanec Kafka vznesl, tedy na monopolizaci dovozu, 

výbory a prodeje rádiových a dalších zařízení v rukách státních firem, reaguje poslanec 

Patejdl odkazem na mezinárodní usnesení v oblasti telegrafie z roku 1920. Patejdl zde 

odkazuje na konferenci v Paříži, kde se pět dohodových mocností a přidružených státu 

dohodlo na rezoluci o uspořádání mezinárodní konference o všech aspektech komunikace 

pomocí pozemních telegrafů, kabelů a rádia.133 Základem tohoto usnesení je, že 

jednotlivé státy na sebe vzaly závazek vydat zákony, zakazující zřizování a provozování 

státem nepovolených radiotelegrafních stanic.  

 
132 NSRČ, www.psp.cz, Stenoprotokol 197. schůze poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

republiky Československé. [cit. 2021-06-23]. 
133 STEWART, Irvin, The International Radiotelegraph Conference of Washington, in The American 

Journal of International Law, Vol. 22, No. 1 (1928), s. 30. 
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Výrazně více pozornosti ve své argumentaci musel poslanec Patejdl věnovat 

problematice trestních ustanovení v rámci předkládaného zákona. Výše jsem široce 

představil, jaké námitky měl vůči těmto ustanovením poslanec Kafka. Prvně poslanec 

Patejdl obhajuje nařízení o povinnosti oznamovat určité trestní činy, přičemž argumentuje 

tím, že pakliže by toto nařízení neexistovalo, zaměstnanci poštovních úřadů by byli z této 

povinnosti vyjmuti. Dále uvádí, že toto nařízení je namířené pouze proti nejvážnějším 

zločinům, směřujícím proti státu, jeho celistvosti a jednotnosti. Jak jsem ale uváděl výše, 

je tato definice poměrně volná a představuje poměrné velké interpretační možnosti, což 

může vést ke zneužívání moci. K definici zločinu v této oblasti se poslanec Patejdl 

vyjadřuje takto: „… je kvalifikace zločinu, je třeba uvésti, že zločinem stává se činnost 

pouze tenkráte, když někdo se neoprávněně zapojí do telegrafu cizího, a to za války, nebo 

když nastanou závažné události, které zvýšenou měrou ohrožují stát nebo jeho vnitřní 

pořádek“.134 Opět z našeho pohledu je tato definice zločinu a podmínek, kdy může být 

čin označen za zločin, poměrně otevřená. Poslanec Patejdl se zmiňuje i o problematice 

dostupnosti informací v různých částech republiky o závažných věcech. Poslanec Patejdl 

vyjadřuje velkou důvěru v rozvětvenost tisku v rámci republiky a rychlost, jakou se 

informace šíří. Touto poznámkou uzemnil jakoukoli možnou opozici a diskuzi nad daným 

tématem. 

Tímto jsem vyčerpal argumentaci a poznámky poslance Patejdla vůči výtkám 

poslanců Hackenberga a Kafky. Zákon byl odhlasován v předkládané podobě. Z návrhů 

poslance Kafky byl přijat pouze jeden, ostatní tři byly zamítnuty. Osnova zákona tedy 

byla přijata v prvním čtení. Zároveň zde došlo k poměrně zajímavému kroku, sněmovna 

se shodla na zkráceném řízení při přijímání tohoto poměrně důležitého zákona. Tedy ve 

stejný den, kdy zákon prošel prvním čtením, byl schválen i ve čtení druhém. 

 

4.3. Shrnutí 

Předcházející kapitola byla poměrně dlouhá a obsahovala velké množství informací. Pro 

větší zpřehlednění provedu shrnutí předcházejícího textu. Kapitola se věnovala 

legislativnímu ukotvení rozhlasového vysílání a obecně bezdrátové komunikace v nově 

vzniklém Československu. Základním momentem bylo vydání zákona č. 60/1923 Sb. o 

 
134 NSRČ, www.psp.cz, Stenoprotokol 197. schůze poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

republiky Československé. [cit. 2021-06-22]. 
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telegrafech. Na několika paragrafech ze zmíněného zákona jsem představil základní 

myšlenky, které daný zákon obsahoval. Zároveň jsem již ukázala, jak problematické bylo 

šíření rádiového vysílání a jeho přijímání v Československu komplikované.  

 V podkapitole 4.1 jsem věnoval pozornost článku z Národních listů, nesoucí 

název Komu budou udělovány koncese na přijímací radiostanice, a jehož autor, 

ministerský rada dr. Otto Kučera, se zamýšlí nad problematikou právě monopolizace 

dovozu, výroby a prodeje rádiových přijímačů. Tento článek sumarizoval hlavní témata, 

která se objevovala v politických diskuzích, kterým jsem věnoval pozornost později. 

Autor článku uvádí důležité momenty, které silně komplikovaly rozšiřování rádiového 

vysílání v Československu – velké množství různých poplatků, které musí koncesionáři 

platit státu. Autor nezapomíná ani na radioamatéry, které ovšem autor vidí spíše jako 

škodlivý fenomén, protože poslouchají rádio nelegálně, čímž připravují stát o příjmy 

z koncesí. Dále se zmiňuje o mezinárodním přesahu rádiového vysílání, kdy se 

elektromagnetické vlny nezastaví na hranicích republiky. Rádiové společnosti by tedy 

měli také brát v potaz tu skutečnost, že nějakým způsobem prezentují stát navenek. 

V úplně jiném významu v souvislosti s politickými diskuzemi vyzněla příslovečná 

„střelba do vlastních řad“. Patrně zde Otto Kučera odkazoval na politickou opozici 

poslanců Národního shromáždění Theodora Hackenberga a Bruno Kafky. Lze tedy 

usuzovat, že obviňuje, ač tedy ne jmenovitě, tyto dva poslance ze zpoždění legislativy a 

z toho důvodu pomalého nástupu rádiového vysílání v Československu. 

 Velkou část předcházející kapitoly jsem věnoval politickým diskuzím o zákonu o 

telegrafech na půdě Národního shromáždění. V této pasáži hrály zásadní roli pět 

materiálů – vládní návrh zákona o telegrafech, vedený jako tisk číslo 4002, k němu 

připojená důvodová zpráva, dále zpráva ústavně-právního výboru, vedená jako tisk číslo 

4035 a k ní připojená důvodová zpráva, a na konec samotný stenografický záznam 197. 

schůze poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé. 

Všechny tyto materiály jsou dostupné ve zdigitalizované podobě na stránkách poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. Rozbor těchto pramenů ukázal poměrné 

zajímavé rozložení sil a průběh diskuze o rádiu a zákonu regulujícím telegrafii a 

radiotelegrafii na území nového státu. Významným momentem a zjištěním v této pasáží, 

je velká provázanost zákona o telegrafech se zákonem na ochranu republiky. V průběhu 

textu jsem na to několikrát upozorňoval, stejně tak na to upozorňovali i doboví aktéři, že 

trestní opatření obsažená v zákonu byla velmi tvrdá. Zároveň definice v rámci zákona 
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byly poměrně dosti otevřené a bylo možné s nimi zacházet dle vůle vykladačů. Co byl 

další důležitý moment, který vyplynul ze studia pramenů, byla politická spolupráce, tedy 

spíše její absence. Pakliže lze důvěřovat prohlášení poslance Kafky, a není zde důvod 

k pochybnostem, došlo k velkému pochybení na straně vlády a předkladatelů tohoto 

zákona. K jednání o zákoně totiž nebyli přibrání do podvýboru žádní představitelé 

opozičních stran. Tato situace vnáší další pochybnost o užitečnosti tohoto zákona. Dalším 

výrazným problémem byl obsah zákona, na který upozorňovali jak poslanec Hackenberg, 

tak poslanec Kafka. Velkou část totiž tvořila trestní ustanovení. Tuto skutečnost jsem 

zmínil již výše. 

 Zákon o telegrafech a politické diskuze o něm lze tedy do jisté míry označit jako 

pokračování diskuzí o zákonu na ochranu republiky. Opoziční poslanci na něj takto 

nahlížely. Zákon jako takový skutečně upravoval vztahy v oblasti telegrafie a rádiového 

vysílání velmi minimálně. V oblasti ekonomické, díky státnímu právu na udílení koncesí 

a státnímu regálu, když použiji dobového termínu, na dovoz, výrobu a prodej rádiových 

přijímačů, vznikal obrovský problém monopolizace. Ten mohl vést k omezení svobodné 

soutěže a potřebě modernizovat, což mělo dopad na koncového spotřebitele, kdy kvůli 

neexistenci volné soutěže nebyla snaha snižovat ceny rádiových přijímačů. Větší problém 

ovšem představovaly trestně-právní úpravy obsažené v zákonu. Ty byly jednak poměrně 

tvrdé, a jednak i celkem nejasné a silně otevřené k interpretaci. Například obsažená 

cenzura a rušení listovního tajemství bylo podmíněno buďto stavem války, nebo během 

závažných událostí ohrožujících stát. Tyto události ovšem nejsou nijak dále definovány, 

stejně tak jako zločin směřující proti státu. Zákon tedy byl i na svou dobu poměrně 

kontroverzní a z našeho pohledu dává velkou moc do rukou státního aparátu, bez jasně 

definovaných trestných činů. 
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5. Exkurz – rádio ve vědecko-fantastických dílech Karla Čapka 

V předcházející kapitole jsem věnoval pozornost rádiu jako politickému fenoménu. Jak 

političtí představitelé vnímali rádio, ať už v domácím či mezinárodním prostředí. Jaké 

v něm spatřovali výhody, či naopak nebezpečí pro stát. Hlavním zjištěním, týkajícím se 

politického pohledu na rádio, je převážně obava z nebezpečí, které rádio představovalo. 

Spatřovali v něm nástroj pro ohrožení bezpečnosti státu a jeho obyvatel. Z tohoto důvodu 

trestali jakékoliv přestupky velmi tvrdě. Naopak rádio nereflektovali jakožto technologii 

umožňující zrychlenou komunikaci, ani jako nástroj reprezentace státu navenek, jak ho 

vnímal Otta Kučera ve svém článku.  

Rádio jakožto nová, moderní technologie, fakticky umožňující okamžitě získat 

zprávy o probíhajících událostech, nemusela získávat zaujetí pouze politiků. Zájem 

mohlo vyvolat i u umělců, kdy se rádio stávalo součástí literárních a filmových děl. 

Vzbuzovalo snad víru v technologický pokrok a po hrůzách první světové války mohlo 

do jisté míry obnovovat víru v dobro moderních technologií. Mohlo působit jako takový 

závan budoucnosti, nezadržitelného vědecko-technického pokroku. V kontextu dějin 

technologií jako oboru, i v kontextu této práce, se jedná o poslední oblast, které se dějiny 

technologií věnují. Navíc v této kapitole budu hledat odpověď na svou druhou hypotézu, 

tedy zda rádio bylo ve větší míře reflektováno v umělecké tvorbě jakožto příslib 

pozitivního technologického pokroku. 

Pro rozbor rádia v literárních dílech jsem vybral vědecko-fantastická díla Karla 

Čapka.135 Zvolil jsem ho jako reprezentanta vědecko-fantastické literatury 

v Československu. Jeho díla jsou důležitá svou schopností varovat proti Čapkově 

současnosti, zároveň jsou významná svou schopností předpovídat některé vynálezy. 

V jeho díle je patrný pohled na technologický pokrok všeobecně rozšířený v poválečné 

společnosti – tedy jako na něco nebezpečného, před čím je třeba být ostražitý. Prezentuje 

dle mého názoru přesně ten pohled, který je třeba k vytvoření nového nazírání na rádio. 

Jakožto nové technologie, na kterou je v souvislosti s první světovou válkou si třeba dávat 

pozor. Důvodem zaměření se na vědecko-fantastickou literaturu je, že rádio bylo novou, 

 
135 K životu a dílu Karla Čapka například BURIÁNEK, František, Karel Čapek, Praha 1978. O 

sdružování umělců okolo Karla Čapka viz JANÁČEK, Pavel, Pátečníci a Karel Poláček. Sborník 

příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou 2001. Obecně k životu a dílu Karla, a i Josefa Čapka viz 

OPELÍK, Jiří, Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek, Praha 

2008. 
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moderní technologií, která mohla působit jako něco vědecko-fantastického. Přesněji se 

bude jednat o díla Válka s mloky, Krakatit, R.U.R., Bílá nemoc a Věc Makropulos. 

Takovýto výběr děl je samoúčelný. Společným tématem těchto děl jsou právě moderní 

technologie a objevy. Přičemž často se tyto technologie a objevy vymknou kontrole a 

obrátí se proti lidstvu jako takovému. V rámci analýzy nebudu ovšem zkoumat, jak jsou 

tyto objevy prezentovány. Zaměřím se právě na rádio, jak je prezentováno v rámci těchto 

děl. Jak je vnímáno, zda jsou vůči němu vynášeny nějaké soudy či zda je pouze zmíněno 

jako běžná součást. Analyzovat rádio budu v kontextu, v jakém se v díle objevuje. Zda se 

objevuje a jak je prezentováno v kontextu příběhu daného románu či divadelní hry. 

 

5.1. Krakatit 

Čapkův vědecko-fantastický, a spíše dystopický nežli utopický, román Krakatit136, 

představuje důležité dílo pro tuto práci. Rádio zde, vedle samotného Krakatitu, hraje 

poměrně významnou roli. Kniha, jenž byla vydána v roce 1924, celkem přesně odhaduje 

vývoj radiotelegrafie a k čemu budou pokroky v tomto oboru využívány. Román vypráví 

příběh Ing. Prokopa, který vynalezne vysoce výbušnou látku nazvanou Krakatit, jejíž 

název je odvozen od indonéské sopky Krakatoa. O tuto výbušninu má zájem řada lidí, 

především Tomeš, který chce vyřešit svou tíživou finanční situaci, poté pan Carson, 

ředitel vojenské továrny v Balttinu a vůdce anarchistů Daimon, který chce zničit svět. 

Kniha obsahuje řadu zajímavých a důležitých myšlenek. V podobě pana Carsona je zde 

zastoupen zbrojní průmysl a jeho touha po výrobě čím dál ničivějších zbraní, a hlavně 

profit z jejich prodeje. V osobě Daimona je zase zobrazen strach z anarchistických hnutí, 

kterých bylo v Evropě po 1. světové válce velké množství. Dále Daimon představuje 

myšlenku terorismu, která později určovala druhou polovinu 20. století, a hlavně 

v současnosti je důležitým tématem.  

Téma, které je ale dominantní napříč Čapkovými díly, je technologický pokrok. 

Respektive jakýsi strach z technologického pokroku a vymknutí se technologie z rukou 

stvořitele. Tento pohled na technologii není v dané době jedinečný. Velkým zlomem 

v tomto ohledu byla Velká válka. Před vypuknutím 1. světové války byla ve světě 

přítomná, jak to nazval Bedřich Löwenstein, idea víry v pokrok.137 Čili nezastavitelného 

 
136 ČAPEK, Karel, Krakatit, Praha 1972. 
137 Více k tématu viz LÖWENSTEIN, Bedřich, Víra v pokrok. Dějiny jedné evropské ideje, Praha 2009. 
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postupu technologie, zlepšování lidského života. 1. světová válka tuto ideu zbořila. 

Egalizující působení kulometu rozbilo jakékoliv utopistické představy o bezpečném 

technologickém pokroku.138 Technizované zabíjení 1. světové války způsobilo strach 

z moderní technologie a vědecko-technického pokroku. A právě tento strach je patrný 

v Čapkově díle Krakatit a je jeho hlavní myšlenkou. Výbušná látka Krakatit je vtělením 

tohoto strachu. Výraznou roli má i Ing. Prokop, který musí nést odpovědnost za svůj 

vynález. Vezme ji na sebe na konci knihy během rozhovoru s dědečkem. „Jednal jsem 

špatně?“ „Cože?“ „Byl jsem zlý?“ „…Nebylo v tobě čisto. Člověk… má víc myslet nežli 

cítit. A ty jsi se hrnul do všeho jako střelený.“ „Dědečku, to dělal Krakatit.“ „Cože?“ 

„Já… jsem udělal vynález – a z toho –“ „Kdyby to nebylo v tobě, nebylo by to v tvém 

vynálezu. Všecko dělá člověk sám ze sebe. Počkej, teď přemýšlej: teď mysli a vzpomeň si, 

z čeho je ten tvůj vynález a jak se dělá. Dobře si to rozvaž a pak teprve řekni, co víš. Hý, 

nonono pššš!“139 Zde se nachází důležitý moment, kdy se objevuje myšlenka inženýra-

záporáka, vynálezce je nahlížen jako negativní, zlá postava v rámci příběhu. Navíc 

vynález je prezentován jako rozšíření vědce. Tedy pakliže je vědec zlý, jeho vynález musí 

být také zlý. Strach z vynálezu jako takového se přesouvá do roviny strachu z vynálezce, 

jakožto původce vynálezu, který způsobuje utrpení. V tomto výkladu tedy nemůže být 

viněn vynález, nýbrž samotný vynálezce. 

Rádio a elektromagnetické vlnění jako základ rádiového vysílání, mají velmi 

důležitou roli v příběhu románu Krakatit. Zároveň Čapek velmi dobře předvídá budoucí 

vývoj rádiové technologie a samozřejmě její využití pro vojenské účely. Samotná 

myšlenka odpovědnosti vynálezce za svůj vynález je v tomto kontextu poměrně zajímavá. 

Odpovědnost za výrobu Krakatitu je v rámci románu poměrně jasná, Ing. Prokop ho 

vynalezl a nese za něj odpovědnost.140 Na roli Ing. Prokopa v příběhu lze vztáhnout 

myšlenku Erika van der Vleutena o inženýrovi-záporákovi ve Věku krize.141 Nabízí se 

ale otázka, zda lze stejnou myšlenku vztáhnout i na rádio. V takové podobě, v jaké nám 

tuto myšlenku představil Čapkův román, určitě ne. Jak jsem ukázal v dřívějších 

kapitolách, vynálezce rádia není pouze jeden, je to práce řady vědců ve více jak 

půlstoletém vývoji. Má tedy nést Marconi odpovědnost za vynález rádia? Nebo snad 

Maxwell a Hertz za prohloubení znalosti o fungování elektromagnetických vln? Či snad 

 
138 LÖWENSTEIN (2009), s. 423. 
139 ČAPEK (1972), s. 226. 
140 Patrně se zde jedná o paralelu s Alfredem Nobelem a jeho vynálezem dynamitu. 
141 VLEUTEN, Erik van der, OLDENZIEL, Ruth, DAVIDS, Mila, Engineering the Future, 

Understanding the Past, Amsterdam 2017. 



53 
 

dokonce Ørsted za to, že něco jako elektromagnetické vlny poprvé objevil a popsal? 

Čapek na tyto otázky odpovědi nenabízí. Naopak, rádio bere již jako samozřejmost, jako 

něco, co je již součástí běžného života a není třeba přemýšlet nad morálními otázkami 

spojenými s tímto vynálezem. Ale v souvislosti s Krakatitem se rádio stává nástrojem 

násilí stejně, jako samotný Krakatit. Krakatit sice usmrcuje, ale rádio, respektive 

elektromagnetické vlny vysílané z nelegálních stanic, způsobuje výbuchy Krakatitu. 

Pro práci je ale důležité rádio a jak je v rámci tohoto románu představováno. Rádio 

je zde, jako například ve Válce s mloky, v pozici technologického vynálezu, který pomáhá 

násilí. Po většinu knihy je rádio, respektive fyzika za fungováním rádia, 

elektromagnetické vlny, spojené s dálkovým odpalování Krakatitu. Zde je jedna 

z Čapkových predikcí – dálkové odpalování náloží pomocí rádiových vln. Uvědomuje si 

využitelnost rádiových vln nejen pro komunikaci, ale i pro vojenské účely, před kterými 

vlastně pomocí této knihy varuje. V knize hraje výsadní postavení spíše než rádio vysílací 

stanice. Pomocí vysílacích stanic, které Daimon nazývá extinkční, vysílají „antivlny, 

protiproudy, umělé magnetické bouře nebo jak to chcete jmenovat.“142 Zároveň kniha 

pracuje s otázkou legality a nelegality některých vysílacích stanic. Je zde vymezen jasný 

rozdíl mezi stanicemi, které jsou zřízeny legálně, tedy se souhlasem státu, a stanicemi, 

které jsou ilegální, tedy nemají povolení existovat. Toto rozdělení je napříč knihou 

několikrát důrazně zvýrazněno. Dále se zde nachází problematika rušení vysílání. „Má se 

za to, že existuje nějaká nezákonná stanice, která se baví tím, že v úterý a v pátek smazává 

hovory.“143 V kontextu problémů s vysílání, rušením a mazáním hovorů, jsou zmíněny 

také různé firmy, které v dané době operovaly na trhu s rádiem. Explicitně jsou zde 

zmíněny formy Marconi’s Wireless Telegraph144, dále německá firma Transradio-

Aktiengesellschaft für drahtlosen Übersee-Verkehr.145 K těmto jsou samozřejmě 

připojena různá ministerstva, kterých se takováto rušení týkala. Ministerstva pošt, 

námořnictva, obchodu a vnitra.146 Takto vyjmenovaná ministerstva ukazují, nakolik byla 

bezdrátová komunikace důležitá a jak si Čapek uvědomoval její důležitost a co rušení 

komunikace mohlo způsobovat za problémy. 

 

 
142 ČAPEK (1972), s. 210. 
143 Tamtéž, s. 75—76. 
144 Existovala do roku 2006 pod názvem Marconi Company Ltd. 
145 ČAPEK (1972), s. 75. 
146 Tamtéž. 
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5.2. Válka s mloky 

Dystopický, vědecko-fantastický román Válka s mloky, popisuje příběh vzestupu 

zvláštního druhu mloků.147 Druh, objevený v jižním Pacifiku kapitánem s českými 

kořeny Janem van Tochem (Vantochem), velice inteligentní druh, který se pomocí 

lidského přičinění začne rozšiřovat po světě, a nakonec svrhne lidstvo z pozice 

nejmocnějšího druhu na planetě. Kniha obsahuje spoustu témat, na která naráží. Primárně 

se u ní zmiňuje její varování před nacismem a fašismem. Zároveň ale využívá mloky jako 

zrcadlo lidského vývoje a Čapkova současného světa, rozděleného na soupeřící národy 

reprezentované různými druhy mloků (baltský mlok, mediteránní mlok). Zároveň v závěr 

knihy slouží jako varování před útrapami války a vymknutí se nacionalismu z kontroly. 

Kniha obsahuje samozřejmě další motivy – kolonizace, otrokářství, sociální otázky, 

otázka industrializace. Lze vysledovat myšlenku civilizing mission, neboli civilizační 

mise, myšlenky doprovázející evropský kolonialismus v Africe a na Dálném východě. 

Pro práci je ale důležité, kdy a jak se v knize Karla Čapka objevuje rádio. Autor 

využívá rádio až v poslední části knihy, kdy vypuká otevřená válka mezi mloky 

(Salamandry) a lidmi. Vůdce mloků, Chief Salamander, využívá rádio pro komunikaci se 

světem lidí. „K jedné hodině ráno (bylo to dvacátého listopadu) zachycovali radioamatéři 

ve větší části Evropy na svých radioaparátech silné poruchy, jako by pracovala nějaká 

nová, neobyčejně mocná vysílací stanice. Našli ji na vlnové délce dvě stě tři…“148 

V dalších částech knihy rádio využívají mloci pro další komunikaci svých požadavků a 

cílů. Zároveň v rádiu vysílají hudbu, většinou s vodní tematikou, či nějakým způsobem 

odkazující na různé názvy mloků – Pochod tritonů, Salamander-Dance, Salamandria, 

valse érotique, Tritton-Trott 149 Rádio zde tedy funguje jako nástroj agresorů. Nikoliv 

jako stroj pro rychlé předávání informací, šíření osvěty a hudby. Nýbrž jako nástroj 

teroru, šíření strachu a požadavků mloků. Kniha tedy vytváří výrazně negativní pohled 

na rádio. Lze předpokládat, že takto negativně vykreslené rádio je další odkaz na situaci 

v Německu v dané době. Tamní státní rádiová společnost Reich-Rundfunk-Gesellschaft 

sloužila k vysílání nacistické propagandy. Dále je důležité zdůraznit Čapkovu zmínku 

radioamatérů. Nezmiňuje státní stanici, která by šířila mločí vysílání, nýbrž, že vysílání 

zachytili radioamatéři. Tato zmínka mi přijde důležitá, jelikož zobrazuje, jak byli 

 
147 ČAPEK, Karel, Válka s mloky, Praha 2013. 
148 Tamtéž, s. 196. 
149 Tamtéž, s. 198, 199. 
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radioamatéři vnímání – jako průkopníci, jako velmi důležité osoby, které šířily rádio a 

povědomí o něm. Zároveň zde působí jako první diváci mločího vysílání a první 

posluchači mločích požadavků. Dále v rámci knihy hraje výraznou roli BBC, která je zde 

zmíněná jako jediná rozhlasová stanice. Slouží jako prostor pro vládu Velké Británie, jak 

veřejně oznámit své rozhodnutí. Slouží tedy jako legitimizační nástroj. 

Čapkova Válka s mloky nevěnovala rádiu přílišnou pozornost. I přesto ale přinesla 

zajímavé možnosti výkladu rádia, jak mohlo být vnímáno v dané době. Lze zde pozorovat 

odkazy na vzrůstající sílu nacismu v Německu a jeho propagandu. Zároveň mi přijde, že 

Čapek poukazuje na využitelnost rádia jako rychlého nástroje pro šíření svých požadavků, 

opět zřejmě odkaz na nacistické Německo. Problém nastal s Čapkovými vědecko-

fantastickými divadelními hrami, které jsem zvolil pro analýzu, tedy Bílou nemoc, R.U.R 

a Věc Makropulos. Po bližším prozkoumání jsem došel ke zjištění, že rádio ani rádiové 

vysílání není v rámci těchto Čapkových děl zmíněno. Lze tedy předpokládat, že rádio 

nebylo pro tato díla příběhově důležité. Zarážející to je například u hry Bílá nemoc, která 

má být do jisté míry odrazem nástupu nacismu v Německu a rádio v té době hrálo již 

důležitou roli. 

Rádio se ve výše rozebraných Čapkových vědecko-fantastických dílech nachází 

ve vysoce negativní roli. V knize Válka s mloky slouží jako nástroj pro mločího vůdce, 

aby vysílal své požadavky lidstvu. V díle Krakatit slouží jako nástroj pro způsobování 

výbuchů Krakatitu kdekoliv na světě. Autor tím tedy upozorňuje na zneužitelnost tohoto 

vynálezu pro účely násilí a vojenské použití. Idea odpovědnosti vynálezce za svůj vynález 

vyjádřena v díle Krakatit, je v souvislosti s rádiem velice zajímavá. Jak jsem zmínil výše, 

v případě rádia mi přijde tato myšlenka těžko aplikovatelná. Rádio mělo mnoho 

vynálezců, mnoho vědců přispělo ke vzniku rádia a nelze ho přiřknout jednomu 

vynálezci, ač je za něj konsenzuálně považován Marconi. Jednoznačně lze říci, že rozbor 

literárních děl může velmi pomoci při poznávání vnímání technologických vynálezů 

v dané době. Jak na ně bylo nahlíženo – zda byly chápány jako skutečný pokrok, či jako 

další nástroj násilí a bylo třeba se jich obávat, přičemž toto vnímání bylo jednoznačně 

ovlivněno první světovou válkou. 
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6. Závěr 

V předkládané diplomové práci jsem se věnoval tématu rádia jako moderní 

technologie v Československé republice. Práce byla inspirována disciplínou dějin 

technologií. Hlavním motivem této práce bylo přinést pohled na dějiny rádia jakožto 

nové, moderní technologie, na rozdíl od doteď zpracovávaných dějin rádia jako instituce, 

tedy Radiojournalu. Práce je silně ovlivněna myšlenkou Davida Edgertona o potřebě 

interdisciplinárního přistupování k dějinám technologií. Tato interdisciplinarita je 

v rámci práce prezentována kapitolami, které na první pohled nemusí společně vytvářet 

koherentní text. Při pohledu druhém ale vytvářejí obraz rádia jakožto nové technologie a 

jeho dopadu v politické a kulturní sféře. Kapitoly spojuje jistý příběh rádia, od jeho 

vzniku až po rozšiřování a reflexi této nově nastupující technologie.  

Jak jsem ukázal ve druhé kapitole, vývoj rádia byl velmi dlouhý a je v podstatě 

kolaborativní práci řady vědců, kteří na sebe ve svých objevech navazovali a reagovali. 

Další důležitou myšlenkou, určující tuto kapitolu, byla myšlenka Stefana Sandmeiera o 

potřebě zapojit do dějin technologií člověka, tedy vynálezce. Ten nebyl dříve v rámci 

dějin technologií reflektován, což zavdávalo jakousi představu, že nové technologické 

vynálezy vznikají v jakémsi sociálním vakuu, bez přispění člověka.150 Z tohoto důvodu 

jsem se v této částí také výrazně věnoval vědcům jako takovým, nejenom samotnému 

vynálezu, ale jejich myšlenkovým pochodům, osudům a vztahům. Zároveň nelze 

prohlásit, jak jsem několikrát v průběhu práce zmínil, že je rádio výsledkem práce 

jednoho vědce, ač tedy bývá často přisuzováno právě Marconimu, nýbrž je výsledkem 

práce opomíjeného dánského vědce Hanse Christiana Ørsteda, dále pak Michaela 

Faradaye, Jamese Clerka Maxwella, Heinricha Hertze, Olivera Lodge, Alexandra Popova 

a samozřejmě i Guglielma Marconiho. V rámci této kapitoly jsem ukázal, jak jsou někteří 

vědci často historií opomíjeni, což je příklad Olivera Lodge, který bývá v této souvislosti 

pozapomínán, ač nese velký podíl na průlomu ve výzkum elektromagnetických vln. 

Zároveň jsem představil, nakolik byla věda 19. století internacionální a jak fungovaly 

vědecké kontakty a přesun vědění. V rámci kapitoly bylo patrné přesunutí těžiště 

výzkumu postupně přesouvalo – počátek lze dohledat v Dánsku, poté se výzkum přesune 

do Paříže, Londýna, Berlína, a nakonec se výzkum elektromagnetických vln a rádia vrátí 

zpět do Velké Británie. Nelze tedy ani prohlásit, že rádio je britským vynálezem, jak je 

 
150 SANDMEIER (2015). 
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patrné z různých národnostní přispívajících vědců. Dalším tématem, které jsem v této 

kapitole zmínil, byla velká soupeřivost ve vědě 19. století. Jak jsem zmínil, věda této doby 

byla kolbištěm, vzniklé spory se mnohdy z roviny profesní přenášely do roviny osobní. 

Jako příklady jsem zmínil Faradayův zapečetěný dopis, který potvrdil jeho prvenství 

v objevení elektromagnetické indukce, či spor mezi Oliverem Lodgem a Williamem 

Preecem. Zároveň jsem v rámci této kapitoly představil Marconiho první pokusy ve 

Velké Británii a první úspěšné vysílání rádia roku 1896 ve spolupráci s britskou Generální 

poštou. Zapojení státní společnosti, tedy britské Generální pošty (General Post Office) na 

vývoji bylo zajímavé a ukázalo, jak byla bezdrátová komunikaci vnímána na přelomu 19. 

a 20. století – tedy jako něco důležitého a použitelného právě poštovními úřady, které 

spravovaly komunikaci v rámci státu i mezinárodně. Zde leží také jeden z důvodů, proč 

jsem čtvrtou kapitolu věnoval rozboru připravovaného zákona č. 60 o telegrafech, jehož 

mělo být rádiové vysílání součástí a jenž byl důležitý pro fungování československého 

ministerstva pošt a telegrafů. 

 Ve třetí kapitole jsem se věnoval institucionálním počátkům rádia 

v Československu. Především prvnímu vysílání, vzniku Radiojournalu a firmě 

Radioslavia, která se zaměřovala na dovoz, výrobu a distribuci rádiových aparátů na 

území Československa. Je třeba zopakovat, že Československo bylo teprve třetím státem 

na světě, kde začalo pravidelné vysílání rozhlasu. Prvním byla Spojené státy americké, 

jako druhá země Velká Británie a BBC, která začala vysílat v roce 1922, necelý půl rok 

před československým Radiojournalem. Zde je skutečně třeba zdůraznit, nakolik 

technologicky průkopnické bylo Československo. Důležitým přínosem této kapitoly, je 

ovšem zjištění, že mezi květnem a červen 1923, tedy prvním vysíláním a zřízením 

Radiojournalu, se vysílalo načerno. Proti technickému pokroku totiž stála československá 

legislativa, která byla naopak velmi pomalá v reagování. Dalším přínosem této kapitoly 

je shrnutí dějin Radiojournalu, které jsou více zpracované v citované knize Lenky 

Čábelové. Tedy že Radiojournal vznikl původně jako čistě soukromá společnost, ve které 

stát neměl žádný podíl a zájem. Radiojournal si naopak musel od státu pronajímat 

koncese. Zde se ukazuje opět problematika československého státního aparátu, který na 

tuto skutečnost nebyl připraven. Na rozdíl od Velké Británie a britské BBC, které 

používám jako srovnávací příklad. BBC totiž vzniká čistě jako státní společnost, kdy pro 

Velkou Británii byly odstrašujícím příkladem USA, kde tamější soukromé stanice rušily 

sebe navzájem. Československo, jak je patrné z mé práce, šlo opačnou cestou. Kvůli 
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ztrátovosti Radiojournalu se stát, přesněji ministerstvo pošt a telegrafů, rozhodlo do 

společnosti vstoupit. Tento vývoj bylo důležité v rámci práce zmapovat a zmínit. Dále 

jsem se v kapitole věnoval společnosti Radioslavia, která se zabývala prodejem a 

distribucí rádiových přijímačů v Československu. Případ Radioslavie byl mnohem 

důležitější pro legislativní diskuze, kterým jsem se věnoval ve čtvrté kapitole. Radioslavie 

totiž ukázala zásadní problém v šíření rádiového vysílání v Československu. Způsobila 

totiž monopolizaci v dovozu, výrobě a distribuci rádiových přijímačů. To vedlo k většímu 

radioamatérismu a nutnosti státu zasahovat proti tomuto „černému přijímání“. 

 Velmi důležitou součástí práce je kapitola čtvrtá. V této kapitole jsem se 

zabýval zákonem č. 60/1923 Sb. o telegrafech. Tento zákon měl, mimo jiné, upravovat i 

rádiové vysílání v Československu. Zde jsem nalezl základní problém se šířením 

rádiového vysílání v Československu – velmi pomalou legislativu a zároveň velmi 

nedostatečnou přípravu. V rámci této kapitoly jsem představil vlastní zákon. Dále velmi 

důležitý článek z Národní listů, který je přepisem článku ministerského předsedy Otty 

Kučery, jasně vyjadřuje nálady některých poslanců a jejich názory na československou 

legislativu týkající se rádia a rádiového vysílání. Zároveň rozebraný článek sloužil jako 

úvod do politických diskuzí, které jsem v práci zpracoval. Prezentoval totiž většinu 

opozičních kritik navrhovaného zákona na jednom místě. Důležitým bodem článku bylo 

uvědomění si autora o mezinárodním přesahu rádiového vysílání a jeho volání po 

kvalitních programech, díky kterým se stát bude prezentovat v zahraničí.  

Nedůležitější součástí práce je však rozbor politických diskuzí o zákonu o 

telegrafech, sestávající z rozboru dvou důvodových zpráv připojených k návrhu zákona, 

tedy důvodové zprávy komise sestavující tento zákon a důvodové zprávy ústavně 

právního výboru, dále pak rozboru 197. schůze poslanecké sněmovny Národního 

shromáždění republiky Československé, na kterém byl tento návrh zákona předkládán a 

po dvou čteních odhlasován. Přínos rozboru těchto dokumentů leží v diskuzích týkajících 

se trestních ustanovení, která tvořila převážnou část debat o předkládaném zákonu. 

Dalším důležitým momentem těchto diskuzí je mnou předpokládaná, a poslanci často 

zmíněná, provázanost zákona o telegrafech se zákonem č. 50/1923 Sb. z. a n., lépe 

známým jako zákonem na ochranu republiky. V tomto momentu se ukázalo pochybení 

československé legislativy – zákon o telegrafech byl chápan jako další zákon, který má 

upravovat trestní záležitosti, nikoliv pravidla rádiového vysílání, které sice v tomto 

zákonu bylo zahrnuto, ale nikoliv reflektováno. Dalším důležitým zjištěním z rozboru 
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těchto diskuzí je v podstatě neexistující spolupráce mezi vládou a opozicí. Pakliže lze 

věřit prohlášení poslance Kafky, a nic nenaznačuje opak, došlo k velkému pochybení na 

straně vlády, kdy opoziční poslanci nebyli přibráni do podvýboru. Samotná trestní 

ustanovení vnášela také zajímavé problémy do rozboru těchto diskuzí. Definice trestně-

právních úprav obsažených v zákonů, byly často velmi nejasné a silně otevřené 

k interpretaci, přičemž zároveň nabízely značně silné tresty. 

Co se týče rádia jakožto nové technologie, pohled politických reprezentantů na 

tento technologický vynález lze vydedukovat z jejich proslovů. Nejdříve k článku Otty 

Kučery. Ten v rádiu vidí velmi významný technologický pokrok, který je třeba hlídat a 

plně využít. Uvědomuje si jeho velký dopad na společnost, na komunikaci s lidmi. 

Zároveň poukazuje na radioamatérství jakožto další možnou volnočasovou aktivitu. 

Ukazuje, že rádio bylo vnímáno také jako nástroj kulturního transferu, jako možnost pro 

poznávání jiných kultur a seznamování se s těmito kulturami. Dále ukazuje na vnímání 

rádia jakožto dalšího nástroje mezinárodní reprezentace státu, kdy uvádí, že mají být 

vysílány kvalitní programy, protože rádiové vlny se nezastaví na hranicích. Jedná se, dle 

mého názoru, o zásadní myšlenku, která ukazuje posun ve vnímání rádia a jeho 

využitelnost pro stát. Poslední část článku také ukazuje, jaké rádio mohlo vzbuzovat spory 

mezi politiky. Jeho útoky reagovaly na pomalost československého zákonodárství. Dají 

se ale přenést i jako výtka státním činitelům, kteří bránili šíření této očividně silně 

pozitivně vnímané technologie. 

Diskuze na půdě poslanecké sněmovny mezi poslanci Patejdlem, Hackenbergem 

a Kafkou, přináší také zajímavé poznání vnímání rádia. Rádio je v podání poslance 

Patejdla vnímáno převážně jako možná nástroj protistátních akcí. Na toto vnímání rádia 

upozorňují i poslanci Hackenberg a Kafka. Všichni tři poslanci vnímají rádio hlavně ze 

státního a hospodářského hlediska. Rádio je z jejich hlediska něco ohrožujícího. Nahlížejí 

na něj jako na technologii, která musí být regulována. Tento pohled silně koreluje s tezí 

Erika van der Vleutena o nahlížení na technologii s obavou ve Věku krize (1914—

1945).151 Kulturní ani společenský přínos rádia poslanci nevnímají. Nepadne u nich 

jediná zmínka, jež by se podobala myšlenkám Otty Kučery z jeho článku, tedy využití 

rádia jako reprezentačního nástroje v mezinárodní komunikaci. Poslanci skutečně rádio 

vnímají pouze jako nástroj na ohrožení státních zájmů a životů občanů. 

 
151 VLEUTEN–OLDENZIEL—DAVIDS (2017). 
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 Ve čtvrté kapitole jsem rozebíral, jak rádio vnímali političtí představitelé. 

V páté kapitole jsem obrátil na reflexi rádia v uměleckém textu, přesněji ve vědecko-

fantastických dílech Karla Čapka. Mým cílem bylo nalézt zmínky o rádiu v Čapkových 

dílech a zjistit jeho náhled na tento technologický vynález. Společným tématem 

vybraných vědecko-fantastických děl byly moderní technologie a objevy, které se vymkly 

kontrole a obrátily se proti lidstvu. Tuto tématiku jsem v průběhu kapitoly dával do 

souvislosti s prožitými hrůzami první světové války a vyprcháním idey víry v pokrok, 

která do první světové války převládala. Co se ale ukázalo jako problematické, bylo malé 

zastoupení rádia v Čapkových dílech, respektive jeho většinová absence. Rádio hraje 

důležitou roli v dílech Krakatit a Válka s mloky, naopak absentuje v Čapkových 

divadelních hrách R.U.R., Bílá nemoc a Věc Makropulos. Zároveň ale má rádio poměrně 

důležitou roli ve výše zmíněných románech, že jeho absence v ostatních dílech nebránila 

v rozboru. Zjištěním tohoto rozboru je, že ač bylo rádio fakticky nahlíženo neutrálně, bylo 

zmíněno prostě jako technologie, přístroj, jeho role v příběhu byla negativní. Ve Válce 

s mloky sloužilo rádio jako nástroj mloků pro šíření svých požadavků, v Krakatitu 

sloužilo rádio dokonce jako dálkový odpalovač výbušniny Krakatit. Zajímavá myšlenka, 

která se objevuje v románu Krakatit, a se kterou by byl problém vztáhnout ji na rádio, je 

myšlenka odpovědnosti vynálezce za svůj vynález. Jak jsem ukázal výše, rádio bylo 

kolektivním vynálezem, kulminací vývoje započatého ve 30. letech 19. století. Vynálezců 

se ve vývoji rádia vystřídala řada, nelze pojmenovat jednoho, který by mohl nést 

odpovědnost. Tím je vlastně rádio zajímavé, jedná se o vynález, který je ve své podstatě 

ambivalentní, není dobrý ani špatný. Záleží na tom, jak bude využité. A na to právě 

upozorňuje Čapek, i když ne přímo. Zároveň, jak jsem ukázal, i politici si všímali 

důležitosti rádia jak pro domácí využití, tak pro zahraniční reprezentaci. Zároveň je u 

politiků doby patrné, že si uvědomovali nebezpečí této technologie pro bezpečnost státu. 

Jedině tak se dají vysvětlit tak příkré tresty, jak jsem popisoval ve čtvrté kapitole. 

 Co se týče hypotéz přednesených v úvodu práce, první hypotéza se 

potvrdila pouze z části, druhá hypotéza byla na základě rozboru literárních děl vyvrácena. 

K první hypotéze, tedy že rádio jakožto nová technologie a problémy i možnosti s ním 

spojené vzbudily větší diskuzi v prostoru poslanecké sněmovny Národního shromáždění 

republiky Československé, byla potvrzení pouze z části. O rádiu se v poslanecké 

sněmovně skutečně diskutovalo, ale pouze v souvislosti se zákonem o telegrafech. Navíc 

se o rádiu diskutovalo pouze jako o technologii, která musí být kontrolovaná a která může 
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fungovat jako ohrožení státu. Druhá hypotéza o rádiu, jakožto technologie ve větší míře 

reflektovaná v umělecké tvorbě jako příslib pozitivního technologického pokroku, byla 

na základě rozboru Čapkových vědecko-fantastických děl kompletně vyvrácena. Rádio 

je v těchto dílech v naprosto opačné roli. Buďto je využíváno agresorem ke komunikaci 

požadavků, nebo je přímo využíváno jako dálková rozbuška pro smrtící výbušninu. Rádio 

je tedy vnímáno nikoliv jako příslib pozitivního technologického pokroku, nýbrž jako 

nástroj násilí. Tento pohled byl očividně ovlivněn opět zkušenostmi z první světové 

války. Zároveň takovéto nazírání na rádio spadá do teorie Erika van der Vleutena o Věku 

krize. 
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