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Abstrakt 
Předkládaná práce přináší ucelený pohled na nabídku slovesných pořadů pro mládež 

Českého rozhlasu od roku 1992 do současnosti. Jejím těžištěm je charakteristika 

slovesných pořadů pro mládež napříč stanicemi Českého rozhlasu (2, 3 a 6) a souhrn 

slovesných pořadů stanice pro mladé Radia Wave. 

Obraz nabídky slovesných pořadů pro mládež od roku 1992 do současnosti svědčí 

o tom, že se Český rozhlas od svého vzniku potýká s nedostatečným nebo nevyváženým 

plněním zákona, kterým je ve vztahu k mladému posluchači vázán. Jeho současná 

nabídka splňuje kritérium dostatečnosti, rozhodně však ne vyváženosti. Převažující 

publicistické slovesné pořady pro mládež mají tendenci vhodně rozšiřovat svůj 

tematický záběr a pole zájmu. Na druhé straně využívají stále se zužující škálu žánrů. 

Pořady Přepadení a Bourání pak dosvědčují, že slovesné pořady pro mládež mají 

potenciál obohacovat rozhlasovou slovesnou tvorbu obecně o nová témata a nové 

formy. 

Slovesná tvorba pro mládež Českého rozhlasu však naráží na zásadní problém, 

kterým je její malý dosah způsobený nízkou poslechovostí Českého rozhlasu ve věkové 

skupině 15–30letých.  Mezi nezbytné kroky, které povedou ke zlepšení, budou zřejmě 

patřit uvedení stanice pro mladé zpět do analogového vysílání a rozšíření nabídky 

pořadů pro mládež na internetu. 

 

 

Abstract 
This work gives a comprehensive look on talk programmes for the young in the offer 

of Czech Radio since 1992 to present. It focuses on characteristics of talk programmes 

for the young across stations of Czech Radio (2, 3 and 6) and a summary of talk 

programmes of station for the young Radio Wave.  



  

The offer of talk programmes for the young since 1992 to present shows that Czech 

Radio since its inception deals with insufficient or imbalanced filling of the Act, which 

obliges Czech Radio in relation to young listeners. Its current offer could be considered 

sufficient but certainly not balanced. Prevailing journalistic talk programmes 

for the young tend to expand their field of interest but on the other hand they deal 

with narrowing range of genres. Programmes Assault (Přepadení) and Demolition 

(Bourání) prove that talk programmes for the young have the potention to enrich radio 

production in general with new topics and new forms.  

But talk programmes for the young of Czech Radio are facing one crucial problem 

and that is of lack of audience in the age between 15 and 30. Some of necessary steps 

that will lead to improvement will probably be putting station for the young back 

to analogue broadcasting and extension of programmess for youth on the internet.  
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Úvod 

Vývoj uplynulých dvaceti let v České republice můžeme charakterizovat jako nástup 

internetu a kyberprostoru, nástup globalizace, ale také jako nástup audiovizuality 

a multimediality. Nejen na internetu, ale i ve veřejném prostoru jsme zahrnováni 

audiovizuálními aplikacemi, audiovizuálními mediálními obsahy a propagačními 

sděleními. Jako by už „stará monomedialita“ neměla v tomto integrujícím světě 

digitálních médií a technologií své místo. 

Téma práce, která se zabývá „monomediálními“ rozhlasovými pořady pro mládež, 

jsme si vybrali ze dvou zcela osobních pohnutek:  

V tomto případě zcela zastáváme názor, že méně je někdy více. Věříme, že rozhlas 

stále skýtá už mnohými pojmenované kvality – „is a wider window on the world –

 poskytuje širší obraz světa“ (Scannell 1996) nebo „stimulates the mind`s eye –

 stimuluje představivost“ (Crisell 1994). Tyto kvality nemohou audiovizuální média 

integrující oba hlavní smysly člověka, zrak i sluch, nikdy nahradit. Domníváme se, 

že pro všestranný rozvoj jedince i společnosti by si měl rozhlas udržet své místo 

po boku ostatních médií. 

Vedle toho si také uvědomujeme, že pokud si rozhlas hodlá pozici významného 

média udržet, musí si své posluchače především „vychovat“.  Proces, kdy si jedinec 

osvojuje  návyky „na celý život“,  pak probíhá především v mládí. 

Fakt, že veřejnoprávní rozhlas v současnosti oslovuje především starší posluchače, 

se pomalu stává jeho obecnou charakteristikou. Málokdo se však ptá, zda měl Český 

rozhlas v uplynulých letech mladým lidem co nabídnout. 

V této práci proto hodláme podat ucelený obraz nabídky slovesných pořadů 

pro mládež v období od vzniku Českého rozhlasu v roce 1992 do současnosti. 

Zmapovanou nabídku zhodnotíme z hlediska vyváženosti, a tím i plnění zákona1 

o Českém rozhlase, kterým je ve vztahu k mládeži vázán. Postihneme vývojové 

tendence slovesných pořadů pro mládež, a to ze dvou základních úhlů pohledu: zajímá 

nás, jaká témata (tematický záběr) zpracovávala, ale také, jakou formou (formálně-

žánrové zakotvení). Dále hlouběji představíme dva vybrané pořady, které jsme shledali 

jako inovativní, a v konečné fázi ještě zrekapitulujeme reálný dosah současné nabídky 

slovesných pořadů pro mládež Českého rozhlasu. Budeme se věnovat problematice 

                                                
1 Český rozhlas je vůči mládeži zavázán zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase. Viz kapitola 3.1. 
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poslechovosti veřejnoprávního rozhlasu ve skupině mládeže a nastíníme nové možnosti, 

jak potenciální mladé posluchače oslovit. 

Největším přínosem práce tak z našeho pohledu budou její nové poznatky 

o pořadech, které doposud nezmapovala žádná odborná literatura ani diplomová práce. 

Vedle toho přinese práce i kritický pohled na plnění či neplnění zákona o Českém 

rozhlase z hlediska výroby a šíření pořadů pro mládež, stejně jako kritický pohled 

na vývojové tendence (z hlediska tematického záběru a formálně-žánrové skladby) 

v tvorbě slovesných pořadů pro mládež. 

Vztah k tezím 

Proč jen Český rozhlas? 

Od původního záměru zmapovat skutečně veškerou českou produkci pořadů pro mládež 

jsme po podrobném průzkumu upustili, a to z následujících důvodů: Za prvé by celkový 

materiál dalece překračoval hranice bakalářské práce. A za druhé se ukázalo, 

že soukromé stanice, s výjimkou rádia Proglas, nedisponují žádným archivem. 

Znamenalo by to tedy, že bychom výzkum nemohli realizovat metodou, jakou jsme si 

zvolili. 

 

Kam se podělo Domino nebo Teenweb? 

Při podrobném seznámení s problematikou mládeže uvnitř Českého rozhlasu jsme 

dospěli ke zjištění, že především Český rozhlas 2 nakládá s kategorií mládeže velmi 

volně (viz kap. 3.2). Stejný problém jsme pak shledali i v případě obou diplomových 

prací (Štramberk 2004 a Košťál 2009), které se zabývaly tvorbu pro děti a mládež právě 

této stanice. I když ve svém názvu deklarují, že mapují pořady pro děti a mládež, 

ve skutečnosti  se v nich s tvorbou pro mládež prakticky nesetkáme (viz opět kap. 3.2). 

Rozhodli jsme se proto být v této práci na rozdíl od již zmíněných diplomových 

prací důslední. Pro výběr pořadů jsme striktně zvolili spodní hranici 15 let a mapujeme 

skutečně jen pořady pro mládež od 15 do 30 let (viz vymezení mládeže kap. 1.1.5). 

Záměrně vynecháváme pořady, které se pohybují i těsně pod touto hranicí (Domino, 

internetový portál Teenweb). Chceme tak podpořit vnímání rozdílu mezi skupinou dětí 

a skupinou mládeže. V práci také nechceme „recyklovat“ látku, která již byla 

zmapována (např. o pořadu Domino v obou zmíněných diplomových pracích) a budeme 

se věnovat jen dosud nezmapovanému materiálu. 
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Slovesné pořady 

Poté co jsme se rozhodli vymezit skupinu mládeže  věkovou hranicí 15–30 let (viz 

zmíněná kap. 1.1.5), vyvstal před námi nový problém. Pro tuto cílovou skupinu je 

určeno hodně i ryze hudebních pořadů. Jak vysvětlujeme v kapitole 1.2, rozhodli jsme 

se proto uvádět termín slovesný pořad pro mládež a soustředit se na mluvené slovo, 

které je pro veřejnoprávní médium hlavním komunikačním prostředkem.  

 

Kam se poděly některé kapitoly? 

Pro kapitoly týkající se specifik tvorby pro mládež, nejčastějších žánrů nebo jazykové 

kultury nakonec neexistovaly žádné teoretické podklady. Rozhodli jsme se proto je 

v práci vynechat. Jazyková specifika pořadů pro mládež jsme nezahrnovali ani 

do charakteristiky pořadů, neboť představují příliš specifickou oblast, kterou na malé 

ploše nejsme schopni adekvátně zahrnout. 

Kapitolu týkající se soukromých stanic jsme nakonec zapracovali do kapitoly 

širších kontextů vztahu Českého rozhlasu a mládeže, se kterou jsme v tezích nepočítali. 

Prezentujeme v ní slovesnou tvorbu pro mládež Českého rozhlasu především v kontextu 

návyků mládeže a soukromých rádií, a hodnotíme tak její reálný dosah. 

 

Od roku 1992 do současnosti 

Nové programové schéma Radia Wave platné od dubna roku 2012 výrazně pozměnilo 

i nabídku slovesných pořadů pro mládež. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zkoumané 

období uvedené v tezích (1992–2010) rozšířit až do současnosti. 

 

Nový pohled na cíl práce a její přínos 

V tezích diplomové práce jsme jako hlavní cíl uvedli přehledný výčet a charakteristiku 

jednotlivých pořadů. Rozhodli jsme se z této charakteristiky vycházet, v samotné práci 

však nechceme čtenáře zatěžovat „jen pouhým výčtem“. Na celé dlouhé období od roku 

1992 do současnosti tedy hodláme podat, jak už jsme uvedli v úvodu práce, ucelenější 

pohled. Jmenovitě charakterizujeme pořady jen v kapitole 4. 

 

Struktura práce 

Struktura práce v návaznosti na uvedené změny dostala následující podobu: 

V první kapitole vymezujeme kategorie „mládež“ a „slovesný pořad pro mládež“ 

a na základě tohoto vymezení posléze mapujeme pořady napříč historií rozhlasového 
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vysílání. V druhé kapitole přinášíme stručný vhled do historie do konce roku 1991, 

následující kapitola pak mapuje výrazné změny roku 1992. Čtvrtá kapitola se věnuje 

pořadům stěžejního období od roku 1993 do současnosti napříč stanicemi 

a charakterizuje vybrané pořady samostatně. Pátá kapitola patří slovesným pořadům 

Radia Wave. Jak ještě zdůvodníme v práci, mapujeme vývoj nabídky slovesných pořadů 

Radia Wave a její současnou podobu (tematický záběr a formálně-žánrovou skladbu). 

Kapitola šestá patří hloubkové analýze vybraných dílů pořadů, které jsme na základě 

zmapovaného období vyhodnotili jako formálně a tematicky inovativní. Poslední 

kapitola přináší pohled na slovesnou tvorbu pro mládež z odstupu a zkoumá její reálný 

dosah. 

 

Sběr dat 

Způsob výzkumu, tedy sběru dat, se nijak neodchýlil od záměru uvedeného v tezích. 

Práce čerpá z oficiálních dokumentů Českého rozhlasu dostupných buď v elektronické 

podobě, nebo fyzicky v Archivu Českého rozhlasu, programových schémat Týdeníku 

Rozhlas, dostupných nahrávek v Archivu Českého rozhlasu nebo internetového archivu 

iRadio, osobních rozhovorů a korespondencí a okrajově také ze scénářů dostupných 

v Archivu Českého rozhlasu nebo z osobních archivů tvůrců. 

Výzkum probíhal na třech různých úrovních: 

Pro kapitolu 4, která podává charakteristiku pořadů jmenovitě, jsme čerpali vedle 

zmíněných zdrojů především z osobních archivů, hloubkových rozhovorů nebo 

korespondencí. Informace získané orální historií jsme dále ověřovali prostřednictvím 

poslechu nahrávek a dohledáním v programových schématech. 

Jako nejvýznamnější zdroj pro kapitolu 5 mapující vývoj nabídky a současnou 

skladbu pořadů Radia Wave nám posloužil strukturovaný dotazník, na který odpovídali 

autoři pořadů. Dále jsme využili záznamy pořadů a anotace internetového archivu 

iRadio. 

Kapitola 6 pak vychází z poslechu přesně vytyčených nahrávek, jejich seznam 

uvádíme v podkapitole. 

V závěrečné kapitole jsme pracovali s již dostupnými publikovanými výzkumy 

a dále s daty poskytnutými agenturou Median.  
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1 Výklad pojmů a postup práce 

V první kapitole definujeme pojem „mládež“ pro potřeby této práce a dále vysvětlíme, 

jakými pořady se v práci budeme zabývat. Stanovíme kritéria pro vymezení 

„slovesných pořadů pro mládež“ a vyjmenujeme kategorie, kterými je budeme 

charakterizovat. 

1.1 Výklad pojmu mládež 

Pro termín mládež neexistuje zcela jednoznačná definice. V následujících podkapitolách 

se proto podíváme, jak tento pojem vymezují vybrané společenské vědy a jak s ním 

nakládají různé instituce, včetně Českého rozhlasu. Na základě přehledného výčtu 

si zvolíme vlastní úhel pohledu na mládež pro tuto práci. 

1.1.1 Mládež pohledem vybraných společenských věd 

Vědní obor psychologie dává před pojmem mládež přednost vývojovým etapám 

osobnosti (pubertě, adolescenci atd.), proto jeho přesnou definici v přehledové 

psychologické literatuře nenacházíme. Psychologický slovník se vyjadřuje pouze 

o mládeži rizikové, kterou vidí jako součást mladistvých, jedinců ve věku 15–18 let 

[Hartl, Hartlová 2009: 320]. 

Kategorie mládež se však stává předmětem výkladu především sociologických 

teorií – teorií mládeže se ze sociologického pohledu zabývali Samuel Eisenstadt, Erik 

H. Erikson, Jürgen Habermas a další). Její věkové vymezení nalézáme ve Velkém 

sociologickém slovníku: „V našich podmínkách se mládež uvažuje většinou od 14 do 15 

let, kdy končí povinná školní docházka, do 30 let, kdy jsou završeny dílčí procesy 

sociálního zrání u všech skupin mládeže.“ 2  Za konec tohoto období je podle 

Ondrejkoviče (1997) uváděn i věk 32 let. Český sociolog Sak (1985) dále definuje 

mládež jako skupinu, jež se připravuje na výkon povolání, postupně přebírá společenské 

role (manžela/manželky, rodiče, voliče apod.) a osvojuje si profese a společenské 

mechanismy. 

Definici zjevně navazující na sociologické pojetí nacházíme také v Pedagogickém 

slovníku, v němž je vymezena mládež jako sociální skupina lidí v rozmezí přibližně 

od 15 do 24 let věku.  Slovník jedince ze skupiny mládeže charakterizuje jako mladé 

                                                
2 LINHART, Jiří, ed., VODÁKOVÁ, Alena, ed. a KLENER, Pavel, ed. Velký sociologický slovník. 
Vyd. 1. Praha 1996, s. 396. 
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lidi, kteří přestali plnit roli dětí, avšak společnost jim ještě nepřiznává role dospělých. 

„Mládež má charakteristický způsob chování a myšlení, jiný systém vzorů, norem, 

hodnot. Každá generace mládeže reprodukuje některé kulturní hodnoty dané 

společnosti, jiné odmítá a vytváří hodnoty nové.“3 

1.1.2 Mládež pohledem mezinárodních institucí 

Jak uvádí Kraus v příspěvku Pedagogické encyklopedie, v dokumentech UNESCO je 

za horní hranici mládeže považován věk 26 let, v materiálech OSN je pak mládež 

chápána jako kategorie 15–24letých [Kraus 2009: 361]. 

Ve statistických ročenkách Eurostatu4,5 pod správou Evropské komise shledáváme 

horní hranici dokonce 29 let a v programu Mládež v akci6, rovněž podporovaném 

Evropskou komisí, nalézáme shodnou cílovou skupinu 15–29letých (výjimečně 13–

30letých). 

1.1.3 Mládež pohledem veřejnoprávních médií 

Podle Vraspírové rozlišuje Česká televize cílové skupiny prostřednictvím interního 

vyhledávacího systému v archivu pořadů. V něm definuje kategorii mládeže jako mladé 

lidi starší 15 let, které dále dělí na středoškoláky a učně. Jak dále komentuje sama 

Vraspírová, toto rozdělení působí zastarale a neaktualizovaně, neboť u označení žáků 

základní školy udává rozmezí od páté do osmé třídy a ignoruje tak třídu devátou 

[Vraspírová 2011: 14]. 

Český rozhlas na rozdíl od České televize v žádném z oficiálních dokumentů 

(Statut, Kodex nebo Hlavní programové zásady Českého rozhlasu), jiném interním 

dokumentu ani podobném vyhledávacím systému (digitální nebo internetový archiv) 

mládež a její klasifikaci nespecifikuje. Případné vymezení cílové skupiny mládeže 

pro účely pořadů pro mládež probíhá uvnitř produkčních týmů. 

                                                
3 PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 6., aktualiz. a rozš. vyd., 
Praha 2009, s. 156–157. 
4 Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie přímo podřízeným Evropské komisi. 
5 Viz například statistický portrét mládeže z roku 2009: EUROSTAT. Youth in Europe: Statistical 
portrait. 2009 [online]. [cit. 2012-03-25]. Dostupné z www: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-EN.PDF>.  
6 Viz webová stránka programu Mládež v akci: Youth in Action. Who can participate? [online]. 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commision. Poslední změna 
28. 6. 2011. [cit. 2012-03-25]. Dostupné z www: 
<http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/who_participate_en.php>. 
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1.1.4 Mládež pohledem rozhlasové teorie 

Nepřímé vymezení mládeže nacházíme jen ve výkladu pojmu literárního 

a dramatického pořadu pro děti a mládež Maršíka (1999). Ten cílovou skupinu 

literárních a dramatických pořadů rozdělil na děti do 15 let a adolescenty a raně dospělé 

ve věku 15–18 let [Maršík 1999: 17]. 

1.1.5 Mládež pohledem této práce 

Na základě porovnání různých pohledů na mládež z národní i mezinárodní perspektivy 

a s ohledem na současný vývoj z pohledu pedagogicko-sociologického (oddalování 

horní hranice až k 32 letům) jsme se rozhodli vnímat v této práci mládež v rozmezí 

od 15–30 let věku. 

Chceme tak podpořit rozdíl mezi skupinou dětí a skupinou mládeže a přispět 

k tomu, aby skupinu mládeže vnímal Český rozhlas jako plnohodnotnou a specifickou 

skupinu posluchačů, nikoliv jako nadstavbu dětského vysílání pouze v rozmezí 15–18 

let. 

V tomto vymezení mládeže se setkáváme s následujícími charakteristickými rysy: 

vystupňovaná zvídavost a iniciativnost, odpor proti předsudkům, tuposti a dogmatismu, 

chování v kontrastu se stylem života starších generací [Mácha 1965: 22], ale také zájem 

o krátkodobou módu [Skalková 1996: 30] nebo snadná absorpce progresivních idejí, 

resp. silná orientace na mladou radikální alternativu [Renč 1984: 8]. 

1.2 Slovesný pořad pro mládež a jeho složky 

V oblasti rozhlasové teorie nacházíme jen málo prací, které by se věnovaly českému 

názvosloví a výkladu pojmů. V práci proto používáme terminologii Maršíka (1986 

a 1999), a to jak v oblasti rozhlasového programu, tak jeho žánrů. 

Rozhlasovým pořadem rozumí Maršík „obsahově i formálně uzavřený, relativně 

samostatný a časově ohraničený prvek vysílání (segment), který je v rozhlasovém 

vysílání vymezen zpravidla slovně (ohlášením, odhlášením), hudebním nebo jiným 

akustickým signálem (znělkou, časovým znamením, gongem, pauzou atp.) nebo 

skladebně (např. žánrovým či tematickým odlišením. (...) Kromě jednoduchých pořadů 

(např. Dva na jednoho) se vysílají pořady složené, tvořené několika částmi s více 

či méně pevnou vazbou: magazíny (např. Meteor), sestavy (vánoční sestavy aj.), bloky 
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(např. Dopolední radiožurnál), seriály aj.“7 Skladbou pořadů do větších celků vzniká 

rozhlasový program zaměřený na určitou cílovou skupinu (pro mládež, pro děti, rodinný 

aj.) nebo s převažující funkcí (žurnalistický typ programu, vzdělávací typ programu, 

zábavní nebo umělecký typ programu aj.) [Maršík 1995: 12-13]. 

Kritéria pro výběr pořadů, které nadále v práci zahrnujeme, jsou dvojí.  

V první řadě sledujeme pořady určené primárně mládeži, tak jak jsme ji definovali 

v předchozí kapitole – tedy mladým lidem v rozmezí od 15 do 30 let. 

V druhé pak vybíráme pořady slovesné. Mezi slovesné pořady počítáme ještě 

všechny ty, v nichž mluvené slovo činí alespoň polovinu celkové stopáže pořadu. 

Pro tuto krajní hranici jsme se rozhodli především na základě toho, že právě polovinu 

stopáže zaujímalo mluveného slovo v pořadu Mikrofórum považovaném za jednu 

z tradičních forem pořadů pro mládež. Vyhýbáme se tak záměrně pořadům hudebním, 

neboť v nich mají žurnalistické postupy minimální prostor a pro porovnávání s pořady 

mluveného slova představují příliš vzdálenou, až nesouměřitelnou kategorii.  

Abychom mohli vybrané pořady pro potřeby této práce souměřitelně 

charakterizovat, budeme se u každého pořadu zaměřovat na následující kategorie: 

• forma pořadu (magazín, profilový pořad8, diskuzní pořad aj.) 

• obsažené žánry 

• způsob odbavování (živě nebo ze záznamu) 

• moderátorské zastoupení 

• vysílací čas 

• tematický záběr 

Na závěr ještě dodáme, že s těmito okruhy pracujeme jen volně. Charakteristika 

pořadů sice zahrnuje vždy všechny okruhy, text podle však nich není striktně členěn. 

Vyhrazujeme si tak prostor přizpůsobit charakteristiku a její jednotlivé okruhy potřebám 

každého pořadu. 

                                                
7 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha 1999, s. 20. 
8 Profilovým pořadem se v této práci myslí pořad, jehož jediným obsaženým žánrem je profilový 
rozhovor. Cílem takového pořadu je představit hosta, přinést posluchačům jeho profil. Hostem v tomto 
případě může být jedna osoba, ale i skupina, která v pořadu vystupuje jako celek (divadelní uskupení, 
hudební skupina atp.). Zavedením této kategorie lépe odlišíme pořady diskuzní (s cílem vést s jedním 
nebo více hosty debatu) a profilové (s cílem hosta představit).  
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2 Historie slovesných pořadů pro mládež Československého 

rozhlasu 

V práci jsme neměli prostor k tomu, podat celou historii vysílání pro mládež 

Československého rozhlasu dopodrobna, proto jsme kapitoly od počátku vysílání 

do konce 70. let zpracovali jen stručně. Důkladněji jsme se zaměřili až na období, která 

vzniku samostatného Českého rozhlasu bezprostředně předcházela. 

Cílem je čtenáři odhalit, zda v Československém rozhlase existovala tradice 

slovesných pořadů pro mládež a v jaké „sestavě“ a s jakou historií vstupovaly do éry 

samostatného Českého rozhlasu. Jen tak budeme schopni adekvátně nahlížet období, 

kterému se v práci věnujeme především. 

Pro tuto kapitolu jsme čerpali zejména ze souborné publikace Od Mikrofonu 

k posluchačům a dvou diplomových prací věnovaných pořadu Mikrofórum. Abychom 

však zabránili pouhé „recyklaci“ textu, o období přelomu socialistického a svobodného 

rozhlasu jsme hovořili s tehdejšími redaktory Ivanem Rösslerem a Richardem Medkem. 

Text tedy čerpá i z těchto rozhovorů.  

2.1 Od počátku vysílání do konce 60. let 

Pravidelné vysílání pro děti zahájil Československý rozhlas oficiálně k 1. září roku 1925 

[Köpplová 2003: 18]. Samostatné vysílání pro mládež tou dobou oficiálně nevzniklo, 

jeho počátky však nacházíme již v předválečném školském rozhlase zřízeném v roce 

1926 a od roku 1932 zařazeném do pravidelného vysílání po všechny dny v týdnu. 

Školský rozhlas vytvářel pořady hudební, literární, historické, z vlastivědy i z oborů 

vědecko-technických. Z hlediska žánrů nabízel přednášky, vyprávění, reportáže i hrané 

reportáže, scény, dramatizace, koncerty nebo hudební výklady s ukázkami [Ješutová 

a kol. 2003: 128–9]. Později se přidala ještě sobotní Půlhodinka pro mládež [Patzaková 

1935: 463], sobotní hra pro mládež a nakonec celá řada večerních literárně-

dramatických pořadů [Ješutová a kol. 2003: 222].  

Na činnost školského rozhlasu navázala v 50. letech Hlavní redakce pro děti 

a mládež, jejímiž základními organizačními složkami ve vztahu k mládeži byly redakce 

vysílání pro školy (pouze na krátkou dobu), umělecké redakce –  hudební a  literární, 

redakce vzdělávání pro mládež respektive redakce vědy a techniky (v té vznikl už v roce 
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1962 populárně-vědecký magazín pro mládež Meteor) a především redakce vysílání 

pro mládež pro věkovou skupinu 15–30 letých. 

Redakce vysílání pro mládež měla za úkol působit na mladé lidi prostřednictvím 

publicistických pořadů. Ty zprvu navazovaly především na aktivity organizace Svazu 

mládeže a v souladu s dobovou frazeologií se nazývaly Mládí republiky nebo Mladé 

směně. Svazáckou vlnu postupně vystřídaly pořady s kritickým pohledem do života 

předznamenávající budoucí vývoj směrem k živému vysílání (např. Mikrofon mladých) 

[Ješutová a kol. 2003: 271–2]. Pořady kritického ražení charakterizoval schizofrenní 

stav: redakce naplňovala ideově-tematický plán o působení na mládež nařízený 

Ústředním výborem Komunistické strany Československa, vyráběla pořady o vztahu 

mládeže k práci a ke společnosti a zároveň hledala způsoby, jak na tato „nezáživná 

témata“ napasovat vlastní názory a kritický pohled. Pořady nového proudu aktivní 

mládežnické publicistiky, kterých po Mikrofonu mladých stále přibývalo (v této vlně 

vznikl umělecko-publicistický blok Večer po neděli nebo později tradiční pořad 

Mikrofórum), získávaly ocenění za formální zpracování a současně si odnášely důtky 

za porušování ideově-politických programových zásad [Ješutová a kol. 2003: 312–4]. 

V návaznosti na podporu studentského hnutí  od podzimu roku 1967 zaznívaly 

z Mikrofónu mladých a Mikrofóra „revoluční hlasy“. Stále více vycházely najevo 

reformní síla a elán mládeže, které dosáhly svého vrcholu po zrušení cenzury v polovině 

roku 1968. Když se dosavadní vysílací schéma po srpnu roku 1968 zcela zhroutilo, 

vedení Československého rozhlasu řadu dosavadních pořadů mládežníků zrušilo 

[Ješutová a kol. 2003: 315]. 

2.1 Období normalizace 

Období normalizace charakterizoval v návaznosti na „nebezpečnou zkušenost“ z roku 

1968 poprvé zvýšený zájem především o skupinu mládeže ve věku 15–30 let, spíše 

než dětských posluchačů. Jak shrnuje Ješutová, „péče o mladého posluchače patřila 

vždy mezi hlavní úkoly, které normalizační vedení rozhlasu hlasitě deklarovalo 

při každé příležitosti jako prioritu.“ 9 

I vzhledem k událostem pražského jara si vedení rozhlasu stanovilo nový cíl: 

upevnit především v mládeži socialistické ideově-politické zásady, respektive mravní 

a estetické kvality a světonázor vládnoucí ideologie. I když tato zvýšená výchovná 

                                                
9 Český rozhlas, JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého 
rozhlasu. Praha 2003, s. 386. 
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funkce rozhlasu nebyla nikdy ani v období normalizace formulována do konkrétních 

výchovných cílů s detailními plány, jak by to vyžadovala teorie výchovy [Maršík 1986: 

19], v její všeobecné formě byl na ni při každé příležitosti kladen důraz.10  

Prostor ve vysílání spolu s výrobními prostředky vyhrazenými Hlavní redakci 

pro děti a mládež umožnily vznik celé řady nových pořadů. Jejich náplň pod hlavičkou 

výchovného záměru nanovo zatěžkával značně ideologický obsah, jenž měl mladé 

posluchače navést na „správnou politickou orientaci“. Z našeho pohledu je ale důležité, 

že tehdejší mladí a entuziastičtí redaktoři přinášeli do rozhlasu tvarové a žánrové 

inovace. Experimentovali především na poli živého vysílání, které začal rozhlas 

uplatňovat od poloviny 70. let. Ve svých pořadech kladli důraz zejména na kontakt 

s posluchači11 [Ješutová a kol. 2003: 386]. Z hlediska rozhlasové praxe proto hovoříme 

o bohatém a inovativním období.  

K pořadům s delší tradicí (Mikrofórum, Meteor) se postupně přidávaly pořady 

nové: Paprsek (magazín vědy a techniky), Listárna (s tématem lidských vztahů), 

Mládežnický pondělník a Kontakt. Od roku 1974 přibyl ještě čtyřhodinový blok Vysílá 

studio mladých, který fungoval s obměňovatelnou vnitřní strukturou bohatou na žánry, 

propojující předtáčené pořady s živým vysíláním [Ješutová a kol. 2003: 386]. 

V roce 1980 ustavilo vedení rozhlasu tzv. redakci mládežnické publicistiky 

(pro skupinu 15–30letých, pozn. autora), kterou prezentovaly čtyři typy pořadů: 

Mikrofórum (každý všední den odpoledne, okruh Praha), Studio mladých (pondělí večer, 

okruh Praha), Studentský chlebíček (poradna pro studenty, seznamka) a Kontakt 

(Vltava). Jak dále konstatuje Ješutová, Mikrofórum (od ledna 1987 rozšířené o Noční 

linku Mikrofóra, charakterizovanou jako „dialogy a životě“) a Studio mladých 

si uchovávaly vysokou přízeň posluchačů: „Mikrofórum mělo podle tehdejších výzkumů 

pravidelně 1 200 000 posluchačů, Studio mladých jen o něco méně – kolem 

1 000 000.“12 

Hudební dramaturgii vysílání mládežníků tvořily skladby českých a slovenských 

skupin, tvorba národů SSSR a ostatních zemí socialistického tábora. Poprvé ale také 

produkce anglosaské oblasti a ostatních zahraničních interpretů na poli populární hudby 
                                                
10 V 80. letech patřila výchova socialistického člověka dokonce k třetímu bodu tzv. dlouhodobé koncepce 
rozvoje rozhlasu (vedle podpory a realizace hospodářského a sociálního programu KSČ, boje za mír 
a odvrácení válečného nebezpečí). Musely se jí řídit bez výjimky všechny programové složky včetně 
tzv. redakcí uměleckých [Ješutová a kol.: s. 368]. 
11 V návaznosti na tyto pořady se v rozhlasové teorii ustálil termín kontaktní pořad. Cílem kontaktního 
pořadu je dát ve vysílání prostor posluchačům a jejich otázkám a názorům. 
12 Český rozhlas, JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého 
rozhlasu. Praha, 2003, s. 388. 
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s akcentem na tvorbu pokrokových směrů – afro-latinsko-americkou, francouzskou 

nebo italskou [Renč 1984: 8]. 

Pod rukama redaktorů Daniely Sedlářové (vedoucí redakce), Ivana Jablonského, 

Ivana Rösslera, Jiřího Mejstříka a dalších začala vzkvétat tradice živých kontaktních 

pořadů s nasazením VKV-vysílaček (k dispozici měli celkem dvě a volné byly 

především ve večerních hodinách, kdy je již nevyužívala redakce zpravodajství, 

pravidelně se tedy vysílalo minimálně ze tří stanovišť). Mantinely předpisů ideově-

tematických plánů a vytyčených socialistických cílů výchovy v socialistického člověka 

ani tentokrát nedokázaly živelnost mladého progresivního smýšlení usměrnit. O to 

méně, když i do Československa doputovala naděje perestrojky. Redakce mládežnické 

publicistiky pravidelně přenášela koncerty i v Praze zakázaných hudebníků (byl to 

například Jiří Suchý, který kvůli zákazu hraní na území Prahy vystupoval v plzeňském 

klubu Porta), na jaře roku 1989 pak v přímém přenosu odvysílala besedy s členy 

tzv. disentu probíhající na půdě Domu sovětské vědy a kultury. Vznikla také nová série 

Interview aneb 5 minut po konkurzu – živé vysílání z besedy v Paláci kultury. Diváci 

v sále měli možnost klást otázky přítomné osobnosti a na konec se zařazoval ještě 

telefonický rozhovor hosta s další významnou osobností. Takto měli diváci i posluchači 

možnost slyšet rozhovory dvojic: Zdeňka Mahlera s Milošem Formanem (tou dobou 

ve Spojených státech amerických) nebo Františka Kožíka s Adolfem Branaldem 

[Rozhovor s Ivanem Rösslerem 2012]. Celková atmosféra vysílání mládežníků opět 

naznačovala náklonnost k revolučním silám v zemi. 

2.2 Revoluce v centru pozornosti mládeže a ozvěny roku 1989 

Ke dni 4. září roku 1989 vznikl ve spolupráci Hlavní redakce pro děti a mládež s Hlavní 

redakcí pro mládež a vzdělávání v Bratislavě samostatný okruh pro mladé posluchače 

spojující úspěšné programové typy obou stanic: Mikrofórum, Noční linka Mikrofóra, 

resp. Rádio Elán a Modrá vlna, odtud tedy i jeho název E+M (Elán a Mikrofórum). 

Produkční zázemí stanice tvořili především původní redaktoři-mládežníci. Stanice 

vysílala v pásmu VKV II (evropská norma CCIR – současně ovšem šířena i na středních 

vlnách) a byla koncipována jako osmihodinové vysílání (od 15 do 23 hodin.). První 

čtyřhodinový blok připadal slovenskému Elánu a následující čtyři hodiny pak českému 



  

 

15 

 

Mikrofóru.13 „Základem bylo živé vysílání, informace o politice, ekonomice a kultuře; 

65-70 % vysílání tvořila hudba, zejména tzv. menšinových žánrů.“14 [Ješutová a kol. 

2003: 388] Doménou českého bloku se stal pravidelný Magazín Mikrofóra.  

Na podzim tohoto roku už bylo jasné, že navzdory všem snahám vybudovat si 

v mládeži pokračovatele socialistické společnosti se schylovalo k situaci z roku 1968. 

Museli to být opět redaktoři-mládežníci, kdo jako první překročili vnitřní nařízení 

vedení rozhlasu a zapojili se do reportování z listopadových událostí roku 1989. Lidé 

všech věkových skupin, kteří do té doby vyhledávali pravdivé informace 

na zahraničním rozhlase, začali ladit mládežnické vysílání [Ješutová a kol. 2003: 388]. 

Redaktoři Mikrofóra uskutečnili množství přímých přenosů nejprve z revolučních 

ulic a posléze z celé řady akcí, jež následovaly. Z tohoto období se například zachoval 

rozhovor Ivana Rösslera s Václavem Havlem nebo Jiřího Mejstříka s Karlem Krylem 

nebo Jiřím Suchým15 z přímého přenosu Koncertu pro všechny slušný lidi. Ten se konal 

3. prosince roku 1989 ve sportovní hale na Výstavišti v Praze a redaktoři Mikrofóra 

ho prokládali mluvenými vstupy [Rozhovor s Ivanem Rösslerem 2012]. 

E+M, stanice pro mladé, ukončila vyslání závěrem roku 1990 (rozhodnutí padlo již 

v létě). „Vedení Čs. rozhlasu na Slovensku zastávalo názor, že tuto stanici již nebude 

potřebovat a její vysílací síť využije pro šíření jiných programových okruhů.“ 16  

Druhým důvodem bylo nejisté finanční zajištění rozhlasu ze státního rozpočtu 

a z nedostačujících rozhlasových poplatků [Ješutová a kol. 2003: 417]. 

V samostatném Českém rozhlase byl tento projekt na krátkou dobu obnoven, 

od října roku 1991 do konce roku 1992, coby samostatná stanice Rádio Mikrofórum 

s šéfredaktorem Richardem Medkem. Z osmihodinového vysílání zbyly pouze čtyři 

hodiny v pravidelném čase od pondělí do soboty od 16 do 20 hodin, v neděli 

od 15 do 19 hodin (celé čtyři hodiny patřily hitparádě). Vysílání se šířilo v pásmu VKV 

II v doplňkové síti vysílačů stanice Praha, která zde v ostatních časech vysílala vlastní 

program [Ješutová a kol. 2003: 417]. 

Blok zahajoval kontaktní pořad Mikromix, do kterého se v hodinovém úseku 

pravidelně dovolalo 10–15 mladých lidí. V pořadu měli možnost vyjadřovat svůj názor 
                                                
13 Oba bloky, český i slovenský, vznikaly zcela nezávisle na sobě. Proto se ani pozdější samostatné 
čtyřhodinového vysílání Rádia Mikrofórum obsahově a organizačně nelišilo od své podoby na stanici 
E+M. 
14 Český rozhlas, JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého 
rozhlasu. Praha 2003, s. 388. 
15 Videozáznam dostupný z www: <http://www.youtube.com/watch?v=2DFGY06RM1E>. 
16 Český rozhlas, JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého 
rozhlasu. Praha, 2003, s. 417. 
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na dané téma pro aktuální den (např. trest smrti). Na závěr pořadu shrnul téma 

a jednotlivé názory prostřednictvím telefonického spojení nebo živě ve studiu odborník 

[Rozhovor s Richardem Medkem 2012]. 

Po krátkých zprávách následoval od 17 hodin pětasedmdesátiminutový Magazín 

Mikrofóra. Zbylý čas do 20 hodin vyplňovaly vždy tři další, převážně hudební pořady 

(LP na pokračování, Radioporta, Nezávislá scéna, Gung-ho, Poste restante pop, Jam 

a další) doplněné publicistickými pořady často z jiných redakcí (30 min od Greenwiche 

– redakce BBC, Církve, náboženská hnutí, sekty – redakce náboženského vysílání, 

Kultura 91 (92) a Svět – reportáže a rozhovory). 
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3 Zlomový rok 1992 a ztráta kontinuity 

Rok 1992 vnesl do struktur Československého respektive Českého rozhlasu natolik 

zásadní legislativní a organizační změny, že jsme se rozhodli věnovat mu samostatnou 

kapitolu. Usnesení, která padla v tomto „mezidobí“ – od vzniku Českého rozhlasu 

a zániku Československého, totiž zcela zásadním způsobem ovlivnila především 

slovesnou tvorbu pro mládež. 

3.1 Pořady pro mládež předmětem zákona 

Podzim roku 1991 položil legislativní základy pro vznik samostatného Českého 

rozhlasu jako veřejnoprávního média v rámci duálního systému vysílání17. 

Přijatý zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ze dne 7. listopadu 1991 udělil 

veřejnoprávnímu rozhlasu s platností od 1. ledna roku 1992 mimo jiné tuto povinnost: 

§2 

(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména 

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavních a vzdělávacích pořadů 

pro děti a mládež. 

 

Na plnění zákona č. 484/1991 Sb., tedy i jeho povinnost vyrábět a vysílat pořady 

pro mládež, dohlíží Rada Českého rozhlasu (Rada ČRo). Své výtky a doporučení 

sděluje vedení rozhlasu a veřejnosti především prostřednictvím výročních zpráv 

o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu. 

3.2 Reorganizace a zánik Hlavní redakce pro děti a mládež 

V návaznosti na rozběhlou transformaci médií reagoval Český rozhlas 1. etapou 

reorganizace: K 1. květnu roku 1992 zanikly všechny hlavní redakce včetně Hlavní 

redakce pro děti a mládež. Nahradila ji, jak píše Štramberk (2004) „o poznání menší” 

redakce vysílání pro děti a mládež (RVDM) Českého rozhlasu 2 – stanice Praha. 

                                                
17 Mezi hlavní zákony ustavující a upravující duální systém vysílání patří: zákon č. 468/1991 Sb., 
o rozhlasovém a televizním vysílání; zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase; zákon č. 252/1994 Sb., 
o rozhlasových poplatcích; zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní 
vysílání a zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. 
Dříve než byly položeny tyto základní kameny duálního systému vysílání, vysílaly na území ČSFR 
už od roku 1990 legálně soukromá stanice Evropa 2 a zahraniční stanice Rádio Svobodná Evropa 
a nelegálně Rádio Stalin nebo Rádio Podzemí [Ješutová a kol. 2003: 400]. 
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Jakkoliv celý název redakce nesl i označení skupiny mládeže, velká část původních 

redaktorů-mládežníků se z Hlavní redakce pro děti a mládež vyčlenila se vznikem 

samostatného okruhu pro mladé – Rádia Mikrofórum. RVDM tedy od roku 1992 

definitivně připravovala pořady, jak potvrdil pro tuto práci dlouholetý pracovník Jiří 

Hromádko, výhradně pro děti do 15 let18 [Korespondence s Jiřím Hromádkem 2012]. 

Rádio Mikrofórum s šéfredaktorem Richardem Medkem jako jeden ze čtyř 

tehdejších programových okruhů (vedle Prahy, Vltavy a Reginy) zaujímalo téměř 

výhradní pozici ve výrobě a šíření pořadů pro mládež. 

3.3 Konec okruhu pro mladé 

Největší zvraty v historii vysílání pro mládež přineslo jen několik posledních dní 

v prosinci roku 1992. Česká národní rada schválila v souvislosti s rozpadem federace 

dne 22. prosince roku 1992 zákon č. 36/1992 Sb., o některých opatřeních v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon, který vstoupil v platnost už 1. ledna 

roku 1993, umožnil veřejnoprávnímu rozhlasu uvést do provozu od ledna 1993 

zpravodajsko-publicistický okruh (Radiožurnál). Zároveň však stanovil, že Český 

rozhlas nebude moci do budoucna šířit více než tři celoplošné programy – Prahu, Vltavu 

a Radiožurnál. Jeden celoplošný okruh měl vysílat na středních vlnách a dva v pásmu 

VKV [Mejstřík 1993: 2]. VKV II pásmo, na němž vysílalo Rádio Mikrofórum, 

tou dobou jediné centrum pořadů pro mládež ve věku 15–30 let, proto do týdne převzala 

úplně stanice Praha s šéfredaktorem Ivanem Rösslerem. 19  Pro stanici pro mladé 

už žádné volné vysílače nezbyly, a tím její existence skončila.  

3.4 Zánik Mikrofóra – tradičního pořadu pro mladé 

Zánik okruhu pro mladé nejenže znamenal z hlediska rozhlasové historie krok zpět20, 

ale také definitivně ukončil jednu celou éru mládežnické publicistiky21. S posledním 

dnem roku 1992 zanikl i nejvýznamnější z mládežnických pořadů – (Magazín) 

Mikrofórum. Tento pořad si především pro svou nadčasovou formu vydobyl statut 

                                                
18 RVDM se postupem let stala součástí slovesné redakce Českého rozhlasu 2 – Praha a v podstatě 
zanikla. 
19 Od tohoto okamžiku až do současnosti doprovází samostatný okruh pro mladé klíčový problém 
nedostatku volných frekvencí. Viz příloha č. 5 – Peripetie okruhu pro mladé. 
20 Vedení Českého rozhlasu od počátku deklarovalo, že stanici pro mladé hodlá opět zřídit. Z tohoto 
pohledu se tedy jednalo o dočasný ústupek. 
21 Tou dobou existovaly na Rádiu Mikrofórum ještě celkem dva – Mikromix a Magazín Mikrofóra. 
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„kultovního“ nebo také tradičního pořadu pro mládež. Věnujeme se mu proto zvlášť 

v této podkapitole. 

Střídající se mluvené vstupy a celé písňové skladby tvořily dohromady pořad 

s polovinou hudby a polovinou mluveného slova. S touto ve své době zcela výjimečnou 

formou přišlo Mikrofórum už v roce 1965. V období do vzniku samostatného okruhu 

pro mladé 22  vysílalo střídavě živě nebo ze záznamu, ale především s důrazem 

na kontakt s mladými lidmi (mladí lidé buď volali své dotazy, účastnili se debat 

ve studiu nebo byly jejich aktivity předmětem příspěvků). Každé vydání se věnovalo 

jednomu tématu, některé neslo dokonce ustálený, tematicky laděný podtitul 

(např. Kavalíři v džínsech věnující se zásadám chování ve společnosti)23 [Renč 1984: 

46–47, 122]. 

Ve chvíli, kdy ke 4. září roku 1989 vznikl samostatný okruh pro mladé E+M, stalo 

se Mikrofórum v podobě Magazínu Mikrofórum vlajkovou lodí českého vysílacího 

bloku (ostatní z předchozích normalizačních pořadů – Kontakt, Studentský chlebíček 

a další zanikly). S odpovědným redaktorem Richardem Medkem se tento už tradičně 

mládežnický pořad proměnil ve výhradně živě vysílaný pětasedmdesátiminutový 

Magazín Mikrofóra. Vysílal pravidelně každý den od 17 hodin. V mozaice 8–9 

příspěvků se mísily drobné zpravodajsko-publicistické žánry (živé vstupy, živé 

telefonáty, reportážní zprávy a reportáže nebo ankety) a rubriky na tipy a novinky 

napříč oblastmi zájmu (kultura, ekonomika, sport a další). Mikrofórum v této podobě 

vysílalo jak v rámci původního okruhu pro mladé E+M, tak v rámci Rádia Mikrofórum 

[scénář Mikrofóra, Rozhovor s Richardem Medkem 2012]. 

S definitivním zánikem okruhu pro mladé bylo sice Mikrofórum pod svým 

původním názvem obnoveno k 15. únoru roku 1993 na nově vzniklé stanici Český 

rozhlas 1 – Radiožurnál, mládežnický charakter pořadu se však s novým zázemím 

vzkřísit nepodařilo. Jak popsal Alexandr Pícha, tehdejší šéfredaktor Radiožurnálu, 

„redakce Mikrofóra de facto přestala existovat a pořady připravovaly domácí, 

zahraniční a publicistická redakce ČRo 1 – Radiožurnálu. Vznikala tak pravidelná 

Mikrofóra na zahraničněpolitická témata, na aktuální publicistická témata, na témata 

                                                
22 V 80. letech se pořad rozrostl napříč schématem a vysílal každý den od pondělí do soboty. 
23 V historii Mikrofóra, o níž se mohou čtenáři více dozvědět z diplomových prací Vopršala (1979) 
a Renče (1984), jsou napříč lety patrné tyto převládající tendence: V 60. letech měl pořad nejčastěji formu 
besedy s významnou osobností, v 70. letech nejčastěji zařazoval přímé vstupy z různých měst 
Československa a v 80. letech se zaměřoval na telefonické dotazy posluchačů zodpovídané živě 
odborníky ve studiu. Až do přechodu na okruh pro mladé zařazovalo Mikrofórum i předtáčené díly, 
v nichž se objevovaly náročnější žánry jako fejeton, poznámka, komentář nebo vystoupení. 
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pro handicapované občany, historické souvislosti apod. Koncem 90. let už byl název 

Mikrofórum pouze formální značkou, kterou ČRo 1 – Radiožurnál držel, než se pro ni 

najde odpovídající využití na ČRo 2 – Praze.“24 Když Mikrofórum – tradiční pořad 

pro mládež a poslední z pořadů mládežnické éry – spolu s celým okruhem zaniklo, 

tvůrčí tým mládežníků přišel o své redakční zázemí. Redakce vysílání pro děti a mládež 

při stanici Praha se totiž, jak jsme uvedli v předchozí kapitole,  zaměřovala už pouze 

na pořady pro děti do 15 let. Tvůrčí tým původních redaktorů-mládežníků se definitivně 

rozprchl na zcela jiné pozice v Českém rozhlase, v jiných médiích nebo i zcela 

mimo ně.  

Shrnutí vývoje do konce roku 1992 

Z historického průřezu je zjevné, že v české rozhlasové historii existovala tradice 

pořadů pro mládež od samých počátků vysílání. 

První zásadní zlom v tvorbě pro mládež nastal se změnou politických poměrů 

v poválečném období. Novou epochu přitom charakterizoval především odklon 

od původně primární didaktické funkce (tradice školského rozhlasu). 

Organizační a ideologické změny 50. let nastartovaly z hlediska rozhlasové tvorby 

pro mládež zcela novou epochu, která se rozvinula především během 60. let. Do centra 

pozornosti se dostala mládež v širokém pojetí od 15 do 30 let. Její aktivity se staly 

předmětem rozhlasového vysílání, a co především – její zástupci se začali na výrobě 

pořadů pro mládež autorsky podílet. Pořady pro mládež se začaly rovnat „pořadům 

mládeže“. Rozhlas objevil cestu, jak oslovit cílovou skupinu mladých posluchačů: 

pořady pro mládež povýšil od „pro ně“ na „jejich“. Tento princip tvorby především 

publicistických a zábavních pořadů pro mládež platí, jak uvidíme později, zcela 

až do současnosti.  

Padesátá léta umožnila mládeži utvořit uvnitř rozhlasu své produkční centrum. 

Od vzniku redakce publicistiky pro mládež existovala uvnitř Československého 

rozhlasu vždy samostatná redakční skupina mládežníků. Především „koncentrovaný“ 

mladý elán, kritický pohled a nonkonformita umožnily v období obecně plodných 

60. let 25  vznik nových a nadčasových forem, jako bylo např. Mikrofórum. 

                                                
24 Osobní rozhovor Václava Moravce s šéfredaktorem ČRo 1 – Radiožurnálu Alexandrem Píchou 
uskutečněný 11. 1. 2003. In: Český rozhlas, JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům: 
z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha 2003, s. 465. 
25 Rozhlasová tvorba navázala na proud bohaté tvorby 60. let napříč uměleckými disciplínami 
(viz filmová nová vlna atp.). 
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Koncentrované uskupení mladých redaktorů dokázalo i v obecně stagnujícím 

a neplodném období normalizace posouvat rozhlasovou žurnalistiku dopředu –

 experimentovat na poli živého vysílání a aktivně hledat nové možnosti a podoby 

rozhlasového vysílání.  

V návaznosti na tvůrčí přístup k médiu rozhlasu a redakční práci přistupovali 

redaktoři-mládežníci se stejně nonkonformním a kritickým pohledem ke stávajícím 

poměrům. Není nijak překvapující, že se svým vysíláním v obou klíčových rocích –

 1968 a především pak 1989 –  zasadili o nástup demokracie.  

Rok 1989 představoval vrchol mládežnické tvorby, během něhož vznikl dokonce 

samostatný okruh pro mladé. 

Když nastaly rozhodující kroky roku 1992, vedení rozhlasu (tehdejším generálním 

ředitelem byl dokonce bývalý redaktor-mládežník Jiří Mejstřík) však dalo přednost 

novému zpravodajsko-publicistickému okruhu na úkor okruhu pro mladé. 

Na rozdíl od historie dětského vysílání, kde, jak píše Štamberk (1992) ve své 

diplomové práci, „změna politických poměrů postupně přinesla do programové skladby 

Českého rozhlasu výrazné změny, přesto byly některé pořady zachovány a je možno 

je z přijímače zaslechnout i dnes,“26  vysílání pro mládež prodělalo po roce 1989, 

respektive po roce 1992 prudký pád: redakce vysílání pro děti a mládež se stala centrem 

pořadů pouze pro děti do 15 let, zbylé pořady pro mládež vysílané před rokem 1989 

začaly nabývat zcela jiné podoby (jak se dozvíme v dalších kapitolách, byl to případ 

Meteoru nebo sobotní hry pro mládež) a nakonec ukončil rok 1992 život přednedávnem 

vzniklého okruhu pro mladé – Rádia Mikrofórum. 

Zatímco ve stejné době rostla konkurence komerčních rádií27, ve veřejnoprávním 

rozhlase nastalo dlouhé období tápání, „ve kterém se Český rozhlas – nutno přiznat - 

zabýval hlavně sám sebou, svou reorganizací a svými vleklými problémy (rozhlasové 

studio Pankrác, budování samostatného Českého rozhlasu po rozdělení federace, 

atd.).“28 

Veřejnoprávní rozhlas postrádal až do vzniku Českého rozhlasu 4 – Radia Wave 

v roce 2006 centrum pořadů pro mládež, které by se jednak staralo o jejich výrobu 

                                                
26 ŠTAMBERK, Lubor. Rozhlasové vysílání pro děti a mládež v letech 1989-2004 se zaměřením na Český 
rozhlas 2 - stanice Praha. Praha, 2004. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky, s. 11. 
27 V roce 1991 vlastnilo licenci k experimentálnímu vysílání 36 soukromých subjektů. V roce 1994 bylo 
vlastníky řádné licence k provozování soukromého rozhlasového vysílání 59 provozovatelů a v roce 1995 
jich bylo dokonce 87 [Ješutová a kol. 2003: 402]. 
28 ČESKÝ ROZHLAS: Summary studie Rozhlas pro další generace. Praha, 2011. Interní dokument. 
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a distribuci i na jiné okruhy a také pěstovalo tým mladých redaktorů29. Toto dlouhé 

období, které nemělo v československé rozhlasové historii obdoby, trvalo více 

než čtrnáct let, a pokud prudký odliv mladých posluchačů v 90. letech přímo 

nezapříčinilo, minimálně k němu významně přispělo.30  

                                                
29 Dětské vysílání si na rozdíl od vysílání pro mládež udrželo své zázemí, i bez existence samostatné 
stanice pro děti, na okruhu Praha (později Český rozhlas 2 – stanice Praha). Vzhledem k aktuálnímu dění 
můžeme dodat, že rok 2012 bude pro vysílání pro děti přelomový. Na základě projektu schváleného 
vedením rozhlasu k 14. prosinci roku 2012  má v dubnu roku 2012 vzniknout Centrum vysílání pro děti 
a mládež. V návaznosti na to by pak měla od září roku 2012 začít fungovat i nová digitální stanice 
pro děti. Ta převezme vysílání všech publicistických pořadů pro děti a na Českém rozhlase 2 – Praha 
zůstanou pouze rozhlasová hra a nedělní pohádka [Summary projektu Rozhlas pro další generace 2011]. 
30 K podrobnostem o výzkumech posluchačů v kapitole 7. 
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4 Slovesné pořady pro mládež Českého rozhlasu napříč 

vybranými stanicemi od roku 1993 do současnosti  

Po bouřlivém vývoji roku 1992 stojíme s Českým rozhlasem k 1. lednu 1993 na prahu 

nové etapy veřejnoprávního rozhlasu samostatné České republiky. Z předchozí kapitoly 

už víme, že okruh pro mladé zanikl a že v tuto chvíli neexistuje centrum pořadů 

pro mládež. Z původní tvorby pro mládež se tak setkáme jen s pouhými torzy. 

Cílem této kapitoly je představit slovesné pořady pro mládež napříč stanicemi 

Českého rozhlasu 2, 3 a 6 v období od roku 1993 do současnosti. Vzhledem k tomu, 

že v těchto letech neexistovala bohatší kontinuální nabídka slovesných pořadů 

pro mládež ani jiný spojující prvek či úhel pohledu, představujeme každý pořad zvlášť 

na základě období vzniku. V první podkapitole se věnujeme pořadům navazujícím 

na svou předrevoluční historii, následně představíme pořady vzniklé během 90. let 

a nakonec pořady „nového milénia“. 

Pro kapitoly týkající se pořadů 90. let jsme čerpali především z osobních archivů 

tvůrců, v nichž jsme měli možnost nahlédnout do scénářů nebo si poslechnout záznamy 

pořadů, kterými Archiv Českého rozhlasu buď nedisponuje vůbec, nebo je 

ani badatelské veřejnosti nezveřejňuje. Dále naše poznatky pramení z osobních 

konzultací a hloubkových rozhovorů s tvůrci, programových schémat Týdeníku Rozhlas 

a poslechu vybraných pořadů prostřednictvím Archivu Českého rozhlasu. U pořadů 

vzniklých po roce 2000 jsme navíc měli možnost poslechu záznamů pořadů 

z internetového archivu Českého rozhlasu iRadio. Protože však iRadio uveřejňuje 

s ohledem na autorská práva jen sestříhané mluvené slovo, a to výjimečně i jen vybraný 

sestřih pořadu, ukázala se i zde konzultace s redaktory jako zcela nepostradatelná.   

4.1 Předrevoluční pořady a jejich odklon od mládežnického 

zaměření 

Pořady, které se vymykaly kategorii mládežnické publicistiky a nezanikly spolu 

s Rádiem Mikrofórum, našly útočiště na stanici Český rozhlas 2 – Praha. 

Z předrevoluční historie však na začátku roku 1993 nacházíme pouze dva – Meteor 

a sobotní hru pro mládež. Zajímavým osudem těchto pořadů je, že se oba, aniž by kdy 

vedení nějaké změny oficiálně deklarovalo, od původní cílové skupiny mládeže 

odklonily. 
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4.1.1 Odloučení vědecko-populárního magazínu pro mládež Meteoru 

Předtáčený vědecko-populární magazín Meteor vysílal na vlnách Československého 

rozhlasu už od roku 1962, od roku 1972 pak v dnes už tradičním čase od osmi hodin 

sobotního rána. Do éry samostatného Českého rozhlasu však vstoupil už po výrazné 

změně, kterou prodělal v létě roku 1990. 

Tou dobou Meteor převzal po dlouholeté éře popularizátora Josefa Kleibla31 

redaktor Ivo Budil32. Pořad tehdy začal připravovat už nikoliv v redakci vědy a techniky 

Hlavní redakce pro děti a mládež, nýbrž v redakci vědy a techniky, jejímž byl vedoucím 

redaktorem, v rámci Hlavní redakce vzdělávání. Už zmíněná organizační změna může 

do jisté míry značit posun, k jakému se s nástupem Ivo Budila schylovalo.  

Redaktor Ivo Budil přišel do redakce Meteoru po letité zkušenosti ve vědecko-

populárním časopisu Vesmír a od počátku evidentně koncipoval pořad zcela odlišně 

než Josef Kleibl. Na Kleiblovu koncepci pořadu pro mládež nikterak nenavazoval a ani 

se o to nesnažil. 

Josef Kleibl zařazoval do magazínu především pro mladé lidi přitažlivé 

dramatizace a upravované četby tematicky spjatých děl krásné literatury (např. román 

Edvarda Valenty Představuje se Eskymák nebo série detektivek Sherlocka Holmese), 

pravidelně referoval o aktivitách mládeže ve vědě a v ekologii (příspěvky Poradna 

pro přírodovědné kroužky pionýrských domů, medailony ekologických hnutí – 

např. o mladých ochráncích přírody, aktivity hnutí Brontosaurus aj.) nebo si zástupce 

mladých lidí zval k debatě do studia. Z Meteoru Ivo Budila se mládež zcela vytratila. 

S jeho érou vstoupila do vědecko-populárního magazínu především celá řada předních 

osobností české vědy (Jiří Grygar, Ivan Raška, Milan Hlavačka, Vratislav Schreiber, 

Zbyněk Roček a další). Ivo Budil pravidelně zařazoval jejich vlastní příspěvky 

nebo rozhovory s nimi. Spolu s vědci a Ivo Budilem tak do Meteoru vstoupila celá řada 

specializovaných témat z oblasti vědy (např. o pohledech současné paleontologie, 

o pokroku studia termojaderné fúze aj.) a managementu vědy (např. o nelehkých 

osudech Ústavu lékařské biologie). 

Jak jsme zmínkami témat jednotlivých příspěvků naznačili, Ivo Budil dramaturgii 

pořadu Meteor nikdy nepřizpůsoboval speciálně mládeži, a proto se zdálo jako zcela 

                                                
31 Josef Kleibl se spolu s Bohumilem Kolářem a Karlem Pechem začal podílet na přípravě Meteoru 
na podzim roku 1968. V roce 1972 nastoupil po odchodu Oldřicha Ungera na pozici vedoucího redaktora. 
32 Ivo Budil působil jako rozhlasový popularizátor vědy už koncem 50. let. Svou tehdejší činnost 
v rozhlase byl nucen ukončit s personálními čistkami po srpnu roku 1968. K rozhlasové práci se mohl 
navrátit až ve svobodném rozhlase po listopadu roku 1989. 
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logické, že se podtitul pořadu vědecko-populární magazín pro mládež k březnu 1993 

definitivně vytratil a nahradilo ho znění pro mladé všech generací, pořad pro ty, kteří 

mají přemýšlivý vztah k přírodě, k vesmíru i k lidem. K tomuto datu éra Meteoru jako 

vědecko-populárního magazínu pro mládež oficiálně skončila.33,34 

4.1.2 Nenápadný konec sobotní hry pro mládež 

Podobný osud zaznamenala také tradiční hra pro mládež ve svém sobotním čase 

se začátkem mezi 13–13.30 hodin.  

Sobotní hra jako nedílná součást uměleckého typu programu pro mládež 

doprovázela rozhlasové vysílání, jak víme již z historického přehledu, už v předválečné 

éře rozhlasu. Začínala jako součást školského rozhlasu, v poválečné éře pokračovala 

jako součást tvorby Hlavní redakce pro děti a mládež a nakonec od první etapy 

reorganizace v roce 1992 jako pořad redakce vysílání pro děti a mládež stanice Český 

rozhlas 2 – Praha. 

V původní koncepci pro cílovou skupinu 15–25 let zařazovala ještě do poloviny 

90. let původní rozhlasové hry a dramatizace, mezi kterými bychom našli známá 

světová díla jako například: Důkaz Isaaca Asimova, Mistra a Markétku Michaila 

Bulgakova, Gargantuu a Pantagruela Françoise Rabelaise, z českých pak Sen o tisíci 

patrech Jana Weisse nebo rozhlasovou hru Ivana Hubače-Hejny Překročit svůj stín. 

Zatímco počátkem 90. let ještě existovaly speciální vysílací časy her pro děti 

a sobotní hra pro mládež, v polovině 90. let došlo k zásadní změně dramaturgie: čas 

sobotního odpoledne začal patřit oběma skupinám – dětem i mládeži. „V průběhu let 

se pak měnilo zadání - spíš pro mládež, spíš pro děti, pro rodinný poslech atd. Nakonec 

jsme začali používat název pořadu sobotní hra a posléze hra pro děti a jejich rodiče.“35  

V dramaturgii hry pro rodinný poslech nyní nalezneme díla zaměřená dominantně 

na cílovou skupinu dětí do 15 let věku. Mezi ně patří například: Vernův Vynález zkázy, 

Wildovo Strašidlo cantervillské, Londonův Martin Eden, Mayův Vinnetou, Dumasovi 

                                                
33 V roce 1999 vznikl v návaznosti na novou orientaci Meteoru populárně-vědecký magazín Periskop pro 
děti do 15 let.  
34 I když se Meteor do skupiny pořadů pro mládež nikdy oficiálně nevrátil, o čemž svědčí i fakt, že 
ho Rada Českého rozhlasu stále klasifikuje jako populárně-vědecký magazín pro široké spektrum 
posluchačů, současná dramaturgie vedoucího redaktora Marka Janáče se snaží pořad omladit. Redaktor 
podle svých slov chce, aby byl Meteor přístupný už dětem od 14 let věku. Chce tak cíleně navázat na éru 
Josefa Kleibla. Až budoucí vývoj ukáže, zda si tento pořad opět získá své mladé publikum, podle Marka 
Janáče však už nyní z výzkumů vyplývá, že počet mladých posluchačů pomalu narůstá [Rozhovor 
s Markem Janáčem 2012]. 
35 Emailová korespondence s Václavou Ledvinkovou 2012. 
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Tři mušketýři nebo Hrabě Monte Christo, romány Jonathana Swifta, Daniela Defoea, 

Marka Twaina, J. R. R. Tolkiena a dalších. 

Desítky let vyhrazený prostor pro dramatickou tvorbu speciálně pro mládež 

(od 20. let) tak v polovině 90. let zanikl, aniž by ve vysílání Českého rozhlasu 2 – Praha 

nebo jiné stanice získal vysílací čas náhradní. 

Naše pátrání v historii hry pro mládež začalo během výzkumu nabírat 

až investigativní povahu, která by možná z jistého pohledu neměla ve vědecké práci 

tohoto druhu dostat prostor. Přesto si myslíme, že závěr, který z ní vyplývá, 

je pro pochopení i širších kontextů organizace vysílání pro mládež důležitý, a proto zde 

předkládáme i tyto závěry: 

Václava Ledvinková v korespondenci konstatovala, že Český rozhlas 2 – Praha 

po odchodu dramaturgyně Marie Říhové na stanici Český rozhlas 3 – Vltava větší částí 

původního repertoáru her pro mládež nedisponuje, neboť se spolu s jejím odchodem 

přesunul na stanici Vltava. Podle slovesného dramaturga Martina Velíška a vedoucího 

dramaturga literárně-dramatické redakce stanice Vltava Hynka Pekárka však nikdy 

k takové dohodě mezi stanicemi o převzetí her pro mládež nedošlo. Hry podle vyjádření 

stanice Vltava nadále zůstávají plně v kompetenci stanice Praha [Martin Velíšek, Hynek 

Pekárek]. „Odpovědně tvrdím, že tvrzení paní Ledvinkové je nepravdivé, nepamatuji si, 

že by někdy k takové oficiální dohodě mezi stanicemi došlo. Hry pro mládež byly a jsou 

stále plně v kompetenci Prahy.“36 

Ať už byly peripetie her pro mládež uvnitř Českého rozhlasu jakékoliv, pro tuto 

práci je podstatný výsledek: Hry pro mládež nezaujímají od poloviny 90. let 

do současnosti v týdenním programovém schématu napříč stanicemi Českého rozhlasu 

žádné výhradní místo. Český rozhlas 2 – Praha navíc hry odpovídající skupině 15–

25letých nenasazuje (jedinou osobou k tomu povolanou by byla Václava Ledvinková 

a ta je považuje za hry v kompetenci Českého rozhlasu 3 – Vltava). V programu 

Českého rozhlasu 3 – Vltava rovněž speciální čas určený literárně-dramatické tvorbě 

pro věkovou skupinu mládeže nikdy neexistoval a ani dnes neexistuje.37 

Tento spor mimo jiné značí, že některé programové a institucionální zvraty první 

poloviny 90. let dokázaly zpřetrhat i tak dlouhé tradice, jakou bezesporu bylo i místo 

                                                
36 Emailová korespondence s Hynkem Pekárkem 2012. 
37 Nejblíže tomuto vymezení je na stanici Český rozhlas 3 –Vltava debutantská řada mladých autorů 
vysílaná jednou měsíčně v pořadu Čajovna. Od roku 2008 provozuje stanice Český rozhlas 3 – Vltava 
také internetový projekt zaměřující se především na literární díla pro skupinu středoškolské mládeže  – 
Čtenářský deník. O obou projektech se v práci zmíníme později. 
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sobotní hry ve vysílání pro mládež . Navíc měly často za následek zmatení koncepcí 

a dramaturgií různých výrobních center, jejichž následky jsou patrné dodnes. 

4.2 Nové pořady 90. let 

Jediná stanice, která během 90. let zařadila nové pořady pro mládež, byl Český rozhlas 

2 – Praha s pozicí rodinného okruhu. Vstříc mladým posluchačům uskutečnil 

už počátkem 90. let dva zásadní počiny – obnovil klubovou přehlídku poezie Zelené 

peří Mirka Kováříka a také dal prostor „nejprogresivnější skupině talentovaných 

rozhlasových tvůrců, a sice týmu Rádio Mama“38. 

4.2.1 Zelené peří Mirka Kováříka 

Libor Vacek jako slovesný dramaturg, později šéfredaktor stanice Praha a sám interpret 

poezie, přišel v roce 1992 s myšlenkou obnovit v éteru kultovní klubové večery mladé 

poezie Zelené peří. Tyto klubové večery poezie měly za sebou dlouhou historii v období 

normalizace, kdy na nich zaznívala svobodná autorská poezie a nonkonformní 

písničková tvorba39. Klubové večery poezie a posléze i jejich rozhlasovou „mutaci“ 

od počátku připravoval Mirek Kovářík40.  

Zelené peří vstoupilo v roce 1992 na rozhlasové vlny41 nejprve jako hodinový 

čtrnáctideník představující tvorbu tří začínajících mladých básníků, od roku 1995 

pak jako 25minutový týdeník zaměřený vždy na jednoho autora. 

Stejně jako to klubové, tak i rozhlasové Zelené peří představovalo platformu 

mladých básníků. Cílem Zeleného peří bylo v první řadě zprostředkovat divákům 

a posluchačům autorskou mladou poezii. „Věk autora byl v Zeleném peří nejčastější 

kolem dvaceti, ten buď pomaturitní, nebo  čerstvě vysokoškolský.“42 

Až v druhé řadě představoval pořad také formou medailonu a krátkého rozhovoru 

samotného autora. Výjimečně zahrnoval i krátké zprávy o aktuálních událostech 

týkajících se poezie a o literárních soutěžích – Hořovice Václava Hraběte, Ortenova 

                                                
38 RÖSSLER, Ivan: Jak to bylo s Mikrofórem. Osobní stránky Ivana Rösslera [online]. 2. 9. 2010 [cit. 
2012-04-01]. Dostupné z www: < http://www.irossler.cz/clanky/4712/jak-to-bylo-s-mikroforem#more-
4712>. 
39 Měsíčně a posléze čtrnáctidenně se v Praze v klubu Rubín odehrálo od roku 1976–1991 na 250 repríz 
Zeleného peří. V Brně existovalo Zelené peří v letech 1976–1990 jako měsíčník ve Studiu Horizont 
na Lesné. Od roku 1982–1990 rovněž fungovalo jako měsíčník i v Českých Budějovicích. 
40 Mirek Kovářík působil už v roce 1967 na Českém rozhlase Sever, kde jako externista připravoval 
básnickou hitparádu. Patřil však stejně jako Ivo Budil k těm, kteří se po čistkách po srpnu roku 1968 
mohli do rozhlasu navrátit nejdříve po listopadu roku 1989. 
41 Spolu se vstupem do éteru obnovilo Zelené peří i svou klubou podobu (v Praze i v Brně). 
42 Korespondence s Mirkem Kováříkem 2012. 



  

 

28 

 

Kutná Hora, strakonické literární soutěži o Cenu prof. Voráčka pořádané 

Šmidingerovou knihovnou, soutěži Městské knihovny v Čelákovicích aj.) nebo 

literárních výročí. 

Za hudebního podkresu žánrů freejazz a new age, později drum and bass a chillout, 

interpretovali básně Mirek Kovářík, Radek Bláha a od roku 1998 také Blanka Koutská. 

Na jejich interpretaci je zajímavé, že básně přednášeli tzv. „z první ruky“, tedy 

bez zkoušení a režijní výkladové autokracie (na rozdíl od pořadů poezie umělecké 

stanice Vltava ). Pokud autoři měli možnost dorazit do studia a byli ochotni vlastní texty 

interpretovat, věnoval pořad jednu část vybraných textů také autorskému čtení.  

Necelá půlhodinka mladé poezie představovala až do příchodu speciální řady 

pořadu Čajovna, o které jsme se v práci už krátce zmínili – Hry a dokumenty nové 

generace, jediný pořad, ve kterém dostávala prostor slovesná umělecká tvorba mládeže. 

Některé mladé básníky oslovoval sám Mirek Kovářík, jiní se o slovo v Zeleném peří 

hlásili sami. 

Pořad se vysílal až do ledna 2011, kdy zazněl naposledy, neboť nezapadl 

do nového vysílacího schématu šéfredaktora Jaroslava Ostrého, preferujícího především 

pořady moderátorského typu na úkor komponovaných.   

4.2.2 Rádio v rádiu – Rádio Mama a jeho pořady 

Na popud Ivana Rösslera, tehdejšího šéfredaktora Prahy, vstoupil na vlny Českého 

rozhlasu 2 autorský tým s názvem Rádio Mama. Tento divadelně-improvizační tým 

začal do vysílání  Českého rozhlasu 2 vytvářet celou řadu pořadů na pomezí 

uměleckých dramatických útvarů a zábavních pořadů zacílených na mladé posluchače. 

 Rádio Mama představovalo zcela nebývalý průlom zábavné improvizace 

a černého humoru do veřejnoprávního éteru. Jeho tvorba se natolik vymykala dosavadní 

rozhlasové praxi, že pro ni jen těžko budeme hledat žurnalistická nebo tradiční měřítka 

umělecké dramatické tvorby. Podobně se lehce vymyká i následující text, neboť 

představit tvorbu Rádia Mama na tak malé ploše vyžaduje značné zhuštění. 

Tvůrčí tým Rádia Mama se ve vysílání veřejnoprávního média objevil poté, 

co po pouhých dvanácti dnech zaniklo jeho vysílání na první soukromé licenci 

v Československu pod názvem Hallo, World! Vedoucí skupiny – redaktor a dramaturg 
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Dušan Všelicha (alias Ovar Šerif43) – tehdy za účelem nové soukromé stanice sestavil 

autorský tým kolem improvizačního Divadla Vizita a divadel Pražské pětky. 

V jeho týmu působili: herec a improvizátor Jaroslav Dušek a jeho tehdejší studenti 

dramatického oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka – Jiří Macháček (alias 

Dr. Vinnetou), Renata Pařezová (později Ester Kočičková), Máša Vrbová-Běhalová 

(alias Máša Průvodkyně), dále Lumír Tuček, Jana Tučková, Lenka Vychodilová, Robert 

Nebřenský, reportérky Marie Třešňáková (alias Marie Schön) a Soňa Pajerová (alias 

Erna Ernička), hudebník Petr Piňos, Radomil Uhlíř (alias Josef Augustin Zvonař), 

Petr Knotek (alias Pjér la Šé`z), Oldřich Kužílek (alias Olaf Lávka) a celá řada dalších 

krátkodobých i dlouhodobých „přispěvatelů“ Rádia Mama. 

Už jména, respektive přezdívky zastoupené v autorském týmu o jeho tvorbě leccos 

napovídají. Zmíněné osobnosti spojuje především praxe zábavné divadelní improvizace. 

Její rozhlasovou podobu pak charakterizuje poetika s důrazem na ironický až černý 

humor a slovní hříčky vznikající nejčastěji improvizací na předepsané kostře. 

I v klasifikaci samotné improvizace hledalo Rádio Mama vlastní kategorii. 

Jak popsal v rozhovoru Dušan Všelicha, Rádio Mama se vyhýbalo klasicky dramatické 

improvizaci, ale vytvářelo spíš improvizovanou „hru na publicistiku a komunikaci“. 

V pořadech se tak velmi často objevovala ironizace a parodie mediální komunikace – 

parodie reklamních spotů44, parodie studiových debat a jiných žurnalistických žánrů 

(ankety, recenze, reportážního vstupu atp.). Tato hra však nikdy nezůstala 

u samoúčelného humoru. Rádio Mama svým specifickým humorem upozorňovalo 

především na stereotypy žurnalistické praxe a komercionalizaci mediálního prostoru 

v souvislosti se zaváděním tržní ekonomiky. 

Celé tvorbě Rádia Mama navíc dominoval kreativní přístup se zvukem s důrazem 

na akusticko-auditivní možnosti rozhlasového média a rozhlasového studia (zvukové 

efekty, využívání stereofonního zvuku atp.). To zahrnovalo i kontakt s posluchačem 

po telefonní lince. Vysílání Rádia Mama dokázalo mezi posluchači vyvolat tvůrčí 

odezvu, nezdráhali se napojit na mystifikační improvizovanou poetiku autorů. 

V přímých telefonních vstupech často využívali stejných improvizačních postupů – 

dávali si přezdívky nebo parodovali vstupy posluchačů do éteru atp. 
                                                
43 Autoři vždy vystupovali pod pseudonymy a uchovali si je i v éře vlastního soukromého Rádia 
Limonádový Joe. 
44 Rádio Mama se přímo specializovalo na autorské reklamní slogany, které do jisté míry parodovaly 
běžnou reklamní praxi a zároveň obstály i jako samostatné zábavně-umělecké mikrožánry. Dušan 
Všelicha získal dokonce zvláštní cenu za dramaturgii a režii reklamního spotu Rádia Mama na soutěži 
rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio v roce 1993. 
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Skupina Rádio Mama nejprve získala možnost natáčet improvizované pohádky 

pro děti pro redaktora Československého rozhlasu Jaroslava Pacovského a příležitostně 

pak připravovat speciální vydání sobotního Magazínu Mikrofóra. Celý autorský tým 

nakonec po neshodách s tehdejší stanicí Rádio Mikrofórum převzal Ivan Rössler, který 

dobře odhadl potenciál oslovit mladé posluchače stanice Praha.  Rádiu Mama vyhradil 

prostor v redakci zábavy (Dušan Všelicha, vedoucí osobnost Rádia Mama, se později 

stal vedoucím redakce zábavy stanice Praha). 

Historie Rádia Mama a jeho pořadů v rámci Českého rozhlasu je sice, jak uvidíme 

později, krátká, zato velmi bohatá. V polovině roku 1994 totiž autorský tým získal 

prostor napříč celým týdnem v rámci nového týdenního schématu45. Vznikla celá řada 

drobných 20–30minutových pořadů, z nichž kvůli omezenému prostoru zmíníme 

jen vybrané. Doplňujeme je anotací uvedenou v tehdejším programu a krátkou 

vysvětlivkou. 

V září 1994 můžeme tedy napříč týdnem vždy v čase od 15.20 do 15.40 najít 

z dílny Rádia Mama tyto pořady pro mladé: 

• Pondělí – Co je to to to? 

Soutěž architekta Lumíra Tučka, který v pořadu vystupuje pod pseudonymem Lumír 

Tuček. Posluchači do příběhu-skeče, v němž bylo místo všech podstatných jmen 

užíváno ukazovací zájmeno „to“, doplňovali konkrétní věc. 

 

• Úterý – Kamenná školka aneb Otoč se, chaloupko stropem ke mně 

Zábavní pořad členů Divadelního studia Českého rozhlasu46.  

Předepsané krátké dramatické scénky vždy na jedno téma, čerpající z černého 

a absurdního humoru a parodie na drobné žurnalistické žánry. 

 

• Středa – Gramofon ztratil ponožku 

Kabaret z nesmyslů připravuje jejich sběratelka Lenka Vychodilová. 

Pořad drobných dramatických útvarů na pomezí tvorby pro děti a mládež. Kabaret 

poezie a hudby. 

                                                
45 Stanice Praha spustila v polovině roku 1994 nové týdenní schéma. To vypracovala speciálně ustavená 
skupina na základě podrobné sociologické analýzy kontinuálního výzkumu poslechovosti realizovaného 
v předešlém roce. Pořady Rádia Mama měly v rámci nového schématu za úkol přilákat mladé posluchače. 
46 DSČR – parodický název souboru studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka (pod vedením Jaroslava 
Duška) k názvu DRDS, tedy Dismanova dětského rozhlasového souboru při Českém rozhlasu. 



  

 

31 

 

 

• Čtvrtek – Přepadení  

Populární zábavní pořad telefonických mystifikačních přepadení Jiřího Macháčka47. 

 

• Pátek – Za mozkem 

Pořad Jaroslava Duška a jeho studentů dramatického oddělení konzervatoře Jaroslava 

Ježka. Pásmo dramatických scének (v pořadu je užíván termín „rozhovorů“) 

doplněné o parodii rubrik a jejich drobných žurnalistických žánrů (anketa, „Báseň 

o mozku“, mentální rozcvička, „Za mozkem do kultury“ aj.). Příspěvky na konci 

pravidelně shrnoval v desetiminutové parodii na debatu Jaroslav Dušek se svým 

„Hostem do mozku“ psychologem Petrem Knotkem (alias Pjér la Šé'z). 

 

V pátek večer od 22.35 do půlnoci navíc vysílalo Rádia Mama, již tradičně svůj 

noční a často živě vysílaný pořad Držíte nám palce. Jeho podoba se proměňovala 

zcela libovolně podle autora vydání – jednoho nebo několika členů Rádia Mama. 

 

Absurdní až černý humor Rádia Mama „vybaveného něžnými úsměvy a krutými 

žerty, meditačními příručkami orientálních filozofů, Dětskou encyklopedií a bestsellery 

amerických edic New Age, což jsou nejčastěji knihy vyzdobené spoustou srdíček s názvy 

a la Miluj svůj život“48, jeho specifická poetika čerpající z parodie mediální produkce – 

to vše vyvolávalo po celou dobu rozporuplné reakce. Na jedné straně uznávanou 

a oceňovanou tvorbu (členové týmu Rádia Mama získali dohromady během let 1993–

1995 na soutěži rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio celkem osm cen [Ješutová a kol. 

2003: 614–15]) doprovázela velká pozornost příznivců, na straně druhé  i mohutná 

odezva odpůrců specifického černého humoru Rádia Mama. 

Největší příval negativních reakcí přineslo právě nové odpolední schéma z roku 

1994. K situaci se vedení Českého rozhlasu vyjádřilo prostřednictvím Týdeníku Rozhlas 

takto: „Málokteré rozhodnutí odpovědných pracovníků ČRo vyvolalo tak bouřlivou 

reakci posluchačů jako nasazení programového schématu v odpoledních časech na ČRo 

2 – Praha od října loňského roku. (...) Masivní kritika posluchačů se soustředila 

                                                
47 O tomto pořadu budeme zvlášť hovořit v kapitole 6. 
48 (duša). Rádio Mama: Druhá večeře. Týdeník Rozhlas, 1992, č. 15, s. 4. 
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na změny ve struktuře vysílání pro děti a dvě programové řady z tvůrčí díly označované 

Rádio Mama.“49 

Přestože nasazení pořadů Rádia Mama splnilo svůj účel, tzn. zvýšila 

se poslechovost stanice Českého rozhlasu 2 – Prahy [Výroční zpráva Rady ČRo 

o činnosti ČRo za rok 1994: 10], Rada Českého rozhlasu tvorbu Rádia Mama důrazně 

kritizovala a zasadila se o její potlačení. Ve shrnujícím hodnocením Rady ČRo 

představovaly „změny, ke kterým ve druhé polovině roku 1994 došlo, neúnosně masivní 

a razantní vpád jednostranně orientovaného humoru a specifické poetiky jedné tvůrčí 

skupiny. Pořadů tohoto typu bylo najednou příliš mnoho a některé, původně originální 

a zajímavé nápady se změnily ve stále prodlužované seriály a neměly pak ani žádoucí 

profesionální úroveň.“50 

Z odpoledního vysílání ve dnech pondělí–čtvrtek zbyly nakonec pouze pořady 

Co je to to to?, Přepadení, Za mozkem a Držíte nám palce. 

Po masivním útlaku tvorby Rádia Mama se skupina vedená Dušanem Všelichou 

pokusila o založení vlastní rozhlasové stanice. To se jí nakonec podařilo a ke konci roku 

1995 z Českého rozhlasu odešla do vlastní soukromé stanice Rádio Limonádový Joe. 

4.3 Nové pořady nového milénia – „předskokani“ Radia Wave 

Další desetiletí, symbolicky i další tisíciletí, přineslo do rozhlasu zcela novou vlnu 

hudebně-publicistických pořadů pro mládež. Odlišná společensko-politická atmosféra 

jim přirozeně vtiskla i novou podobu. 

Skok z poloviny 90. let do roku 2000, který jsme s novou kapitolou učinili, věrně 

vystihuje tvorbu pro mládež Českého rozhlasu 90. let. Po několika pokusech, které jsme 

shrnuli v předchozí kapitole, nastalo dlouhé „období ticha“. Po odchodu Rádia Mama 

neučinil Český rozhlas 2 ani žádná další stanice do konce 90. let už žádný další pokus 

oslovit mladého posluchače. Až rok 2000 zahájil tvorbu zcela nové generace mladých 

redaktorů: mladých lidí, kteří posledních jedenáct let vyrůstali ve svobodné posttotalitní 

zemi hledající ideál demokratické neoliberální společnosti. 

Považujeme za důležité čtenáře upozornit na rozdílnost „časoprostorů“, v nichž 

vznikalo vysílání mládežníků: období kolem roku 1989 definoval především totalitní 

režim a s ním spojené mediální vakuum následované revoluční euforií. Pořady první 

                                                
49 (r). Ke změnám na stanici Praha. Týdeník Rozhlas, 1995, č. 7, s. 3. Hovoří Jaroslav Pochmon, 
programový ředitel Českého rozhlasu. 
50 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1994, s. 10. 
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poloviny 90. let čelily období průlomu tržní ekonomiky do posttotalitního systému, 

nárůstu soukromého sektoru včetně soukromých médií. A na konec pořady, které jsou 

předmětem následující kapitoly, vznikaly v prostředí rozvinuté tržní ekonomiky 

a mediálního trhu, v období prudkého nástupu internetu a globalizace. 

Tato nová vlna hudebně-publicistických pořadů pro mládež vznikla překvapivě 

na stanicích Český rozhlas 6 a 3, tedy mimo rodinnou stanici Praha, kde bychom ji 

pro její deklarovaný profil očekávali spíše. 

4.3.1 Radium Českého rozhlasu 6 – „zárodek“ Radia Wave 

Kolem roku 2000 vstoupil na Český rozhlas 6 (tou dobou ještě Českého rozhlasu 6 / 

Rádia Svobodná Evropa) nový mladý tým kolem redaktora Ladislava Lindner-Kylara. 

V polovině roku 2002 získal prostor pro samostatný pořad Radium s podtitulem pořad 

o současných studentech. Původně nedělní padesátiminutové okénko od 11.10 do 11.50 

hodin se k 1. říjnu roku 2002 rozrostlo o půlhodinová večerní vydání od 20.30 

do 21 hodin napříč celým týdnem kromě soboty. V neděli si ponechal svůj původní čas 

i stopáž pod názvem nedělní příloha Radium plus. 

Pořad připravoval tým externistů ve spolupráci s online vysílaným Českým 

rozhlasem 8. Od počátku byl koncipován především jako pilotní projekt internetového 

vysílání, který měl prošlapat půdu chystajícím se novým digitálním stanicím, 

mezi nimiž měla vzniknout i stanice pro mladé. 

Na pořadu Radium s Ladislavem Lindner-Kylarem spolupracovali např.: Markéta 

Pešková, Judita Hrubešová, Veronika Mayerová (dnes Ruppert), Zuzana Rejchová, 

Iva Jonášová, Pavel Sladký, Radim Nejedlý, Jaroslava Haladová, a další.  Tato jména 

nacházíme i mezi současnými redaktory Radia Wave, případně také jako současné nebo 

minulé redaktory pořadu, o kterém budeme mluvit v následující kapitole – Čajovny. 

Do jisté míry tvoří ucelenou generaci mladých redaktorů. 

Do éteru veřejnoprávního rozhlasu se s pořadem Radium vrátila mládežnická 

publicistika. Napříč týdnem se věnovala tradičním společenským tématům týkajícím se 

mládeže (vztahy, studentský život, drogy), novým fenoménům (internet, digitální 

a výpočetní technologie) a oblastem alternativní kultury a lifestylu (adrenalinové sporty, 

urban a street kultura, ekologie, design apod.). 

Jako se vysílání mládežníků hlásilo ke kritickému pohledu, s pořadem Radium 

přichází do rozhlasu generace redaktorů hlásících se k nemainstreamové a alternativní 

kultuře. Jak uvidíme v práci později, tento proud mládežnického vysílání 
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si veřejnoprávní rozhlas udržel od příchodu pořadu Radium prostřednictvím Radia 

Wave nebo Čajovny do současnosti. 

Formálně Radium do jisté míry navazovalo na tradici Mikrofóra: studiové 

a příspěvkové vstupy prokládaly skladby menšinových žánrů (zaměřených na novější 

proudy – hard core, hip hop, r'n'b, elektronika, world music a ethno). V týdenním 

schématu se střídala publicistická a hudební vydání. V publicistických pak dosahovalo 

mluvené slovo až 70 % stopáže. 

Radium si také zachovalo žánrovou pestrost podobnou vydáním Magazínu 

Mikrofóra 90. let  – převažující rozhovor nebo besedu s více hosty ve studiu doplňovaly 

drobnější zpravodajsko-publicistické žánry jako rozhovor v terénu, reportáž, telefonické 

vstupy a telefonické rozhovory. Závěr vydání patřil pravidelným rubrikám s tipy 

na kulturní akce a novinkám (filmovým, hudebním atp.). 

Každé monotematické vydání magazínu mělo také své pevné místo v týdenním 

schématu: 

• pondělí – hudba (hard core) 

• úterý – společenská témata a vztahy 

• středa – hudba (elektronika) 

• čtvrtek – film 

• pátek – kultura a life style 

• neděle – alternativní životní styl 

 

Se zkrácenou vysílací dobou Českého rozhlasu 6 po odchodu Rádia Svobodná 

Evropa v únoru roku 2004 přešel pořad pouze do své internetové podoby. 

V lednu 2005 předložil redaktor Ladislav Lindner-Kylar společně s týmem pořadu 

Radium k výběrovému řízení koncepci nové stanice pro mladé Českého rozhlasu 4. 

Ve chvíli, kdy jejich projekt zvítězil, začali se společně věnovat přípravě nového okruhu 

a pořad tak během roku 2005 zanikl. 

4.3.2 Čajovna Českého rozhlasu 3 – Vltava 

S podobným konceptem hudebně-publicistického magazínu přišel v roce 2002 také 

Český rozhlas 3 –  Vltava s šéfredaktorem Lukášem Hurníkem. Čajovna se jako jediný 

pořad zmiňovaný v této kapitole věnuje mladé kulturní publicistice 

a nemainstreamovým hudebním žánrům až do současnosti. 



  

 

35 

 

Čajovna vysílala zprvu od pondělí do pátku v čase od 19 do 20 hodin. Každé 

vydání pravidelně uváděla patnáctiminutovka slovesné publicistiky následovaná 

45 minutami hudebního pořadu. S tím, jak se pořad kolem roku 2005 přesunul z redakce 

rozhlasových her a dokumentů do redakce jazzové a populární hudby, rozrostl se 

do celého týdne. Struktura pořadu se navíc rozvolnila a začala vznikat samostatná 

hudební (pondělí, středa, pátek, sobota) a samostatná publicistická vydání (úterý, 

čtvrtek, neděle).  

Struktura publicistických pořadů je plně v rukou jejich autorů-moderátorů, přičemž 

můžeme konstatovat, že struktura publicistických vydání opět volně vychází už 

z předobrazu Mikrofóra. Vstupy mluveného slova prokládají celé hudební skladby 

a zcela podle tématu nebo podle specifických tvůrčích postupů autora obsahuje jedno 

vydání mezi 2–5 písněmi. 

Nejčastějším žánrem pořadu je profilový rozhovor nebo beseda ve studiu, proto 

o publicistických vydáních můžeme hovořit také jako o profilových pořadech. 

Výjimečně se setkáme i s krátkým autorským čtením. 

Autoři jednotlivých vydání se pravidelně střídají napříč týdenním (měsíčním) 

schématem. V současnosti na pořadu spolupracují Kateřina Rathouská, Jaroslava 

Haladová, Jaroslav Rudiš, Iva Jonášová 51, Radim Nejedlý, Honza Dědek a Igor 

Malijevský. Podle vlastního pole působení si do pořadu zvou hosty z oblasti literatury 

a filologie, divadla, výtvarného umění, architektury, designu a lifestylu nebo jen obecně 

kreativní osobnosti a lidi s osobitým alternativním stylem života a zálibami 

(adrenalinové sporty, urban a street kultury), případně zástupce kulturní politiky. 

Za zmínku stojí mystifikační hra Igora Malijevského, který svou Čajovnu oživuje 

přítomností spolumoderátorky slečny Jarky – „němé léčitelky po rozhlasových vlnách 

s paranormálními schopnostmi.“52 

 

Cyklus Hry a dokumenty nové generace 

Poslední neděli v měsíci vysílá Čajovna cyklus Hry a dokumenty nové generace.  

Cyklus vznikl v roce 2006 díky grantu generálního ředitele a jako pravidelná 

součást pořadu Čajovna zahájil své vysílání v lednu roku 2007 [Ročenka Českého 

                                                
51 Zde stojí za zmínku, že Iva Jonášová pracuje také jako ředitelka internetového nezávislého rádia 
pro mladé s názvem StreetCulture D.I.Y. Rádio StreetCulture D.I.Y. vysílá ze Streetbaru v Praze 3, 
kavárně a baru pro veřejnost. 
52 Igor Malijevský jí vytvořil i profil „autora pořadu“. Dostupný z www: 
<http://www.rozhlas.cz/cajovna/osoby/_zprava/716650>. 
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rozhlasu za rok 2006: 11]. Pořad s cílem podporovat debutující autory a režiséry 

rozhlasových her vzniká s tvůrčí podporou DAMU a JAMU. 

Po dlouhé pauze se v éteru Českého rozhlasu objevil pořad, v němž se přímo 

prezentují umělecké počiny mladých autorů. Do konce roku 2011 naplňovala Čajovna 

umělecký typ programu pro mládež spolu s pořadem Zelené peří. V současnosti však 

tuto roli plní opět zcela sama. 

V souvislosti s koncepcí a jejich hlavními iniciátory, dramatiky a rozhlasovými 

pedagogy Janem Vedralem a Antonínem Přidalem, zazněly v pořadu hry především 

absolventů různých uměleckých a humanitně zaměřených vysokých škol. Z uplynulých 

let zařadil pořad autorské studentské počiny např. Gabriely Albrechtové, Evy Čechové 

a Hany Malaníkové, Vladimíra Fekara, Johany Švarcové, Romana Štětiny a dalších. 

Výjimečně se ve vysílání objevila díla i již etablovaných autorů (např. Cesta 

do Bugulmy Jáchyma Topola).  
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5 Slovesné pořady Radia Wave 

Po čtrnácti letech se Český rozhlas navrátil k okruhu pro mladé. V lednu 2006 zahájil 

vysílání Český rozhlas 4 – Radio Wave – nová 24hodinová alternativní hudební 

a kulturně-publicistická stanice na pomezí formátů Urban Contemporary [Kotrba 2007] 

a Euro Adult Contemporary [Lichnovský 2011] s cílovou skupinou mládeže mezi 15–25 

lety53. 

Vzhledem k tomu, že v porovnání se zbytkem nabídky slovesných pořadů 

pro mládež za uplynulých dvacet let napříč stanicemi disponuje Radio Wave relativně 

velkým množstvím jednotlivých slovesných pořadů, rozhodli jsme se nepředstavovat 

každý pořad zvlášť. Kapitolu jsme místo toho rozdělili na tři oddíly: v první mapujeme 

vývoj pořadů od vítězného konceptu přes jeho realizaci až po současnou nabídku 

a ve dvou dalších se zabýváme současnou nabídkou (z hlediska tematické a formálně-

žánrové skladby). 

 

Sběr dat 

Z již zmíněných důvodů jsme data pro tuto kapitolu rovněž sbírali jiným způsobem 

než u kapitoly předchozí. Tentokrát jsme použili komunikace s autory pořadů 

prostřednictvím strukturovaného dotazníku, který obsahoval položky: 

• Název, vysílací čas, období vysílání 

• Způsob: předtáčený/ze záznamu 

• Typ pořadu : magazín/profilový/diskuzní aj. 

• Obsažené žánry 

• Tematika 

Forma osobního kontaktu se ukázala jako zcela nezbytná, především kvůli systému 

fungování internetového archivu iRadio. Ten poskytuje k poslechu téměř všechny 

odvysílané pořady od roku 2005. Ve skutečnosti však kvůli autorským právům 

na hudební skladby prezentuje jen sestřih nebo výběr z dílu obsahující jen mluvené 

slovo. Skutečná odvysílaná podoba pořadu tedy k dispozici není. Sběr dat samozřejmě 

doplňovaly i ostatní zdroje (programová schémata, ročenky a výroční zprávy). 

                                                
53 Kotrba ve svém stanovisku s názvem Český rozhlas Radio Wave na vlně 100,7 FM: příloha k usnesení 
Rady Českého rozhlasu ze dne 28. 2. 2007 definoval rozsah cílové skupiny Radia Wave od 18 do 35 let. 
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5.1 Plán mluveného slova ve vítězném konceptu stanice pro mladé 

Vítězný koncept Ladislava Lindner-Kylara a týmu pořadu Radium počítal s hlavními 

zástupci mluveného slova ve formě publicistických diskuzních a profilových pořadů 

a magazínů zasazených do večerních a podvečerních hodin pracovního dne nebo 

do vysílacích časů víkendového dopoledne. „Pro publicistiku jsou vyhrazeny jednotlivé 

programové bloky v podvečerní a večerní čas pracovního týdne a o víkendu odpoledne 

a večer, tedy v dobu, kdy je vzhledem k časovému rozvrhu mladých lidí (škola, koníčky) 

očekávaná největší sledovanost.“ 54  V čtyřiadvacetihodinovém vysílacím cyklu 

regionálního studia zaujímalo mluvené slovo na počátku pouhých 15 % vysílacího času, 

počítalo se však s rozšířením až na 30 %. 

Vedle publicistických pořadů navíc Lindner-Kylar a jeho tým zmínili ještě zvláštní 

pořad mluveného slova nazvaný pouze formálně – Personality/Talkshow. „Pořad který 

by byl v rukách jednoho ʹ′šílenceʹ′, který dostane prostor pro nejrůznější mystifikace. 

Nečekané a neskutečné se stává realitou.“ 55  Jak formulují dále, pořad měl svést 

dohromady vždy několik rozdílných hostů –  lidí různých profesí, sociálních úrovní, 

známých osobností i lidí z ulice. „Spojovací linka mezi nimi však bude vždy existovat, 

někdy to bude podobnost osudů, jindy bude klíčem k jejich výběru třeba slovní 

hříčka.“56 Cílem pořadu mělo být „stavění na hlavu zaběhaných schémat, zábava 

a prolínání hranic reality a mystifikace.“57 

5.2 Realizace nabídky slovesných pořadů Radia Wave 

S naplňováním předsevzatých cílů začalo Radio Wave, jak popsal tehdejší ředitel studia 

Ladislav Lindner-Kylar, už v prvním roce vysílání: „Večer mezi 21. a 22. hodinou 

a o víkendu také v čase mezi 11. a 12. hodinou dopoledne nastupují delší hodinové 

pořady, z nichž velmi oblíbený je např. cestovatelský pořad Pavla Sladkého 

Casablanca, který svým obsahem přesahuje rozměr ʹ′klasického cestovatelského 

pořaduʹ′.“ 58 

 

 

                                                
54 Vítězný projekt ke vzniku Českého rozhlasu 4. [online]. 3. 3. 2007. [cit. 2012-03-25]. Dostupné 
z www: ˂http://www.blisty.cz/art/33127.html˃. 
55 Tamtéž. 
56 Tamtéž. 
57 Tamtéž. 
58 Ročenka Českého rozhlasu za rok 2006, s. 64. 
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   [Tabulka č. 1 – Slovesné pořady ČRo 4 – Radia Wave v roce 2006] 

 

První rok vysílání stanice pro mladé si vystačil s celkem pěti slovesnými pořady. 

V pracovním týdnu patřily: 

– pondělní večer reportážnímu pořadu S mikrofonem na točenou (každé vydání 

přichází s mikrofonem do jednoho prostředí: na obecně dostupná místa – řeznictví, 

kosmetický salón, farmářské trhy, nebo na setkání lidí se společnými, netradičními 

volnočasovými aktivitami – ve škole čaje, v křeččím klubu, ze schůzky 

piškvorkářů), 

– úterní večer diskuznímu pořadu Klystýr s hosty z různých oblastí lidského 

působení (s pracovníky neziskových organizací a odborníky ve svém oboru 

vznikaly pořady o duševních chorobách, o čínské medicíně, o češtině, o výkladu 

z karet aj.) 

– a čtvrtek profilovému pořadu Guestlist se známými osobnosti z oblasti kultury 

a médií (jako příklad můžeme uvést herečku Aňu Geislerovou, Annu Polívkovou, 

hudebníky Xaviera Baumaxu nebo Jana P. Muchowa a moderátory Martina 

Veselovského nebo Roberta Zárubu). 

– Víkendová dopolední hodina mezi jedenáctou a dvanáctou začala patřit (a patří 

dodnes) magazínům s odlehčenou tematikou: autorské módě prostřednictvím 

Fashion Pointu (později přejmenován na Modeschau) a netradičnímu cestování 

(cykloturistika, cestování na raftech nebo kajacích) a outdoorovým aktivitám 

ve formě Casablancy. 
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Koncept stanice pro mladé dostál svému i ve své vizi do budoucna:  Večerních 

publicistických pořadů začalo přirozeně přibývat a mluvené slovo tak zakrátko dosáhlo 

hranice 30 % vůči zbylým 70 % muziky. 

Ještě do poloviny roku 2007 přibyly dva nové monotematické pořady – pondělní 

magazín o adrenalinových sportech Ride Zone a sobotní profilový pořad Vizionáři 

se spirituální tematikou (především o osobnostech se zajímavou osobní spiritualitou). 

Od podzimu 2007 se díky grantu programového ředitele rozběhl také reportážní pořad 

Rentgen (s pravidelnými třemi delšími reportážemi jako rozšířený pohled na aktuální 

nebo dlouhodobě aktuální témata v politice, geopolitice a ve společnosti). 

Rok 2008 však vystavil Radio Wave zásadním existenciálním zvratům: Vedení 

Českého rozhlasu odvolalo ředitele Ladislava Lindner-Kylara z důvodu porušení 

Kodexu Českého rozhlasu jedním z moderátorů59 a k 31. srpnu ukončilo původně 

regionální studio Českého rozhlasu 4 – Radio Wave z důvodu sporu o frekvenci svou 

působnost na vysílači Praha/Cukrák.60 

Zatímco vedení stanice reagovalo v návaznosti na přechod na pouze digitální 

a internetové vysílání proměnami vysílacího schématu především v ranních 

a odpoledních hodinách, nabídky slovesných pořadů a jejich zařazení v týdenním 

schématu se přechod výrazně nedotkl. Spíše můžeme konstatovat, že se jejich rozvoj 

pozastavil a nové přírůstky přinesl až závěr roku 2008: Magazín Universum 

o studentech, studentských pracích a studentském životě zaplnil prostor v týdenní 

večerní řadě slovesných pořadů. Dvouhodinový čtrnáctideník Zpoždění „o aktuálních 

tématech, na která nezbývá čas“ (o fair trade výrobcích, o plagiátorských aférách, 

o neonacismu, o speeddatingu aj.) získal nový podvečerní čas mezi 17. a 19. hodinou. 

Týdenní schéma slovesných pořadů dostalo pevnější strukturu, na které mohlo vedení 

Radia Wave dále stavět. 

Nové nadstavby přinesl už počátek roku 2009. „V prvních měsících roku 2009 

rozšířilo (Radio Wave) programovou nabídku o dva nové pořady. Samostatný prostor 

tak ve vysílání dostaly architektura a literatura, a to v pořadech Bourání a Liberatura. 

Novou podobu získal také pořad o sportu – Ride Zone vystřídal Sports (později Sports 

                                                
59 Vedením stanice byla pověřena šéfredaktorka regionálního studia Judita Hrubešová. 
60 Od 1. 9. 2008 se Radio Wave stalo speciální stanicí Českého rozhlasu, která vysílá na www.wave.cz 
a digitálně v systému DVB-T (v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích na Domažlicku, 
v severních Čechách a na Karlovarsku) a v DVB-S (v paketu CS Link, signál je přenášen družicí Astra 
3A). Je také šířena v řadě kabelových televizí přes systém DVB-C a IPTV. 
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Take) s novými moderátory.“61  Oba nové pořady vždy prostřednictvím rozhovoru 

ve studiu představují tvorbu zajímavých autorů z daných oblastí. 

Jak také konstatovala Rada ČRo, po několika těchto změnách v první polovině 

roku 2009 se nabídka slovesných pořadů i jejich vysílací schéma ustálily a výraznější 

změny nastaly až s rokem 2011. 

 

[Tabulka č. 2 – Slovesné pořady ČRo 4 – Radia Wave v dubnu roku 2009] 

 

Po pauze během roku 2010 přicházejí nové přírůstky roku 2011. Takto je Radio 

Wave představilo ve svém týdenním programu: „Program Radia Wave se od února 

rozrostl o 3 nové pořady. (...) Prvním je filmový magazín Čelisti. Trio moderátorů 

Stuchlý, Schmarz, Řehák vám nabídne svůj osobitý pohled na svět filmu a uvede vás 

do děje pořadu, který budete slýchat každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou. Druhým 

nováčkem je pořad Diagnóza F (nastoupil do vysílacího času pořadu Guestlist, 

pozn. autorky). Moderátorka Adéla Lichková vám svoji rozhlasovou ordinaci otevře 

každý čtvrtek od 21 hodin. Nabídne vám jiný pohled na nelehké životní situace 

a rozhovory s psychology, psychiatry a psychoterapeuty.“62 

Méně výrazné změny přinesl ještě měsíc září. Ve spolupráci s Fórem migrantů 

sdružení Člověk v tísni začal vznikat rozhlasový cyklus o emigraci Crossings zasazený 

                                                
61 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009, s. 107. 
62 Program Radia Wave na čtvrtek 3. 2. 2011. Dostupný z www: 
<http://program.rozhlas.cz/myprogram/?sez_st[]=19&fdatum=01.02.2011&tdatum=01.03.2012&string=
&hledat=Hledat>. 
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každou poslední středu v měsíci do vysílacího času pořadu Rentgen. Stanice se také 

rozhodla s odchodem již čtvrtého moderátora ukončit pořad Zpoždění.  

S druhým měsícem roku 2012 zahájil své působení nový šéfredaktor stanice Tomáš 

Turek. Jeho nová vůdčí osobnost se okamžitě otiskla novým vysílacím schématem 

platným k prvnímu dubnu roku 2012. Koncepce schématu Tomáše Turka zcela 

vyloučila některé původní pořady, na jejichž místa nastoupily pořady nové, a upravila 

podobu některých dosavadních pořadů. To vše navíc zarámovala sevřenějším 

umístěním slovesných pořadů napříč týdnem. 

Změny si nejlépe zrekapitulujeme po dnech: 

– Pondělní sportovní magazín Sports Take se nyní musí spokojit s poloviční 

stopáží a zbylých šedesát minut v době od 17 do 18 hodin patří novému 

profilovému pořadu Za vodou. Jak naznačuje název, dvojice moderátorů 

si do studia zve nejen mladé hosty, kteří si ve svém oboru vydobyli uznání 

nebo zaznamenali úspěch na soutěžích a přehlídkách. 

– Úterní Klystýr vedení stanice ukončilo a nahradilo ho stávajícím pořadem 

Universum. Vedení mu tím chce poskytnout větší příležitost oslovit mladé 

posluchače, než jakou by měl v pátek večer, kdy velká část mladých lidí preferuje 

vyrazit na kulturní akce nebo setkání. 

– Středeční (Liberatura, Bourání, Rentgen, Crossings) a čtvrteční nabídka 

(Čelisti, Diagnóza F) zůstaly beze změny.  

– Víkendové schéma nyní doplňují reprízy pořadů Za vodou a Čelisti, takže čas 

mezi 11.–13. hodinou patří po oba dva dny mluvenému slovu. V neděli od 17 hodin 

nabízí Radio Wave také novou podobu pořadu se spirituální a náboženskou 

tematikou s novým názvem Hergot! Vizionáře nahradil magazín se třemi 

moderátory, který se nyní pravidelně věnuje především nadčasovým tématům 

souvisejícím s náboženstvím a společností. 
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[Tabulka č. 3 – Slovesné pořady ČRo 4 – Radia Wave v dubnu roku 2012] 

Nová koncepce vysílání Tomáše Turka počet slovesných pořadů co do počtu 

nezvýšila. Naopak oproti předchozímu roku se jejich počet snížil ze třinácti na dvanáct 

(nevznikla totiž žádná náhrada za zaniklý pořad Zpoždění, který se od září do konce 

roku 2011 pouze reprízoval). Jednotlivé pořady však nové schéma zkoncentrovalo 

do podvečerních a raně večerních hodin, a vznikla tak přesně volná hodina v čase 

od 19 do 20 hodin, kdy vysílá Český rozhlas 3 pořad Čajovna. 

5.3 Tematický záběr současných slovesných pořadů Radia Wave 

V návaznosti na popsanou nabídku současného schématu se zdá, že na tomto místě 

už nezbývá nic jednoduššího, než stvrdit to, co z předchozího textu vyplynulo: slovesné 

pořady Radia Wave naplňují široký tematický záběr. Realizují ho především v podobě 

monotematických magazínů nebo profilových pořadů (nebo jejich hybridů63). 

Celých šedesát minut (včetně hudby) vysílacího času patří každotýdenně literatuře 

(Liberatura), filmu (Čelisti), architektuře (Bourání), náboženské problematice 

(Hergot!), psychologii (Diagnóza F), studentské problematice (Universum), módě 

(Modeschau), cestování (Casablanca) a sportu (Sports Take). 

Zvlášť speciální pořady o architektuře a psychologii činí tematický okruh Radia 

Wave nadstandardně bohatým. Přináší posun klasické nabídky magazínů a diskuzně 

profilových pořadů v nejtradičnějších okruzích – kultura – sport – společnost a vztahy 

do užších, specializovaných oblastí. 

Monotematické magazíny navíc doplňují dva reportážní pořady: 

                                                
63 Hybridním pořadem se myslí pořad na pomezí profilového pořadu a magazínu. Obsahuje primárně 
profilový rozhovor, který příležitostně nebo i pravidelně doplňují 1–2 drobné žánry (např. recenze, 
autorské čtení nebo telefonát). 
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– S mikrofonem na točenou (jak už jsme zmínili na počátku, přináší netradiční 

pohled na obecně dostupná místa – řeznictví, kosmetický salón, farmářské trhy, nebo 

na setkání lidí se společnými volnočasovými aktivitami – ve škole čaje, v křeččím 

klubu, ze schůzky piškvorkářů) 

– a Rentgen (věnuje se ve třech reportážích významným aktuálním nebo 

dlouhodobě významným historicko-politickým tématům, tématům v kultuře, médiích 

a společnosti) 

– a dále profilový pořad Za vodou (pořad, v němž si dvojice moderátorů do studia 

zve nejen mladé hosty, kteří si ve svém oboru vydobyli uznání nebo zaznamenali 

úspěch na soutěžích a přehlídkách). 

Všechny pořady jsou v týdnu zastoupeny zcela rovnoměrně a stejnou mírou – 

60 minut v hlavních časech a 60 minut v repríze (z toho jen pořady Za vodou a Čelisti 

se reprízují přes den, zbylé pořady opakuje Radio Wave mezi 3.– 6. hodinou ranní). 

Cílem této kapitoly je však především poukázat na úhel pohledu, který zvláště 

specializované magazíny konkrétním výběrem témat zaujímají. 

V návaznosti na pořad Radium a do jisté míry i pořad Čajovna zaujalo Radio Wave 

postoj alternativního rádia. Stejně jako se hudební dramaturgií vyhranilo vůči 

nenáročnému hudebnímu vysílání hlavního proudu dominujícímu většině komerčních 

rádií (Ladislav Lindner-Kylar v tomto směru použil ve své koncepci příměr: „Pokud 

bychom měli srovnávat plánované rádio se soutěží Česko hledá Superstar, pak by toto 

rádio mělo mít image Anety Langerové, v žádném případě však Šárky Vaňkové.“64), 

podobně přistupuje i k tématům pořadů mluveného slova. 

Podíváme se blíže na tematickou dramaturgii vybraných pořadů: 

– Cestovatelský magazín Casablanca referuje o alternativních způsobech cestování 

(vydání Amerika na kole, Cykloturistika na Madagaskaru, Rafting na Altaji, 

O geocachingu aj.), zaměřuje se na hosty s aktivním přístupem k poznávání nových 

kultur jako protikladu turistů pasivních dovolených. 

– Magazín o módě Modeschau si zve osobnosti výhradně autorské nesériové módy 

– návrháře oděvů, designéry obuvi, doplňků a šperků – a referuje z velké části 

o nekomerčních projektech v oblasti originální mladé módy (blog Jedenáct koček, 

Rerere.cz: věci zdarma, veletrh Code:Mode aj.). 

                                                
64 Vítězný projekt ke vzniku Českého rozhlasu 4. [online]. 3. 3. 2007. [cit. 2012-03-25]. Dostupný 
z www: ˂http://www.blisty.cz/art/33127.html˃. 
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– Pořad Čelisti pravidelně zařazuje do diskuze stejnou mírou jako blockbustery 

také snímky s podstatně menším distribučním dosahem, často nazývané jako artové 

filmy (Le Havre, Kluk na kole, Musíme si promluvit o Kevinovi, Máme papeže, 

Turínský kůň). 

– Pořad Diagnóza F cíleně otevírá témata, která můžeme označit za tabu 

a v médiích se objevují jen výjimečně (vydání O dětských sebevraždách, Jak se žije 

deviantům, Sex ve stáří? Nepatřičné!, Sexualita mentálně postižených aj.). 

Zmíněné pořady slouží jako příklady dramaturgického směru, který zařazuje vedle 

mainstreamových témat s převažující mírou ta, která můžeme nazvat jako alternativní 

nebo také menšinová. 

Kvalitní tematická vyváženost pořadů nespočívá jen ve výběru témat v základní 

rovině (kultura – sport – společnost), ale především v konkrétních volbách. V tomto 

směru nabízí Radio Wave převážně „druhý pohled“ na svět. Zaměřuje se na alternativy, 

a tím působí proti zaběhlým stereotypům ve společnosti a konzumnímu stylu života. 

Na pomezí mezi tematickou a formální stránkou slovesných pořadů v současné 

nabídce vysílání Radia Wave chceme upozornit ještě na jejich další rozměr: pět z devíti 

monotematických pořadů autorsky připravuje a moderuje odborník v daném oboru.  

Opět si ukážeme některé příklady: Na pořadu Liberatura spolupracují básník Jonáš 

Zbořil a studentka bohemistiky Karolína Demelová. Hosty pořadu Bourání vybírá 

a pořadem provází architekt a redaktor architektonického měsíčníku ERA 21 

Adam Gebrian. Dva ze tří autorů a moderátorů pořadu Čelisti, Aleš Stuchlý 

a Vít Schmarc, absolvovali studijní obor filmová věda a přispívali nebo stále přispívají 

také do odborného filmově kritického periodika Cinepur. Autorkou pořadu Diagnóza F 

je psychoterapeutka Adéla Paulík Lichková. A konečně nábožensko-spirituální magazín 

Hergot! připravují v současnosti evangelický farář Petr Wagner, Jakub Ort, student 

Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, a Jakub Škrob, šéfredaktor časopisu 

Protestant. 

Namátkou nyní jmenujeme pro porovnání několik stejně zaměřených pořadů napříč 

ostatními stanicemi. Na pozici autorů a moderátorů pořadu najdeme především 

redaktory širokého zaměření: viz pořady Doteky víry (Český rozhlas 6, redaktorka 

Eva Hůlová), Filmový magazín (Český rozhlas Regina, redaktora Denisa Jeřábková) 

nebo Blob (pořad o architektuře; Český rozhlas Rádio Česko, redaktor 

David Šťáhlavský). 
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V práci nemáme prostor na to, abychom v analýze podrobněji dokládali, jak se liší 

konkrétní přístup redaktora-odborníka a redaktora-laika. Chceme na tomto místě 

především ukázat tendenci v přístupu, který Radio Wave v přípravě a realizaci 

slovesných pořadů uplatňuje: Radio Wave preferuje monotematické magazíny v rukách 

odborníků spíše než všeobecně zaměřených rozhlasových redaktorů. 

5.3 Formálně-žánrová skladba současných slovesných pořadů 

Radia Wave 

Pořady Radia Wave využívají již tradičního prokládání mluveného slova celými 

hudebními skladbami. V současnosti tvoří mluvené slovo v publicistických pořadech 

zhruba 60–70 %, tedy okolo 35 minut celkové 60minutové stopáže. 

 

Způsob odbavování 

I po přechodu na internetové a digitální vysílání vysílá převážná většina pořadů živě 

(pouze pořad Hergot! se kvůli nedělnímu času a sloužícímu pastorovi Jakubu 

Wagnerovi musí předtáčet). Výjimky vznikají většinou kvůli časovým (in)dispozicím 

hostů. 

  

Forma pořadů 

O současné nabídce slovesných pořadů Radia Wave můžeme konstatovat, že v ní mírně 

převažují magazíny (Modeschau, Sports Take, Hergot a Universum), i když některá 

jejich vydání sklouzávají také k hybridní formě (což je se stálostí případ pořadů 

Casablanca a Liberatura). Doplňují je profilové pořady (Bourání, Diagnóza F 

a Za vodou, které využívají výhradně studiového rozhovoru) a dvojice reportážních 

pořadů. Rentgen zařazuje vždy trojici reportáží různých autorů a pořad S mikrofonem 

na točenou prokládá moderátorskými vstupy úseky jediné dlouhé reportáže 

(se zachovanou jednotou místa, času a děje). Jedinečnou formu představují Čelisti  – 

filmově kritická talkshow trojice moderátorů (formálně do určité míry podobné pořadu 

Odvážné palce komerční rozhlasové stanice Radio 1). 

 

Zastoupené žánry 

Naprostá většina v současnosti vysílaných pořadů Radia Wave obsahuje rozhovor 

ve studiu. U profilových pořadů (Bourání, Diagnóza F, Za vodou) zabírá celou stopáž 
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mluveného slova, významný podíl nabírá i u pořadů hybridní formy – na pomezí 

magazínu a profilového pořadu (Liberatura a Casablanca). Jako nedílnou součást 

ho zařazují rovněž monotematické magazíny (Modechau, Sports Take i Universum). 

Zastoupené drobné žánry z mozaiky magazínových příspěvků (pořadů Fashion 

Point, Casablanca, Universum, Sportstake) se pohybují na pomezí zpravodajství 

a publicistiky. Jmenovat můžeme krátké zprávy (souhrn uplynulého dění nebo tipy 

na akce), krátké rozhovory z terénu, kratší reportáže a reportážní vstupy, telefonické 

rozhovory, případně čtené medailony (Sport Take a jeho osobnosti ze sportu). 

Významnou pozici si ve vysílání drží také reportáže delších stopáží, a to především 

prostřednictvím dvou již zmíněných reportážních pořadů Rentgen a S mikrofonem 

na točenou .  

Pořad Čelisti ruku v ruce s ojedinělou formou představuje v týdenním schématu 

také unikátní žánr kritické diskuze moderátorů. Po formální stránce z řady ostatních 

pořadů jako jediný vybočuje. 

Slovesné pořady na Radiu Wave se pak zcela vyhýbají tradičním žánrům 

monologické analytické publicistiky. Nacházíme jen dva ojedinělé případy: pořad 

Liberatura zařazuje pravidelně recenzi a pořad Sports Take příležitostně komentář. 

Žánry na pomezí umělecké a publicistické tvorby (fejeton, feature) se v současné 

nabídce nevyskytují. Nabízí se zde zmínit ještě zastoupení krátkých autorských čtení 

jako součást profilového rozhovoru pořadu Liberatura nebo čtení a výklad úryvků Bible 

v pořadu Hergot!.  

Shrnutí období od roku 1993 do současnosti 

Na základě posledních dvou kapitol nyní můžeme zodpovědět tři základní cílové 

okruhy, které jsme si na začátku práce předsevzali. 

Jak jsme uvedli už v úvodu a zopakovali ještě ve druhé kapitole této práce, Český 

rozhlas je ve vztahu k mladému posluchači vázán zákonem. Cílem tohoto shrnutí 

je na základě předchozí textu zodpovědět otázku, jak tedy Český rozhlas tento zákon 

naplňoval a naplňuje. 

Český rozhlas vstupoval do nového období samostatné České republiky 

již bez okruhu pro mladé. Mládežnická publicistika tehdy nenašla žádné náhradní místo 

a jednoduše zanikla. Náhrada přišla až s rokem 2002 (Radium a Čajovna). Můžeme 

tedy konstatovat, že ve vztahu k mládeži neexistoval celých sedm let žádný 

žurnalistický typ programu. 
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V devadesátých letech tak, i přes odloučení sobotní hry pro mládež, zcela 

dominoval slovesným pořadům pro mládež umělecko-zábavní typ programu (Zelené 

peří a pořady Rádia Mama). S odchodem Rádia Mama začátkem roku 1996 už zůstal 

jen umělecký typ programu. Od roku 1996 do roku 2002 vysílal Český rozhlas pouze 

jediný slovesný pořad pro mládež –  básnické Zelené peří. 

V období do roku 1995 ještě můžeme nabídku klasifikovat jako nevyváženou 

(pouze umělecký typ programu), v navazujících pěti letech pak jako zcela nedostačující. 

Rok 2002 navrátil do pravidelného vysílání mládežnickou publicistiku. Po celé dva 

roky se vysílaly dokonce dva pořady téměř každý den v týdnu (Radium a Čajovna), 

i když je třeba podotknout, že polovina vysílacího času patřila hudbě. Žurnalistický typ 

programu nastartovaný v roce 2002 pokračuje kontinuálně až do současnosti, realizován 

publicistickými pořady Radia Wave a publicistickými vydáními Čajovny. 

V kontrastu s 90. lety dominuje slovesným pořadům pro mládež po roce 2000 

útlum uměleckého typu programu. Od poloviny 90. let až do roku 2007 ho zastupoval 

pouze pořad Zelené peří, v období let 2007–2011 doplněný ještě o měsíční cyklus Hry 

a dokumenty nové generace. Poté co Zelené peří zaniklo k lednu roku 2011, zastupuje 

uměleckou tvorbu už pouze měsíční vydání Čajovny Hry a dokumenty nové generace. 

Do současnosti se však nepodařilo obnovit tradici zábavního programu pro mládež, 

který jako jediní realizovali členové Rádia Mama v letech 1992–1995. Od jejich 

odchodu se nenašel žádný tvůrčí tým, který by se o to alespoň pokusil – napříč 

stanicemi a ani na Radiu Wave.  Do jisté míry lze za zábavní pořad považovat ještě 

filmově kritickou talkshow Čelisti, kterou ale poslouchají přirozeně především zájemci 

o film. Chybí tak zábavní pořad, umělecko-zábavní pořad nebo zábavní talkshow (jejíž 

vznik měl Lindner-Kylar a jeho tým mimochodem v konceptu) pro širší publikum. 

Rovněž neexistuje v nabídce slovesných pořadů pro mládež žádný primárně vzdělávací 

pořad pro mládež65. 

Radio Wave tedy do jisté míry splatilo dluh vůči mladému posluchači, ale převážně 

na hudebním poli. Jeho nabídka slovesných pořadů odpovídá výhradně žurnalistickému 

programu a zábavní program realizuje především hudbou (místy moderátorským 

výkonem – viz Čelisti). Nabídka Radia Wave tedy není samospásná. I když celkové 

zastoupení slovesných pořadů pro mládež značně podpořila a rozšířila, tak ale pouze 
                                                
65 Vzdělávací funkci plní do vysoké míry např. hudební pořad Friday Ripple moderovaný v angličtině. 
Ten posluchače formou hudební publicistiky vzdělává v anglickém jazyce. Vedle tohoto pořadu Radia 
Wave pak můžeme za vzdělávací považovat i projekt Českého rozhlasu 3 – Vltava s názvem Čtenářský 
deník. O něm budeme podrobněji mluvit v kapitole 7.3.2. 
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jedním směrem (publicistika). Bez  existence slovesných pořadů pro mládež, které by – 

vedle měsíčního cyklu Hry a dokumenty mladé generace – realizovaly umělecký 

a zábavní nebo vzdělávací typ programu, zůstává nabídka jednostranná, tedy z hlediska 

plnění zákona nevyvážená.  

Jen velmi těžko můžeme postihnout vývojové tendence slovesných pořadů 

pro mládež od roku 1993 do současnosti. Rozdílnost typů programu, které naplňovaly 

pořady 90. let a pořady po roce 2000, a vůbec velmi slabá nabídka 90. let nedávají 

v podstatě žádný prostor ke srovnání. Shrnutí vývojových tendencí se tedy věnuje pouze 

období od roku 2002 do současnosti.  

 

Vývojové tendence z hlediska tematického záběru 

Publicistika pro mládež nabízí od roku 2002 především monotematické pořady 

s širokou škálou témat z oblasti kultury a společnosti. Je patrné, že se méně věnuje 

tématům vztahů a „osobním“ problémům mládeže (místy roli takového pořadu splňuje 

Diagnóza F), ale naopak zcela vhodně rozšiřuje své pole záběru o nové oblasti, 

ke kterým bychom před rokem 1989 nenašli srovnání: lifestyle, design, grafický design, 

urban kultura, adrenalinové sporty a outdoorové aktivity atp. Můžeme zobecněně 

konstatovat, že se zaměřuje humanitně. Ve vysílání totiž nenajdeme monotematické 

magazíny týkající se např. přírodních věd (matematiky, fyziky atd.).  

Z hlediska tematického zaměření je důležitý především úhel pohledu nebo spíš 

výběru. Podobně jako vysílání mládežníků charakterizoval kritický pohled, v novém 

časoprostoru, kdy žijeme v zemi v období neukončené transformace s rozvinutou tržní 

ekonomikou, zmutoval do alternativního nebo také menšinového pohledu. Důležité 

je konstatování, že si slovesné pořady pro mládež veřejnoprávního média udržely pozici 

zástupce nemainstreamové kultury a nemainstreamových zájmů. 

Dále jsme došli k závěru, že ve slovesných pořadech pro mládež po roce 2002 

převládá tendence oslovovat k realizaci pořadů odborníky, nikoliv „jen redaktory“. 

V kulturní publicistice Čajovny se spíš setkáváme s všestrannými redaktory, 

ale v převažujícím množství magazínů a profilových pořadů Radia Wave najdeme 

v první řadě odborníky ve svém oboru. Fakt, že Radio Wave preferuje na pozici autora 

a moderátora člověka s odbornou znalostí66 považujeme za pozitivní trend a možná 

i osvěžení rozhlasové tvorby. 

                                                
66 Samozřejmě i všestranný redaktor si během praxe může vybudovat hlubší vhled, při nejmenším 
na začátku ho však nemívá. 
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Vývojové tendence z hlediska formálně-žánrové skladby 

Na druhé straně tohoto pozitivního konstatování vyvstává „problém“ související 

s tendencemi formálně-žánrové skladby pořadů. 

Slovesné pořady pro mládež se výběrem témat a hostů snaží o reflexi současného 

světa a dění kolem nás, dokonce ve velmi širokém záběru až specializovaných témat 

(psychologie, architektura, vizuální kultura atd). Jejich alternativní a nemainstreamový 

pohled můžeme do jisté míry nazvat i jako kritický. Problematický je však způsob, 

jakým ho pořady realizují. Je otázka, na kolik lze provést hlubší kritickou reflexi 

na žánru studiového rozhovoru, který v pořadech zcela převládá. Rozhovor zcela určitě 

patří do skupiny analytických publicistických žánrů, je nepochybně nedílnou součástí 

analytické publicistiky, ale neměl by být jejím jediným prostředkem. Nejčastěji 

zastoupený studiový rozhovor navíc doplňují většinou žánry ukotvené spíše 

ve zpravodajství než publicistice, nebo se nacházejí na pomezí (reportáž, telefonní 

vstup, reportážní rozhovor atp.). Z analytických publicistických žánrů tak v současném 

zastoupení nacházíme jen úzký výběr (rozhovor, místy beseda, výjimečně recenze) 

a převažující většina monologických analytických žánrů (komentář, přednáška, 

vystoupení nebo rozbor) zůstává nevyužita. 

Publicistika realizovaná žánry, které jsme zmínili, určitě může posluchače 

vhodným směrem inspirovat nebo motivovat, podnítit k zamyšlení, už ale nedává 

prostor k hlubší reflexi a kritickému myšlení realizovaným především monologickými 

analytickými žánry. 

Rovněž absence dokumentárně zobrazovacích žánrů (např. fejeton) a žánrů 

na pomezí publicistické a umělecké tvorby (feature, rozhlasový dokument, rozhlasové 

pásmo atp.) ještě zdůrazňuje nutnost pořadů pro mládež uměleckého typu programu 

na ostatních stanicích. 

Zatímco o tematickém záběru můžeme konstatovat, že se vhodně rozrůstá o nová 

témata „nového časoprostoru“,  z hlediska formálního zpracování se děje spíš pravý 

opak. Současná publicistika pro mládež nejenže se nesnaží o nové rozhlasové formy, 

ale z těch, co doposud existují, využívá jen zlomek (rozhovor a drobné zpravodajsko-

publicistické žánry). Z hlediska formálně-žánrového tak rozhlasovou tvorbu příliš 

neobohacuje a nerozvíjí. Za jediné formální počiny můžeme považovat pořady Čelisti 

(kritická talkshow) a S mikrofonem na točenou (reportážní pořad).  

Obdobně jako jsme hodnotili současnou nabídku slovesných pořadů pro mládež 

z hlediska plnění zákona jako nevyváženou, tak i v tematickém a formálně-žánrovém 



  

 

51 

 

vývoji cítíme tendenci  k nevyváženosti: rozšiřující se okruh témat zpracovávají 

redaktoři stále se zužující škálou žánrů. Zatímco témata spějí ke „specializovanosti“, 

formální zpracování zůstává u povrchního využívání „nejmainstreamovějších žánrů“ 

(rozhovor ve studiu, rozhovor v terénu, krátké zprávy, krátké reportáže atd.). 
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6 Inovativní pořady 

Historie slovesných pořadů pro mládež ukázala, že angažovanost, odpor proti 

předsudkům, ale i ctižádost a revolta mladých redaktorů mají schopnost posouvat 

hranice rozhlasové tvorby obecně. Především ji obohacovat o nové formy a nová 

témata. 

V období normalizace dokázali redaktoři-mládežníci i přes nepříznivé podmínky 

využívat nových forem rozhlasových pořadů (viz pořady mládežníků Interview aneb 

5 minut po konkurzu a další), ale i přinášet do rozhlasu témata, kterým se ostatní 

rozhlasová tvorba vyhýbala (kritický pohled, aktuální problémy mládeže atp.).  

Rozhodli jsme se z tohoto úhlu pohledu nahlédnout i období od roku 1992 

do současnosti. Náš výběr představuje v hloubkové analýze dva pořady vytvářené 

mladými autory pro mladé posluchače. Tyto pořady podle nás vhodným způsobem 

posouvají hranice rozhlasové tvorby v oblasti formálně-žánrového zpracování 

a tematického záběru. 

První, pořad tvůrčí skupiny Rádio Mama Přepadení, zařazujeme kvůli jeho 

inovativní formě, která nemá v rozhlasové historii obdoby. Přepadení dokáže svou 

zábavnou, nonkonformní až provokativní, ale propracovanou uměleckou formou 

zpracovávat společensky závažná a aktuální témata. Druhý, pořad Radia Wave Bourání, 

pak podle našeho názoru přináší do éteru tematické okruhy, kterých se dosavadní 

rozhlasová publicistika stranila. Posouvá hranice veřejně diskutovaných témat 

a rozšiřuje tím diskurz publicistických pořadů zdaleka nejen pro mládež.   

Hloubková analýza pořadů čerpá z konkrétních vybraných dílů, které uvádíme 

v jednotlivých podkapitolách. 

6.1 Přepadení – inovativní počin na poli nových forem 

V následující kapitole čtenáře seznámíme se zábavním pořadem telefonických 

mystifikací – Přepadení. Jeho formu považujeme za zcela unikátní a obohacující nejen 

na poli slovesné tvorby pro mládež. Potvrzuje to i fakt, že vydání pořadu Přepadení 

Na židovské svatbě a Agentura šok vyznamenala porota soutěžního festivalu rozhlasové 

tvorby Prix Bohemia Radio za rok 1994. Vybrané díly získaly čestné uznání za hledání 

nových forem rozhlasové zábavy v kategorii zábavní pořad. 

Rozhodli jsme se pro účel podrobné analýzy vybrat jeden díl pořadu Přepadení, 

a to právě díl oceněný, nazvaný Agentura Šok. Soudíme, že je dostačujícím příkladem, 
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neboť formální podoba pořadu zůstávala až na drobné výjimky (delší stopáž nebo jiná 

autorská dvojice) bez významných změn. 

 

Krátce o pořadu 

Telefonickou mystifikační dvacetiminutovku autorsky připravoval herec Jiří Macháček 

(alias Dr. Vinnetou) nejčastěji spolu s Petrem Knotkem (alias Pjér La Šé'z). Coby 

dvojice Dr. Viněta a kolega (s proměnlivými pseudonymy – Ing. Stárek, 

Mgr. Kulhánek, Ing. Kareš, Ing. Turek) vytáčeli namátkou nebo i záměrně vybraná 

telefonní čísla a na zaskočené příjemce vznášeli absurdní dotazy nebo požadavky. 

Možná překvapivě se jim často dostalo ještě absurdnějších odpovědí. 

Prvenství pořadu Přepadení patří už jen tím, že jím fenomén rozhlasových 

telefonických mystifikací poprvé vstoupil do českého éteru. 

Odvahou překračovat hranice korektnosti veřejnoprávního rozhlasu si však pořad 

vysloužil tvrdou kritiku především ze strany „dozoru“. Rada Českého rozhlasu tento 

pořad ve Výroční zprávě o činnosti Českého rozhlasu za rok 1994 dokonce jako jediný 

z pořadů z dílny Rádia Mama navrhla ke zrušení. 

Navzdory tomuto doporučení se pořad Přepadení (vedle pořadů Za mozkem 

a Co je to to to?) naopak udržel a Český rozhlas 2 – stanice Praha ho vysílal ještě 

po celý rok 1995. 

6.1.2 Formální rozbor vybraného dílu 

Cílem podrobnějšího rozboru je popsat unikátní formu zábavního pořadu, který využívá 

tvůrčí metodu telefonické mystifikace za účelem vzniku vyššího žánru. Zejména 

u uměleckých děl můžeme ale jen těžko oddělovat formu od obsahu a naopak. Na závěr 

proto vyložíme i základní myšlenku, k níž jeho forma stejně jako obsah od počátku 

směřuje. 

 

Agentura Šok (stopáž 17 minut) 

Dr. Viněta a Mgr. Kulhánek zakládají bulvární časopis. 

 

Formální prvky 

Základní stavební kámen pořadu tvoří sestřihy předtočených mystifikačních 

telefonických rozhovorů (zabírají většinu stopáže). Oddělují je a zároveň provazují 
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hudební a zvukové předěly, případně mluvené slovo ve formě sloganů, reklamních hesel 

nebo říkanek. 

Je důležité poukázat na rozdílnost s běžnou publicisticko-zábavní praxí: V pořadu 

nevystupuje moderátor, žádný z tvůrců se neobrací k posluchači a nevyskytuje se zde 

ani žádný průvodní komentář, který by odkazoval k aktuálnímu dění. Pořad je tímto 

způsobem nadčasový a ani při dnešním poslechu z něj nemáme zdání reprízy. Už tím 

se podobá spíše umělecké než žurnalistické tvorbě. 

 

• Telefonické vstupy 

Postavy Dr. Viněty a Mgr. Kulhánka volají celkem jedenácti různým osobám. Většina 

z nich je vybraná cíleně – tiskový mluvčí České filharmonie, redakce České tiskové 

kanceláře atp., provozní tiskárny, majitel herny a další. Mystifikátoři proto vznáší 

konkrétní požadavky, které se vztahují ke kompetencím příjemců: Po redaktorovi 

v České tiskové kanceláři chtějí pikantní zprávu, redaktorovi jiného bulvárního plátku 

chtějí prodat svou šokující zprávu atp. 

Několikrát ale volají jen zcela náhodně. Chtějí „jen“ znát názor na dvě různé 

zprávy: „Která zpráva vás víc šokuje? Medvěd sežral zemědělce v Brdech! nebo 

Konečně pravda o homosexuálních ministrech!?“ 

Hovor zpravidla slyšíme od posledního vyzváněcího tónu včetně představení obou 

volajících. Po několika minutách dialogu vstupuje do rozhovoru „druhý kolega“ a hovor 

graduje (např. poté co příjemce není vyšokován ani zprávou o medvědovi 

ani o homosexuálních ministrech, druhý kolega přijde se třetí zprávou, podle níž bude 

město rozšiřovat magistrálu, a proto bude dům na adrese, na kterou právě volají, 

odstraněn). 

V tomto vydání nedochází k žádné negativní reakci příjemce ani k odhalení 

identity volajících. V jiných vydáních se však můžeme setkat s obojím. 

Zajímavé je na rozhovorech také to, nakolik se mystifikace prolíná do odpovědí 

příjemců. Často pozitivně naladěná osoba na lince, poté co „hru prokoukne“, sama 

s mystifikátory „laškuje“ (do jisté míry je to případ hovoru s majitelem herny). 

Její odpovědi jsou pak stejnou mystifikací jako projev dvojice volajících. 

Autoři pracují s předtáčenými záznamy telefonických rozhovorů, které následně 

selektují a pečlivě sestřihávají. V tomto vydání se setkáváme s celkem jedenácti 

telefonáty, nedokážeme však odhadnout, s jakým množstvím původního materiálu 

autoři pracovali. Z pečlivé montáže, ucelené kostry a precizního vrstvení jednotlivých 
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prostředí je zjevné, že telefonní mystifikace není cílovou formou pořadu, ale pouze 

prostředkem. 

 

• Předěly – zvuky, hudba, mluvené slovo 

Důležitou součástí koláže telefonických vstupů jsou předěly kombinující hudbu, ruchy 

a mluvené slovo. 

Úkolem hudby, zastoupené v tomto vydání třemi známými rock'n'rollovými 

skladbami, je jednotlivé vstupy především provazovat. Hudba také do jisté míry 

reguluje tempo a pomáhá gradaci: Zatímco na začátku zní delší úseky výhradně 

v předělech, s blížícím se koncem zní hudba stále častěji i v podkresu a do popředí 

se dostává jen nakrátko. Nakonec působí hudba také atmosféricky: V tomto případě 

podtrhává agresivitu sloganů, charakterizuje „rozjetý svět bulvárního průmyslu“. 

Dalším zvukovým prvkem jsou triviální ruchy. Jsou zastoupeny nejtypičtějšími 

z ruchů zvukové banky – „zvuk roztříštění“ nebo „zvuk pružiny“. Na jedné straně 

strukturují koláž nebo akcentují konec telefonátu, na druhé straně parodují užívání 

těchto prvků v jiných zábavních pořadech (z té doby můžeme jmenovat například 

Tak neváhej a toč! nebo Ptákoviny). 

A nakonec mluvené slovo v předělech explicitně paroduje téma. V tomto díle 

zaznívají reklamní hesla a říkanky: 

V šoku po celý rok udrží Vás Šok! – čimčararára čim čim 

Pokud řeka změní tok, je zřejmé, že četla šok! – čimčararára čim čim 

Nejsilnější ze všech drog, časopis Šok! – čimčararára čim čim 

Co je komu trnem v oku, dozvíte se v našem Šoku! – čimčararára čim čim 

K dobrému moku, čti zprávy Šoku! – čimčararára čim čim 

Kdo čet` Šok, ten umřel / kdo ho nečet`, umřel taky / tak jaký pak s tim fraky / 

po celý rok, čtěte náš Šok! 

Zmatek vnik` mi do duše / zaplakala Libuše / jsem dnes taká jetá / opáčila Teta / 

zuby se mi kazí / posteskla si Kazi / na to pravil Krok / vyléčí vás Šok! 

 

• Dramatický oblouk 

Prostředek, jakým se tento zábavní pořad dostává na pole umělecké rozhlasové tvorby, 

je výstavba děje konkrétního příběhu: Postavy Dr. Viněta a Mgr. Kulhánek se rozhodly 

si založit časopis Šok. Volbou různých prostředí staví autoři iluzi vyvíjejícího se děje: 

Dvojice nejprve testuje své okolí, pak hledá nové pikantní zprávy a nakonec volá 
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do novinového stánku, zda už mají k prodeji vytištěný časopis Šok. Jako by zdárně 

prošli celým procesem od přípravy nového časopisu po jeho realizaci. Autoři si vedle 

této hlavní linie dovolují i drobné „odbočky“, které jim umožňují vrstvit související 

motivy (například volají do bulvárního tisku a chtějí svou šokující zprávu prodat).  

Když nahlédneme pořad s větším odstupem, objevíme krátkou povídku 

s následujícím dějem: 

Dr. Viněta a Mgr. Kulhánek se rozhodli věnovat bulvárním médiím a zakládají 

Agenturu Šok. Na okolí testují, jak daleko musí zajít, aby ho skutečně vyšokovali. 

Volají náhodným obyvatelům, zda by je více šokovala zpráva „Medvěd sežral 

zemědělce v Brdech!“ nebo „Konečně pravda o homosexuálních ministrech“. Sledují 

reakce lidí ve chvíli, kdy jim oznamují, že o nich hodlají do Šoku uvést nepravdu. 

V různých odděleních České tiskové kanceláře shání pikantnosti pro svůj právě 

vznikající plátek (např. navrhují zprávu ze středočeské obce, kde ve volbách zvolili 

do zastupitelství jezevce nebo medvěda). Na závěr volají do trafiky, zda už mají 

na pultech časopis Šok. 

Už jen pouhý fakt, že v pořadu můžeme spatřit i takový příběh, potvrzuje, 

že vrstvení telefonických vstupů není náhodné, ale jasně směřuje k cíli. 

 

Závěrem 

Pojmenovat tento cíl bylo mimo jiné úkolem uplynulého rozboru. V rámci něho jsme 

prokázali, že se pořad Přepadení rozprostírá mezi zábavnou a uměleckou tvorbou. 

Především pro jeho nadčasovost a dramatickou výstavbu můžeme pořad Přepadení 

kategorizovat jako žánr rozhlasové povídky vznikající tvůrčí metodou telefonických 

mystifikací. 

Přínos pořadu Přepadení pak spočívá i v jeho zábavně podaném sdělení. Autoři 

zábavně-uměleckou formou mluví o způsobu fungování bulvárních médií. Nepřímo 

kritizují vliv reklamy, otevřené lhaní, necitlivost a prodej informací. Upozorňují 

na záplavu šokujícími zprávami, přičemž podrobují reflexi význam slova „šok“. 

Poukazují na rozdíl, jak vnímají šokující zprávu média a co je naopak pro běžného 

občana skutečně šokujícím sdělením. 

Nabízí se výklad, že Přepadení vzniklo především jako reakce na tehdejší prudký 

nástup komercionalizace médií. Jeho kritický pohled je však neméně aktuální i v dnešní 

době. 
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6.2 Bourání – nová témata v mladém éteru 

V druhé části kapitoly čtenáře seznamujeme s pořadem Bourání, jehož okruh témat 

se volně rozprostírá kolem oblasti architektury. Podle našeho názoru s ním 

do rozhlasové publicistiky vstupují témata zcela nová nebo doposud zařazovaná jen 

velmi okrajově. 

 Cílem rozboru je prezentovat oblasti a úhly pohledu, jichž se vybrané rozhovory 

s hosty dotýkají, a podpořit tak naši tezi o jeho výjimečné průkopnické činnosti. 

 

Krátce o pořadu 

Pořad Bourání vznikl počátkem roku 2009 jako autorský pořad Adama Gebriana – 

mladého architekta, kritika, teoretika a popularizátora architektury a teorie architektury. 

Tento profilový pořad o architektuře se stal přirozenou součástí jeho aktivit ve snaze 

otevřít dialog o architektuře směrem k široké veřejnosti. 

Svou první přednášku po návratu ze studií v USA nazval Gebrian, inspirován 

myšlenkami amerického teoretika a kritika architektury, designéra, filmaře, kurátora 

a pedagoga Jeffreyho Kipnise, Cliché breaking, tedy Bourání klišé. Od té doby zaštiťuje 

stejným mottem celé své popularizační působení, a proto i svůj rozhlasový pořad 

na Radiu Wave nazval Bourání. Pořad nese podtitul bourání mýtů, klišé, předsudků 

a stereotypů – životní styl, prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. 

Od prvotní myšlenky představit prostřednictvím profilového rozhovoru architekty 

a jejich práci se pořad rozvinul v platformu představující osobnosti rovněž spřízněných 

oborů. Tematický záběr pořadu se plynule rozšířil od architektury k tématům a oborům 

úzce či volněji souvisejícím. Patří mezi ně vizuální kultura, grafický design a webový 

design nebo fotografie. K 28. březnu roku 2012 se odvysílalo celkem 108 dílů (první díl 

vznikl na přelomu ledna a února roku 2009). Z hostů přišli do studia vedle architektů 

teoretikové architektury, publicisté, grafičtí designéři, weboví designéři a produktoví 

designéři, fotografové, výtvarní umělci, historikové nebo režiséři. 

Od roku 2009 dodnes si Bourání drží pozici nejstahovanějšího podcastu 67 

a nejnavštěvovanější stránky Radia Wave. 

  

                                                
67 Díky funkci podcast jsou audio a video soubory umístěné na webových stránkách, a každé další 
přidané, automaticky stahovány do osobního přehrávače uživatele – v počítači, v přenosném mp3-
přehrávači nebo v mobilu. 
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K formální stránce pořadu 

Pořad Bourání tvoří živě vysílaný profilový rozhovor s lehce proměnlivou délkou okolo 

35 minut. Rozhovor pravidelně strukturují hudební skladby do pěti, výjimečně šesti 

vstupů. V prvním klade Gebrian důraz na představení hosta a v posledním na jeho plány 

do budoucna. 

6.2.1 Tematický rozbor vybraných dílů 

Na základě toho, jak se pořad vyvíjel a ve studiu se kromě architektů začali objevovat 

hosté již zmíněných „spřízněných“ profesí, rozhodli jsme se napříč lety 2009–2012 

vybrat v přibližně pravidelných časových rozestupech několik reprezentantů hlavních 

zastoupených profesí: 

• 9. 4. 2009 Rozhovor s Osamu Okamurou (architekt a publicista) 

• 20. 8. 2009 Rozhovor s Svatoplukem Sládečkem (architekt) 

• 16. 7. 2010 Rozhovor s Alanem Zárubou (grafický designér) 

• 10. 3. 2011 Rozhovor s Jiřím Schmidtem (publicista a teoretik) 

• 7. 12. 2011 Rozhovor s umělcem a vysokoškolským pedagogem Federico 

Díazem (výtvarný umělec) 

[Zdroj iRadio] 

Znovu opakujeme, že cílem rozboru je uvést stěžejní, především obecná 

a nadčasová témata, motivy a osobní úhly pohledu na ně, které v rozhovoru zaznívají. 

Zcela záměrně vynecháváme životopisná data a fakta týkající se profesní činnosti hostů 

nebo moderátora. 

Myšlenky v rozboru necitujeme, ale parafrázujeme nebo volně citujeme (text 

kurzívou). 

 

Z 10. dílu Bourání s Osamu Okamurou (architekt, publicista) 

• Architektura časopisu 

Hlavním tématem rozhovoru Okamury s Gebrianem je jeho působení na pozici 

šéfredaktora architektonického magazínu Era 21. Okamura přirovnává práci 

na časopisu, na jeho „výstavbě“, k práci architekta. Podle něj má časopis nebo kniha 

rovněž svou nosnou strukturu, výplně a konkrétní stavební prvky, do kterých musí 

on jako hlavní architekt-šéfredaktor proniknout. 
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• Architektura různými prizmaty 

Okamura dále představuje hlavní dramaturgický koncept časopisu. Monotematická 

vydání mají hlouběji proniknout do různých stránek architektury a představit prizmata, 

jakými lze architekturu nahlédnout. Z témat jmenuje aktivismus v architektuře, 

udržitelnost v architektuře, diskuzi národních kulturních institucí nebo etiku 

architektury. 

 

Z 29. dílu Bourání se Svatoplukem Sedláčkem (architekt) 

•  Nevděčná architektura 

Sedláček jako editor ročenky o české architektuře (9. ročník 2007–2008), do níž musel 

vybrat okolo 30–35 nejnovějších staveb v České republice, shrnuje nejsoučasnější dění 

na české architektonické scéně: Vzniká u nás mnoho staveb, které stojí za povšimnutí, 

ale nevzniká nic, co by v kontextu také světové tvorby bylo nějak ohromující. Na rozdíl 

od Slovenska. 

Na Gebrianovu otázku, podle jakého klíče stavby do ročenky zařazoval, jmenuje 

společný faktor vybraných staveb: Architekti u nás v tuto chvíli musí řešit mnoho 

„nevděčných“ úkolů (malý finanční obnos, špatné podmínky pro práci a komunikace 

s úřady), ale přesto se snaží z pouhého splnění funkčního zadání vydobýt z té možnosti 

„něco víc“. A právě takové stavby do ročenky zařadil. 

 

• Architektura jako zdroj stresu 

Sládeček podává vlastní vysvětlení zvláštního odporu veřejnosti vůči novostavbám. 

Podle něj vnímá jedinec každou novou stavbu jako velmi brutální a radikální zásah 

do svého okolního prostředí. Je nucen se s ním vyrovnat, sžít se s ním. Celý tento proces 

adaptace pro něj zpravidla působí jako stres, a proto na novou architekturu, zdroj 

stresu, reaguje podrážděně. Zvlášť z toho důvodu zaznívá tolik radikálně negativních 

ohlasů na výstavby na exponovaných místech (např. na pražském nábřeží). Jsou 

to místa blízká a známá výrazně většímu počtu lidí než jen jejich přímým obyvatelům. 

Negativní reakce se tak hromadí. 
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• Zabudované výhody 

Veřejnost by se podle Sedláčka měla naučit být k architektuře otevřená. Každý 

by si měl zvyknout, si v nových stavbách hledat vždy něco dobrého pro sebe. Vždyť 

snahou každého architekta je takové výhody do stavby uložit. 

 

• Architektura jako umění zadarmo 

Sládečka mimo jiné mrzí, že lidé nedokážou architekturu vnímat jako plnohodnotné 

umění. S nadsázkou dodává, že je navíc „v podstatě zadarmo“. Podle něj by se lidé 

mohli naučit vnímat architekturu pozitivně, vydávat se za architekturou například 

ve chvíli, „kdy kina nehrají a galerie jsou zavřené“. 

 

Z 58. dílu s Alanem Zárubou (grafický designér) 

• Typografie jako mezinárodní jazyk 

Alan Záruba hovoří o svém dlouhodobém zájmu o výuku prostřednictvím typografie, 

konkrétně prostřednictvím mezinárodního obrazového jazyka Iso Type68. Iso Type 

je pro něj prostředkem, jak srozumitelně propojit politiku, design a architekturu. 

Do budoucna proto chystá natáčení filmu o zakladateli Iso Typu Ottu Neurathovi. 

 

• Média a jejich vliv na formování vizuálního myšlení 

Významnou a také veřejně exponovanou prací je Zárubova pozice art directora Centra 

vizuální prezentace České televize (od roku 2007). Cílem jeho práce je podle něj 

především zavést novou modernitu do vizuálního myšlení lidí, zavést kvalitní typografii 

pro potřeby moderního vizuálního stylu České televize. Považuje za důležité 

si uvědomit, že televize přenáší na miliony lidí se svým vysíláním i svůj vizuální styl, 

a významně tak formuje jejich vizuální smýšlení. 

 

Ze 78. dílu Bourání s Jiřím Schmidtem (publicista a teoretik architektury) 

• O urbanistických nástrojích 

Jiří Schmidt hovoří o své studentské zkušenosti z počátku 90. let, o práci v týmu 

urbanistů v rámci workshopu Fórum 2000. Společný projekt se zabýval městem jako 

komplexním organizmem a na konkrétním příkladu Prahy identifikoval prstenec 

rozvojových jader okolo historického centra a čtvrtí 19. století. Pojmenovával nástroje, 
                                                
68 Isotype je mezinárodní obrazový jazyk, o němž jako první začal uvažovat rakouský filozof, sociolog 
a ekonom Otto Neurath (10. 12. 1882–22. 12. 1945). Neurath je obecně pokládán za jeho zakladatele. 
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jakými v následujících dvaceti letech ventilovat tlak centra města ven tak, aby nedošlo 

k živelnému rozvoji.  

V současnosti, tedy ve dvacetiletém horizontu, se kterým projekt počítal, shrnuje 

Schmidt situaci v Praze: Nastalo něco neočekávaného, protože urbanistické nástroje, 

které umožňují  přirozený rozvoj města v celé jeho struktuře, se vůbec nevyužívají. 

Praha dodnes nevyužívá územních a regulačních plánů v zájmu města. 

 

• Architektura mimo veřejný diskurz 

Schmidt konstatuje, že architektura zůstává prozatím zcela odtržená od veřejnosti 

a jejích zájmů. Laik podle něj neumí definovat ani základní obsah činnosti architekta, 

její úkoly a přínosy.  

Příčinu vidí jednoznačně v období od roku 1938 do roku 1989, kdy se společnost 

rozvíjela v prostředí totalitního režimu, který svobodné profese vytlačil na okraj 

společnosti, a dominantou práce architekta se stala výstavba sídlišť. 

 

• Definování role architekta 

Architekt je podle Schmidta významná profese pro každého občana. Vytváří veškeré 

vystavěné prostorové prostředí, které formuje životní podmínky lidí. Na základě práce 

architekta může takové prostředí působit brutálně, tvrdě a neohleduplně, nebo naopak 

přívětivě, harmonicky, efektivně a hospodárně. Architekt se stará i o prostorové 

prostředí vystavěné v minulosti a hledá harmonický a logický vztah mezi tímto 

dědictvím a novou stavební aktivitou. 

 

• Komplexně tvořit a komplexně referovat 

Schmidt v návaznosti na nespokojenost s referováním médií o architektuře nejprve 

vypracoval novou koncepci časopisu Architekt. U vedení s ní ale neuspěl, a proto 

ve spolupráci s Věrou Konečnou vypracoval vlastní návrh magazínu o architektuře 

Koncept. 

Jeho magazín chce nové stavby prezentovat jako proces rozložený v čase. Jako 

událost, v níž se potkávají různé zájmy a profese. Forma referování o architektuře musí 

být stejně komplexní, jako je podle něj architektura jedno z nejkomplexnějších řemesel. 
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• Koncept výstavby – koncept výstavby společnosti 

Podle Schmidta se v současnosti vytváří nová struktura po čtyřicet let deformované 

společnosti. Architektura by podle něj měl měla do formování nových společenských 

struktur také promlouvat. 

Architektonický koncept vyplývá z analýzy širokého spektra komplexního okruhu 

problémů témat a otázek. Pokud architektura dokáže zformulovat takový obecný 

koncept pro výstavbu rodinného domu, mohl by podobný obecný komplexní koncept 

platit pro výstavbu společnosti. Pokud se najde správná filozofie, jak najít koncept 

pro dům, tak by tento koncept mohl zcela určitě platit i pro stavbu společnosti. Hledání 

konceptu o výstavbě společnosti by se měli účastnit stejně tak architekti jako filozofové, 

sociologové a politikové. 

 

Ze 101. dílu Bourání s umělcem Federico Díazem 

• O technologiích v umění 

Díaz hovoří o smyslu využívání technologií v umění. Technologie podle něj představují 

prodlouženou ruku člověka, jehož smysly jsou limitované. Technologie jsou nástroje, 

které nám umožňují se více dozvědět o prostoru, ve kterém žijeme, a mapovat 

ho za hranicí našich smyslů. Proto se v jeho tvorbě, jak sám říká, prolíná kontinuálně 

téma „resolutions“ – zaostření na hranici našich smyslů, za kterou už „nevidíme“. 

 

• Analýza v uměleckém díle a vizualita jako univerzální jazyk 

Díaz formuluje základní východisko při vzniku instalace nebo prostorového objektu. 

Pro něj osobně je důležité, aby dílo vycházelo z prostředí, v němž se rodí 

nebo se nachází. Mělo by ho reflektovat nebo analyzovat. Udává příklad převodu 

fotografie do prostorové instalace: Každý světelný bod na fotografii by se podle svých 

vlastností, například barevné intenzity, změnil v prostorovou přímku. Vznikla by tak 

prostorová zvlněná krajina,  objekt na jedné straně estetický a zároveň obsahující 

hlubokou analýzu. 

Způsob analýzy a systém převodu mezi různými médii ale podle něj není na díle 

to hlavní. Důležitá je pro něj vizualita objektů, která představuje univerzální jazyk 

a má schopnost promlouvat k divákům všude na světě. 
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Závěrem 

Cílem pořadu Bourání nikdy není jen představit svého hosta a jeho dílo. Jak dokazují 

výňatky z rozhovorů, snaží se především otevřít širší, obecnější dialog, nastolit témata, 

která, jak nastínil sám jeden z hostů, v mediálním a veřejném diskurzu dlouho 

nedostávala prostor a doposud dostávají jen zřídka. 

Hovoří se o významu architektury jako o prostorovém uspořádání v nejširším 

slova smyslu (od architektury předmětů přes budovy, města a krajiny) a zejména pak 

o vizualitě jako univerzálním jazyce (zahrnujícím témata od typografie po grafický nebo 

webový design). Bourání učí posluchače prostřednictvím svých hostů „prostorovému“ 

a „komplexnímu“ vidění světa. Učí je hledat významy (stejně jako v umění, literatuře 

atp.) všude kolem nás: ve výstavbě prostorů, výstavbě předmětů jako „mikroprostorů“ 

a ve vizuální kultuře. 
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7 Kontexty vztahu české mládeže a rozhlasu 

Následující a poslední kapitolou chceme čtenáře uvést do širších souvislostí vztahu 

mládeže a veřejnoprávního rozhlasu. Považujeme je za natolik významné, že jakýkoli 

shrnující i hodnoticí pohled této práce bychom bez nich pokládali za neúplný. 

Vybíráme nejdůležitější a vzájemně související aspekty: tendence v poslechu 

rozhlasu a jejich vliv na pozici veřejnoprávního média včetně aktuálních cest, jak mladé 

posluchače v konkurenci jiných médií oslovit. 

Tuto kapitolu řadíme zcela záměrně až na konec. Po prostudování nabídky 

slovesných pořadů pro mládež uplynulých dvaceti let nyní musíme poodstoupit 

a nahlédnout je nikoli jen z vakua „teoretické nabídky“, ale z jejich reálného dosahu.  

Text pracuje na jedné straně s již publikovanými statistikami (Sak 2000, Luňáková 

2009, statistické portréty Eurostatu a EBU69), na druhé pak se statistikami poskytnutými 

agenturou Median pro potřeby této práce. Výzkumy Medianu pracují s jinou 

optimalizací než sběr dat Radioprojektu. Z toho důvodu pracujeme pouze s jedním 

zdrojem, tedy Medianem, a jeho výsledky s Radioprojektu záměrně neporovnáváme. 

 

7.1 Současná česká mládež a rozhlas 

McLuhanovo populární tvrzení o zániku rozhlasu vlivem rozmáhající se obliby 

sledování televize nikdy nevstoupilo v platnost, a to dokonce ani po nástupu satelitního 

nebo digitálního vysílání. Jak správně argumentuje Hendy, rozhlasových stanic zůstává 

po celém světě neporovnatelně vyšší množství než stanic televizních a jejich číslo 

neklesá ani s prudkým nástupem internetu [Hendy 2000: 2]. Přestože se vztah českého 

veřejnoprávního rozhlasu k mladým posluchačům nachází během posledních dekád 

v krizi70, ukážeme si nyní, že si poslech rádia v životě mladých lidí uchoval významné 

postavení. 

                                                
69 European Broadcasting Union, česky Evropská vysílací unie, sdružuje od roku 1950 převážně 
veřejnoprávní, ale i komerční rozhlasové a televizní stanice 56 zemí uvnitř Evropy i mimo ni. Jejím cílem 
je propagovat hodnoty veřejnoprávního vysílání. Dále organizuje výměnu programů napříč stanicemi 
a v současnosti také koordinuje vývoj vysílání v oblasti nových médií. Organizace sídlí v Ženevě. 
70 Další kapitola ukáže konkrétní čísla jeho poslechovosti ve skupině 15–30letých. 
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7.1.1 Poslech rozhlasu v kategorii 15–30letých 

Populace v kategorii 15–30letých se v České republice stejně jako ve většině ostatních 

zemí Evropské unie dlouhodobě zmenšuje.71 V porovnání s nejprudšími poklesy počtu 

posluchačů rozhlasu v této skupině v jiných členských státech (ve Francii se během let 

1996/97–2006/07 zmenšila posluchačská základna mezi 15–24letými o 18 %, v Dánsku 

ve věkové kategorii 12–29letých od konce 90. let dokonce o 40 % [EBU 2008: 3]) 

vykazovala Česká republika v letech 2000–2010 naopak relativně stabilizovaný stav 

[g1]. 

Detailní pohled na posluchačskou aktivitu rovněž přináší uspokojivé výsledky. 

Z výzkumů agentury Median uskutečněných v kategorii 15–30letých v letech 2000, 

2005 a 2010 dále vyplývá [g2]: 

• denně poslouchalo rádio v této věkové kategorii vždy mezi 36–47 % 

• k tomu 3krát až 4krát týdně  vždy mezi 20–25 % 

• nikdy neposlouchala rozhlas skupina mezi 8–15 % 

Když Luňáková prováděla výzkum pro svou diplomovou práci Role médií v životě 

mladých lidí v roce 2008 na skupině ve věku 15–24letých, dospěla dokonce k ještě 

pozitivnějším výsledkům: 57,2 % odpovědělo, že poslouchá rádio denně nebo téměř 

denně, a jen 9,3 % odpovědělo, že neposlouchá rádio vůbec [Luňáková 2008: 42]. 

Ani hluboká skepse, ve které sociolog Petr Sak přisoudil rozhlasu v životě mládeže 

výhradně roli kulisy, se definitivně nepotvrdila: Ve výzkumu Luňákové vyjádřilo 

souhlas s tvrzením o pozorném poslechu 33 % mladých lidí. To je stále celá třetina 

mladých lidí, kteří pravidelně a soustředěně poslouchají rozhlas. 

Soustředěný poslech rozhlasu navíc u mládeže nedominoval ani před rokem 1989. 

Výzkumné oddělení Československého rozhlasu prezentovalo v roce 1977 výsledky 

výzkumu, v nichž z celkového denního poslechu mladých lidí ve věku 15–19 let, tehdy 

2,47 hodiny denně, patřilo jen 0,29 hodiny soustředěnému poslechu.72 

Očekávání vůči rozhlasu se při srovnání obou výzkumů, Luňákové a výzkumného 

oddělení, rovněž téměř neproměnilo. V roce 1977 měl rozhlas za úkol uspokojit potřebu 

                                                
71 Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin v letech 1920–2009, stav k 1. 7. [online]. [cit. 2012-03-
25]. Dostupné z www: 
<http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/D900349A13/$File/4032100111.pdf>. 
72 KOŠŤÁL, J. a CHLÍBCOVÁ, J.: Vliv Čs. rozhlasu na formování socialistického vědomí mladé 
generace. Výzkumné oddělení Českého rozhlasu (interní materiál), 1984, s.2. In: MARŠÍK, J.: Rozhlas - 
výchova - posluchač: příspěvek k teorii výchovy rozhlasem: určeno pro posl. fak. žurnalistiky. 1. vyd. 
Praha: SPN, 1986. S. 28. 
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zábavy a duševního odpočinku (pro 83 %) a sloužit právě jako kulisa.73 V roce 2008 

zůstaly na prvních místech zábava, relaxace a fakt, že rádio dokáže zvednout náladu 

[Luňáková 2008: 45]. 

Nelze proto konstatovat, že dnešní mladí lidé poslouchají rozhlas výhradně 

jako bezvýznamnou kulisu, jak to činí Sak. Naopak vidíme, že role sekundárního 

média74 je rozhlasu do jisté míry vlastní a je také jedním z možných důvodů, proč 

si udržel svou pozici nerozšířenějšího média s největším dosahem [Hendy 2000: 2]. 

7.1.2 Hudba jako hlavní důvod poslechu rozhlasu 

Významně však v posledních letech vzrostla především pozice hudby. Stala se 

pro mladé lidi naprosto primárním důvodem poslechu rádia. Zatímco ve výsledcích 

výzkumu Českého rozhlasu z roku 1977 preferovali mladí lidé pořady magazínového 

typu ještě před hudbou, současné výsledky hovoří jinak. V širší kategorii 15–30letých 

výzkumů agentury Median si hudbu na rozhlase speciálně vybírá vždy více než třetina 

mladých lidí [g3]. V užší kategorii 15–24letých, se kterou pracovala Luňáková, je to 

dokonce nadpoloviční většina (77,8 %)75. Z obou výzkumů vyplynulo, že žádný další 

důvod poslechu výrazně nepřevládá [g3], a proto zůstává hudba také určujícím faktorem 

ve výběru stanice a rovněž nejčastějším důvodem k přeladění na jinou stanici 

[Luňáková 2008: 44]. 

Tuto výraznou změnu pociťujeme především v našem domácím kontextu, 

kde absolutní průlom populární hudby na rozhlase nastal až s rokem 1989 a stal se 

doménou především komerčních stanic. V kontextu západních zemí hrála hudba 

ve vztahu rozhlasu a teenagerů vždy zásadní roli, např. McLuhan se o tomto fenoménu 

zmiňuje už v roce 1964 [Hendy 2000: 3]. Koneckonců i mládežnické vysílání 

v Československu se dočkalo obliby také proto, že vhodným způsobem kombinovalo 

hudbu a mluvené slovo a jako jediné zařazovalo právě i oblíbené skladby anglosaské 

populární hudby. Činit tak ale mohlo jen v malé míře, a proto vysílání vždy dominovalo 

                                                
73 Tamtéž, s. 79. In: MARŠÍK, J.: Rozhlas – výchova – posluchač: příspěvek k teorii výchovy rozhlasem: 
určeno pro posl. fak. žurnalistiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1986, s. 29. 
74 Koneckonců tuto charakteristiku rozhlasu definuje  například Thorn (1997) na základě hierarchie 
smyslů. Sluch v ní figuruje na pozici sekundárního smyslu. Kulisový poslech proto Thorn rozumí jako 
přirozenou součást média rozhlasu. Naopak vyzdvihuje jeho neopakovatelnou schopnost vtáhnout 
posluchače do sebe a umožnit jim lépe se soustředit na primární aktivitu. [Thorn in Hendy 2000: 116] 
75 Ve stejném výzkumu označilo 34,8 % mladých lidí za důležité, aby převažovala hudba nad mluveným 
slovem. Výsledek naznačuje problematický vztah mládeže k veřejnoprávnímu rozhlasu, jehož náplní 
je především mluvené slovo. [Luňáková 2008: 44] 
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především mluvené slovo. To se tak díky vhodnému a kvalitnímu způsobu zpracování 

těšilo velké oblibě. 

Hudba očividně vždy hrála přední roli komunikačního prostředníka mezi mladými 

lidmi a rozhlasem, v současnosti ale pozorujeme, jak se tento trend výrazně prohlubuje 

především na úkor mluveného slova (viz následující kapitola).  

 

7.2 Kritická situace českého veřejnoprávního rozhlasu ve vztahu 

k mládeži 

7.2.1 Poslechovost ve skupině 15–30letých – veřejnoprávní vs. soukromý 

rozhlas 

Podíváme-li se na konkrétní výsledky poslechovosti v letech 2000–2010 v České 

republice, vykazuje nejoblíbenější stanice této věkové skupiny, kterou je s velkým 

náskokem Evropa 2, nejen stabilní, ale dokonce velmi pozitivní výsledky. Její denní 

poslechovost v roce 2010 dosáhla téměř 490 tisíc (share přes 20 %), čímž daleko 

předstihla ostatní celoplošné stanice [g4]. Výsledkům výzkumné agentury Median 

odpovídá i dílčí zjištění Kateřiny Luňákové, která se ve skupině 15–24letých dotazovala 

na nejoblíbenější rádio.  Evropu 2 zaškrtla celá jedna třetina dotazovaných, zbytek 

se roztříštil mezi zbylé stanice, přičemž žádná z nich nezískala relevantní většinu. 

Mezi hlavní důvody oblíbenosti této stanice nepochybně patří právě zaměření 

na hudební styl pop-music, minimum mluveného slova a výrazný moderátorský styl.76  

V kontrastu výsledků Evropy 2 zaznamenal veřejnoprávní Český rozhlas 

ve stejném období a stejné věkové kategorii prudký odliv posluchačů, a to na všech 

svých celoplošných stanicích [g5]. V souborném grafu EBU z roku 2008 se proto nalézá 

v krizovém červeně zbarveném záporném poli značícím slabý share na trhu s tendencí 

k dalšímu poklesu i do budoucna. 

                                                
76 Popularita této stanice se zakládá na celé řadě faktorů, na jejichž analýzu v této práci není prostor. 
Mezi nejdůležitější budou zcela určitě patřit historický vývoj České republiky zejména v období 
tzv. transformace z totalitní socialistické do demokratické neoliberální společnosti. 
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[Graf č. 1 – Radio audience share evolution – national channels (2001–2007); zdroj: EBU] 

7.2.2 Hudba jako hlavní příčina odlivu mladých posluchačů 

Při detailním pohledu na vztah mládeže a rozhlasu v České republice docházíme 

k závěru, že krize českého veřejnoprávního média nevychází zdaleka pouze ze současné 

obecně problematické situace rozhlasového trhu způsobené podle EBU již zmíněnou 

zmenšující se populací v kategorii 15–30letých, diverzifikovaností rozhlasových 

produktů 77  a vysokou mírou dostupnosti hudby [EBU 2008]. Opět narážíme 

na problematiku hudby, tedy jejího podílu a dramaturgie, a to nejen v rámci 

jednotlivých pořadů, ale především ve vysílání vůbec. 

Z historie zpráv výzkumného oddělení uvedených v ročenkách Českého rozhlasu 

zjišťujeme, že na problém odlivu mladých posluchačů upozorňoval jeho vedoucí 

Václav Hradecký od roku 1994 prakticky každoročně. Pravidelně pojmenovával klíčový 

problém hudebního podílu ve vysílání a jeho formátu. Hudba podle něj představuje 

zásadní kámen komunikace rozhlasu ve vztahu k mladému posluchači a dodává, 

že Český rozhlas se svou hudební dramaturgií zaměřuje především na vyšší věkové 

skupiny [Ročenka ČRo 2002: 97, Ročenka ČRo 2000: 79]. 

Jak potvrzuje rozhlasová praxe bývalého šéfredaktora Českého rozhlasu 1 – 

Radiožurnálu Jana Pokorného, „jakékoliv změny v hudebním formátu se okamžitě 

                                                
77 S nástupem digitálních technologií a tzv. konvergence médií dochází v internetovém prostředí 
k zmnožení produktů vyráběných rozhlasovými stanicemi. V současnosti vyrábí redaktoři vedle 
samotných pořadů ještě články na internet, videa, sestřihy pro internetový archiv aj. Poslech živého 
vysílání se stal pouze jednou z mnoha aktivit, které rádia nabízejí. 
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projeví na poslechovosti“. 78  Jsou tedy nejefektivnějším nástrojem, jak ovlivňovat 

věkovou skladbu publika. Pokorný argumentuje slovy, že se v současnosti daří 

Českému rozhlasu 1 – Radiožurnálu své publikum omladit: „V roce 2007 poslouchali 

Radiožurnál především lidé nad padesát let, dnes má nejsilnější skupinu mezi třicátníky. 

Tvoří celou čtvrtinu publika a vděčíme za to právě nastavení hudební dramaturgie.“79 

Pro tuto práci nemáme data, která by tvrzení Jana Pokorného potvrzovala 

či vyvracela, ale v návaznosti na zjištění, jak rozhodující roli hraje hudba v poslechu 

rozhlasu u mladého člověka, se domníváme, že změna hudební dramaturgie skutečně 

představuje vysoce účinný nástroj regulace cílových skupin. Také proto podle našeho 

názoru celoplošné stanice Českého rozhlasu v období transformace, především Český 

rozhlas 1 a 2, očividně nejednaly v souladu s doporučeními jeho výzkumného oddělení. 

Prudký pokles posluchačů v kategorii 15–30letých se jim proto nepodařilo zastavit. 

7.2.3 Stanice pro mladé s malým dosahem 

V poslechovosti rozhlasu se do vysoké míry odráží jeho dostupnost. Ta je v případě 

Českého rozhlasu a jeho vysílání pro mládež zcela klíčovým problémem, který 

se projevuje  nízkou poslechovostí. 

Neschopnost celoplošných stanic Českého rozhlasu udržet si mladé posluchače 

ještě podtrhávala nutnost komplexního řešení v podobě samostatné stanice pro mladé. 

Českého rozhlasu 4 – Radia Wave se posluchači dočkali, jak už jsme zmiňovali 

v předchozí kapitole, k 13. 1. 2006, kdy začal vysílat digitálně i jako regionální 

rozhlasové vysílání na vyčleněné frekvenci 100,7 FM v Praze a středních Čechách.  

Život stanice v analogovém éteru však narazil na nedostatek volných frekvencí 

veřejnoprávního média. Poté co Rada pro rozhlasové vysílání obvinila Český rozhlas, 

že vysíláním Českého rozhlasu 4 – Radia Wave na středočeských frekvencích neplní 

závazek regionálního vysílání (tím, že je určen pouze úzké věkové skupině), prosadila 

Rada Českého rozhlasu jeho stažení. Vedení nedokázalo najít v éteru jiné volné 

frekvence, a tak začalo Radio Wave fungovat jako speciální stanice vysílající 

na www.wave.cz a pak digitálně v systému DVB-T a DVB-S a na většině kabelových 

televizí. 

                                                
78 VITVAR, Jan H. a TUREK, Pavel. Rádio hlásí revoluci. Respekt. 2012, roč. 23, č. 10, s. 54-58. ISSN 
0862-6545. S. 57. 
79 VITVAR, Jan H. a TUREK, Pavel. Rádio hlásí revoluci. Respekt. 2012, roč. 23, č. 10, s. 54-58. ISSN 
0862-6545. S. 57. 
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Český rozhlas skutečně musí čelit situaci, že český stát na rozdíl od jiných zemí 

Evropy s podobně mladým trhem přiděluje mnohem silnější podíl vysílacích licencí 

soukromým rádiím [Turek, Kundra 2012: 54]. Soukromý sektor v Česku měl například 

oproti srovnatelnému Dánsku už na startu mnohem větší prostor. Od roku 1991, 

kdy vlastnilo tehdy ještě experimentální licence už 36 soukromých subjektů, se jejich 

počet do roku 1994 vyšplhal na 59. Jen za rok 1995 vzrostl ještě na 87 a na této hranici 

se s mírnými výkyvy pohybuje dodnes [Ješutová a kol. 2003: 402]. 

Stanice pro mladé, která měla po dlouhé odmlce po roce 1992, ve kterém skončilo 

vysílání Rádia Mikrofórum, znovu připoutat mladé posluchače k veřejnoprávnímu 

médiu, postrádá hlavní nástroj k tomu, aby s nimi vůbec mohla navázat kontakt. Tím je 

bezesporu analogová frekvence. Vidina přechodu z analogového vysílání na pouze 

digitální, jakým u nás prošlo televizní vysílání a které by co do dosahu srovnalo pouze 

digitálně vysílané stanice na úroveň analogových, má zatím jen velmi mlhavé obrysy80. 

Radio Wave jako hlavního výrobce a vysílatele publicistických a hudebních pořadů 

pro mládež odsuzuje vedení Českého rozhlasu neposkytnutím analogové frekvence 

k fakticky nulovému dopadu. Jeho pozice hlavního přispěvatele k plnění zákona 

vztahujícího se k vysílání pořadů pro mládež je tak vysoce diskutabilní [g5]. 

Pohled na tuto komplikovanou situaci vysílání pro mládež nenacházíme překvapivě 

v žádných zprávách o činnosti Českého rozhlasu vydaných Radou Českého rozhlasu 

v uplynulých letech. Rada se v nich evidentně věnuje plnění zákona pouze z hlediska 

rozmanitosti nabídky, nikoli už z jejího reálného dosahu. 

 

7.2.4 Tradiční program v ohrožení 

V návaznosti na prudký odliv mladých posluchačů a malý dosah jim určeného vysílání 

se vynořují závažnější, doslova existenční otázky Českého rozhlasu jako 

veřejnoprávního média u nás. V ročence z roku 2004 poukazuje Hradecký na zásadní 

jev: „Publika nových veřejnoprávních stanic se primárně tvoří oddělováním 

odpovídajících teritoriálních částí publik tradičních stanic ČRo a jen v menší míře 
                                                
80 Rozhlasová digitalizace zatím po zkušenostech s digitalizací televizního vysílání stagnuje. Není totiž 
doposud jasné, zda by rozhlasovému trhu a jeho posluchačům něco přinesla. Viz články: Viz články 
POTŮČEK, Jan: Digitálnímu rozhlasu už nestojí nic v cestě. Chce ho ale ještě někdo? Digizone [online]. 
20. 9. 2010 [cit. 2012-04-01]. ISSN 1801-4933. Dostupné z www: 
<http://www.digizone.cz/clanky/digitalnimu-rozhlasu-uz-nestoji-nic-v-ceste/>. Nebo POTŮČEK, Jan: 
Televizní digitalizace končí, rozhlasová teprve začíná. Strategie.cz [online]. 22. 7. 2011 [cit. 2012-04-01]. 
ISSN: 1210-3756. Dostupné z www: <http://strategie.e15.cz/special/televizni-digitalizace-konci-
rozhlasova-teprve-zacina-683431/>. 
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získávají posluchače, kteří žádnou z těchto stanic dříve neposlouchali.“81 Fakticky 

to znamená, že existuje jen velmi málo pravidelných posluchačů soukromých rádií, kteří 

by přešli na poslech veřejnoprávního rozhlasu. Český rozhlas v současnosti oslovuje 

především obyvatele nad padesát let věku, nejvíce však v důchodovém věku nad 65 let. 

Když si nové posluchače nezíská a nevychová, je pravděpodobné, že o ně do budoucna 

přijde úplně, čímž ohrozí svou existenci jako veřejnoprávního média. Nechceme tvrdit, 

že kvalitu veřejnoprávního média lze hodnotit podle počtu posluchačů, na druhou stranu 

stále platí i Hendyho charakteristika veřejnoprávního vysílání: Komerční rádia potřebují 

publikum k vytvoření výnosů z reklamy, veřejná rádia publikum potřebují 

k ospravedlnění práva na veřejné finance [Hendy 2000: 115]. 

Tento vývoj v sobě do budoucna skrývá ještě hlubší rozměr. Hradecký už v roce 

1998 do ročenky napsal: „Pro veřejnoprávní médium je typická pestrá nabídka 

programových typů a žánrů postavených na mluveném slovu – ta v současnosti 

odpovídá zájmu spíše starších posluchačů, jejichž vkus byl utvářen tradičním typem 

rozhlasového programu.“82 Pokud mluvíme o oblíbenosti Českého rozhlasu u staršího 

publika, nelze tento fakt chápat jako specifickou náklonnost k Českému rozhlasu, 

která přirozeně přichází se zvyšujícím se věkem. Tito posluchači získali svou 

náklonnost k rozhlasu především v době svého mládí a udrželi si ji dodnes. Hradecký 

dále dodává: „Trendy klesající míry soustředěného poslechu (myšleno u celé populace), 

rostoucí množství informací a zvyšování jejich dostupnosti pochopitelně nesvědčí 

tradičním rozhlasovým formám vyžadujícím značnou pozornost, soustředění a zájem.“83 

Nepracuje-li tedy současný Český rozhlas na tom, aby k sobě upoutal mladé posluchače 

a zakořenil v nich zájem o svůj tradiční typ programu, ohrožuje do budoucna nejen 

svou existenci, ale i kulturu mluveného slova v rozhlase. 

7.3 Nové cesty rozhlasu pro mládež 

Na závěr nemůžeme opomenout ani nejsoučasnější vývoj rozhlasových médií ve vztahu 

k mládeži. Významnou platformu pro šíření rozhlasových pořadů pro mladé představuje 

do budoucna zcela určitě internet. 

                                                
81 Ročenka Českého rozhlasu 2004, s. 95. Svá slova opakuje i v letech 2005, 2006 i 2009, stejnými slovy. 
82 Ročenka Českého rozhlasu 1998, s 57. 
83 Ročenka Českého rozhlasu   2002, s 97. 
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7.3.1 Tradiční média a internet 

Éru tradičních médií – tisku, rozhlasu a televize – ukončil v nedávných letech prudký 

nástup internetu. Místo o jejich úplném konci však hovoříme spíš o jejich transformaci 

do multimediální podoby. Kyberprostor, který dal lidstvu vynález počítače a jiných 

druhů digitálních výpočetních technik, se s internetem stal globálním průsečíkem. 

V něm se sbíhá široké spektrum dřívějších aktivit (čtení, psaní, konverzace, práce 

s fotografiemi, filmy, a tedy i např. poslech rozhlasu aj.) a vznikají i aktivity nové. 

Velká část z nich probíhá v prostředí celé škály odvětví tzv. nových médií.84  

Tradiční média přechodem na digitální technologii zůstávají jeho součástí, a mohou 

tak i v současnosti oslovovat své diváky a posluchače především prostřednictvím 

internetu. Není to ale úkol lehký, neboť virtuální svět sítě world wide web, 

v níž se média pohybují, charakterizuje vysoká míra konkurence a lehká dostupnost 

nekonečného množství mediálních obsahů z celého světa. Rozhlasová média proto musí 

najít cestu, jak v této bezbřehé nabídce svého posluchače zachytit a vychovat z něj 

posluchače pravidelného. Za tímto účelem budou muset rozhlasoví vysílatelé projevit 

značnou míru flexibility a opustit svou tradiční škatulku rozhlasové relace v rámci 

analogového, digitálního nebo internetového vysílání. 

Většina rozhlasových vysílatelů z celého světa reagovala na vývoj v posledním 

desetiletí zřízením webových stránek rozšířených o nabídku některých nových obsahů. 

V současné době většina z nich nabízí on-line živé vysílání a služby na vyžádání85 

(streaming86, podcast do počítače nebo mobilního telefonu) a obsah ke stažení. 

Divize internetu Českého rozhlasu odstartovala novou podobu webových stránek 

obohacených právě o tyto funkce v roce 2005 a svůj audioarchiv nazvala iRadio87. 

                                                
84 Nová média fungují na bázi digitálních technologií. Proto o jejich vzniku hovoříme v návaznosti 
na rozmach digitálních technologií ve výrobě, ukládání a přenosu obrazových, zvukových nebo textových 
dat. Nová média zahrnují vedle nových aktivit také tradiční média transformovaná do digitální podoby 
[Osgerby 2004: 193]. 
85 Služby na vyžádání, z anglického on-demand, umožňují posluchači přehrávat si záznamy pořadů 
v libovolný čas a opakovaně. Záznamy on-demand bývají zpravidla katalogizovány po jednotlivých 
pořadech nebo tématech, nikoli celých odvysílaných programech. Očekává se totiž, že si uživatelé služeb 
na vyžádání přehrávají především oblíbené nebo vytipované pořady, které například zameškaly v době 
kontinuálního vysílání. 
86 Streaming znamená přehrávání obsahu uloženého na serveru, při kterém se obsah neukládá na harddisk 
koncového uživatele.  
87 iRadio nabízí veškeré odvysílané mluvené slovo bez hudebních skladeb. Ty musí redaktor 
před umístěním nového dílu pořadu na iRadio kvůli autorským právům vystřihnout. Český rozhlas si 
v tomto směru vybral jinou cestu než například British Broadcasting Corporation (BBC), která umisťuje 
pořady do svého internetového archivu i s hudbou, ale jen na omezenou dobu. 
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Přestože si příjem prostřednictvím analogové frekvence drží co do počtu posluchačů 

vedoucí pozici, počet internetových posluchačů rozhodně není zanedbatelný. 

7.3.2 Mladí lidé a internet 

Z pohledu této práce je především podstatné, že jsou to právě mladí lidé, kteří 

na internetu tráví nejvíce času a jejich vztah k tradičním médiím chladne v důsledku 

široké mediální nabídky na síti. V České republice překonal internet už v roce 2004 

dlouho neotřesitelné postavení televize v žebříčku volnočasových aktivit mládeže 

[Sak, Saková 2004: 89].  

  
[Graf č. 2: Vývoj volnočasových aktivit mládeže od roku 1982–2005; zdroj: Sak, Petr: Proměny 
volného času a zaostávání pedagogiky88] 

Jak můžeme pozorovat z vývojového grafu aktivit mladých lidí ve věku 15–18 let, 

obliba internetu od jeho nástupu rapidně stoupá a zatím nic nenaznačuje tomu, 

že by se tento trend měl do budoucna zastavit. Oblíbenost internetu u mládeže starší 

18 let pak dosahuje ještě vyššího stupně [Osgerby 2004: 9].  

V roce 2008 trávili mladí lidé Evropské unie ve věku od 15 do 29 let na internetu 

denně v průměru celých 106 minut [EBU 2008: 3]. EBU pak poukazuje na to, že stále 

roste především doba strávená na interaktivních stránkách [EBU 2008: 4]. Výzkumníci 

EBU se domnívají, že v návaznosti na to poroste mezi mladými lidmi i konzumace 

internetového vysílání a služeb na vyžádání [EBU 2008: 12]. 
                                                
88 SAK, Petr. Proměny volného času a zaostávání pedagogiky. Britské listy [online], 3. 7. 2006. [cit. 
2012-04-01] ISSN 1213-1792. Dostupné z www: <http://blisty.cz/art/29205.html>.  
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Dostupnost internetu u mládeže navíc stoupá s rozšířením tzv. chytrých telefonů, 

smartphones. Tato telekomunikační zařízení fungující na bázi operačního systému 

umožňují pohodlné připojení k internetu především díky  relativně velkým obrazovkám. 

Pokud navážou na mládeží vysoce oblíbená přenosná zařízení k poslechu hudby – 

walkmany a mp3 přehrávače –, otevřou prostor také přenosnému rozhlasu. 

 

Čtenářský deník pro mládež 

Jedinou internetovou platformu, kterou Český rozhlas v tuto chvíli provozuje 

pro cílovou skupinu mládeže, je Čtenářský deník 89 . Od září roku 2008 na jeho 

speciálních stránkách nabízí k volnému stažení několik desítek pro rozhlas upravených 

básní, románů a povídek v podobě rozhlasové četby. V nabídce převažují čeští literáti –

 Božena Němcová, Jan Neruda, básníci Viktor Dyk, Rudolf Těsnohlídek nebo současný 

spisovatel Jaroslav Rudiš a další. Okrajově jsou zastoupeni i zahraniční autoři –

 Jean Paul Sartre nebo Charles Baudelaire a jiní. Nabídka nahrávek závisí především 

na zakoupení autorských práv. Z toho důvodu jsou podstatně méně zastoupeni mladší 

nebo i současní autoři (autorům autorská práva totiž časem zanikají). 

Čtenářský deník představuje každého autora také formou medailonu. Autory 

jednotlivých profilů jsou členové Ústavu pro českou literaturu Akademie věd 

České republiky Kateřina Piorecká-Bláhová a Karel Piorecký. 

Už ze stručného vhledu do nabídky je patrné, že projekt je určen zejména 

středoškolákům (15–19 letým), pro něž jsou tato díla součástí učiva předmětu český 

jazyk. 

7.3.3 Mladí lidé a sociální sítě 

Závěry výzkumu EBU se dále zaměřily na konstatování, že se konzumace mediálních 

obsahů mladými lidmi celosvětově rozvíjí především směrem personalizovaného 

obsahu [EBU 2008: 12]. 

Mladí lidé dávají podle EBU přednost životu v sociální síti, kde vystupují 

prostřednictvím svého profilu. Skrz něj kumulují a konzumují jen multimediální 

obsahy, které je skutečně zajímají. Sdílí je se svými spřátelenými uživateli, hodnotí, 

doporučují atp. Výhodou nejnovějších sociálních sítí je především jejich 

tzv. personalizovaná povaha. Sítě jsou napojené na svého druhu výpočetní program, 

                                                
89 Domovská stránka: <http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik>.  
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jenž vyhodnocuje pohyb uživatele na síti, respektive jím zhlédnuté obsahy, a na základě 

získaných dat mu doporučuje a nabízí obsahy nové. 

7.3.4 Rádio pro mladé na sociálních sítích 

Vývoj na internetu zaznamenala i veřejnoprávní média v Evropě, a jak dává za příklad 

závěrečná zpráva EBU, již 44 % členů EBU navázalo kontakt s nějakou rozšířenou 

globální sociální sítí. Rozhlasoví vysílatelé doufají, že tudy jejich příspěvky a pořady 

najde cestu ke svým posluchačům. 

Úspěšnými příklady globálních sociálních sítí specializujících se na hudbu, 

ale i rozhlasové pořady jsou:  

• Pandora Radio90 – automatizovaný servis pro doporučování hudby z hudební 

databáze Pandora Radia na základě již odposlouchaných skladeb. Doporučování 

lze korigovat udáním negativní či pozitivní zpětné vazby. Tato služba je zatím 

dostupná pouze na území Spojených států amerických 

 

• Slacker Personal Radio91 – doporučovací systém, který přehrává, podobně jako 

systém Pandora, hudební skladby z vlastní databáze, ale i pořady nabízené 

rozhlasovými stanicemi (zprávy, informace ze sportu, pořady atd.). Slacker 

Personal Radio je prozatím dostupný rovněž pouze ve Spojených státech 

amerických.  

 

• Last.fm92 –  automatizovaný servis pro doporučování hudby z vlastní databáze 

a rozhlasových pořadů se smluvně vázanými stanicemi. Systém 

pro doporučování funguje pomocí produktu Audioscrobbler, jehož plugin 

si uživatelé nainstalují do svého hudebního přehrávače. Last.fm je na rozdíl 

od Slackeru a Pandory dostupný i v Evropě. 

Například britská BBC vešla ve smluvní spojení se sítí Last.fm pro distribuci 

pořadů (zejména pro stahování podcastů) svých nejmladších stanic Radio1 a 1Xtra. 

Věří, že audio-sociální sítě jsou jednou z možností, jak získat nové posluchače a dostat 

svou značku do povědomí mladých lidí [EBU 2008: 6]. 

                                                
90 Domovská stránka: <http:/www.pandora.com/>. 
91 Domovská stránka: <http://www.slacker.com/>. 
92 Domovská stránka: <http://www.lastfm.com/>. 
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Český rozhlas prozatím na poli globálních sítí oficiálně nefiguruje. Někteří 

redaktoři alespoň zakládají svým pořadům profily na síti Facebook. I když na nich 

nemohou záznamy pořadů nabízet přímo, mohou alespoň odkazovat na internetový 

archiv Českého rozhlasu. Především zde však formou článků a odkazů informují 

o uplynulých i plánovaných vydáních pořadů. Například stránky Radia Wave se líbí93 

přes sedmi tisícům uživatelů94 , pořad Čajovna pak asi jednomu tisíci pěti stům 

uživatelů. Svou vlastní stránku na síti Facebook mají i některé pořady Radia Wave, 

počet jejich fanoušků se pohybuje od několik desítek po několik stovek.  Mladé lidi, 

kteří se připojují ke svému oblíbenému pořadu prostřednictvím vlastního profilu, 

můžeme považovat za tzv. proaktivní posluchače, nikoli jen pasivní konzumenty. 

Proto je i tato zatím malá komunita facebookových fanoušků pro rozhlas významná. 

                                                
93 Zaškrtnutím kategorie „líbí se mi“ začíná uživatel odebírat všechny nové příspěvky, které správce 
„likeované“ stránky uveřejní. Kategorii líbí se mi můžeme vnímat také jako kladné hodnocení. 
94 Stav k 2. únoru 2012. 
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Závěr 

Rok 1992 na jedné straně zavázal Český rozhlas povinností vyrábět a vysílat pořady 

pro mládež, na druhé straně však přichystal takové legislativní a organizační změny, 

které výrobu a vysílání pořadů významně omezily. Český rozhlas nedokázal po svém 

vzniku navázat na bohatou historii pořadů pro mládež období 60. let a normalizace. 

Do období po roce 1992 vstupoval jen s torzy původní nabídky a tuto nabídku rozšířil 

jen sporadicky. 

V 90. letech plnil Český rozhlas svou povinnost vzhledem k mládeži výhradně 

umělecko-zábavním (Rádio Mama) a posléze jen uměleckým programem (Zelené peří, 

hra pro mládež). Do poloviny 90. let můžeme jeho nabídku slovesných pořadů 

pro mládež charakterizovat jako nevyváženou, ale dostačující. Po roce 1995 však 

už nikoliv. Od roku 1995 do roku 2002 vysílal Český rozhlas jediný pořad určený 

mládeži. V tomto období svou povinnost tedy zcela určitě neplnil. 

S rokem 2002 se do Českého rozhlasu navrátil žurnalistický typ programu 

pro mládež (Radium, Čajovna, posléze Radio Wave). Období let  2006–2011 můžeme 

z hlediska nabídky charakterizovat jako relativně bohaté. Vedle žurnalistického typu 

programu realizovaného slovesnými pořady Radia Wave a Čajovnou existoval 

i umělecký typ programu realizovaný prostřednictvím Zeleného peří a Her a dokumentů 

nové generace pořadu Čajovna. 

V současnosti pak pozorujeme zcela opačnou situaci než v 90. letech. Umělecký 

typ programu zastupuje vedle bohatého žurnalistického typu programu už jen měsíčník 

Hry a dokumenty nové generace. Můžeme tedy konstatovat, že rozhlas svou povinnost 

vůči mladému posluchači co do počtu pořadů plní, činí tak ale velmi nevyváženě. Tento 

stav by měl podle našeho názoru Český rozhlas do budoucna vyřešit. 

I v závěru pak chceme upozornit na fakt, že Český rozhlas nikdy nedokázal navrátit 

speciální čas hrám pro mládež a od odchodu Rádia Mama nedokázal realizovat žádný 

zábavní ani ryze vzdělávací typ programu pro mládež ve formě slovesných pořadů.  

Generace mladých redaktorů, z nichž velká část přišla do rozhlasu už kolem roku 

2000, ukázala, že dokáže do veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím pořadů 

pro mládež přinášet nová témata a rozšiřovat tematický záběr rozhlasové publicistiky. 

Jejímu zájmu dominují především menšinová témata mimo hlavní proud a alternativní 

pohled na svět. Svou publicistickou tvorbou pro mládež tak přináší reflexi konzumního 

stylu života a mainstreamové kultury. Na druhé straně však využívá současná 
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publicistická tvorba pro mládež jen velmi malý okruh žánrů a nepokouší se o formální 

experimenty. Především téměř vůbec nevyužívá hlubších analytických žánrů, 

bez kterých, domníváme se, skutečný kritický pohled a reflexi bohužel podnítit nelze. 

V období od roku 1992 do současnosti nacházíme mezi pořady pro mládež i ty, 

které obohacují rozhlasovou tvorbu obecně. Jako formálně inovativní jsme vyhodnotili 

pořad první poloviny 90. let: unikátní pořad rozhlasových povídek realizovaných tvůrčí 

metodou telefonní mystifikace – Přepadení skupiny Rádio Mama. Podobně formálně 

obohacující pořad bychom v současné nabídce slovesných pořadů pro mládež, 

jak vyplývá z předchozích závěrů, hledali jen těžko. 

Naproti tomu pořad rozšiřující tematické obzory rozhlasové publicistiky nejen 

pro mládež nacházíme v současném vysílání Radia Wave. Jako nejpřínosnější jsme 

vyhodnotili pořad Adama Gebriana  – Bourání. Tento pořad posluchačům otevírá nová 

témata a oblasti lidské činnosti, především své posluchače učí „prostorovému“ 

a „komplexnímu“ vidění světa, hledání významů v univerzálním jazyce, 

jako je vizualita a prostorové uspořádání. Představuje pionýrského průkopníka témat, 

která by se měla stát nedílnou součástí rozhlasové publicistiky obecně. 

Největší úskalí a zároveň nové cesty Českého rozhlasu ve vztahu k mládeži 

nastínila závěrečná kapitola. Český rozhlas navzdory relativně příznivým podmínkám 

na českém rozhlasovém trhu stále čelí odlivu posluchačů: hudba na jeho celoplošných 

stanicích je pro většinu mladých lidí, zdá se, nepřijatelná a stanice pro mladé Radio 

Wave má kvůli pouze digitálnímu šíření jen malý dosah. Český rozhlas musí o svého 

mladého posluchače bojovat, neboť jinak je do budoucna jeho existence – a s ním tedy 

tradice mluveného slova v éteru – ohrožena. Kroky, které se pro oslovení mladého 

posluchače jeví jako nezbytné, zahrnují přinejmenším uvedení do provozu stanice 

pro mladé v analogovém vysílání a nabízení pořadů pro mládež na internetu. 
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Summary 

By the year 1992 Czech Radio was obliged to produce and broadcast programmes 

for the young but due to legislative and organizational changes the production 

and broadcasting of these programmes was significantly reduced. Czech Radio failed 

to take up on a rich history of programmes for the young from the period 

of normalization. After 1992 it broadcasted just fragments of its previous programmes 

and an offer of programmes for the young was extended just sporadically.  

In 90s Czech Radio filled its duty to young listeners just in terms of art-

entertainment (Rádio Mama), later on just of art programme (Green Feathers, a Game 

for the Young). Until the half of 90s we can consider an offer of talk programmes 

for the young as imbalanced, but sufficient, but after year 1995 not anymore. In between 

years 1995 and 2002 Czech Radio broadcasted only single programme for the young. 

We can tell, that in this period it wasn’t filling it duties at all. 

In the year 2002 there came the renaissance of journalistic type of programme 

for the young (Radium, Tearoom, later Radio Wave). Period of time 2006-2006 can 

be considered in terms of an offer like relatively rich. Besides the journalistic type 

of programme realized by talk programmes of Radio Wave and Tearoom, there existed 

also the artistic type of a programme realized through Green Feathers and Games 

and Documentaries of New Generation in the programme Tearoom.  

Today we see the completely opposite situation than in the 90s. The artistic type 

of programme is nowadays represented just by Games and Documentaries of a New 

Generation. So we can say that radio fills its duty do the young listener but 

in imbalanced way. This situation should be, by our opinion, solved in the future 

by Czech Radio.  

In the conclusion we wish to point out the fact that Czech Radio has failed to offer 

special time for broadcasting games for the young and since the end of Radio Mama it 

didn’t realized any entertainment or educational type of programme for the young 

in form of talk programmes.  

Generation of young journalist, most of which came to the radio around 2000, 

proved that it can, through programmes for the young, bring new issues and extend 

thematic range of radio production. Main interest of young journalists lies in minority 

issues and an alternative approach to a life. Through journalistic work for the young 

they also bring reflexion of consumerism and mainstream culture. On the other hand 
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the current journalistic production for the young works just with a small scale of genres 

and is not trying to put out formal experiments. In particular, it almost never uses 

a deeper analysis without which, we believe, is not possible to stimulate real critical 

look and reflection.  

In the period from 1992 to present in radio programmes for the young it is possible 

to find also programmes, which enrich a radio production in general. As innovative 

in terms of form we evaluated the programme from the first half of 90s: a unique 

programme of radio plays realized by creative method of a phone mystification – 

Assault (Přepadení) from Rádio Mama. Similarly, formally enriching program 

in current offer of talk programs for the young, would be hard to find, as it is clear from 

previous conclusions. 

In contrast, the programme, which expands the horizons of radio journalism 

for young people, we find in today's Radio Wave. As the most beneficial programme we 

evaluate that of Adam Gebrian – Demolition (Bourání). This programme brings 

the audience new topics and areas of human activities, particularly teaches his audience 

to obtain "spatial" and "comprehensive" vision of the world, searching for meaning 

in the universal language, such as visualizations and spatial arrangement. He represents 

a pioneer of topics that should become an integral part of radio journalism in general. 

Last chapter suggested that biggest difficulties and new directions of Czech Radio 

lie in its relation to the young. Czech Radio in spite of quite favourable conditions faces 

the loss of an audience: music broadcasted on its stations is for the young audience 

unacceptable and station for the young Radio Wave has small impact because it has 

to rely just on digital broadcasting. Czech Radio has to fight for its young audience 

otherwise his future existence could be – and with it also the tradition of spoken word 

in a broadcast - at risk. Steps for drawing attention of the young audience, which seems 

to be necessary, include starting-up the station for the young in analogue broadcast 

and offering programmes for the young on internet.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Nabídka slovesných pořadů pro mládež Radia Wave 

 

NÁZEV	   VYSÍLÁN TEMATIKA	   FORMA	   ZASTOUPENÉ	  ŽÁNRY	  
 

UKONČENÉ 
 

    
nejčastěji 

 
méně často/jen 

výjimečně 
 

Ride Zone 2007–2008 extrémní sporty magazín rozhovor ve studiu, telefonický rozhovor 
telefonát na místo dění, krátké čtené zprávy 

recenze 

Guestlist 2006–2011 profily osobností české nemainstreamové 
kultury a médií 

profilový pořad rozhovor ve studiu beseda ve 
studiu/reportáže 

Zpoždění 2008–2011 aktuální i nadčasová historická a kulturně 
společenská témata, spolu se zcela 
oddechovými z různých oblastí lidské 
činnosti a zálib 

magazín rozhovor ve studiu, reportáže, rozhovor v 
terénu 

    

Klystýr 2006–2012 aktuální i nadčasová společenská témata 
závažnějšího charakteru i oddechová 

diskuzní pořad beseda ve studiu rozhovor ve studiu 

Vizionáři 2007–2012 profily osobností se smyslem pro 
spiritualitu, pořady na téma církevních 
svátků a výročí 

spirituální pořad rozhovor ve studiu   
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NÁZEV	   VYSÍLÁN	  OD	   TEMATIKA	   FORMA	   ZASTOUPENÉ	  ŽÁNRY	  

 
STÁLE 

VYSÍLANÉ 
 

 
rok 

   
často 

 
méně často/jen 

výjimečně 
 

S 
Mikrofonem 
na točenou 

2006 nový pohled na chod běžně dostupných 
míst, ale i na místa nejrůznějších 
volnočasových aktivit a zálib 

reportážní pořad reportáž   

Fashion point 
> Modeschau 

2006 nastupující generace autorských módních 
návrhářů, šperkařů a designérů 

magazín rozhovor ve studiu rozhovor z terénu, 
reportáž/anketa 

Casablanca 2006 netradiční cestování, outdoorové sporty magazín/profilový 
pořad 

rozhovor ve studiu beseda ve studiu/živý 
telefonát nebo telefonát 
ze záznamu, fejeton, 
četba 

Rentgen 2007 aktuální i dlouhodobá témata a fenomény – 
historická, společenská, politická a 
geopolitická 

reportážní pořad reportáž rozhovor ve studiu, 
rozhovor v terénu, 
rozhovor telefonický, 
telefonický vstup 

Universum 2008 informace týkající se studentského života i 
hlubší pohled na studentská témata 

magazín krátké zprávy, rozhovor ve studiu beseda ve studiu, 
rozhovor v terénu, 
reportáž/živý telefonát 
nebo telefonát ze 
záznamu 

Sports Take 2009 informace ze světa tradičních i netradičních 
spor. disciplín, aktuálně i nadčasově laděné 
profily osobností a událostí a sportovních 
fenoménů 

magazín rozhovor ve studiu, rozhovor v terénu, 
telefonický rozhovor, krátké čtené zprávy 

čtený medailon, 
reportáž, komentáře, 
telefonní vstup 

Liberatura 2009 osobnosti spjaté se současným českým 
literárním děním, recenze světových děl 

profilový pořad rozhovor ve studiu autorské čtení 
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Bourání 
 
 
 

2009 architektura, teorie architektury a 
související obory – design, grafický design, 
vizuální kultura, výtvarné umění, fotografie 

profilový pořad rozhovor ve studiu   

Diagnóza F 
 

2011 témata dotýkající se lidské psychiky profilový pořad rozhovor ve studiu –/beseda ve studiu 

Čelisti 2011 aktuální filmové dění filmově kritická 
talkshow 

kritická diskuze moderátorů –/rozhovor ve studiu, 
rozhovor v terénu, 
telefonní vstup 

Hergot! 2012 spirituální a náboženská témata magazín krátké zprávy, čtení z Bible, výklad, diskuze 
moderátorů, rozhovor 

–/rozhovor ve studiu, 
rozhovor v terénu, 
telefonní vstup 

Za vodou 2012 představení mladých lidí úspěšných ve 
svém oboru 

profilový pořad rozhovor ve studiu     
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Příloha č. 2: Výzkumy poslechu rozhlasu mládeže (15–30 let) agentury Median  
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Graf č. 3 [p-g3] 
 

 
 
 
 
 
 
Graf č. 4 [p-g4] 
 

 
 
 
 
 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	  

Zábava	  

Zprávy	  z	  ČR	  

Zprávy	  ze	  zahraničí	  

Regionální	  zprávy	  

Hudba	  

Zdroj: MEDIAN, Media Projekt 10/I - 10/IV ; MEDIAN, Media Projekt 05/I - 05/IV; 
MEDIAN, Media Projekt 00/I - 00/IV. Promítnuto na populaci 15-30 let v ČR. 

Speciálně si vybírám na rozhlase (15-30 let) 

2010	  

2005	  

2000	  

0	  

100	  

200	  

300	  

400	  

500	  

600	  

2000	  2001	  2002	  2003	  2004	  2005	  2006	   2007	  2008	   2009	  2010	  

Zdroj: MEDIAN, Media Projekt 10/I - 10/IV; MEDIAN, Media Projekt 05/I - 05/IV; 
MEDIAN, Media Projekt 00/I - 00/IV. 

Poslechovost  vybraných celoplošných stanic  
v kategorii 15-30 let 

(daily reach, v tisících) 

Evropa	  2	  

Rádio	  Impuls	  

Frekvence	  1	  

ČRo	  1	  -‐	  Radiožurnál	  

ČRo	  2	  -‐	  Praha	  

ČRo	  3	  	  -‐Vltava	  



 

 

93 

 

Graf č. 5 [g5] 
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Příloha č. 3: Vizuální a propagační materiály pořadu Čajovna 
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Příloha č. 4: Vizuální a propagační materiály současných pořadů Radia Wave  
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Příloha č. 5: Peripetie Radia Wave 

Stanice pro mladé samostatného Českého rozhlasu Rádio Mikrofórum musela ukončit 

svou činnost na základě schváleného zákona č. 36/1992 Sb., o některých opatřeních 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon, platný od 1. ledna 1993, 

stanovil, že Český rozhlas nebude moci do budoucna šířit více než tři celoplošné 

programy – Prahu, Vltavu a plánovaný Radiožurnál. Tehdejší generální ředitel Českého 

rozhlasu Jiří Mejstřík nedokázal pro stanici pro mladé najít jiné frekvence a stanice 

Rádio Mikrofórum zaniklo. Ačkoliv vedení Českého rozhlasu od začátku deklarovalo, 

že hodlá v nejbližší době okruh pro mladé opět zprovoznit, vedení buď nedokázalo, 

nebo nehodlalo problém s nedostatkem frekvencí řešit. 

První pokus o opětovný vznik okruhu pro mladé pochází z roku 1994. Inicioval 

ho tehdejší šéfredaktor Radiožurnálu Alexandr Pícha v rámci navrhovaného 

přeformátování všech okruhů Českého rozhlasu. Pro svůj návrh získal podporu 

tehdejšího generálního ředitele Vlastimila Ježka. Ježek  dokonce ke konci svého období 

v roce 1999 přizval hudebního publicistu Josefa Vlčka, aby navrhl formát nové stanice 

pro mladé. Zanedlouho nato ho však ve funkci generálního ředitele vystřídal nově 

zvolený Václav Kasík. Ten plán výstavby nového okruhu pro mladé nestanovil jako 

svou prioritu, a tak přestože už existoval i termín spuštění nové stanice, z realizace 

projektu sešlo. 

Ve chvíli, kdy se projektu začal věnovat, narazil na nedořešený a zcela zásadní 

problém nedostatku frekvencí. Původní záměr vytvořit celoplošnou stanici pro mladé 

musel zavrhnout a začalo se čekat na zavedení digitálního vysílání pro Prahu a okolí. 

Čas přišel až v roce 2005. Vedení vypsalo výběrové řízení na návrhy budoucí stanice 

pro mladé. Vítězný návrh pocházel od Ladislava Lindner-Kylara a hudební 

dramaturgyně Markéty Peškové. Ladislav Lindner-Kylar vedl už od roku 2000 projekt 

Radium, první internetové vysílání Českého rozhlasu, a v letech 2002–2004 také pořad 

na frekvencích Českého rozhlasu 6 – Rádio Svobodná Evropa. V roce 2005 začal tým 

pořadu Radium připravovat novou stanici pro mladé – Český rozhlas 4 – Radio Wave. 

Dne 30. listopadu 2005 odsouhlasila Rada Českého rozhlasu i programové schéma 

vysílání stanice. Radio Wave zahájilo svou činnost 13. ledna 2006 jako jedna ze stanic 

digitálního vysílání a zároveň mu byla díky rozhodnutí někdejšího ředitele Českého 

rozhlasu Václava Kasíka přidělena analogová rozhlasová frekvence 100,7 MHz 

z vysílače Cukrák ve Středočeském kraji. Programové zaměření Radia Wave mělo 
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poskytovat nabídku pro náročnější posluchače, kteří nebyli spokojeni s nabídkou 

komerčních stanic, s těžištěm v kvalitní hudební produkci.  

Z analogové frekvence 100,7 MHz z vysílače Cukrák ve Středočeském kraji 

původně vysílala regionální stanice Český rozhlas Region, Střední Čechy. Odebrání 

frekvence vysílače regionálního programu a její následné přidělení Radiu Wave 

otevřelo spor, který trval od února 2006 až do konce roku 2008. Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání na svém zasedání ve dnech 23.–25. ledna zahájila s Českým 

rozhlasem správní řízení pro možné porušení § 60, odst. 2, písm. e) zákona č. 231/2001 

Sb. a § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 484/1991 Sb. Podle RRTV jednak došlo k porušení 

podmínek listu technických parametrů, který ČRo ukládal za povinnost na frekvenci 

100,7 MHz provozovat vysílání stanice Region, Střední Čechy, druhá výtka RTTV 

se týkala obsahového zaměření Radia Wave a jeho neslučitelnosti s povahou vysílání 

regionální stanice. 1. března 2006 byl Český rozhlas vyzván k nápravě ve stanoveném 

termínu. Český rozhlas na základě znaleckého posudku, který si nechal vypracovat, 

zmíněnou frekvenci neuvolnil zpět stanici Region, načež mu Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání stanovila pokutu ve výši 1 000 000 Kč. Vedení Českého rozhlasu 

se ohradilo žalobou k Městskému soudu v Praze, který 14. prosince 2006 uznal 

stanovisko RRTV jako neplatné. Mimo jiné proto, že v zákoně o Českém rozhlase nebyl 

dostatečně definován pojem „regionální vysílání“ ve vztahu k jeho programové náplni.  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání po znovuprojednání celé kauzy zaslala 26. 

ledna 2007 Radě ČRo dopis, v němž žádala Radu ČRo o posouzení, zda odebráním 

frekvence 100,7 MHz stanici Region, Střední Čechy, nedošlo k porušení povinnosti 

Českého rozhlasu při plnění úkolů veřejné služby. Dne 28. února 2007 přijala Rada ČRo 

usnesení, v němž konstatovala, že využitím frekvence 100,7 MHz z vysílače Cukrák 

pro Radio Wave Český rozhlas skutečně nenaplňuje povinnost při plnění veřejné 

služby, protože došlo ke snížení pokrytí území Středočeského kraje programem stanice 

Region. Ačkoliv soud rozhodl, že Český rozhlas vysíláním Radia Wave na zmíněné 

frekvenci neporušuje zákon, Rada ČRo se sama začala zasazovat o navrácení frekvence 

stanici Region, Střední Čechy. Václav Kasík nabídl Radě ČRo v dokumentu, který 

obdržela 24. dubna 2007, čtyři eventuální východiska, v jejichž rámci by šlo analogové 

vysílání Radia Wave alespoň zčásti zachovat. Dne 28. května 2008 se nechala Rada 

ČRo opakovaně slyšet, že Radio Wave i nadále porušuje zákon o Českém rozhlase, 

a uložila řediteli Václavu Kasíkovi termín k nápravě do 31. srpna 2008. Ten již 
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nepodnikl žádné další kroky k záchraně analogového vysílání Radia Wave na frekvenci 

100,7 MHz, čímž bylo toto vysílání ve zmíněné datum ukončeno.   

Radio Wave pak krátce po svém stažení z analogového vysílání muselo čelit další 

kritice ze strany Rady ČRo.  

Mediální analytik Radek Vogl upozornil ve svém měsíčním hodnocení na obsah 

písně Swastika Eyes od skotské skupiny Primal Scream, jež byla odvysílána 5. září 

2008. Na základě špatného překladu textu písně Vogl vyvodil, že skupina Primal 

Scream propaguje fašismus a Radio Wave se vysíláním této písně dopouští přečinu. 

Rada ČRo se také vyjádřila s nelibostí k anglicky moderovaným pořadům na Radiu 

Wave (Friday Ripple a Worldwide), protože podle ní jejich charakter není primárně 

jazykově vzdělávací. Na jednání Rady ČRo konaném 23. října v Ostravě se posuzovala 

celková koncepce vysílání Radia Wave, přičemž se diskutovalo o tom, zda má podobně 

zaměřená stanice v takové formě a obsahu vůbec právo na život. Na podporu Radia 

Wave se nicméně ozývaly hlasy z řad veřejnosti a objevilo se mnoho komentářů 

v ostatních médiích, které stanoviska Rady ČRo odsuzovaly. Radní si nechali 

vypracovat další znalecké posudky textu písně Swastika Eyes, které Voglovo stanovisko 

o obsahové závadnosti písně vyvracely, řada z radních svůj postoj přehodnotila 

a tzv. kauza Radia Wave pomalu odezněla.  

Až s novým rokem 2009 se mohlo Radio Wave opět znovu začít soustředit 

především na svou programovou náplň. Rada Českého rozhlasu od té doby žádné další 

významné výtky vůči Radiu Wave nevznesla. Zároveň však ani rada ani vedení 

Českého rozhlasu doposud neotevřely problém, který učinil z Radia Wave pouze 

digitální stanici, a tím je nedostatek nebo nevhodné přerozdělení frekvencí. 
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Příloha č. 6: Medailony 

BUDIL, Ivo (* 1933–2007) – publicista, redaktor a popularizátor vědy. 

Vystudoval historii a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze. Do Čs. rozhlasu nastoupil 

roku 1955 na pozici redaktora vědy a techniky. Po srpnových událostech roku 1968 

však musel z rozhlasu odejít. Po celou dobu normalizace pak vykonával 

nekvalifikovanou práci. K práci rozhlasového redaktora se směl vrátit po listopadu roku 

1989. Od roku 1990 připravoval vědecko-populární pořad Meteor stanice Český rozhlas 

2 – Praha a vedl redakci vědy a techniky. [In Köpplová, Barbara a kol. 2003: 162, 

Rozhovory s Evou Budilovou 2012]. 

 

GEBRIAN, Adam (* 1980) – architekt, publicista, pedagog a propagátor architektury. 

Vystudoval Fakultu architektury Technické univerzity v Liberci a postgraduální 

program na Southern California Institute for Architecture v Los Angeles. Žil a pracoval 

v Paříži, Rotterdamu nebo Londýně. Nakonec se usídlil v Praze. Zde působí jako 

architekt, přednáší, píše články a moderuje pořady o architektuře (mezi nimi 

i pravidelný pořad Radia Wave Bourání). Vede také ateliér architektury na Technické 

univerzitě v Liberci. [Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-

ct24/osobnosti-na-ct24/78593-muj-plan-je-delat-veci-ktere-maji-smysl-rika-architekt-

adam-gebrian/]. 

 

HRADECKÝ, Václav (* 1949) – sociolog a kreslíř. 

Studoval sociologii, filozofii a psychologii. Pracuje jako vedoucí oddělení výzkumu 

a analytiky Českého rozhlasu. Vedle toho se věnuje kreslířské tvorbě. Je znám jako 

autor kresleného humoru v celé řadě periodik (Mladý svět, Vlasta, Reflex a další) a jako 

ilustrátor. [Zdroj: http://www.rozhlas.cz/hradec/pehacko/_zprava/sociolog-a-

karikaturista-phdr-vaclav-hradecky--1018758]. 

 

KOVÁŘÍK, Mirek (* 1934) – divadelník, publicista, redaktor, propagátor především 

mladé české poezie a pedagog. 

Je jednou ze zakladatelských osobností litvínovského divadla malých forem – Docela 

malého divadla. Po jeho rozpuštění se věnoval především propagaci moderní české 

poezie (prostřednictvím klubových večerů Zelené peří). V roce 1990 nastoupil 

do Čs. rozhlasu. Jako autor, moderátor a přednašeč působil na stanici Praha v pořadech 
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Dobré jitro, Zelené peří a Poetické nokturno. Vyučuje na Literární akademii Josefa 

Škvoreckého v Praze. [Zdroj: http://mirek-kovarik.kama.cz/]. 

 

LEDVINKOVÁ, Václava – slovesná dramaturgyně. 

Absolvovala teorii a dějiny kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Do Českého rozhlasu nastoupila v roce 1987. Začínala jako dramaturgyně pořadu 

Hajaja, k němuž postupně přibyly čtené pohádky, četba na pokračování, nedělní 

pohádky a rozhlasové hry. [Zdroj: http://www.rozhlas.cz/praha/osoby/_osoba/1087]. 

 

LINDNER-KYLAR, Ladislav – redaktor, mediální manažer a překladatel. 

Je absolventem Evangelické teologické fakulty v Praze. Do Českého rozhlasu nastoupil 

v roce 1996. Od roku 2000 vedl tým projektu Radium – pionýrské internetové vysílání 

Českého rozhlasu. V roce 2005 zvítězil jeho projekt nové stanice pro mladé Českého 

rozhlasu, který předkládali společně s dramaturgyní Markétou Peškovou. Se vznikem 

nové stanice Český rozhlas 4 – Radio Wave se stal jejím šéfredaktorem. V roce 2008 

však musel Radio Wave opustit kvůli porušení Kodexu Českého rozhlasu jedním 

z redaktorů. V současnosti žije v Německu. [Zdroj: 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/osoby/_zprava/322163]. 

 

MACHÁČEK, Jiří (* 1966) – herec, zpěvák a textař. 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Konzervatoř Jaroslava Ježka. 

Věnuje se převážně herectví –– na divadle i ve filmu. Ve své hudební skupině MIG 21 

navíc působí jako zpěvák a textař. Jako Dr. Vinnetou vystupoval po celou dobu 

existence Rádia Mama a později také na soukromé stanici Rádio Limonádový Joe. 

[Zdroj: http://www.divadlonajezerce.cz/Herec-34-Jiri-Machacek] 

 

MEDEK, Richard (* 1961) – český novinář a mediální manažer, bývalý generální 

ředitel Českého rozhlasu. 

Po studiích žurnalistiky vystřídal řadu novinářských a manažerských pozic v různých 

českých médiích (Český rozhlas, TV Nova, Radio Nová Alfa a Česká televize). V roce 

2004 se navrátil do Českého rozhlasu. Nastoupil jako ředitel stanic Regina a Region 

a později se stal programovým ředitelem. V roce 2009 byl zvolen generálním ředitelem 

Českého rozhlasu. Na tuto funkci však zakrátko rezignoval. [Zdroj: 
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http://www.radiotv.cz/p_radio/r_personalistika/bude-reditelem-cro-bobosikova-fricova-

nebo-medek/]. 

 

SAK, Petr (* 1945) – sociolog a pedagog. 

Je členem Masarykovy české sociologické společnosti a České pedagogické 

společnosti. Ve svých pracích se soustředí zejména na sociologické aspekty působení 

médií a nových technologií ve společnosti a na výzkum mládeže (viz publikace 

Proměny české mládeže, Mládež na křižovatce a další). Vyučuje jako externista 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. [Zdroj: 

http://www.muni.cz/ped/people/44077/cv?lang=cs]. 

 

VŠELICHA, Dušan – režisér, dramaturg a scenárista. 

Studoval žurnalistiku a Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze. 

Po studiích pracoval jako redaktor a dramaturg Čs. rozhlasu. V letech 1992–1995 vedl 

tvůrčí skupinu Rádio Mama v rámci Českého rozhlasu a v letech 1993–1995 také 

redakci zábavy stanice Praha. V roce 1996 založil vlastní soukromou stanici Rádio 

Limonádový Joe. V současnosti řídí firmu Joe PR. [Zdroj: http://www.joepr.cz/tym.asp, 

Ješutová a kol. 2003, Rozhovor s Dušanem Všelichou 2012]. 
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Příloha č. 7: Záznamy analyzovaných dílů pořadů Bourání a Přepadení – seznam 

skladeb 

1. Bourání s Alanem Zárubou (grafický designér) 

2. Bourání s Federico Díazem (výtvarný umělec) 

3. Bourání s Jiřím Schmidtem (publicista a teoretik) 

4. Bourání s Osamu Okamurou (architekt a publicista) 

5. Bourání se Svatoplukem Sládečkem (architekt) 

6. Přepadení – Agentura Šok 

 

[Zdroj: iRadio (1–5) a osobní archiv Dušana Všelichy (6)] 

Formát mp3 – DVD. 
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Příloha č. 8: Profily hostů pořadu Bourání 

OKAMURA, Osamu (* 1973, Tokio)  

Vystudoval Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze 

a Akademii výtvarných umění v Praze. Přednáší na téma japonské kultury a působí jako 

publicista. Je šéfredaktorem architektonického dvouměsíčníku Era 21. [Zdroj: 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/567678]. 

 

SLÁDEČEK, Svatopluk (* 1969) 

Vystudoval design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Působí jako architekt 

a vedoucí architektonické kanceláře New Work se sídlem v Brně. [Zdroj: 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/621506]. 

 

ZÁRUBA, Alan (* 1964) 

Absolvoval pražské České vysoké učení technické a London College of Printing. 

Od roku 1996 se věnuje grafickému designu, odborné publikační, kurátorské 

a nakladatelské činnosti. Přednáší na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a také 

jako hostující pedagog na univerzitách ve Zlíně, Londýně a Stuttgartu. Od roku 2007 

vykonává funkci art directora v Centru vizuální prezentace České televize. [Zdroj: 

http://www.proknihovnu.cz/kdo.html/ing-alan-zaruba-ma]. 

 

SCHMIDT, Jiří (* 1969) 

Absolvoval Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze 

a následně realizoval řadu architektonických projektů. Věnuje se teoretické práci 

o architektuře. Je autorem nové koncepce odborného časopisu o architektuře Architekt 

a spoluzakladatelem časopisu Koncept. [Zdroj: 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/bourani/_zprava/861844]. 

 

DÍAZ, Federico (*1971) 

Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. V současnosti se věnuje volné 

umělecké činnosti a působí také jako pedagog na pozici vedoucího ateliéru Supermédia 

na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ve svých uměleckých dílech se 

od počátku 90. let zaměřuje na kombinaci softwaru generujícího tvar a zvuků 

v prostoru. Jeho multimediální projekty a instalace se blíží uměleckému proudu 
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biomorfické95 architektury a tvorbě site-specific. Ve svých dílech rovněž klade důraz 

na  nterakci s divákem. V pozici renomovaného umělce vystavuje pravidelně v různých 

zemích světa. Jeho poslední významná instalace s názvem Outiside itself byla k vidění 

Benátském bienále na podzim roku 2011. [Zdroj: http://artlist.cz/?id=1962] 

 

                                                
95 Biomorfismus nebo také organický design je umělecké hnutí počátku 20. století. Objekty tohoto 
výtvarného směru se snažily přiblížit nepravidelným přírodním tvarům. V architektuře patří mezi známé 
představitele Španěl Antoni Gaudí nebo Rakušan Friedensreich Hundertwasser. 


