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Anotace  

Výchozím bodem této diplomové práce je historie kulturně-uměleckého 

rozhlasového vysílání v České republice. Jeho východiska a následné proměny, 

ze kterých se postupně vyprofilovala současná podoba ČRo 3 - Vltava.  

 Rozhlasovou stanici ČRo 3 - Vltava si tu představujeme jakožto kulturní 

instituci koexistující v rámci veřejnoprávních rozhlasů ostatních zemí Evropy. Zvláštní 

pozornost je přitom kladena zejména na vltavská specifika, na faktory zřejmé 

svébytnosti, kterou tato rozhlasová stanice zaujímá v české mediální krajině.    

   Opomenuta nezůstane ani její kulturní funkce, „kulturotvornost“, poslání 

v klimatu současné společnosti, faktická nezastupitelnost či výsady náročného publika. 

V jednotlivých oddílech jsou postupně představeni klíčoví tvůrci a pracovníci, kteří se 

na tváři ČRo 3 - Vltava podíleli a podílejí rozhodující měrou. 

 Tato diplomová práce vychází z historicko - kritické analýzy a analýzy forem. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

This thesis focuses on history of the cultural-artistic radio broadcast in the Czech 

Republic, its starting points and the subsequent changes that have gradually led to the 

current profiled form of CRo 3 - Vltava.  

The CRo 3 - Vltava radio station is presented here as a cultural institution 

coexisting in the framework of public radios of the other European countries. A special 

attention is paid, among others, to the Vltava’s specifics, aspects of the obvious 

peculiarity this radio station has within the Czech media landscape. 

Neither can I omit the radio’s cultural function of “culture-creativeness”, role in 

the climate of the current society, factual non-substitutability or privileges of the 

demanding audience. In the individual sections I present, one by one, the key authors 

and creators who have taken a crucial part in shaping the CRo 3 - Vltava radio station. 

The thesis is based on a historical-critical analysis and a form analysis. 
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Úvod 

Kulturní rozhlasové stanice najdeme uvnitř většiny veřejnoprávních rozhlasů 

v Evropě. Jejich profily jsou nicméně různorodé. Patří mezi ně rozhlasové okruhy, které 

jsou ve svém obsahu zaměřeny takřka výhradně na klasickou hudbu, a zrovna tak tu 

najdeme okruhy s širokým kulturním záběrem, jejichž vysílací schémata obsahují vedle 

vícero hudebních žánrů rovněž uměleckou slovesnou tvorbu, kulturní publicistiku aj. 

 Takto široce profilovaný okruh představuje i rozhlasová stanice ČRo 3 - Vltava, 

jejímž vývojem a současným postavením v české mediální krajině se zevrubněji zabývá 

následující diplomová práce.   

 Jak bylo zjištěno z provedených rešerší, tématika našeho kulturně-uměleckého 

rozhlasového vysílání bývá na akademické půdě neprávem opomíjena. Přitom právě 

tato oblast se v průběhu vývoje a následné konsolidaci po roce 1992 výraznou 

a nezaměnitelnou měrou zasazuje o kulturní identitu českého posluchače a v časech 

globálních proměn postmoderní reality, které neminuly ani starý kontinent, pečuje nejen 

o „zdravé kořeny“ tradic a mravů naší společnosti, jak je klasifikoval náš přední 

sociolog Jiří Přibáň,1 ale napomáhá rovněž k vlastní identifikaci v multikulturálním 

prostředí. 

  
 Úkolem této diplomové práce je vedle zviditelnění opomíjeného tématu v prvé 

řadě analytický pohled na vývoj, konsolidaci a současné postavení kulturně-uměleckého 

rozhlasu v české mediální krajině.  

 Vycházet můžeme z toho, že „kulturní tendence v Čs. rozhlase byly a jsou 

odrazem stavu a pojetí kultury ve společnosti.“ 2 Byl to právě rozhlas, a po přechodu 

na duální vysílání v 90. letech rozhlas veřejnoprávní služby, kde mohly být nejlépe 

reflektovány všechny oblasti kultury, rozličné žánry a umělecké směry, které se vyvíjely 

a dále vyvíjejí kontinuálně, vzájemně se mísí nebo segmentují a tak či onak rezonují 

v rámci měnícího se společensko-politického klimatu.  

 Aby však tohle mohlo být dobře uskutečněno, je proto nezbytně nutné separovat 

kulturní funkci od funkce ryze zábavní, jež bývá výrazně konzumní a manipulační. 

                                                 
1 PŘIBÁŇ, Jiří. Jací můžeme být? Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, str. 49-51. ISBN 80-86429-
30-X.. 
2 JEŠUTOVÁ, Eva. Kulturní tendence v rozhlasovém vysílání. In Svět rozhlasu, č. 20. Praha: Český 
rozhlas, 2008, str. 15. ISSN 1213-3817. 
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Daný požadavek nejlépe zajišťuje právě existence samostatného kulturně-uměleckého 

rozhlasového okruhu určeného náročnému posluchači.  

  

Obsah této práce má tedy akcentovat veškerý přínos ČRo 3 - Vltava, který vede 

k estetické a kulturní sebereflexi čelící kontrapunktu vyprázdněného obsahu komerčních 

médií, jímž je naplňována podstatná část volného času většiny společnosti. 

Kvantitativní deficit vltavského publika je tu relativizován obsahovou kvalitou 

vysílání, její vysokou kulturností a významem. Lze hovořit o určitém kulturním klimatu, 

které se v této společnosti daří právě i díky vysílaným obsahům kulturní rozhlasové 

stanice zdárně udržovat, pěstovat a rozvíjet. Sice jen v omezeném rozsahu, nicméně 

i toto výrazně přispívá např. k argumentaci, proč by se měla podporovat, chránit 

a rozvíjet média veřejné služby. 1 

 Jejich obhajoba vychází rovněž z faktu, že existence kulturní veřejnoprávní 

rozhlasové stanice - která může být v budoucnosti ohrožena, neboť v tekoucí době (viz 

predikace Zygmunta Baumana) dokáže oslovit pouze omezený okruh publik - svým 

výjimečným a jedinečným způsobem podporuje a živí jádro kulturní identity dnes tolik 

spletité a neukotvené společnosti.       

 

Struktura této diplomové práce je postavena na pochopení nutnosti poznání 

dějinných pravd, tradic, událostí a transformací, poněvadž jedině prizmatem dějinného 

vědomí můžeme dobře klasifikovat i současnost. Vycházíme při tom z historicko-

kritické analýzy, jejímž cílem je pochopení nejen vltavských obsahů, ale celé stanice 

ČRo 3 - Vltava jakožto samostatné kulturní instituce. Nezkoumáme tedy výhradně 

obsahy konkrétních pořadů, nýbrž se zabýváme obsahy a typy pořadů v rámci 

vysílacího schématu a jeho případných proměn.  

 

Vltavský program nacházíme v kontextu kulturně-uměleckého éteru, jenž je 

otevřen vedle klasické hudby, jazzu a okrajových nearteficiálních hudebních žánrů 

taktéž pro nejširší spektrum slovesně uměleckých pořadů, dramat, rozhlasových 

dokumentů, kulturních zpravodajství a kulturní publicistiky v  jejím rozsáhlém a dnes 

nelehko definovatelném obsahu.   

                                                 
1  JIRÁK, Jan. Situace na mediální scéně; z rozhovoru, který vedl Jan Vedral. Svět rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2009, č. 21, str. 11. ISSN 1213-3817. 
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Opomíjena přitom nezůstane ani specifičnost vltavského publika, které se rovněž 

proměňuje a jehož segmenty spějí k postupné univerzálnosti. Až by se dalo říct, 

že v jistých směrech toto publikum tvoří jako kdyby komunitu, která se ovšem vedle 

vysokých nároků na kulturnost vyznačuje též silnou individuální emancipací.  

 

Kultura a umění jsou oblasti srozumění, a to nejlépe a nejsnáze přijímané. 

Význam této diplomové práce má být i určitým podtržením takovéto teze, z níž mimo 

jiné vyplývá, že ve „společnosti vědění, která není nijak chytrá,“ 1 jak současné 

společenství klasifikoval rakouský filozof Konrad Paul Liessmann, to mohou být právě 

ony atributy obsažené v umění a v kulturních komunikátech, jež osvobozují lidskou 

moudrost, v ní zakotvený rozum, zdravý úsudek a další lidské cnosti.  

Kulturálnost rozhlasové stanice ČRo 3 - Vltava je právě v takovéto optice zcela 

nepopíratelná a nezastupitelná coby prostředek vedoucí k sebepoznání a k pochopení 

vlastní identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2008, str. 22. ISBN 978-80-200-
1677-5. 
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1 Historie a proměny Vltavy 

Umělecká tvorba provází rozhlasové vysílání od jeho počátků v 20. letech 

dvacátého století. Čili ji nelze plně vázat ke zrodu kulturní rozhlasové stanice, která 

u nás jako taková zahájila činnost v 60. letech a jejímuž vzniku v roce 1964 výrazně 

dopomohly nejenom uvolňující se společenská atmosféra, nýbrž i nové technologie, 

zejména kvalitní radiový přenos na velmi krátkých vlnách (VKV), díky němuž bylo 

možno uskutečnit stereofonní vysílání.  

Tehdejší Československo II (na Vltavu přejmenované 14. 9. 1971) se profilovalo 

coby stanice určená pro náročnější posluchače. Kulturní publicistika ustoupila 

od politických cílů a zeširoka se upínala k otázkám obecně lidským bez ohledu 

na situační působiště. Četné domácí a zahraniční kulturní události byly vysílány 

v přímých přenosech a neobyčejnou renesancí prošla obzvláště rozhlasová dramatická 

tvorba. Autoři jako Aškenazy, Topol, Havel, Ludvík Kundera a jiní ji výtečně usadili 

do umělecko-avantgardního rámce a režiséři J. Horčička, J. Červinka, J. Henke, kteří 

t. č. natáčeli též v západoevropských rozhlasech, přivedli českou rozhlasovou hru mezi 

absolutní evropskou špičku.    

V době normalizace pak bylo kulturní vysílání výrazně ideologizováno. Řada 

rozhlasových pracovníků i autorů musela rozhlas opustit a potud již rozsáhlé tematické 

oblasti byly buďto plně tabuizovány nebo se alespoň prudce zúžily. Vysokou úroveň si 

ovšem nadále udržela produkce klasických literárních děl, ať už četba či jejich 

dramatizace. Vznikaly literární pásma a cykly jako Četba na pokračování, Schůzky 

s literaturou či Stránky na dobrou noc, které najdeme i v aktuálních vysílacích 

schématech Vltavy. Svoji nezvratnou úlohu, nejen kulturní, plnil v 70. a 80. letech 

velice populární stereofonní blok 3 x 60, a to stereo, zrovna jako hudební pořad Větrník 

zprostředkovávající české mládeži hudební trendy západního světa.     

Po roce 1989 se stanice Vltava opětovně konstituovala jako kulturní rádio 

s programem určeným pro náročného posluchače. Základ dnešní tváře získala v roce 

1992, kdy dochází k přechodu ze systému hlavních redakcí na systém programových 

okruhů. Nově se tu též profilovala především kulturní publicistika. Vznikají nové 

projekty, za kterými stojí redaktoři Blanka Stárková a Jiří Kamen. „Východiskem 

a tvarovým předobrazem těchto projektů se stává pořad Víkendová příloha, který 
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kombinuje prvky živého vysílání se záznamem a užívá téměř všechny rozhlasové žánry 

s akcentem na publicistické postupy.“ 1 

 

Nové vysílací schéma Vltavy vycházelo z osvědčených programových nabídek 

západoevropských kulturních stanic, nicméně její elementární pojetí dosud oscilovalo 

mezi dvěma charakteristickými pojmy: kulturou a uměním. K definitivní orientaci 

stanice přispěl až sociologický průzkum z roku 1995, který zcela výjimečně promluvil 

do povahy vysílací. ČRo 3 - Vltava se tu definitivně stabilizuje a záhy získává pověst 

vysoce profesionálního média. 

„Specializace, potřeba soustředěného poslechu a někdy i jistá náročnost 

programu má ovšem svůj rub v omezené sledovanosti. Ta zůstává naším největším 

problémem. Zde bezpochyby nezbývá než pokračovat v úsilí o přirozené, obecně 

srozumitelné, poutavé a novinářsky vynalézavé podání pořadů i jejich uvádění. 

Obrovské rozdíly v hodnocení stanice mezi jejími posluchači a těmi, kdo ji 

neposlouchají, však nasvědčují, že ji široká veřejnost pravděpodobně nezná takovou, 

jaká skutečně je.“ 2   

 

 

1.1 Vysílací diferenciace a vnik kulturní stanice 

1.1.1 Na počátku bylo umění a vysoká kultivovanost 

Počátky rozhlasového vysílání ve 20. letech dvacátého století zapadly do doby, 

kdy byla díky demokraticky uvolněnému ovzduší započata nová epocha české kultury. 

Oblasti vzdělávání a kulturní osvěty byly vnímány jako zcela nezbytné postuláty 

dalšího, nejen společenského rozvoje.  

Ne náhodou proto zahájil otec českých hlasatelů, t. č. renomovaný recitátor 

Adolf Dobrovolný, své hlasatelské působení v Radiožurnálu přednesem Sládkovy básně 

Rodná mluva.  Přičemž vedle rodícího se literárního programu byl projev uměleckosti 

spatřován především v hudební složce vysílání. Hlavní jádro programů sestávalo 

                                                 
1  JEŠUTOVÁ, Eva, et al. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. str. 450. ISBN 80-
86762-00-9. 
2  KNITL, Oldřich. Šéfredaktor ČRo 3 - Vltava. Ročenka Českého rozhlasu 1997. Praha, 1997, s. str. 10. 
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z uměleckých koncertů vážné hudby. „Nešlo tedy o jakoukoliv hudbu, ale téměř 

výhradně o hudbu vážnou nejvyšší umělecké úrovně.“ 1 

Kulturní funkce byla vnímána jako kulturní poslání, ovšem široké pojetí tohoto 

pojmu vedlo k prvním rozporům. ´Všemocná funkce umění´ byla napadána obzvláště 

ze strany rychle se kupícího publika, které volalo po rozhlase „pro všechny“. A tedy 

nezbylo než rodící se mase postupně ustupovat. Program pak přirozeně směřoval 

k tematizaci a první tvůrci rozhlasových pořadů počali sázet na popularitu 

renomovaných herců, divadelních zpěváků a hudebních těles složených nejčastěji 

ze členů České filharmonie stojících rovněž u zrodu prvního rozhlasového orchestru. 

Ze současného vltavského pohledu je mimochodem zajímavé, že dodnes 

oblíbený dopolední koncert Matiné, jehož průvodcem bývá obvykle mediálně známá 

a populární osobnost z uměleckých oblastí, nacházíme již na programové skladbě 

Radiožurnálu z roku 1926.   

      

 K vysoké kultivovanosti první etapy kulturního rozhlasového vysílání 

v Československu přispělo nepochybně i celkové klima první republiky.  Tedy nejenom 

první rozhlasoví tvůrci, ale zejména osobnosti, jež rozhlas jako médium namnoze 

využívaly a jež tuto dobu přímo symbolicky charakterizují. Za všechny připomeňme 

historika Josefa Pekaře, prezidenta T. G. Masaryka, kritika F. X. Šaldu, germanistu 

Otokara Fischera či Karla Čapka. Mluveným slovem v rozhlase se zabýval iniciátor 

Pražského lingvistického kroužku profesor Vilém Mathesius. Podle Milana Kundery to 

byli právě oni, „kteří v závratně krátké době pozvedli poprvé od dob Komenského 

českou kulturu ve vší její svébytnosti.“ 2 

A tedy nejenom umělecká hudba, nýbrž i vysoce kultivovaná mluva, literatura 

ve všech podobách a ryze míněné kontemplace pečetily první etapu rozhlasového 

vysílání v Československu, kterou uťala až nacistická okupace.  

 

 

 

 

                                                 
1  JEŠUTOVÁ, Eva, et al. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. str. 42. ISBN 80-
86762-00-9. 
2  IV. Sjezd Svazu československých spisovatelů - protokol. Čs. spisovatel, Praha 1968. 
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1.1.2 Směřování k umělecké formě 

„Již technika sama usiluje o určitou uměleckou formu,“ 1 říká Walter Benjamin, 

kritický filosof frankfurtské školy, literární vědec a mimoto i tvůrce rozhlasových her. 

Znamená to, že s rozvojem techniky vznikají obvykle i nové umělecké formy, které pak 

lehčeji dosahují požadovaných účinků.  

V případě rozhlasu došlo záhy po jeho vzniku k přechodu od pouhé reprodukce 

k produkci. Pro další vývoj kulturní či umělecké stanice byla tohle naprosto zásadní věc.   

V 30. letech se zrodila rozhlasová hra jakožto „klíčový a nejdůležitější útvar 

rozhlasového slovesného umění. Neomezována konkrétním divadelním prostorem, 

kulisami a rekvizitami si vytvořila svůj svébytný, členitý svět s nejrůznějšími podobami 

a variantami (např. hry reportážní, ´modelové´, stylizovaně lyrické, reflexivně 

psychologické, z hlediska vnější optiky druhy sahající od introvertně monologických 

útvarů až třeba po monumentalizující hry oratorního typu)“ 2.  

Důsledkem toho, že původní rozhlasová hra zdárně překonala všechna úskalí, 

jež dosud provázely přenosy z činoherních představení, a rychle se přizpůsobila 

rozhlasové svébytnosti, rozšířit se tak mohl vysílací čas určený i pořadům jí podobným. 

Umělecké slovo dostálo vážnosti hudby a přirozené vyústění v mixážích slovesného 

dramatického programu s hudebním počalo vyžadovat náročnější režijní práci. Režisér 

se stává hlavním činitelem rozhlasové práce, jehož poslání kromě toho, že dokáže umně 

skloubit onu uměleckou hodnotu původního textu s profesionalitou herců, spočívá též 

v bezpodmínečném a plném docenění možností i nezbytností rozhlasového sdělování. 

Vlastně je to nejvíce on, kdo s konečnou platností rozhoduje, nakolik je či není vysílaný 

pořad ´uměním´. Potažmo právě v rozhlase více než kde jinde pečetí režisér podobu 

vysílání svým citem, intuicí a řemeslnou dovedností. Na něm záleží, nakolik se mu 

podaří vtisknout pořadu vlastního ducha, jenž by oplýval pomyslnou aurou a jenž si tak 

dokáže porozumět s posluchačem. Neboť teprve až setkání dvou ryze lidských 

a svébytných spiritualis může zpětně dekorovat původní zdroj, čili v našem to případě 

rozhlasový pořad, oním nejistým cejchem, který nazýváme uměním.  

S novou kvalitou rozhlasové dramaturgie a s nabídnutým využitím rozhlasové 

specifiky se tedy postupně rodily náročnější rozhlasové kompozice či koláže uvádějící 

                                                 
1 BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. Umělecké dílo ve věku své technické 
reprodukovatelnosti, str. 45. 
2  MATYS, Rudolf. Literárně dramatické žánry: Rozhlasová hra. In Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: 
Literární akademie, 2006. str. 84. ISBN 80-86877-04-3. 
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v prvé řadě literární texty, poezie a prózy. Jejich dialogizace a dramatizace však často 

ubírala na vysokých nárocích, které jsou na ´neviditelné´ interprety kladeny, 

a dramatického účinku tak bývalo lépe dosahováno na plochách vystavěných 

z nedramatických celků.  

Chronickým znakem těchto nově tvořených kulturních pořadů, při jejich náhlém 

nárůstu, byla zřejmá nevyváženost kvality. Zejména té ryze umělecké, která byla znovu 

a silně akcentována. Sám rozhlas měl plnit roli jistého arbitra, který neodkrývá toliko 

jen krásu lidského hlasu, ale zrovna tak dobře objevuje všechny jeho nedostatky, 

nepřesnosti či pouhé nečistoty.         

O využití techniky v umění nepolemizovali pouze zástupci frankfurtské kritické 

školy a jejich souputníci - němečtí teoretikové rozhlasové hry, kteří proklamovali, 

že Hörspiel má blíže k literatuře epické a lyrické než k dramatu. K analogickým 

názorům docházeli rovněž tvůrci našeho rozhlasu. Na problém rozhlasového tvaru 

upozorňovala třebas i tehdejší autorka rozhlasových her a rozhlasová publicistka Olga 

Srbová v publikaci z roku 1941 Rozhlas a slovesnost. Totiž že rozhlas a film jsou 

umění, která „pracují se strojem a jsou nedávného data, a proto by se neměla snažit 

přizpůsobit se těm, která tu byla již dříve - obrazu a divadlu“ 1.    

 

Rozhlas byl předně považován za svébytné umělecké médium, a to i přesto, 

že zdaleka neplnil pouze osvětovou a umělecko-kulturní funkci, jež s rostoucím časem 

vytěsňovala z vysílání zejména funkce politicko-výchovná. Ponížení kulturních statků 

ve zboží nebylo dosud tak výrazné jako v poslední třetině dvacátého století a svůj 

nemalý vliv na rozhlasového posluchače měl mj. i tón naší ambiciózní a národním 

svědomím glorifikované avantgardy vycházející z Teigova manifestu poetismu. A právě 

na něm pak vyrostla odborná rozhlasová kritika. Z dnešní optiky kritika nebývalého 

a nadčasového významu, v čele s Jiřím Frejkou, Bernardem Kosinerem, Jindřichem 

Vodákem či Milošem Weingartem, zabývající se kulturou rozhlasové slovesnosti, její 

estetikou a vlivem na percepční vkus. Ten je podle nich variabilní a jeho průměr určuje 

prokazatelná úroveň vysílaných pořadů. Nebo obráceně, „že orientace na 

permanentního průměrného posluchače znamená permanentní vysílání průměrných 

                                                 
1  SRBOVÁ, Olga. Rozhlas a slovesnost. Edice: Pro život; sv. 23. Vyšehrad: Praha, 1941. 32 s. 
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pořadů“ 1. Což jako by teprv předvídalo budoucí rozhlasové trendy, které nechají projít 

jistou metamorfózou i vlastní pojem umění.  

Směřování k umělecké formě tady vyvěralo přímo z rozhlasové tradice a ony 

selské, jen ztěžka zodpověditelné otázky - typu: cože to vlastně je umění, jeho výška, 

kde začíná a končí umělecké kvalita - byly dosud konturovány nesrovnatelně lépe, než 

tomu bylo posléze vlivem daleko masovější reprodukovatelnosti a kulturně-revoluční 

progrese.  

 

Zásadní vzory, k nimž se domácí kulturní rozhlasové vysílání upínalo, hledejme 

zejména ve vysílacích schématech britského rozhlasu BBC kladoucího si za cíl nejenom 

´informovat a bavit´, ale obzvláště ´vychovávat´. Kulturní úloze tohoto nadnárodně 

významného média byla přikládána v prvé řadě východiska estetická, jež postupně 

rostla s věhlasem Promenade Concerts, tzv. Proms, promenádních koncertů klasické 

hudby řízených BBC a prováděných Symfonickým orchestrem BBC vzniknuvším již 

ve druhé vysílací dekádě ve 30. letech. 

Ostatně byla to stále hudba, co tvořilo podstatu rozhlasového vysílání, 

a s rostoucím počtem posluchačů stoupaly přirozeně požadavky na její nabídku. 

„Velkými událostmi se stávaly přenosy významných koncertů a festivalových programů 

(zvláště ze Salcburku a Bayreuthu), stejně jako domácí koncerty vysílané za hranice.“ 2 

Ač právě i tohle podněcovalo nevoli části korespondujícího obecenstva, jež ony zřetelné 

preference vážné hudby tvrdě kritizovalo. Bylo zaděláno na mnohaletý problém, který 

mohl výrazně řešit až teprve vznik samostatných kulturních stanic.    

Polemiku o potřebě a přemíře umění, jejíž podstatou byla v prvém sledu hudba, 

odrážel již prvorepublikový tisk. Například národně sociální list A-Zet brojil proti 

upřednostňování umění a agitoval pro tzv. lidový program v Československém rozhlase. 

„Při pozorném sledování tohoto novinářského boje však poznáváme, že v boji A-Zetu 

za lidovost je velmi vážné nebezpečí, že bude vybojována s lidovostí i nekvalitnost 

a že v boji proti přemíře dobré vážné hudby bude kvalitní hudba vůbec zatlačena 

do pozadí,“ 3 ohrazovali se tehdejší zastánci nejvyššího umění.   

                                                 
1  JEŠUTOVÁ, Eva, et al. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. str. 134. ISBN 80-
86762-00-9. 
2  JEŠUTOVÁ, Eva, et al. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. str. 137. ISBN 80-
86762-00-9. 
3  ŽÁK, Ladislav. Ticho a hluk neboli Lidový program rozhlasu. In Družstevní práce, roč. 4., 1936-1937. 
str. 222-223. 
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Slovesné umění bylo v těchto ostrých sporech víceméně upozaděno, a to i z toho 

důvodu, že na rozdíl od tvůrců a interpretů vážné hudby zdaleka ne všichni renomovaní 

spisovatelé a mistři slovesnosti přijímali rozhlas jako relevantního šiřitele kulturních 

hodnot. Drahný čas tu totiž přetrvávala obava a pocit povrchnosti okamžiku při slovesně 

dramatickém přenosu, který pak okupační propaganda a následná léta budovatelská 

ještě umocnily.  

Přišla 50. léta a ideologicky podmíněný akcent byl kladen výhradně na díla 

klasického repertoáru vycházející z tradic národní kultury. Jediný přínos navzdory 

veškerým negativům je možno nacházet právě v oné realizaci řady klasických děl české 

i světové literatury a dramatiky. Jisté umělecké tendence tedy zůstaly preferovány i při 

všeobecném úpadku rozhlasové tvorby v časech první fáze socialistického realismu.  

 

 

1.1.3 Československo II v časech rozhlasové renesance  

Výrazný milník kulturního a uměleckého rozhlasového vysílání byl vztyčen 

v 60. letech, s nimiž je spojena poslední etapa vzniku samostatných kulturních stanic. 

Názory na příčiny této vysílací diferenciace jsou ovšem různé, leckdy bezmála 

protikladné.  

Naše socialistická společnost se toho času počala jakoby samovolně 

demokratizovat a s tím se postupně osvobozovala i umělecká tvorba. Z uvolnění 

doutnala euforie a vznik samostatného kulturního vysílání se jevil jako zcela přirozené 

a nezbytné vyústění navozené situace. A to bez pádnějších ohledů na to, že samostatné 

kulturní stanice vznikaly zároveň i v pluralitním světě, kde se rádia při překotném 

nárůstu hudebních žánrů postupně formátovala.   

Funkce kulturní stanice byla v socialistické společnosti viděna poněkud odlišnou 

optikou než např. ve Velké Británii, kde se samostatný kulturní okruh BBC konstituoval 

již od roku 1946. Potažmo ani komerce a kultura coby zboží nezatěžovaly naši centrálně 

řízenou společnost, kterou více než podbízivost ubíjela ideologická propaganda.  

Lišilo se nejen publikum, ale i psychologická povaha umělců, a že hudba svým 

způsobem „rebeluje proti konvenčnímu časovému řádu a že tak v každém případě 
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uspořádání hudebního času dává prostor silně divergujícím řešením“,1 to při 

všeobecném nadšení reflektoval jen málokdo.  

 

Kulturní rozhlasová stanice Československo II se po svém vzniku 3. července 

1961 koncipovala jako stanice, která je určena spíše náročnějšímu posluchači s úzce 

specializovanými zájmy. Od prosince 1964 vysílala s rozsahem VKV a její výsostnou 

úroveň měly akcentovat nejnovější technologie, k jejichž vrcholu patřil stereofonní 

poslech. Z oficiálních kruhů to vyznělo dokonce až tak, že nikoli osobitá tvorba 

a úroveň arte factus, nýbrž technika a rostoucí možnosti radiového přenosu jsou tím, 

co se nabízí. Rozhlasoví tvůrci však tyto futuristické intence socialistického 

establishmentu suverénně překročili.    

S Československem II se do rozhlasového vysílání vrátily též přímé kulturní 

přenosy, díky přenosové technice však již podstatně kvalitnější než ty ve 30. letech, 

a ve svobodně koncipovaném pořadu Schůzky s literaturou dostávali příležitost mladí 

nebo dříve potlačovaní a zneuznávaní tvůrci. Výraznou hybatelkou tohoto nového 

vysílání se stala energetická vedoucí Hlavní redakce programových okruhů Dagmar 

Maxová, která tu iniciovala výrobu nových kulturních pořadů. „V Hlavní redakci 

literárně dramatické (HRLD) převládla orientace na autory a témata nezabývající se 

problémy socialismu a jeho budování, ale spíše obecné problémy člověka. Důraz se 

přenesl na estetická hlediska tvorby,“ 2 usuzuje Eva Ješutová ve svém referátu 

ze semináře Sdružení pro rozhlasovou tvorbu v r. 2008.  

Avšak nejsou to zdaleka jen hlediska estetická, co naši renesanci kulturního 

rozhlasu 60. let charakterizuje. Důležitý podíl kulturní funkce je tu zaměřen 

na revitalizaci kulturních a uměleckých hodnot, v předchozí dekádě komunistickým 

režimem notně přidušených. Novým slovesným pořadům nechyběla různě 

metaforizovaná angažovanost, jež komentovala dobové symptomy, a z dosud 

kolektivizované hladiny vystupovaly výrazné individuality, které posléze zásadně 

ovlivnily kulturně-umělecký vývoj ve druhé půli 20. století. Arnošt Lustig, Milan 

Kundera, Václav Havel, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout a řada dalších, jejichž 

angažovanost pak nejhřmotněji rezonovala 27. - 29. června 1967 na onom památném 

IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů. V  rozhlasovém kulturním 

                                                 
1  ADORNO, Theodor W. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997, str. 38. ISBN 80-902205-4-1. 
2 JEŠUTOVÁ, Eva. Kulturní tendence v rozhlasovém vysílání: Renesance rozhlasu. In Svět rozhlasu, č. 
20. Praha: Český rozhlas, 2008, str. 22. ISSN 1213-3817. 
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zpravodajství mohla být v pozitivním slova smyslu slyšet zavržená jména literárních 

teoretiků a básníků: prof. V. Černého, J. Palivce, J. Chalupeckého, J. Patočky či 

B. Reynka, jakož i jména symbolizující západní kulturu a vědu. Ostatně i v  HRLD 

získávali výrazný prostor rozhlasoví tvůrci těmto ´znovuvzkříšeným´ všemožně blízcí. 

Např. žák profesora Václava Černého Václav Cibula spoluvytvářel literární cykly 

Antická knihovna a Etická knihovna, Rozhlasové dokumenty a tehdy velice oblíbený 

pořad Třiatřicet otázek pro... .  

Mimo všechny aspekty kulturní funkce počal v tomto období kulturně-umělecký 

rozhlas zásadně plnit rovněž funkci sociální. Liberálnější formy i obsahy pořadů 

přispěly k výraznému nárůstu posluchačské odezvy, která se vyznačovala určitou 

homogenitou. Potřeba demokratizace jako by na chvíli slučovala různé politicko-

filozofické náhledy v jeden jediný, docházelo k vysoké společenské interakci a rozhlas 

tu kupodivu posiloval i navzdory televizní revoluci. Zdá se, že svoji sociální funkci 

naplňoval více než kdy jindy, dokonce se mu výtečně dařilo šířit okrajové a alternativní 

umělecké proudy, jejichž percepce byla až nezvykle široká a výjimečně přirozená. Šlo 

nejvíce o směry surrealismu, dadaismu a poetismu, které se prve nevešly 

do budovatelského rámce socialistického realismu, jakož i o existenciální či absurdní 

dramatiku vycházející z avantgardy. S její náročnou poetikou se nejzdárněji vyrovnával 

Josef Henke.        

 

Rozhlasový režisér a scenárista Josef Henke, který se s Jiřím Horčičkou dělí 

o otcovství naší moderní rozhlasové režie, ovlivnil naši rozhlasovou dramatiku zcela 

zásadně. Rozhlasová renesance 60. let je jeho uměleckou a ryze lidskou autoritou 

jakoby prostoupena. Ba byl to právě on, kdo do Československého rozhlasu přivádí 

i taková jména jako Beckett, Kafka, Dürrenmatt, Bergman či Exupéry a kdo s jejich 

texty pracuje do posledního detailu. „Henke tu stojí v první řadě těch, kdož definitivně 

překračují hranici ilustrativního ´zvukového divadla´ ke komorním rentgenogramům 

lidských podstat. Uzpůsobuje všechny vnitřní složky rozhlasového výrazu (diferenciaci 

akustických prostorů, zvukový a hudební plán a především rozhlasové mikrofonové 

herectví) tomu, aby byly schopny vnímat vnitřní otisky, přenášet neopakovatelné 

vyzařování zaujaté chvíle až k posluchačům, bez ztráty výchozí energie. (...) Ví, co mu 

může nabídnout technika koláže, ale je-li třeba, je i naprosto neexhibičně úsporný, staví 

účin na mikroskopických detailech, otevírá nové dimenze v možnostech herectví 
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(Z. Štěpánek, K. Höger aj.) na základě dlouhodobě vytvářeného společného 

´ozvučeného pole´.“ 1  

Jak se později ukazuje, slovesně-dramatické realizace 60. let předběhly svoji 

dobu a jejich reprízovatelnost nijak neomezuje ani ubíhající čas. Do svého 

´vykádrovaní´, kdy už nestačil převzít státní cenu za rok 1969, zastával Henke ve vedení 

rozhlasu funkci vedoucího režiséra a výrazně přispěl k dovršení nejvyšší prestiže české 

umělecké radiofonie v zahraničí, kde se zejména prostřednictvím tvorby Jiřího Horčičky 

prosadila v cizojazyčných verzích a v podání českých herců i původní česká literatura. 

Kromě německých studií se texty českých a slovenských autorů realizovaly též 

v Maďarsku, ve Finsku, v Jugoslávii či v Sovětském svazu.  

 

Nová umělecká estetika s požadavky uvědomělé konstruktivní tvorby 

signifikovala nejen Československo II, ale svým nemalým dílem se na tvorbě 

slovesných uměleckých pořadů podílela i některá studia krajská. A nejenom 

to brněnské, ve kterém se v 60. letech postupně prostřídali dnes již proslulí básníci 

a literáti Jan Skácel, Ludvík Kundera, Antonín Přidal, Milan Uhde, Květa Legátová atd., 

ale například v Liberci pracovalo v šedesátém osmém roce tzv. Experimentální studio, 

v němž pak v roce 1969 coby reakci na srpnové události předešlého roku a na smrt Jana 

Palacha natočil Václav Havel onu neobvyklou a unikátní koláž Čechy krásné, Čechy 

mé.  

Rozhlasová slovesná tvorba ve všech těchto případech nepodněcuje otázky 

zabývající se mírou kvality umění, ty jako by rázem přestaly být na pořadu dne. Umění 

tu totiž není dále chápáno jako doslovné arte faktum, tedy to, co je s estetickou 

a řemeslnou dovedností uměle vytvořeno, nýbrž je vnímáno jako cosi vyvěrajícího 

z vnitřních labyrintů člověka. Jeho nalezené touhy a estetické potřeby či vykvašené 

reflexe z porůznu nabytých zkušeností pak veskrze gravitují na ose mezi vědomím 

a podvědomím a východiskem se stává cesta za nefalšovanou identitou, která přitom 

nevylučuje společenskou participaci a angažovanost.       

 

 Obdobnou revolucí prochází toho času i vysílání hudební. Hudební formát 

Československa II se nezakonzervoval pouze na hudbu vážnou, klasickou, ale postupně 

dostávala ve vysílání prostor i hudba populární, která byla dosud jasně vyhraněna vůči 

                                                 
1  MATYS, Rudolf. O rozhlasové režijní práci Josefa Henkeho:  In Sborník z tvůrčích akcí. Praha: 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2004,  str. 20 - 21. 
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tvořícímu se mainstreamu. V našem případě se nejednalo pouze o jazz. Nevšednímu 

zájmu se těšila zejména hitparáda Jiřího Černého 12 na houpačce, v níž byla pravidelně 

představována i tabuizovaná produkce západní provenience.      

 Přijetí této ´moderní´ hudby socialistickou kulturní stanicí mělo ovšem své 

pádné příčiny. Jelikož se světová hudební produkce 60. let., kdy došlo k narušení 

konvenčního časového řádu, vyznačovala okázalou rozervaností, jež podle Adorna dává 

takovéto moderně „pečeť pravosti a exploze je jednou z jejích invariant“ 1, nebylo pak 

v silách právě reformované společnosti tyto vrchovaté kulturně-revoluční tendence 

zcela eliminovat. Ostatně co jiného nežli kulturní médium, které je vyhrazeno 

pro náročné posluchače s úzce specializovanými zájmy, mohlo poskytnout této rádoby 

jepičí alternativě jakýs takýs prostor.    

 

 Povrchně můžeme konstatovat, že renesanci kulturního rozhlasového vysílání 

v Československu v letech 1959-1968 necharakterizoval spor o orientaci mezi 

všeobecnou kulturou a čistým uměním, ale že jistý názorový střet, který přese všechno 

uvolnění přeci jen přetrvával, vedli zastánci demokratizace poměrů proti ortodoxním 

dogmatikům prosovětské socialistické linie, kteří následnou okupaci spojeneckými 

vojsky přivítali jako jediné možné východisko.   

 

 

1.2 Vysílá Vltava 

1.2.1 S paradoxním dědictvím  

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy došlo k rozhlasovému otřesu, personálnímu 

i vysílacímu. Československý rozhlas byl do čtyř let zkonsolidován v pěti vysílacích 

okruzích, z nichž ten kulturně-umělecký se ohlásil v éteru 4. září 1972 novou znělkou 

ze Smetanovy symfonické básně Vltava. Přitom ti ´nevykádrovaní´ a „slušní 

zaměstnanci rozhlasu,“ jak na své kolegy vzpomíná Rudolf Matys, ucítili za tím jistý 

politický závan. Třebaže nikdy nebylo a dodnes není potvrzeno, že by měl název 

Vltava, který stanice dostala, skutečně svůj jinotajný původ v oné nechvalně proslulé 

propagandistické vysílačce, jež po událostech v srpnu 1968 prostřednictvím 

                                                 
1  ADORNO, Theodor W. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997, str. 38. ISBN 80-902205-4-1. 
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drážďanského vysílače napadala pod názvem Vltava oficiální domácí rozhlas a tisk 

a oslavovala hrdinství spojeneckých vojsk, jež zemi ´osvobodily od nepochybné 

kontrarevoluce a prozápadně orientovaných sil´.   

Ostatně o pojmenování stanice se vedly spory ještě po převratu v roce 1989, aby 

však převážil názor, že ono drážďanské stigma je dávno zapomenuto a že v názvu 

stanice Vltava jednoznačně převažují konotace obecné, národní a kulturní povahy 

(smetanovské logo apod.).           

 

 

1.2.2 Literární redakce pilířem kulturně-slovesného vysílání 

Po přestavbě rozhlasových okruhů roku 1972 se struktura rozhlasu definitivně 

zkonstituovala v systému hlavních redakcí. Patřily mezi ně Hlavní redakce publicistiky, 

Hlavní redakce literárně-dramatického vysílání, redakce hudebního vysílání atd. A ty se 

dále členily na své ´podredakce´, jež vytvářely pořady pro všechny okruhy. V oblasti 

kulturně umělecké tvorby, jež nejvyšším dílem náležela právě Vltavě, to byla především 

kooperace se stanicí Praha a se slovenským Děvínem, jenž měl být Vltavě rozhlasovým 

bratrem. 

Samostatnou redakcí, které si přese všechny otřesy a náklony normalizačního 

rozhlasu udržela principiálně nejsvobodnější umělecký statut, byla vedle redakce 

hudební též redakce literární. Její pevné, bardské jádro: Rudolf Matys, Václav Daněk 

a Václav Cibula, semknuté v nevšedně kolegiální loajalitě, totiž na rozdíl od dramatické 

redakce jako zázrakem personálně přežilo. Jejich podíl na naší umělecké rozhlasové 

tvorbě, jakož i na jejím dalším vývoji zůstává naprosto nedocenitelný.   

„V této době (myšlena první polovina 70. let) se už začínala projevovat praxe 

tzv. pokrývání, tedy skutečnost, že autorství osob, jež se ocitly na seznamu zakázaných 

jmen, kryly svým jménem osoby jiné, často zcela neznámé.“ 1 A právě i na tomto 

fenoménu vystavěli literární redaktoři svoje koncepty. Vedle povinného pensa sovětské 

literatury, z níž upřednostňovali pokud možno díla ruských klasiků, a literatury ničím se 

nepříčící socialistickému realismu připravovali pravidelně pro vysílání též díla 

a zejména překlady celé plejády osob postupně nežádoucích.  

                                                 
1  BOUČEK, Zdeněk; HUBIČKA, Jiří. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Období 
normalizace 1968 - 1989, str. 373. ISBN 80-86762-00-9. 
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Jen např. básník a překladatel Josef Hiršal byl pokrýván nejméně pětadvaceti 

různými jmény. A mimo to si literární redaktoři dokázali prosadit i recitace režimem 

nevymazatelných, ač s velkou nelibostí přijímaných ikon: V. Holana, J. Seiferta, 

F. Halase aj.  

Vůbec poezii, která dosud lákala široké čtenářské a posluchačské publikum, se 

tehdejší lit. redakce věnovala obzvláště systematicky. Posluchačům exponované pořady 

dosahovaly až hodinových délek. Vznikl komponovaný pořad Schůzky s literaturou 

(dodnes oblíbený) a původní versus překládaná poezie byla segmentována do přiléhavě 

nazvaných relací Básník nad svým rukopisem a Básník a překladatel.  Poezie se nejen 

přednášela, ale zrovna tak i dramatizovala a opomenuty při tom nebývaly ani rozsáhlé 

portréty jejích tvůrců.  

Vlastní recitace počaly ještě silněji využívat principů ´mikrofonového herectví´, 

jež staví na výrazové věrohodnosti a lidské autentičnosti, a díla, která v tomto období 

přese všechna úskalí vznikala, patří dnes nepochybně k rodinnému stříbru Českého 

rozhlasu. 

K osobitým režisérům, bravurně doplňujícím onu velkou dvojku Jiří Horčička 

a Josef Henke (ten byl po dobu normalizace z rozhlasu vytěsněn), patřil bezesporu Josef 

Melč. Mimo cca stovky rozhlasových her natočil i nesčetnou škálu literárních pořadů. 

Jeho přístup se vyznačoval vysokými požadavky na herecký výkon. „Nestačí jen naladit 

na příslušný témbr hlas, i když je to pro charakteristiku velmi důležité. Jde o to, 

transponovat duši. Kdy je šance, že posluchač vnímá výkon, realizaci? Samozřejmě 

jedině tehdy, je-li tím, co z toho reproduktoru slyší, doslova stržen.“ 1 Toto Melčovo 

niterné krédo reflektovaly i jím natočené pořady. K jeho režijním vrcholům patřily 

bezesporu velké skladby české literární klasiky dramaturgicky připravené Rudolfem 

Matysem na sklonku sedmdesátých a v první půli let osmdesátých. Zelený vítěz Julia 

Zeyera, Holanova Terezka Planetová, Máchův Máj či Horův Jan Houslista.  

Vzhledem ke svým uměleckým ambicím tyto nahrávky vystoupily z časové 

kontinuity a nezatíženy společensko-polickou šedí naplnily ona nejvyšší kritéria kladená 

na umělecké dílo. Docílily toho i přes to, že často složité textové struktury 

„neodpovídaly“ všem striktním požadavkům a principům platným pro rozhlasové 

slovesné útvary. Kupříkladu, aby věty po své skladební úpravě zůstaly přehledné 

a vyhověly paměťové retenci sluchu atd.     

                                                 
1  MELČ, Josef. In  JEŠUTOVÁ, Eva , et al. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008. str. 85. ISBN 978-80-254-1703-4. 
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Vysoké umělecké kvality těchto a jim podobných pořadů pak jakoby právě 

onoho času počaly konstituovat specifické vltavské publikum složené z posluchačů, 

kteří umění ve vysílání vesměs plánovitě očekávají.  

 

 

1.2.3 Nové pořady a kulturní pásma  

Nijak zvlášť postižitelná normalizačním režimem byla toliko hudba vážná. 

Ve vysílání Vltavy tvořila cca 50% programu. Její redakce nezavdala jediný důvod 

ke kádrovým čistkám a s ´podmínkou´ v ní mohl setrvat dokonce i vyškrtnutý straník - 

hudební redaktor Václav Břešťák. 

V podstatně svízelnější situaci se naopak ocitly ostatní, na světové hudební scéně 

již pevně zakotvené žánry. A zvláště ty, které ztělesňovaly kulturně revoluční atmosféru 

uvolněného Západu a které přijímalo socialistické publikum, aniž by jakkoli 

percipovalo jejich skutečnou, postupně upřednostněnou orientaci na komerci.  

Pořad Větrník, jehož obsahem byla nearteficiální hudba, která pro tehdejší 

publikum představovala zakázané ovoce, vstoupil do vysílání Vltavy v červenci 1973. 

Po malých dávkách a nikterak násilně přidával do vysílání zejména oficiálně nežádoucí 

rockovou a folkovou hudbu anglosaské provenience, načež jeho obliba a poslechovost 

postupně převýšily nejvyšší očekávání. V osmdesátých letech, kdy pozornost 

normalizačního vedení kvapem umdlévala, plnil pak Větrník bezpochyby svoji 

kulturně-sociální funkci ve vícero aspektech. Platil za jistou kompenzaci toho, co bylo 

posluchačům přísně odepíráno. Na rozdíl od situace v liberálním světě, kde se stávala 

rocková hudba mainstreamem již v 60. letech a kde se již rozhlasové stanice žánrově 

formátovaly a komercionalizovaly, našel si u nás rock svoje výsadní místo paradoxně 

ve vysílacím plánu kulturní stanice určené náročnějšímu posluchači, který bývá 

vystavěn na hudbě vážné.  

Nejen jazz, blues a později alternativa či etnicky orientovaná world music, 

obvykle okrajové složky uměleckých rozhlasových stanic, nýbrž i hudba rocková 

přiváděly do vltavského éteru početné řady mladých posluchačů. Nakolik se ovšem 

jednalo pouze o publikum dílčí a vyhraněné, dnes nelze jednoznačně určit. Produkce 

Větrníku řízená hudebním kritikem Jaromírem Tůmou stavěla na vkusu mládeže, jež 

odkojena revoltou 60. let prahla po alternativě ke svazáckým ´evergreenům´. Skladby 
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a alba hudebních skupin Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Perple aj. byly tímto publikem 

nejednou adorovány, a to již nikoli ze vzdoru vůči socialistické svázanosti, ale pro 

veskrze netušený estetický pozitivismus, který má podle Theodora Adorna „svůj 

moment pravdy nanejvýš v tom, že odhaluje fetišizaci děl, která jsou částí kulturního 

průmyslu a estetického úpadku.(...) Pozitivismus je špatným svědomím umění: 

připomíná mu, že není bezprostředně pravdivé “ 1.        

 

S určitým modem pozitivismu přišly v 70. letech do vysílání Vltavy i nové typy 

stereofonně realizovaných pořadů 3 x 60, a to stereo a Dveře dokořán, v první fázi 

prezentované jako tzv. experimentální pořady. Na jejich přípravě se podílelo více 

hlavních redakcí, čímž byly překročeny dosud striktně vymezené organizační sféry. 

Intence tvůrců směřovaly k obohacení kulturního vysílání o náročnější uměleckou 

publicistiku.  

Víkendový pořad 3 x 60, a to stereo sestával z pravidelných rubrik a při 

tříhodinové stopáži se objemy hudby a mluveného slova volně vyvažovaly. Pravidelnou 

součástí pořadu byl stereofonní dramatický seriál nebo stereofonní rozhlasová hra. 

Pořad formovaný na osobnostech moderátorů, z nichž obzvláště vynikal Ota Nutz, měl 

mj. za cíl, přestože se nevysílal živě, vyvolat u posluchačů interaktivní participaci. Což 

se dařilo a v jisté míře to ovlivnilo jeho vysokou poslechovost. Záhy však pořad jako by 

vystoupil z rámce kulturní rozhlasové stanice v tom pravém slova smyslu. Složen totiž 

„z několika základních částí - rekreativních, aktivizačních, vzdělávacích - navzájem 

spojených kultivovaným projevem stálého, původně jediného moderátora,“ 2 a pro svůj 

místy až reportážní charakter zapadal by spíše do programové skladby rozhlasové 

stanice rodinného typu. Tomu odpovídala i nevšední poslechovost - dosahující téměř 

trojnásobku oproti poslechovosti obvyklého kulturně-uměleckého vysílání.     

Svoje umělecké aspirace mohl tedy o něco lépe naplnit pořad Dveře dokořán, 

byť rovněž usilující o dosažení žádoucí autenticity. Rozhlasové vysílání navíc 

obohatil o formu kulturního feature /fíčru/, který dodnes pojímáme jako vážný 

umělecko-publicistický nebo umělecko-dokumentární pořad stavějící na dřevité 

                                                 
1  ADORNO, Theodor W. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997, str. 352. ISBN 80-902205-4-1. 
2 PERKNER , Stanislav. Skladba rozhlasového programu. Praha: Čs. rozhlas, 1982, str. 62. 
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publicistické dramatizaci. „Feature objevuje vnitřní obecný smysl skutečnosti nejen 

v její konkrétní podobě, ale objevuje i její emocionální kvalitu.“ 1   

Jakkoli tyto nové pořady naznačovaly jisté tendence budoucího vývoje kulturně-

umělecké publicistiky, ve své rámcově ideové linii zůstávaly nenásilně, avšak plně 

vstřícné komunistickému světonázoru. Jak můžeme vyčíst i z tehdejších interních 

materiálů Odboru výchovy kádrů Úseku kádrové a personální práce Čs. rozhlasu, byly 

právě pořady typu 3 x 60, a to stereo či Dveře dokořán řízeny tak, aby typologicky 

diferencovaly a usměrňovaly publikum. Jak ve své práci z roku 1982 uvádí Stanislav 

Perkner: ona záměrně vzbuzená, diskrétně kontrolovaná a manipulovaná interaktivnost 

měla za cíl „změny v myšlení a jednání recipienta v duchu komunikačního záměru. 

V socialistických podmínkách je základem komunikačního záměru informační politika 

komunistické strany a státu, cíle socialistické výchovy, propagandy a agitace. Přitom 

na různé skupiny a vrstvy posluchačů je třeba působit jinými agitačními 

a propagandistickými prostředky.“ 2        

 

 

1.3 Časy proměn a stabilizace 

1.3.1 Porevoluční čas návratů i rozpaků 

Jako všechny oblasti společnosti, postihly po listopadu 1989 zásadní změny 

i Československý rozhlas.  Jednalo se o změny jak programové, tak institucionální. 

Přechodně ustanovená rehabilitační komise vydala na sto čtyřicet rehabilitačních 

osvědčení a do rozhlasu se mohli postupně navracet normalizačním režimem 

vypovězení zaměstnanci. S nimi samozřejmě všichni zapovězení autoři literárně-

slovesných děl včetně tvůrců a interpretů, kteří symbolizují rozhlasovou renesanci 

60. let. Za všechny např. Josef Henke, Milan Uhde či Miroslav Stuchl. 

Ještě v prosinci téhož roku pak „zahájil režisér Jiří Melč natáčení nového 

literárního cyklu z esejů Václava Černého, Bedřicha Fučíka, Václava Havla a dalších“ 3.   

                                                 
1 KÁCHA, Pavel. Malé rozhlasové žánry. In. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 2006, 
str. 75 - 76. ISBN 80-86877-04-3. 
2  PERKNER , Stanislav. Skladba rozhlasového programu. Praha: Čs. rozhlas, 1982, str. 92. 
3
  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 

1990 - 2003, str. 410. ISBN 80-86762-00-9. 
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Nicméně jako v každé takové době zásadních historických zvratů ocitlo se v popředí 

zájmu aktuální zpravodajství a spíše společensko-politická publicistika, a to právě 

na úkor zejména kultury a umění.  

V přetrvávající éře televize a v čase rozvoje audiovizuálních médií bylo 

rozhlasové umění upozaděno nejen publikem, ale bez podivu i některými předními 

autory. Psát pro rozhlas již v mnoha případech nepřinášelo adekvátní ohodnocení. 

Proměna státního rozhlasu ve veřejnoprávní s sebou nesla výrazné snížení rozpočtů 

určené jednotlivým redakcím, na což pak doplatilo nejvíce právě umění slovesně-

dramatické. Ekonomická omezení se nejen v tomto případě ukázala obdobně 

nemilosrdná jako ta politická. 

 

Svoje nedotknutelné a výsostné postavení v kulturním vysílacím schématu si 

ovšem nadále udržela hudba vážná. Český rozhlas se stává mediálním partnerem 

nejedné hudební události, v důsledku čehož přibylo na Vltavě přímých přenosů. 

Do vysílání se postupně vrátila i hudba duchovní a podíl neartificiální hudby se vedle 

jazzu definitivně rozšířil o etno a world music.   

Spoléhat se nicméně pouze na tuto hudbu by při velikosti a specifikách naší 

mediální krajiny znamenalo nezdravou a skutečnou konzervaci takovéhoto okruhu. 

Určité hlasy volající po vysoce umělecké stanici profitující výhradně z hudby vážné 

(podle vzoru britské BBC 3) převážily zdravé trendy, jež mířily ke kulturní publicistice 

v širším slova smyslu. Přitom tato koncepce nebyla nijakým kompromisem, ale v dané 

situaci, zdá se, docela životaschopným východiskem.   

„V roce 1992 připravila B. Stárková Měsíc španělské kultury, čímž začala další 

etapa v profilaci stanice Vltava. Tento programový trend se osvědčil a Měsíce (Týdny, 

Dny) různých národních kultur, např. britské, německé, francouzské, slovenské apod. 

nejen zprostředkovávají posluchačům současnou i klasickou kulturu jiných národů, 

ale otevírají i nové možnosti spolupráce a kontaktů se zahraničními rozhlasy a také 

kulturními a společenskými institucemi.“ 1     

 

K postupné, avšak nijak dramatické proměně vltavské koncepce docházelo 

i navzdory hlasům, jež se opíraly o pevné a široké posluchačské jádro stanice, které, 

již navyklé na tradiční formu programu, jakékoliv radikální inovace ostře odmítalo. 

                                                 
1  JEŠUTOVÁ, Eva. Kulturní tendence v rozhlasovém vysílání: Znovu svobodně. In Svět rozhlasu, č. 20. 
Praha: Český rozhlas, 2008, str. 24. ISSN 1213-3817. 
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Z vysílacích schémat daného období je potom zřejmé, že k těmto změnám docházelo 

nenásilně, a to v průběhu celé první porevoluční dekády.  

Nicméně i přesto - podle výsledků průzkumu společnosti AISA/GfK z r. 1995 - 

poslechovost Vltavy t. č. citelně upadala „z původních 15% v roce 1990 až na 5% 

v roce 1995 (v týdenním dosahu)“ 1, z čehož vyplývá, že denní poslechovost se ustálila 

cca na 1%. Přitom důvodem tohoto propadu, jak se později jasně ukázalo, nebyla ani tak 

programová transformace či případná stagnace rozhlasové produkce, nýbrž tomu byla 

na vině celková a v lecčems překotná proměna společnosti. Především vznik mimořádně 

vysokého počtu licencovaných soukromých stanic vedl ke značné diferenciaci 

posluchačské obce. Ostře se zrychlující životní temporytmus a časová zaneprázdněnost 

podmínily přechod nezanedbatelného dílu posluchačské základny ke kulisovému 

poslechu formátových stanic. Oním zúžením se vltavské publikum, aspoň co do počtu, 

toliko srovnalo s posluchačskými základnami podobně orientovaných kulturně-

uměleckých stanic západoevropských veřejnoprávních rozhlasů.  

Jaký vliv na propad poslechovosti Vltavy měl od ledna roku 1993 zavedený, 

na kulturu orientovaný televizní kanál ČT 2 pak není známo. Žádný z dosažitelných 

výzkumů se tímto směrem neubíral a vzhledem k finální různorodosti televizní Dvojky 

můžeme předpokládat, že tento vliv nebyl nijak zásadní.       

 

 

1.3.2 Stagnace původní tvorby 

„Každý rozhlas je silný tak, jak silná je jeho rozhlasová hra,“ prohlásil před 

několika lety jeden z vysokých představitelů EBU při zahájení festivalu Prix Ex Equo 

v Bratislavě. 2 Leč udržet dosavadní objem původní tvorby literárně-dramatických 

pořadů bylo v nových podmínkách tzv. ´duálního systému´ a ekonomického diktátu 

zřejmě nemožné. A to i přesto, že plejáda autorů a překladatelů dosud pokrývaných 

cizími jmény pouze vystoupila z umlčeného zákulisí a dál za skromné honoráře 

pracovala zejména na zacelení cenzurních šrámů na domácí i světové literatuře.   

 

                                                 
1  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 1995, str. 24. Knihovna ČRo.  
2 HUBIČKA, Jiří. Rozhlasová dramatická tvorba v produkci Českého rozhlasu v letech 1990 - 2002: 
Proměna rozhlasového výrazu a tvaru. In Sborník příspěvku z jarního semináře. Praha: SRT - Sdružení 
pro rozhlasovou tvorbu, 2003, str. 9. 
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Nejen těmto potud početně pokrytým autorům a tvůrcům formátu Josefa Hiršala, 

Bohumily Grögerové, Ludvíka Kundery aj., ale i rozhlasovým monolitům Josefu 

Henkemu, Josefu Melčovi, Václavu Daňkovi či Rudolfu Matysovi šlo o obnovení 

dějinné pravdy, která však podle Theodora Adorna navzájem konverguje se smíšenou 

realitou. 1 A v našem případě zůstává taková, že z ní není zcela čitelné, nakolik byla ona 

´pravda´ normalizačním režimem opravdu dementována např. v uměleckých dílech 

Josefa Škvoreckého, Arnošta Lustiga, Václava Havla či Milana Kundery. Byla-li tahle 

´pravda´ skutečně umlčena a můžeme-li vůbec vzhledem k ubohosti samotných 

normalizátorů hovořit o době normalizace jako o dějinném provinění.  

Zářným příkladem pouhé realizace nikdy neumlčené pravdy je kupříkladu v roce 

1990 Petrem Adlerem režírovaný Tankový prapor Josefa Škvoreckého. Devítidílná 

četba na pokračování nese sice podtitul Fragment z doby kultu, avšak více než jakékoliv 

kultovní oscilace evokuje ve vltavském posluchači spíše nostalgii po nelehkém 

atrudném, přitom všem ryze lidsky hodnotném mládí Škvoreckého generace. Tato četba 

se dodnes úspěšně reprízuje zejména v prázdninových měsících a ´pravda´, často až 

groteskní, v ní existuje pouze jako to, co se stalo.  

 

Zvrátit onen rozpačitý vývoj dramatické rozhlasové tvorby, zejména co se týče 

„úbytku autorského zázemí, který se začal projevovat asi od roku 1993“ 2, mělo přinést 

vypsání autorských soutěží. Z řady oceněných, v níž figurují známá jména, např. D. 

Fischerová, A. Přidal, O. Daněk či J. Vedral, však nevzešel žádný debutující autor. A 

byla-li proto příští soutěž vypsána výhradně pro novice, zůstala dalece za původním 

očekáváním, když žádný z oceněných v rozhlase nadlouho nezakotvil.  

Přes veškerou snahu literárně-dramatické redakce a navzdory tradici nastolené 

v časech rozhlasové renesance v 60. letech, ostatně stejně jako tomu bylo v mnoha 

dalších uměleckých oborech, s nástupem neoliberalistického buldozeru prodělala i 

rozhlasová hra svá jistá ochromení, která nemohlo posléze nereflektovat ani vltavské 

publikum.  

Z výzkumů provedených oddělením dr. Václava Hradeckého z r. 2000 můžeme 

m. j. vyvodit, že rozhlasová hra není ve svém ´doufejme´ konsolidovaném stavu již 

                                                 
1 ADORNO, Theodor W. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997, str. 60. ISBN 80-902205-4-1. 
2  HUBIČKA, Jiří. Rozhlasová dramatická tvorba v produkci Českého rozhlasu v letech 1990 - 2002: 
Proměna rozhlasového výrazu a tvaru. In Sborník příspěvku z jarního semináře. Praha: SRT - Sdružení 
pro rozhlasovou tvorbu, 2003, str. 13. 
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zdaleka oním obrazem české kulturně-umělecké rozhlasové stanice, tedy ČRo 3 - 

Vltavy.  

Patrný úbytek a odklon od rozhlasových literárních kompozic, jež by usilovaly 

o to být ars (uměním), přičítal na vrub ekonomickým problémům i polistopadový 

vedoucí Literární redakce Jan Halas, a to s povzdechem: „Kdybychom měli alespoň 

o trochu více peněz, byli by spokojenější spisovatelé, překladatelé, dramatici, herci 

asamozřejmě i posluchači.“ 1  

S tímto nepříznivým, posléze až tristním stavem subvencí do umělecké slovesné 

tvorby nijak výrazně nehnulo, přes všechny porůznu vyvíjené iniciativy, ani Sdružení 

pro rozhlasovou tvorbu, které se zejména pro tyto účely v první polovině roku 1994 2 

transformovalo z rozpadnuvšího Svazu rozhlasových tvůrců. Meziroční propad 

produkce rozhlasové dramatiky překročil 30%. A tohle nijak nezvrátila ani osobnost 

Josefa Henkeho, který se stal v témže roce staničním šéfredaktorem a který „se rozhodl 

ponechat v platnosti staré vysílací schéma s dílčími změnami“ 3. Ty přitom částečně 

dotvořily strukturu konsolidujících se staničních celků. Redakce náboženského života 

byla z ČRo 3 přesunuta na okruh ČRo 2, zatímco oddělení slovesné a hudební umělecké 

realizace se stala součástí ´trojky´.   

 

Navyknuti na skromné podmínky a ničím nevykolejeni pokračovali ve své 

profesionální práci členové nejužšího jádra Literární redakce - Rudolf Matys, Václav 

Daněk, Jan Halas a později Pavel Šrut. Orientováni na poezii a literární esejistiku 

připravovali do vysílání Panorama světové a Panorama české a slovenské poezie, které 

patřily t. č. k nejposlouchanějším pořadům stanice. 4 Dříve Stylové večery se ustálily 

jakožto Páteční večery, do programu se napevno etabloval posléze zařazený pořad 

Osudy a esejistice patřila předpolední čtvrthodinka Reflexí.   

 

 

 

 

                                                 
1  HALAS, Jan. Kultura v médiích. Praha: Obec spisovatelů + MK ČR, 2004. Kultura v rozhlase, str. 49. 
2  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 470. ISBN 80-86762-00-9. 
3  KNITL, Oldřich. Český rozhlas 3 - Vltava. In Ročenka Českého rozhlasu 1994. Praha: Český rozhlas, 
1995, str. 21. 
4  Ročenka Českého rozhlasu 1994. Český rozhlas 3 - Vltava. Praha: Český rozhlas, 1995, str. 23. 
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Ovšem zcela výjimečným projektem, na kterém začal v dramaturgii Rudolfa 

Matyse pracovat režisér Josef Melč, byl programový cyklus Čteme Písmo. 

„Starozákonní texty v něm interpretoval Jan Hartl a náročné Melčovy technické nároky 

uskutečňoval R. Špála. Tento biblický projekt dosáhl po několik letech sto sedmdesáti 

tří pokračování (1993 - 2002). (...) Po režisérově smrti se rozhodla redakce natáčení 

ukončit, neboť ´nikdo jiný není schopen čtení z Písma udělat v takové dokonalosti, jako 

to uměl on´.“ 1 Jen Melčova ´ticha´ tu obsahovala sémantický diferenciál. „Bylo jich 

sedm druhů: to absolutní a delší například obklopovalo slovo Hospodinovo, naopak to 

s lehkým, neslyšitelným šumem prostupovalo promluvy a dialogy lidské.“ 2  

 

Sumárně je dlužno konstatovat, že k charakteristickým rysům období 90. let 

patří nejen útlum, úbytek či přímo ochromení dramatické rozhlasové tvorby, ale zároveň 

i to, že mnohá literárně-dramatická díla, která byla v této době natočena, splňují 

ve všech směrech ta vůbec nejvyšší umělecká kritéria a výrazně tak doplňují zlatý 

archiv Českého rozhlasu - jednu z neodmyslitelných kampeliček české kultury, do níž 

patří i jména vltavský tvůrců: J. Henke, J. Melč, J. Horčička, R. Matys, V. Daněk, 

V. Cibula, J. Halas atd.     

 

 

1.3.3 Podstata vltavské transformace 

Injektáž, která od počátku 90. let vedla k dílčí, avšak dosti výrazné transformaci 

kulturně-uměleckého vysílání, obsahovala jednak zintenzivnění kulturně-uměleckého 

zpravodajství, jež bylo doplněno o zpravodajství základní a zároveň s tímto se 

ve vysílání začala v celém svém širokém spektru prosazovat též kulturní publicistika 

a rozhlasový dokument. 

K výrobě těchto ´nových´ pořadů přispěla rovněž institucionální reorganizace 

z roku 1992, kdy „přechod ze systému hlavních redakcí na systém programových 

                                                 
1
  KNITL, Oldřich; MATYS, Rudolf. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: SRT - 

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008. Melč Josef, str. 86. ISBN 978-80-254-1703-4. 
2  MATYS, Rudolf. Souvislosti [online]. 1/2009 [cit. 2011-09-16]. Rozhovor M. Doležala. Dostupné z 
WWW: http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=854. 
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okruhů umožnil vznik ´nadredakčních´ projektů,“ 1 které na Vltavě prosazovali zejména 

redaktoři Blanka Stárková a Jiří Kamen. 

Ten se stal prvním polistopadovým šéfredaktorem a jeho úkolem bylo oprostit 

stanici od všech ideologických bariér. Již za jeho vedení vznikaly od roku 1990 

spontánně a nahodile „prví národní dny“. V kooperaci se stanicí Praha vznikl na Vltavě: 

Týden izraelské kultury a Týden norské kultury, jejichž těžištěm byla slovesná a hudební 

tvorba vybraných národů. „Izraelský rozhlas pak recipročně odvysílal programový celek 

věnovaný české kultuře.“ 2             

Koncepčně sevřenější a rozšířený o tematiku vzájemných vztahů vstoupil v roce 

1991 do vysílání Týden francouzské kultury, v roce 1992 kulturně publicistický projekt 

Měsíc španělské kultury a na ně již navazovaly Měsíce (Týdny, Dny) různých národních 

kultur mající ve svých intencích komplexní prezentaci hodnot, které ta či ona kultura 

nabízí. Do přípravy těchto programových řad byly ať už ve větší či menší míře 

zainteresováni též zastupitelské úřady jednotlivých zemí, což s sebou přineslo „kromě 

pozitivního ohlasu u domácích posluchačů mimo jiné i vzrůst mezinárodní prestiže 

ČRo“ 3.  A dalo by se říci, že právě v téhle době se ČRo 3 - Vltava počala proměňovat 

ve standardní umělecko-kulturní okruh evropského veřejnoprávního éteru.  

 

K zásadnímu ustanovení nového vysílacího schématu došlo v roce 1995, kdy 

onemocněvšího Josefa Henkeho vystřídal v šéfredaktorské pozici Oldřich Knitl.  

Ten dal zcela netradičně ihned po svém jmenování podnět k velkému 

sociologickému průzkumu, který provedl Ivan Gabal. 4 Z výsledků tohoto výzkumu pak 

„mohl programový tým Vltavy zjistit, jaké vlastně má stanice posluchače a co - a také 

v jakých časech - by od ní chtěli slyšet.“ 5 Nové, živější vysílací schéma více 

respektovalo denní rytmus posluchače.  

 

                                                 
1  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 450. ISBN 80-86762-00-9. 
2  STÁRKOVÁ, Blanka. Český rozhlas - aktivní tvůrce a šiřitel hodnot.  Rozhlasová práce. Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení ČRo, 1993, roč. XVII, č. 3, str. 2. 
3  HUBIČKA, Jiří. Český rozhlas 3 - Vltava. In Ročenka Českého rozhlasu 1994. Praha: Český rozhlas, 
1995, str. 24. 
4  Ivan Gabal Analysis & Consulting. [online] Seznam všech zakázek. [cit. 2012-2-19]. Dostupné z 
WWW: http://www.gac.cz/cz/nase-prace/seznam-vsech-zakazek/. 
5 JEŠUTOVÁ, Eva. Knitl Oldřich. In 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: SRT - 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008, str. 71. ISBN 978-80-254-1703-4. 
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Hektickou proměnu společnosti nešlo po pádu železné opony nadlouho opomíjet 

a zcela novou ambicí, která se tu před tvůrci slovesně-uměleckých pořadů náhle 

otevírala, byla otázka východiska: jak a v jaké míře jsou naplnitelné a slučitelné 

požadavky uměleckého díla s některými z atributů ´ postmoderně tekoucí´ publicistiky.  

Tvůrci naší rozhlasové umělecko-publicistické avantgardy, která se v 90. letech 

nerodila nijak násilně, nevycházeli ovšem z žádných teoretických impulsů a popudem 

jim byla spíše vlastní imaginace a s ní otevřená možnost plně využít do listopadu 1989 

nemyslitelné prvky živého vysílání. Přirozeně se tu nabízely v éteru náhle 

všudypřítomné montáže živých vysílacích sekvencí a těch ze záznamu, přímé přenosy 

z míst událostí smíšené se záznamy z archívu či „kombinace forem monologických 

a dialogických, slovesných příspěvků s hudebními příspěvky atd.“ 1 A tohle všechno, 

drženo v mezích a meandrech, jež umělecky orientované rozhlasové toky 

bezpodmínečně nárokují, mělo uvolnit jistou přetíženost vltavského programu a jeho 

staromilství rozproudit živějším, dynamičtějším a tudíž všeobecně přístupnějším 

a atraktivnějším vysíláním. 

 

Denní zpravodajské relace počaly zabírat 2 % z koláče vltavského času a jejich 

ambicí bylo udržet u vysílání ČRo 3 všechny posluchače, kteří přece jen vyžadují svůj 

denní příděl informací všeobecného charakteru. Dle požadovaných nároků počaly 

vltavské Zprávy poskytovat „v krátkém časovém intervalu (nejvýše do pěti minut) 

maximum nejdůležitějších informací o aktuálním dění v rozsahu sedmi až devíti 

zpráv“.
2, z nichž ovšem skoro polovinu tvořily informace o nejdůležitějších kulturních 

událostech z domova i ze zahraničí. A tohle plně na úkor zpráv sportovních či zpráv 

´účelových´ jako např. dopravního zpravodajství apod.  

Zvýšenou potřebu kulturního zpravodajství, které by obšírněji informovalo 

o aktuálním dění a zpřehledňovalo ho, začal postupně naplňovat živě moderovaný 

zpravodajsko-publicistický pořad Mozaika. Nejprve tvořil součást ve všední dny 

vysílaného dopoledního Studia Vltava a od konce 90. let jako již napevno zavedený 

pořad bezpečně obsazuje ranní rozhlasový ´prime time´ a stává se tak jedním z nosných 

pořadů ČRo 3.  

                                                 
1
  MARŠÍK, Josef. Rozhlasová zpráva a rozhlasové zpravodajství: Skladba zpravodajské relace. In 

OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001, str. 71. ISBN 80-246-
0248-2. 
2 Tamtéž, str. 71 - 72. 
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Tvůrci Mozaiky vsadili na nepevný a nijak dogmatický rámec moderního 

kulturně orientovaného zpravodajsko-publicistického pořadu, jehož obsahem krom 

základních informací bývají zrovna tak i „rozhovory, reportáže, recenze a glosy, 

přehledy domácího i zahraničního tisku, hosté ve studiu, soutěže,“ a to s „originálním 

výběrem hudby, s jakou se na jiných stanicích nesetkáte“ 1.    

 

Strukturální proměnu Vltavy v 90. letech zřejmě nijak zvlášť neovlivnil v roce 

1993 Radou ČRo definitivně schválený Statut ČRo a v něm zakomponovaná 

charakteristika kulturního okruhu. Ta byla zdá se jen stroze modifikovaným opisem 

původního stavu, který měla doplnit „kulturní publicistika, náročné publicistické pořady 

z produkce náboženské redakce a informační servisy zaměřené na odbornou 

veřejnost“.
2. 

Přitom otázka orientace, čili toho, zda by měla být Vltava čistě arte - zaměřena 

toliko na velké, vysoké umění, nebo má-li stanice spíše přispívat ke koexistenci různých 

kulturních pohledů, zůstala plně v režii samotných tvůrců. Ti byli zároveň ušetřeni 

i veškerých zásahů ideologických, a mohli proto naplno reflektovat všemožné náměty, 

které s sebou nesla demokratizace kultury a života vůbec. Rozličným nazíráním se počal 

zabývat diskusní analytický pořad Naše téma. A „podařilo-li se téma dobře vybrat 

a zpracovat, vyvolávalo okamžitě živý ohlas posluchačů, jak to potvrdily například 

pořady Česko-německá otázka v zrcadle kulturních vztahů, New Age, Rasismus v nás, 

Česká poezie dnes, Pražský hrad a jeho vládcové a několik dalších“ 3.  

 

Politické indiference k vysílanému obsahu Vltavy se nicméně rozcházely 

s požadavky ekonomickými. Po nemocí vynuceném odchodu šéfredaktora Josefa 

Henkeho byl v roce 1995 řízením okruhu pověřen jeho dosavadní zástupce Oldřich 

Knitl, který byl v rámci měnícího se mediálního prostředí přinucen k přísnější reflexi 

vltavské pozice. Žádanou efektivitu ČRo 3 měla přinést nejprve ´systematizace´ 

pracovních míst. „Na základě analýzy činnosti všech redakcí a oddělení došlo ke snížení 

počtu pracovníků ze 114 k 1. 1. 1995 na 96 k 16. 1. 1996.“ 4 Leč tohle nestačilo, a tak se 

                                                 
1  ČRo 3 - Vltava [online]. [cit. 2011-09-25]. Český rozhlas. Dostupné z WWW: 
http://www.rozhlas.cz/vltava/porady/_porad/23 . 
2  Ročenka Českého rozhlasu 1994. Příloha Statutu ČRo - Charakteristika stanic. Praha: Český rozhlas, 
1995, str. 87. 
3  KNITL, Oldřich. Vltava - Český rozhlas 3. In Ročenka Českého rozhlasu 1996. Praha: Český rozhlas, 
1997, str. 11. 
4  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 1995, str. 24. Knihovna ČRo. 
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Rada Českého rozhlasu posléze zajímala i o postavení konkrétních vltavských pořadů, 

zejména o míry jejich poslechovosti. „Z výsledků deníkového průzkumu vyplynulo, 

že nejméně poslouchaným pořadem dopoledního Studia Vltava jsou Kritické 

rozhledy,“ 1 což vedlo k jejich graduální rekonstrukci, až posléze k jejich úplnému 

zrušení.  

Chronicky nenásilnou přestavbou přitom procházelo t. č. veskrze celé vysílací 

schéma Vltavy. Šéfredaktor Oldřich Knitl vltavské redaktory nijak neomezoval, a ti tak 

mohli plně rozvinout své tvůrčí aktivity. Výraznou hybatelkou a zároveň ochráncem 

nenásilné proměny byla pozdější šéfredaktorka okruhu, obroditelka naší kulturně-

umělecké publicistiky PhDr. Blanka Stárková, jejíž métier (dovednost v umění) působil 

i na věci opticky formální. Do křesla šéfredaktorky ČRo 3 usedla v r. 1999. 

„Métier v moderně se zásadně liší od tradičních řemeslných návodů. Jeho pojem 

označuje celek schopností, s jejichž pomocí umělec zjednává právo určité koncepci, 

a právě tím přetíná pupeční šňůru tradice.“ 2 A to se Blance Stárkové povedlo doslova 

mateřsky, neboť navíc nijak nepošramotila onen dlouze se rodící a v lecčems výjimečný 

vltavský charakter.  

Formátová rekonstrukce a s ní též konsekventní vstup moderní kulturně-

umělecké publicistiky do vltavského vysílání nebyl tedy nijak na úkor klíčových 

umělecko-slovesných žánrů vycházejících z poezie, z beletrie či z dramatu a ze všech 

možných způsobů jejich rozhlasové interpretace, nýbrž se k těmto oblíbencům ´přirodil´ 

jako jejich mladší a inspirativní sourozenec. Při tom jako by nevnímaje onu stále 

chatrnější vůli ekonomické podpory a z ní pak plynoucí mnohdy alibistické ozvuky 

ze strany vedení či s řad Rady ČRo.  

Z métier a z invenční spontaneity vltavských redaktorů B. Stárkové a J. Kamena 

neměl vyjít rozhlas jen jako technické médium, které vysílá a zprostředkovává umění 

nebo o něm informuje, ale měl by být arte sám o sobě. Čili aby se i rozhlasový formát 

stal jakýmsi - nejlépe elementárním artefaktem, který prokáže svoji životaschopnost 

i v neskonale skromnějších podmínkách, než jakými disponuje např. britská BBC 3, 

jejíž projekty bývají pojímány finančně i personálně velkoryse. 

Tyto nejvyšší a při sebereflexi našich tvůrců zdá se bezděky vzešlé nároky 

na vlastní práci zároveň nijak neodporovaly primární vizi šéfredaktora Oldřicha Knitla, 

aby stanice Vltava chápala kulturu „v širokém slova smyslu, počínaje reflexí 

                                                 
1  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 1998, str. 39. Knihovna ČRo. 
2  ADORNO, Theodor W. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997, str. 64. ISBN 80-902205-4-1. 
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uměleckých disciplín přes filozofii, spiritualitu, společenskou úvahu, kulturu politiky 

až přes ekologii a základní informace o vědě a medicíně“ 1. Poněvadž jen takto může 

údajně ČRo 3 plnit jemu uložený statutární úkol veřejnoprávního rozhlasu.  

 

Nahlédneme-li ovšem do vysílacích struktur Vltavy čistě statisticky, zjistíme, 

že ty se ani v inkriminované době reforem téměř neměnily co se týče odvysílaných 

časů. Klasická hudba zabírala od roku 1996 po rok 2002 nadále svých 48 - 52 % 

vysílacího času, jazz a nonartificiální hudba téměř 19 %, kulturní publicistika a feature 

cca 14 - 15 %, literatura včetně poezie kolem 10 % a rozhlasová hra se ustálila 

v rozmezí 2 - 3,5 %.v. č. 2 Z čehož je pak víceméně patrné, že podstatou vltavské 

transformace nebyla přestavba kamenů na horizontu jejího vysílacího času, ale že se 

jednalo o skutečně vnitřní transmutaci vybraných ústrojí v oblasti kulturně umělecké 

publicistiky a feature, jakož i v oblasti zpravodajské a hlasatelské, jejíž nová míza navíc 

odstranila z tváře Vltavy její staromilecké vrásky. 

Své pevné a dlouhodobé pozice si v programovém schématu ČRo 3 postupně 

vydobyly pořady a relace: Víkendová příloha stanice Vltava, Osudy, Páteční večer, 

Naše téma, Spektrum, nedělní Setkávání či Schůzky s literaturou. A zcela naprázdno 

nevyšla od pozdních devadesátých let ani tvorba pro dětské posluchače. Pořad Pavla 

Šruta Ostrov, kde rostou housle se ob týden střídal s podobným pořadem hudební 

redakce Sluchátko a oba zde plnily především funkci estetickou a didakticko-

vzdělávací.    

 

 

1.3.4 Vzdor vůči výlevům neoliberalismu 

Náhlé absence kritických reflexí původní rozhlasové tvorby a navíc výsledky 

průzkumů nedávající Vltavě více než 1 % z koláče rozhlasového publika nahrávaly 

od 90. let těm hlasům, které smysl kulturního okruhu pro náročnější posluchače 

a potažmo existenci veřejnoprávního rozhlasu vůbec rády zpochybňují. Tito ´noví 

buldozeři´ očarováni neoliberální ideologií, jejíž hodnotová orientace spočívá toliko 

v rostoucím zisku a ve společenské prestiži, kterou určuje míra ekonomické moci, 

                                                 
1  KNITL, Oldřich. Vltava - Český rozhlas 3. In Ročenka Českého rozhlasu 1996. Praha: Český rozhlas, 
1997, str. 9. 
2  Výroční zprávy  ČRo3 - Vltava. 1996 - 2002. Knihovna ČRo. 
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argumentovali ´vyzrálým´ mediálním trhem, jehož rozhlasové vysílání pro menšinové 

poptávky by po vzoru Spojených států zabezpečovala specializovaná soukromá, veřejně 

financovaná elitní rádia. 1    

Toto „zpochybňování existence kulturního okruhu ve vysílání veřejnoprávního 

rozhlasu vedlo k tomu, že z podnětu posluchačů vznikl Klub Vltava, který vydává 

vlastní Magazín Klubu Vltava, poskytující členům informace o dění na stanici.“ 2 

Paralelně s Klubem se nově konstituovalo i Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.  

 

Vznik Klubu Vltava iniciovali sami pracovníci ČRo 3 koncem roku 1995. Jeho 

ustanovení podpořilo téměř šest stovek nejskalnějších posluchačů a příznivců, a tak se 

mohl ještě téhož roku v pátečním programovém schématu stanice prosadit i jednou 

za dva týdny vysílaný Magazín klubu Vltava. S ním pak souběžně vyšlo první číslo 

klubového čtvrtletníku Vltava, který měl za úkol ČRo 3 popularizovat a zevrubněji 

informovat o jeho programu. Výraznou součástí činnosti klubu byly rovněž akce 

a klubová setkání, které s vysíláním přímo či nepřímo souvisely. Avšak nic z tohoto 

nezměnilo onu napadanou míru poslechovosti, jež přitom evidentně kopírovala serózní 

´poslechovosti´ obdobných kulturně-uměleckých rozhlasů v jednotlivých státech 

integrující se Evropy. Pročež jako argument členů Klubu Vltava zůstávaly pouze jeho 

vlastní řady rozrostlé do roku 2000 o více než 4000 členů. Existenci klubu podpořily též 

známé a vlivné osobnosti politicko-společenského života, jako např. tehdejší předseda 

Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart. Činnost klubu nakonec vysoce ocenila i jinak 

rezervovaná Rada ČRo.   

 

Porevoluční vzletné představy autorů a zaměstnanců rozhlasu sdružených 

ve Svazu rozhlasových tvůrců, jehož preambule počítaly s kde čím, když vyloučeny 

nebyly ani určité formy komerční činnosti, se záhy podstatně zredukovaly a v roce 

1994, kdy docházelo k prvním zpochybněním opodstatněnosti svrchovaného kulturně-

uměleckého okruhu, byl tento Svaz z finančních důvodů transformován do podstatně 

skromnějšího Sdružení pro rozhlasovou tvorbu (SRT).  

SRT zaujalo členství v Radě uměleckých obcí, která chce být pevnou součástí 

české kultury a aktivně se podílet na jejím rozvoji. Sdružení se realizuje zejména tím, 

                                                 
1  CURRAN, James. Přehodnocení krize veřejné komunikace [online]. 2004 [cit. 2011-09-30]. Revue pro 
média č. 7: Média a veřejná služba. Dostupné z WWW: http: // www. fss.muni.cz/rpm. 
2  JEŠUTOVÁ, Eva. Kulturní tendence v rozhlasovém vysílání. Svět rozhlasu. 2008, č. 20, str. 24.  
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že dle možností ‚reflektuje rozhlasovou tvorbu, pořádá tvůrčí semináře, setkání a další 

tvůrčí projekty s analytickými a kritickými záměry‘ 1. Respektive se snaží dostát tomu, 

co se v ´tekuté postmodernitě´ a v časech obrazového vnímání světa jeví být 

v souvislosti s rozhlasovým vysíláním nadbytečným. Tedy ve všech ohledech 

podporovat především tvorbu pořadů s kulturně-uměleckými ambicemi, které jsou 

určeny pro náročnější posluchače. Mimo toho je pak SRT „také organizátorem 

pravidelného teoretického semináře v rámci mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby 

Prix Bohemia Rádio, který se od roku 1992 koná pravidelně na přelomu září a října 

v Poděbradech“2, na půdě Univerzity Karlovy pořádá ve spolupráci s Katedrou 

žurnalistiky pravidelné jarní semináře k rozhlasové tvorbě a při omezených možnostech 

vydává odborné a informační tisky.  

Umělecké jádro SRT se formovalo z kádru tvůrců, kteří se řemeslné slovesnosti 

vyučili od ikon rozhlasové renesance Josefa Henkeho, Josefa Melče, Jiřího Horčičky, 

Josefa Červinky či Aleše Vrzáka.  Tvoří je režiséři Hana Kofránková, Ivan Chrz, 

Markéta Jahodová, Jan Vedral a z pohledu angažovanosti ´pro společnou věc´ pak 

zejména Jiří Hraše, nejprve místopředseda a posléze předseda sdružení. Svým 

nezaměnitelným a nesmazatelným dílem k oné ´společné věci´ přispěl taktéž 

polistopadový vedoucí literární redakce Jan Halas. 

Otázky oprávněnosti vlastní existence jsou ze strany členů SRT dávány 

do kontextu další působnosti rozhlasu veřejné služby. Jisté rozcestí a kolísající finanční 

podpora jsou jimi považovány za určitý milník, jenž by měl alarmovat k  obhajobě 

kvalitní rozhlasové tvorby. Ta ať je přitom chráněna od všech nepříznivých vlivů 

seshora. Neboť podle dalšího nemálo významného a aktivního člena SRT, teoretika 

rozhlasového vysílání PhDr. Josefa Maršíka CSc., „kdykoliv hledal rozhlas cestu svého 

dalšího vývoje sám, znamenalo to neobyčejné zvýšení kvality jeho programové tvorby. 

Naopak, kdekoliv mu byla cesta dalšího vývoje vnucena zvnějšku, například z nějakého 

politického řídícího centra, znamenalo to velmi výraznou stagnaci a celkový úpadek“ 3.  

               

                                                 
1  Český rozhlas [online]. [cit. 2011-10-02]. Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Dostupné z WWW: 
http://www.rozhlas.cz/archiv/oarchivu/_zprava/797658. 
2  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 470 - 471. ISBN 80-86762-00-9. 
3  MARŠÍK, Josef. Rozhlas veřejné služby: Stojí na rozcestí? In Sborník příspěvků z Jarního semináře. 
Praha: SRT, 2009, str. 4. 
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1.3.5 Definitivní konsolidace programového plánu 

K poslední výraznější a dosud zdá se i konsolidační proměně programového 

plánu ČRo 3 - Vltava došlo v roce 2002, na konci tříleté šéfredaktorské mise Blanky 

Stárkové. Ta za svého působení v této roli navázala na vysílací schémata vybudovaná 

za šéfredaktora Oldřicha Knitla s některými úpravami, které se ukázaly jako potřebné 

zejména pro zpřehlednění vysílání. Byla posílena úloha staniční dramaturgie tak, aby 

program byl budován jek vertikálně (v průběhu dne), tak v rovině horizontální 

(v průběhu týdne a delším). Bylo výrazně posíleno kulturní zpravodajství a vytvořena 

vlastní síť zpravodajských zdrojů. Vltava začala zásobovat kulturním zpravodajstvím 

i Radiožurnál. Uskutečnila se řada speciálních vysílacích projektů, obzvláště s cílem 

reagovat na významné aktuální jevy v kultuře, umění i společnosti obecně. (Zcela 

ojedinělý byl např. živě vysílaný čtyřhodinový blok debat o válce v Srbsku, seznamující 

posluchače i za účasti zahraničních odborníků s historickým, ekonomickým 

a mediálním kontextem). 1 Zvýšil se podíl živých reportážních přenosů a Mozaika 

vysílala reportáže i z mimopražských kulturních akcí.  

 

K programové modernizaci, jež měla za důsledek i přestavbu personální, 

docházelo postupně od roku 2000. „Cílem bylo zejména přizpůsobit programovou 

skladbu skutečnému životnímu rytmu posluchačů přesnějším umístěním segmentů 

s posílenou rekreativní funkcí a segmentů s primární informační, vzdělávací, estetickou 

a uměleckou funkcí a diferencovat nároky na soustředěný poslech.“ 2 Nicméně všechny 

tyto změny byly v průběhu celé doby prováděny s tím nejvyšším ohledem na nesporně 

konzervativní charakter vltavského publika. 

Žánrově jen stěží zařaditelná etnická hudba a world music sice počaly ubírat 

ze stopáže hudby klasické, avšak nijak dramaticky, a zaujaly vysílací časy, které jsou 

dle výzkumů preferovány generačně mladší sortou posluchačů. Těm byla od roku 2002 

určena podvečerní programová řada Čajovna, která tak volně doplnila živě vysílané 

řady Jazzový podvečer a dopolední Jazzofon.    

 

 

                                                 
1 Z osobního archivu autora - z rozhovorů vedených s PhDr. Blankou Stárkovou. 
2 STÁRKOVÁ, Blanka. Vltava - Český rozhlas 3. In Ročenka Českého rozhlasu 2000. Praha: Český 
rozhlas, 2001, str. 13. 
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K oživení vysílání ČRo 3 - Vltava měla a přispěla též intenzivnější spolupráce 

s autory a redakcemi z regionálních stanic ČRo. Nejvyšší měrou se jí účastnili tvůrci 

slovesného umění v tradičních studiích v Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Českých 

Budějovicích či v Hradci Králové. Ti byli podněcováni k užší a nápaditější kooperaci, 

což se posléze odrazilo nejen v tematické šíři kulturní publicistiky.  

Před vltavský mikrofon bylo postupně zváno i nemálo „vynikajících specialistů 

v různých oborech. Někteří, jako Alexandr Stich, Otto Urban, Václav Bělohradský, 

Jan Royt, Josef Opatrný, Jiří Pelán, Václav Jamek a další, měli rozhlasovou premiéru 

právě v pořadech Blanky Stárkové“ 1.     

 

Východiskem programové skladby Vltavy všedního dne se stal živě moderovaný 

pořad kulturního zpravodajství a publicistiky Mozaika, který byl svého času v roce 

1998, tedy před usednutím Blanky Stárkové do šéfredaktorského křesla, tvrdě kritizován 

pro svoji údajnou přízemnost, strnulost a malou originalitu. Rada ČRo ve své výroční 

zprávě dokonce zpochybnila profesionalitu a perspektivu vltavských redaktorů, kteří 

Mozaiku zaváděli. Měli to být sice lidé „svědomití, ale nic víc“ 2. Nejvíce jim bylo 

vytýkáno promrhávání výhodného ranního času - rozhlasového´prajm tajmu´. 

 Nicméně i přes tuto prvotní kritiku se Mozaika směle a úspěšně rozvíjela, 

až posléze vyrostla ve vskutku moderní a v lecčems originální zpravodajsko-

publicistickou relaci, bohatou na rozhovory, reportáže a glosy, které provází originální 

hudba, často apartně nonartificiální - oponující mainstreamu. 

Redakce kultury, která Mozaiku zaváděla, se záhy rozšířila a přetavila v Redakci 

zpravodajství a kulturní publicistiky. Za vedení Wandy Dobrovské tato redakce 

akcentovala živé vysílání kulturních událostí v hlavním městě i v regionech. Jiří 

Hubička byl dramaturgem každodenního diskuzního pořadu Naše téma, v němž 

vystupovali kvalitní moderátoři včetně Václava Moravce v debatách k aktuálním 

kulturním událostem. Pořad bohužel skončil na jaře 2002 pro nedostatek redaktorů 

a nemožnost personální stav doplnit. Plně se konstituovalo pouze kulturní zpravodajství.   

Pod vedením Kristiny Žantovské se Mozaika navíc ujala i přípravy pořadů 

Filmový týdeník a nedělního Setkávání. Nicméně denním chlebem zůstala redakci 

nadále Mozaika, jež se ve vltavském programu usadila coby jeho významná dominanta. 

                                                 
1  JAKLOVÁ, Dagmar. Stárková Blanka. In 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: SRT - 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008,  str. 124. ISBN 978-80-254-1703-4. 
2  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 1998, str. 39. Knihovna ČRo. 



  

 

36

  

Bylo možno směle konstatovat, že „žádné jiné médium u nás nevěnuje tolik času 

aktuální, seriózní a fundované kulturní publicistice“ 1. Zároveň se tak na Vltavě podařilo 

zdárně naplnit jeden ze základních postulátů kladených na rozhlasovou zpravodajskou 

relaci, která by měla pokud možno ovlivňovat i další složky rozhlasového programu. 2  

Kulturně-publicistickému vysílání byl ve skladbě všedního dne ČRo 3 - Vltava 

uvolněn i odpolední čas od 15:00 - 16:00. Živě moderovaná relace Spektrum, provázena 

hudbou všech žánrů, přinášela kulturní aktuality, rozhovory, kulturní přehledy, recenze 

aj. v širším a aktualizovaném vydání. Od roku 2002 se jmenuje Odpolední mozaika.  

Mozaika a Spektrum doplněny o denní zprávy zabíraly v konsolidované fázi 

Vltavy nejprve 150 a posléze se ustálily na stopáži 180 minut. To znamená dvě hodiny 

z ranního a hodinu z odpoledního posluchačsky nejvíce exponovaného času. Délkou 

a šíří zpravodajského záběru, charakterem živého vysílání, jakož i v bezbřehosti 

a rozmanitosti kulturních žánrů pak tyto relace plní ve vysílání ČRo 3 funkci de facto 

hlavních zpravodajských relací. A to i z čistě technicko-provozní stránky, poněvadž 

„jejich příprava a realizace je výsledkem týmové spolupráce režiséra, redaktorů, 

hlasatelů a zvukových techniků“ 3.  

V přehledu denního vysílání, počínaje rokem 2002, kdy se tedy program 

současné ČRo 3 pro příští dekádu definitivně konsolidoval, pak tyto ´zpravodajsko-

publicistické´ relace plní zrovna tak funkci jistých cézur dělících denní vysílání 

do neformálních úseků. Dopolední s poledním versus odpolední a večerní program, 

jejichž struktura je podřízena charakteru expandující doby. To však zcela obezřetně 

a jak již bylo řečeno: s tím nejvyšším ohledem na osobitost vltavského posluchače. 

Přitom ani v  prvním úseku nakonec nechybí rozhlasová esejistika či poezie. Úvahy, 

fejetony a texty k zamyšlení přináší pravidelný pořad Psáno kurzívou o desáté hodině 

a poezii v tematicky orientovaných pásmech bývá vyhrazena chvilka v půl druhé mezi 

pevně etablovanými pořady vážné hudby Trylkem a Hudební galerií.  

 

 

 

                                                 
1  KONRÁDOVÁ, Jarmila. Knitl Oldřich. In 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: SRT 
- Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008,  str. 71 - 72. ISBN 978-80-254-1703-4. 
2
  MARŠÍK, Josef. Rozhlasové zpravodajství v programové skladbě - základní zásady. In OSVALDOVÁ, 

Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001, str. 57 - 61. ISBN 80-246-0248-2. 
3  MARŠÍK, Josef. Rozhlasové zpravodajství v programové skladbě - základní zásady. In OSVALDOVÁ, 
Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001, str. 71. ISBN 80-246-0248-2. 
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Značnou pozornost vltavských posluchačů si v nově koncipovaném dopoledni 

vydobyl i memoárově laděný pořad Osudy, který byl v denní periodicitě zaveden právě 

pro svou oblibu rovněž v roce 2002. Tuto programovou řadu, do níž jsou „zařazovány 

nejen vzpomínky významných a zajímavých osobností přímo na mikrofon, ale i výběr 

z memoárové literatury (zvláště u nežijících a zahraničních autorů) čtený herci“ 1, 

připravuje z valné části literární redakce. „Prostřednictvím tohoto pořadu je 

systematicky budován mluvený archiv historické a lidské paměti.“ 2 Nejčastěji jsou 

Osudy rozvrženy na pět až deset dílů. Některé řady se po odvysílání dočkaly i knižní 

podoby. Přepisy autobiografických vzpomínek vycházejí v rozhlasovém nakladatelství 

Radioservis, jež se soustředí zvláště na příběhy osobností, které jsou svým životem úzce 

spjaty s rozhlasem; jako tomu bylo v případě proslulé zahraniční zpravodajky Věry 

Šťovíčkové Heroldové či nekonformního moderátora, herce a šansoniéra Rudolfa 

Pellara, jejichž fáta - osudy poznačily rámce společenského svědomí, kterými se pak 

v pamětech navracíme do 60. a 70. let 20. století.  

To, že programy podobné ražby počal paralelně s Osudy vysílat i na kulturu 

orientovaný druhý program České televize, nasvědčuje tomu, že pevným zavedením 

Osudů do svého vysílacího plánu vyšla Vltava vstříc potenciálním trendům uvnitř 

publika. Tedy že došlo k naplnění dobové poptávky po „malých dějinách“, osobních 

příbězích významných i neznámých lidí, které jsou svědectvím o době, postojích, 

smýšlení i nevšední profesní dráze.  

 

Chvályplné ohlasy tematicky, místně a národnostně zaměřených Dnů, Týdnů 

a Měsíců, jež posluchačům zprostředkovaly současnou i klasickou kulturu jiných 

národů, nabádaly vltavské tvůrce k další extenzi podobných projektů. V červnu 2002 

ČRo 3 - Vltava nasadil do vysílání Sonety Williama Shakespeara, cyklus o sto padesáti 

čtyřech dílech, který režírovaný Markétou Jahodovou vzbudil okamžité posluchačské 

nadšení. Nejednalo se totiž o běžné pásmo poezie, nýbrž o kompozičně výtečně sladěný 

pořad obsahující jednak recitace Shakespearových veršů v anglickém originále 

i v českém překladu v podání Scotta Bellefeuilleho a Pavla Soukupa, jednak nanejvýš 

erudovanou, kritickou interpretaci sonetů z úst překladatele a shakespearologa Martina 

Hilského, ale co víc - součástí shakespearovské řady byla i posluchačská soutěž 

                                                 
1  Český rozhlas [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. ČRo 3 - Vltava. Dostupné z WWW: 
http://www.rozhlas.cz/vltava/porady/_porad/839. 
2  Z osobního archivu autora - z rozhovorů vedených s PhDr. Blankou Stárkovou. 



  

 

38

  

o originální sonet či vlastní překlad velkého klasika. Do redakce tak přišlo na tisíc 

autorských pokusů, z nichž ty oceněné byly postupně odrecitovány v komplementárních 

pořadech k Sonetům. 

 

S poslední podobou velkých projektů přišel Český rozhlas 3 - Vltava v roce 

2005, kdy odvysílal do celého kalendářního roku rozložený cyklus Francouzský rok, 

po němž následovaly postupně cykly Italský rok, Španělský rok, Rok v Evropě, Britský 

rok a Rok německého jazyka, mezi které se v roce 2006 vklínil pouze Rok v dopisech 

orientovaný nejen na korespondenci známých osobností české historie, ale zveřejňující 

rovněž dochovanou korespondenci osob docela prostých.  

Páteře jednotlivých Roků tvoří obvykle komponované desetiminutové pořady 

premiérované v přerývce mezi poledním koncertem symfonické či komorní hudby 

Pasticciem a Trylkem. Reprízované je můžeme slyšet v nočním a brzkém ranním 

vysílání. Na jejich přípravě se v průběhu roku podílí početný vltavský tým společně 

s externisty - namnoze specialisty na jednotlivé destinace, s překladateli apod., kteří 

hojně spolupracují též s velvyslanectvími a dalšími kulturními institucemi jednotlivých 

zemí.  Rozměr těchto prezentací a reflexí národních a jazykových kultur nemá v naší 

mediální krajině paralel. Ba zvláště impotentní tu ve srovnání s Vltavou vychází 

veřejnoprávní dvojka České televize, která má ovšem vůbec problém udržet plně svůj 

statut kulturního kanálu.  

Díla zejména klasické hudby, literatury a dramatické tvorby vybraných zemí 

či jazykových oblastí se vždy v daném roce vyskytují ve vyšší míře v jinak ničím 

nevázaných řadách, např. v hudebních pořadech, v Četbě na pokračování, ve Slovu 

o hudbě, v Klubu rozhlasové hry, ve Stránkách na dobrou noc apod.  

 

Stranou všech těchto velkých vltavských projektů nezůstává přirozeně ani 

kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha stanice Vltava. Ba naopak. Ten ve své 

podstatě platí za jejich východisko a v jistých ohledech slouží coby jejich tvarový 

předobraz.  

Jak již bylo zaznamenáno, byli to právě osnovatelé Víkendové přílohy Blanka 

Stárková a Jiří Kamen, kteří přinesli do vysílání ČRo 3 ony hybné a obrodné faktory. 

A těmi proto nemohl neoplývat ani jejich společný pořad, který čistě teoreticky (již od 
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svého zrodu v roce 1994) „kombinoval prvky živého vysílání se záznamem a užíval 

téměř všechny rozhlasové žánry s akcentem na publicistické postupy“ 1.   

Rolí moderátorů se v tomto tříhodinovém bloku zhostili sami tvůrci, aby se tak 

stali živými prostředníky mezi domovskou institucí a vlastním publikem. Víkendová 

příloha pod jejich komplexním vlivem vykrystalizovala ve vskutku „moderní, 

dynamický rozhlasový tvar, v němž se střídají rozhovory (mnohdy velmi aktuální 

a exkluzivní), komponované pořady, dokumenty, reportáže, literární útvary, současné 

hudební formy i neortodoxní pohledy na klasickou hudbu“ 2.  

Svébytnost Víkendové přílohy pramení mimo jiné i z toho, že onen nenásilný, 

nenucený, leč avantgardní přístup podporovaný uměleckými dovednostmi obou tvůrců 

nijak neeliminuje rezonance uvnitř samotných obsahů vybraných pořadů. Tedy 

že formální vybroušenost není na úkor živosti obsahu. Do pořadů je nahlíženo 

vertikálně, bez nadbytečných emocí a pokud možno předem necejchované jsou pak tyto 

obsahy v plném vnitřním napětí předávány posluchačům. Ať sami rozhodnou! Neboť jak 

uvádí T. W. Adorno ve své Estetické teorii: „Ztráta napětí je tou nejtěžší námitkou proti 

leckterému současnému umění.“ 3 

 

Při postupných proměnách, jimiž procházel ČRo 3 - Vltava v posledních dvou 

dekádách a jež se týkaly zejména renesance v oblasti slovesně-uměleckých pořadů 

či uzpůsobení programové skladby, která v rámci charakteru stanice respektovala 

společenské metamorfózy a zrychlující se rytmus života, zůstala základem stanice 

i nadále klasická hudba. Nejenže jí patří vždy bezpečná polovina vysílacího času, ale co 

víc, její tóny jako by upozaďovaly tváře vltavských tvůrců, a to tak, že posluchač se 

více než s hlasy jednotlivých moderátorů identifikuje s tvářemi klasiků.  

Ti se potažmo hojně objevují též ve Vltavské promotion, ve které nechybí 

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Božena Němcová, Karel Čapek 

aj.  

Respektive už i tímto promotion se ve své podstatě ČRo 3 - Vltava separuje 

od všech ostatních rozhlasových stanic, které své nejvíce exponované ´hlasy´ 

vehementně medializují a konvenčně ´vyspravené´ tváře těchto protagonistů podstrkují 

                                                 
1  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 450. ISBN 80-86762-00-9. 
2  KONRÁDOVÁ, Jarmila. In 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: SRT - Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu, 2008,  str. 69. ISBN 978-80-254-1703-4. 
3  ADORNO, Theodor W. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997, str. 76. ISBN 80-902205-4-1. 
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veřejnosti za účelem přivábit na ně co nejširší publikum. Vltava tu tedy v ničem 

nekopíruje obecné trendy mediálního světa, v němž platí, že „recipient si často vytváří 

vztah k televizi a rádiu právě na základě svého vztahu a sympatie k danému 

moderátorovi,“ 1 a to na úkor kvality vysílaných obsahů.  

 

 

1.3.6 Stabilita a svébytná identita 

Nelze zastírat, že nad hladinou kulturních pochybností, které s sebou přinesly 

´tekuté časy´ (jak současný svět modernity vymezuje polsko-britský sociolog  Zygmunt 

Bauman), se rozhlasová stanice Vltava jasně profilovala coby názorově nezávislé, 

multikulturně tolerantní a zároveň nanejvýš kultivované a erudované médium.  

Šéfredaktor Lukáš Hurník ve zbytku první dekády třetího věku již nijak zásadně 

neměnil vysílací plán své předchůdkyně Blanky Stárkové a zejména se soustředil 

na kvalitu hudebních přenosů. Vltava pod jeho vedením odvysílala vůbec to nejlepší, 

co se zrovna provádělo nejen na hlavních domácích jevištích, ale i ve světě. Za všechny 

scény jmenujme např. Metropolitní operu v New Yorku, Berlínskou státní operu, Royal 

Albert Hall v Londýně, Městskou halu v Bayreuthu, Teatro Comunale v Bologni, 

Vídeňskou státní operu nebo Lyrickou operu v Chicagu. 

A zrovna tak patřily vltavské vlny též bravurním nahrávkám nejen ze studií 

domácích filharmoniků či přímo Symfonického orchestru Českého rozhlasu, nýbrž tu 

byly hojně prezentovány i studiové nahrávky londýnských Proms, Berlínské 

či Newyorské filharmonie a mnohých dalších věhlasných těles či sólistů.   

Členství Českého rozhlasu v Evropské vysílací unii (EBU) nabylo díky ČRo 3, 

jeho redakci vážné hudby a od roku 2002 zřízeného Produkčního centra,2 

nezanedbatelného významu, neboť s přejímáním zahraniční snímků souvisela též jejich 

výměna, díky níž se mohli naši hudebníci snadněji prezentovat v zahraničí.  

 

 

 

                                                 
1  ŽELEZNÝ, Jakub. Moderátor a jeho postavení: Základy práce moderátora. In Mediální praxe: Základy 
žurnalistických profesí. Olomouc: Katedra žurnalistiky FF UP, 2008. str. 40. 
2  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 466. ISBN 80-86762-00-9. 
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Výlučná pozice vážné hudby přitom nijak neomezovala ostatní hudební žánry, 

zejména jazz a world music, a opomíjeno hudebními redaktory nezůstávalo ani slovo 

mluvené. Pevné místo si ve vysílacím schématu drželo nejen Matiné, Slovo o hudbě 

nebo nedělní Souzvuk, ale např. i populárně naučná půlhodinka Da Capo připravovaná 

šéfredaktorem Lukášem Hurníkem. Jeho významným počinem bylo rovněž zavedení 

Čajovny, hudebně kritického pořadu, který je určen mladému posluchači a který se 

vedle nových a alternativní hudebních proudů zabývá též literaturou, dramatem 

a dokumenty, jež mladého a přemýšlivého člověka oslovují. 

Výchozí tolerance a úcta k ostatnímu umění tu vychází zdá se z historických 

zkušeností, na něž poprvé upozorňoval již významný český estetik, teoretik hudby 

a divadla profesor Otakar Hostinský v 70. letech 19. století, kdy „začalo vážné hudbě 

hrozit jakési nebezpečí. Jednostrannost“ 1.  

 

Chceme-li nějak klasifikovat poslední dekádu domácího umělecko-kulturního 

rozhlasového vysílání, můžeme ji nazvat obdobím stability. ČRo 3 - Vltava se 

mimovolně a automaticky ujala péče o kulturně-umělecké hodnoty schraňované naší 

společností od 2. pol 19. stol. a v rámci ekonomických možností dávala požadovaný 

prostor svým tvůrcům. Po odchodu velkých ikon slovesného rozhlasového umění 

(Henkeho, Melče, Cibuly, Daňka, Matyse ad.) se neztratili ani jejich následníci (Hana 

Kofránková, Aleš Vrzák, Jan Vedral, Dimitrij Dudík, Jitka Škápíková, Markéta 

Jahodová, Ivan Chrz či Tomáš Sedláček). Vedení Českého rozhlasu ponechalo 

vltavským tvůrcům názorovou svobodu, což nejlépe dotvrzuje deklarace Jana Halase: 

„Za dlouhých patnáct let, kdy vedu rozhlasovou literární redakci, na mě nebyl učiněn 

za strany rozhlasového vedení žádný ideový, natož politický nátlak.“ 2   

Není proto nadnesené konstatovat, že za těchto podmínek mohla stanice Vltava 

zaujmout zcela výjimečné postavení nejen v domácím rozhlasovém éteru, ale i v oblasti 

české kultury vůbec. Na kolbišti veřejného prostoru poskytuje ČRo 3 zaručené útočiště 

vybrané kohortě svých posluchačů, kteří dosud zcela nezavrhli vlastní identitu a kteří se 

vyznačují vysokou mírou poslechovosti. Rádio pro ně neznamená toliko zvukovou 

kulisu, ale slouží coby skutečný zprostředkovatel jejich hodnot, zejména těch 

kulturních, etických a sekundárně i hodnot mravních.  

                                                 
1  MATYS, Rudolf. V umění volnost. Praha: Academia, 2003. Kapitoly z dějin Umělecké besedy, str. 96-
97. ISBN 80-200-1138-2. 
2  HALAS, Jan. Kultura v médiích. Praha: Obec spisovatelů + MK ČR, 2004. Kultura v rozhlase, str. 49. 
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Za důkaz vlastní identity vltavského publika můžeme považovat jeho 

prokazatelnou nesourodost, což je nejlépe zřetelné v hudbě. Jak vyplynulo z výzkumů 

Dr. Václava Hradeckého, panuje zde jistá specifičnost hudebních chutí a nechutí. 

Kupříkladu „posluchači moderní a soudobé hudby se méně orientují na hudební období 

klasicismu, barokní a starší hudby a období romantismu. Tak naopak posluchači hudby 

těchto starších období - která obvykle profilují poslech klasické hudby v hlavních 

denních časech, by často omezili vysílání mladších skladeb v současném programu.“ 1 

Zkrátka a dobře, že to, co upřednostňují jedni, naráží na nezájem druhých. Jinak řečeno: 

„Přívrženci jednoho omezují druhé.“ 2 Aniž by však byla tímto ohrožena kulturně-

umělecká hodnota stanice.    

Ta je jí de facto pevnou klenbou zaštiťující základní atributy evropského 

veřejnoprávního vysílání, které se chce vymezovat oproti komerci kulturního průmyslu 

a adjektivity ekonomicky vlivných korporací.  

 

V české mediální krajině plní ČRo 3 - Vltava mimo vše i funkci jakéhosi 

kulturního centra, když ve svých publicistických pořadech poskytuje informace 

o domácím i zahraničním kulturním dění v té nejširší možné míře.  

V prostředí postindustriálního světa svým způsobem nahrazuje skomírající 

aktivity dříve vlivných spolků, jakým byla např. Umělecké beseda. Ostatně právě s ní 

jako by Vltavu pojila jistá paralela v tolik mnohostranné, bohaté a pestré činnosti 

v umělecké oblasti, která obrácená navenek směřuje k „uměnímilovné veřejnosti“ 3.                       

 

 

 

                                                 
1  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 48. ISSN 1213-3817. 
2  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 49. ISSN 1213-3817. 
3  MATYS, Rudolf. V umění volnost. Praha: Academia, 2003. Kapitoly z dějin Umělecké besedy, str. 7. 
ISBN 80-200-1138-2. 



  

 

43

  

2 Vltavské koncepce a tendence 

„Kultura a rozhlas jsou pojmy, které po celou dobu od zahájení pravidelného 

rozhlasového vysílání v českých zemích neodmyslitelně patří k sobě. Není snad také 

nutné zdůrazňovat, že kulturní tendence v Čs. rozhlase byly a jsou odrazem stavu 

a pojetí kultury ve společnosti.“ 1    

S proměnou naší společnosti se přirozeně měnila nejen struktura a míra extenze 

rozhlasového vysílání, ale i sám pojem kultury. Respektive tu narážíme na jistou 

hranici, kam až si ještě kultura nese přídomek umění a odkud ji můžeme považovat 

za pouhé zrcadlo společnosti. Nebo je-li vůbec možno tyto dva pojmy od sebe oddělit? 

Rozhlasová retrospekce nám nabízí jistě nesčetné náhledy a obměny pojmů 

kultury a umění. K segregaci těchto pojmů docházelo postupně s nárůstem popkultury 

a její nezřízené masovosti, jejíž požadavky ovlivňovaly přirozeně i rozhlasové vysílání. 

To v době své profesionalizace a utváření prvních koncepcí ve 30. letech 

20. stol, vycházeje z tehdejších ambicí národní identity, akcentovalo a usilovalo o další 

povznesení kultu českého slova, umění a vzdělanosti vůbec. Umění bylo kultuře zcela 

přirozené a za jeho ekvivalent platila zábava. Tento první rozpor velmi přesně vyjádřil 

tehdejší šéf hudebního odboru profesor K. B. Jirák: „Je třeba stále hledat rovnováhu 

mezi kulturním posláním rozhlasu a zábavností, kterou někteří posluchači považují 

za jeho hlavní poslání.“ 2 Rozhlas o to usiloval až do své diferenciace v 60. letech, kdy 

vznikl samostatný kulturně-umělecký okruh Československo II, který měl vedle 

špičkových koncertních, literárních a publicistických pořadů vysílat rovněž 

„intelektuální zábavu“ 3.  

A právě v 60. letech došlo k nejzásadnější proměně pojmů. Ne nadarmo tu 

hovoříme o kulturní revoluci a nové avantgardě. Pojem kultura prošel přelomovou 

metamorfózou, která byla započata de facto již v polovině 19. století. Latinské culturae 

znamenalo od pradávna cosi jako ctění a další zušlechťování, což 60. léta svým 

konfliktem generací a mohutným rozvojem technologií definitivně rozvrátila.  

                                                 
1  JEŠUTOVÁ, Eva. Kulturní tendence v rozhlasovém vysílání. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2008, č. 20, str. 15. ISSN 1213-3817. 
2  HRAŠE, Jiří. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Profesionalizace vysílání 1930 
- 1938, str. 99. ISBN 80-86762-00-9. 
3 RYKL, Milan. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Renesance rozhlasu 1959 - 
1968, str. 324. ISBN 80-86762-00-9. 
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S industrializací kultury, jíž byla masová média, zejména televize, rozvoj 

magnetofonových nahrávek a postupně i videí, rozhodujícími prostředky, došlo k zúžení 

a změlčení kulturních obsahů a zároveň k jejich masové expanzi. V oblasti kultury 

definitivně zvítězila výroba nad tvorbou, načež v důsledku toho pak hlavní proudy 

vytlačily nekomerční uměleckou tvorbu a její prezence na okraje celospolečenských 

zájmů. 

Nicméně v tehdejším socialistickém Československu byly tyto všudypřítomné 

dopady vývoje západního světa záměrně zastiňovány. Zejména pak v době normalizace 

v 70. a 80. letech. V případě rozhlasové stanice Vltava se za tímto účelem 

nadhodnocovaly nové možnosti stereofonie v pásmu VKV, na nichž měl být kulturně-

umělecký rozhlasový okruh oficiálně postaven. Ideologicky sešněrované vedení 

rozhlasu nechtělo připustit existenci západního vlivu na rádoby socialisticky 

orientované umění. Oficiálně tu platilo, že stereofonní vysílání otevřelo posluchačům 

„nové možnosti emotivního působení a plastičtějšího auditivního vnímání, 

a rozhlasovým tvůrcům zase šance na experimentování v netušených polohách 

výrazových prostředků. Rozhlasové vysílání na VKV mělo získat barvu“ 1. A s touto 

představou operovalo vedení rozhlasu de facto až do listopadu 1989.   

 

 

2.1 Základ pro živou a aktuální publicistiku 

K vážnému znovunastolení otázky koncepce kulturní rozhlasové stanice došlo až 

po zrození samostatného Českého rozhlasu 1. 1. 1992. V jeho statutu bylo stanici Vltava 

uloženo plnit funkci národní kulturní instituce, která obsahově hodnotné pořady nejen 

vysílá a schraňuje, nýbrž je zrovna tak produkuje.  

V náročném období velkých změn po roce 1989 byl prvním šéfredaktorem 

´nové´ Vltavy jmenován Jiří Kamen, slovesnou dramaturgii převzala Blanka Stárková a 

tu hudební Ivan Ruml.  

 

 

 

                                                 
1  RYKL, Milan. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Renesance rozhlasu 1959 - 
1968, str. 330. ISBN 80-86762-00-9. 
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Do schématu byly poprvé na Vltavě začleněny prvky živého vysílání. Začalo to 

tím, že jednotliví redaktoři vstupovali živě do vysílání a v přerývkách mezi jednotlivými 

programy propagovali své příští pořady. Aby se lépe naučili živému vysílání, byl pro ně 

zřízen dnes již zapomenutý interaktivní pořad Obrazy noci, vysílaný denně od půlnoci 

do druhé hodiny noční. Tato ojedinělá, zcela výjimečná relace měla přispět k tomu, aby 

si vltavští redaktoři, navyklí na bezpečí a jistotu záznamu, lépe osvojili a pochopili 

zákonitosti živé komunikace s neviditelným posluchačem. Postupné zavádění živých 

prvků vneslo do vysílání důležitou spontaneitu.  

Vltavský program vyžadoval zcela nezbytně aktuální zpravodajství o kulturním 

dění, koncepci k němu napsali Pavel Kácha a Blanka Stárková, a tak byl do vysílání 

zaveden pořad Kulturní revue jakožto předobraz dnešní Mozaiky. Nešlo přitom 

o zpravodajský pořad v tom pravém smyslu slova, ale o široce pojatou zpravodajsko-

publicistickou relaci, která vycházela z evropské koncepce vysílání veřejné služby, v níž 

je přímo obsaženo i to, že takovéto vysílání bude „informovat o kultuře a o všech jejích 

- i menšinových - projevech“ 1.  

Pojem kultura byl v tomto kontextu pochopen správně jako pendán - protějšek 

toho, co představuje showbyznys. Avšak aby tato ´kultura´ byla plně funkční, 

vyžadovala svoji autentičnost, kterou mohlo garantovat pouze živě moderované vysílání 

podporované živým zpravodajstvím, které nepostrádá na aktuálnosti. V žádném případě 

tu nelze opomíjet dnešní tendence ve vývoji rozhlasové publicistiky, jejíž nezbytnou 

zásadou je právě aktuálnost. 2            

 

 

2.2 Kulturní identita 

Jak ustanovuje zákon České národní rady 484/1991 Sb. ze dne 7. listopadu 

o Českém rozhlasu, k hlavním úkolům veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání 

patří mj. „rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků 

národnostních nebo etnických menšin“ 3. Základem této identity je vědomí dějinné 

                                                 
1  VEDRAL, Jan. Kulturní funkce veřejnoprávního rozhlasového vysílání v tekuté postmodernitě. Svět 
rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2009, č. 22, str. 7 - 12. ISSN 1213-3817. 
2  MARŠÍK, Josef. Rozhlas veřejné služby: Stojí na rozcestí? In Sborník příspěvků z Jarního semináře. 
Praha: SRT, 2009, str. 18. 
3  JEŠUTOVÁ, Eva. Kulturní tendence v rozhlasovém vysílání. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2008, č. 20, str. 23. ISSN 1213-3817. 
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kontinuity, která se v případě české kultury buduje na osvíceneckých idejích 

z 19. století a z počátku století 20.       

To, aby rozhlasové vysílání splňovalo vedle nevyprázdněného obsahu i tradiční, 

idealizované představy o vytříbených hodnotách estetických, je ze strany 

uměnímilovného, náročného publika, považujícího se za kulturní, poptáváno, ba přímo 

vymáháno. „V nebezpečném a nepřehledném světě současnosti (v oné tekuté 

postmodernitě) má kulturně-umělecký rozhlas plnit funkci oázy, kde se pěkně hraje, 

nemluví vulgárně, přízvuk dává na předložku a hovoří sonorními, pomalými hlasy.“ 1   

Aby se však tato rozhlasová „oáza“ nestala dříve či později toliko kultickým 

skanzenem odstavené kultury, bylo nevyhnutelné kulturně-umělecké vysílání 

ohleduplně revitalizovat, a to nejen formálně, nýbrž i věcně. Socialistickou ideologií 

pokroucené dějiny volaly po svém narovnání, s čímž souviselo i nové hodnocení 

umělců a kritika uměleckých děl. Národní kulturní rámec vyžadoval doplnění 

a hierarchickou rekonstrukci. Důležité bylo rovněž jeho otevření a konfrontace se 

světem, neboť jedině tak mohla léta utlačovaná identita pookřát a začít svébytně 

prosperovat.   

 

Citelné zúžení vltavského publika při zásadních společenských, politických 

a ekonomických změnách v 1. pol. devadesátých let, které proměnu stanice v mnoha 

důsledcích ovlivňovaly, vyvolávalo otázky, nestane-li se Vltava elitářských rádiem 

pro úzkou vrstvu estétů. Tuto hrozbu měla eliminovat koncepce otevírající prostor 

pro podstatná společenská témata, „která by měla být tak jako dřív obecným majetkem 

většiny národa“ 2. Produkty spotřební kultury, které rychle ovládly průměrný vkus 

masového publika, podstatná témata rozhodně neobsahovaly a veřejnoprávní rozhlas 

vyššího vkusu byl tím pádem jediným a výlučným prostorem, který se jim nabízel. Šlo 

o samu existenci těchto často vyšších a složitějších témat: aby z veřejného prostoru 

nezmizela úplně a „aby tak měla stálou příležitost zaujmout kohokoli, obnovovat svůj 

akční rádius, aby byla stále přítomnou výzvou“ 3.  

  

                                                 
1  VEDRAL, Jan. Kulturní funkce veřejnoprávního rozhlasového vysílání v tekuté postmodernitě. Svět 
rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2009, č. 22, str. 7 - 12. ISSN 1213-3817. 
2  POKORNÝ, Milan. Rozhlas jako poetika - a etika. Týdeník rozhlas. Praha: Radioservis, 2012, roč. 22, 
č. 7, str. 19. ISSN 1213-2098. 
3  RUT, Přemysl. Pro rozhlas i proti němu. Praha: Namu a Brkola, 2010,  str. 235. ISBN 978-80-7331-
200-8. 
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V portfoliu Českého rozhlasu to byla právě stanice Vltava, která na rozdíl 

od zformátovaného Radiožurnálu a zčásti ‘familiární‘ Prahy, neusilovala stůj co stůj 

o to, získat co největší podíl na koláči rozhlasové poslechovosti, ale přijímala 

posluchače jako sobě rovnocenné, svébytné partnery mající rozhlas za součást svého 

kulturního světa. Světa, který se vyhraňuje vůči slepé konzumaci spotřebního balastu.  

  

Jak už bylo řečeno, otevření se světu v 1. pol. devadesátých let s sebou přinášelo 

mj. horentní import rozličných kultur, zejména těch různě formovaných 

v globalizujícím se západním společenství. Podmínkou, aby však dokázal rozhlasový 

posluchač takovouto nabídku plnohodnotně selektovat a absorbovat, je v prvé řadě 

znalost a akceptace vlastní minulosti, historické a kulturní kontinuity svého národa.  

 Vedle rehabilitace všech zakázaných uměleckých děl, rozhlasových dramatizací 

a literární četby, pokoušela se proto Vltava záhy po listopad 1989 oživit i funkci 

vzdělávací. „Do vysílání Čs. rozhlasu se vrátila Rozhlasová univerzita.“ 1 Jednalo se 

o dvacetiminutový pořad, jehož hosty bývali nejen odborníci z oblasti historie 

a kunsthistorie, ale taktéž experti přes ostatní odvětví vědy. Tento pořad však zdaleka 

nenaplnil ony primární motivace, jež usilovaly o posílení a prohloubení posluchačské 

identity. Brzy byl kritizován pro svoji tematickou rozvláčnost a obsahovou okleštěnost. 

Negativně jej hodnotil rozhlasový teoretik Josef Branžovský, a jak se z ohlasů a reflexí 

rychle ukázalo, pořad oslovil maximálně pensiované posluchače, kteří s ním spojovali 

sesterskou relaci Rozhlasová akademie třetího věku. 2  

  

 Ke skutečně systematickému posílení vzdělávací funkce došlo poté až v roce 

1995, tedy se zavedením nového vysílacího plánu šéfredaktorem Oldřichem Knitlem, 

kdy se ve vltavském schématu objevila na historii orientovaná programová řada 

Souvislosti, kterou společně redigovali Jarmila Lakosilová a Jiří Hraše.  

 Této dvojici „se povedlo v devadesátých letech uvést do vysílání 

modernizovaný, působivý tvar přednášky, který byl odlehčen a oživen profesionálně 

interpretovanými citáty z dobových dokumentů, i funkčně členěnou hodinovou 

                                                 
1  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 460. ISBN 80-86762-00-9. 
2  BRANŽOVSKÝ, Josef. Tradice rozhlasových vzdělávacích pořadů. Rozhlasová práce. Praha: Český 
rozhlas, 1993, č. 2, str. 12-13.  
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vzdělávací besedu“ 1. V programové řadě uváděné cykly též zdařile upozorňovaly 

na významná výročí týkající se českých dějin. Mezi ty obzvláště ceněné Souvislosti 

patřila např. řada osmnácti přednášek Cesta a odkaz T. G. Masaryka (2000) nebo 

u příležitosti rudolfínské výstavy vysílaný cyklus Rudolf II. a jeho doba (1997). 

„Přednášky byly vždy po několika lekcích doplněny hodinovými besedami, v nichž 

odborníci reagovali na připomínky a náměty rozhlasových posluchačů.“ 2     

 

 Ovšem zcela mimořádného významu, který vzdělávací funkci dalece převýšil, 

dosáhl projekt Uprostřed pevniny odvysílaný v letech 1997-1999. Tento programový 

cyklus, jenž vznikl z iniciativy Oldřicha Knitla, nejenže mapoval historii malého 

národa, jeho tisíciletý kulturní rozvoj na území Čech a Moravy, ale snažil se rovněž 

rozkrýt a narovnat dosud opomíjené, zapomenuté a překroucené souvislosti mezi 

minulostí a dneškem.  

 Jeho ústřední tezí byl imperativ: ‘Ohlední se a uvidíš, kam jdeš.‘ „Projekt 

zasahoval do všech programových řad, čerpal z národní literatury a hudby, hodně bylo 

publicistických pořadů. Setkal se s velkým ohlasem u posluchačů i odborné 

veřejnosti.“.
3  A třebaže projekt trval pouhé dva roky, jeho intence vzešlé z potřeb stálé 

kultivace vlastní identity se posléze prosadily v zavedených programových řadách 

Historický klub, Páteční večer, Víkendová příloha aj.   

 

 

2.3 Evropský kulturní rámec 

 Otevření se světu bylo po listopadu 1989 zdá se jednodušší než ona seriózní 

a upřímná sebereflexe. Rázem totiž nebylo žádných pochyb, do kterého kulturního 

a společenského rámce neodmyslitelně paříme. Které kultury jsme součástí. A to i přes 

to, že jsme toho o západních evropských kulturách v posledních desetiletích zas až tolik 

nevěděli, o jejich diferenciacích a jednotlivých národních specifikách. Český posluchač 

vnímal západní Evropu jako celek, tak jak si ji po léta za železnou oponou představoval.  

                                                 
1  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 461 - 462. ISBN 80-86762-00-9. 
2  Tamtéž, str. 461. 
3  KONRÁDOVÁ, Jarmila. Knitl Oldřich. In 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: SRT 
- Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008,  str. 72. ISBN 978-80-254-1703-4. 
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Příkladů a cest, jak by mělo být kulturně umělecké rozhlasové vysílání 

koncipováno, se přitom nenabízelo mnoho. Vzhledem k velikosti českého trhu 

a zároveň k ekonomickým omezením, jimiž byla v ´nové´ době rozhlasová tvorba 

zatížena, zdálo se být nejlepším, ba možná jediným možným východiskem opatřit 

Vltavu co nejširším kulturním záběrem „obsahujícím kromě náročných hudebních žánrů 

také uměleckou tvorbu, kulturní publicistiku atd.“ 1.    

A právě kulturní publicistika byla tím, co otevíralo nové a široké prostory pro 

produkce a prezentace kulturních statků evropských národů. „První ‘národní dny‘ 

(Týden izraelské kultury, Týden norské kultury - stanice Praha a Vltava 1990) vznikaly 

spontánně a poněkud nahodile: z vnějšího impulsu, jímž byl zahraniční kontakt nebo 

nabídka z mezinárodní programové výměny, a současně z vnitřní potřeby 

programových pracovníků, kteří pochopili nezastupitelnost rozhlasu jako národní 

kulturní instituce a chtěli veřejnosti zprostředkovat poznání do té doby zakázaných nebo 

opomíjených kultur.“ 2    

Tento nový trend, který zároveň obohatil vysílání o originálně pojatou a široce 

otevřenou kulturní publicistiku, byl pro stanici Vltava zdá se určující. Velmi rychle se 

ve vltavském vysílacím schématu etabloval a dále se profiloval do koncepčně sevřených 

celků, jejichž obsahem byla nejen ona nově inovovaná a důsledně kultivovaná kulturní 

publicistika, ale zrovna tak i hudba všech žánrů, literatura či drama právě 

představovaného národa. Zvláštní aspekty byly přitom kladeny na tematiku vzájemných 

vztahů. Vznikla tu tradice ojedinělých rozhlasových monografií, které „mapují vztahy 

mezi českými zeměmi a příslušnou národní kulturou z hlediska historického, kulturně-

historického, literárního, hudebního ap.“ 3.   

 

Jak již bylo uvedeno v předešlých oddílech, po Týdnech izraelské a norské 

kultury a zejména po Týdnu francouzské kultury v roce 1991 byl v dubnu 1992 

u příležitosti zahájení Světové výstavy v Seville odvysílán Měsíc španělské kultury, 

který se stal pomyslným milníkem a jakoby předobrazem těchto vltavských trendů. 

V jeho programové skladbě se vedle publicistických pořadů, zahrnujících v sobě mj. 

                                                 
1  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 47. ISSN 1213-3817. 
2  STÁRKOVÁ, Blanka. Český rozhlas - aktivní tvůrce a šiřitel hodnot. Rozhlasová práce. Praha: Český 
rozhlas, 1993, roč. XVII, č. 3, str. 1-2. 
3  STÁRKOVÁ, Blanka. Český rozhlas - aktivní tvůrce a šiřitel hodnot. Rozhlasová práce. Praha: Český 
rozhlas, 1993, roč. XVII, č. 3, str. 2. 
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i oblasti ekonomiky či turistiky, objevil dokonce přímý přenos zábavného pořadu 

s účastí veřejnosti.  

Význam španělského měsíce, na jehož principu byly posléze koncipovány 

všechny obdobné projekty, spočíval rovněž ve velmi vysokém počtu premiér. „Je třeba 

zdůraznit, že rozhlas se při této příležitosti velmi činně ujal své role aktivního tvůrce 

hodnot v kontextu národní kultury, činitele, který otevírá domácí pole vnějším 

podnětům.“ 1  

Inspirující pro další koncepci stanice z hlediska literárně-dramatického byly 

zejména překlady starších i novějších děl španělské literatury od dosud 

nepublikovaných autorů, kteří tak prostřednictvím rozhlasu vstoupili do českého 

kulturního povědomí. Tato tendence se setkala s velmi kladným hodnocením 

posluchačů i odborně orientované veřejnosti, a tak byla rozšířena a znovu nasazena 

v červnu 1992 v Měsíci rakouské kultury. Literární redakce převzala definitivně roli 

hlavního organizátora těchto kulturně programových projektů a ostatní slovesné 

a hudební redakce motivovala k ještě užší součinnosti.  

 

Nově utvořený základní model, který vysílací schéma Vltavy výrazně inovoval 

a obohatil, zůstával nicméně flexibilní. Jako příklad připomeňme např. projekt k 500. 

výročí objevení Ameriky (10. - 11. října 1992), který upozorňoval na expanzivitu 

evropských kultur a jejich další metamorfózy.  

Rozmanitý model stanice vyžadovala zejména svébytnost uměleckých děl, jež 

v esteticky kompaktním obsahu plnila funkce ohnisek. Umělecké ambice účelného 

rozhlasového vysílání mohly být zachovány jedině při plné akceptaci uměleckých 

zákonitostí - nekonkrétní logiky. Neboť případné dogma či pravda jsou v uměleckém 

díle vždy velice problematické a často si protiřečí stejně jako v evropské kulturní 

identitě pevně zakotvená Nietscheho teze, „že v uměleckém díle může být všechno 

právě tak dobře jinak“ 2. Může i nemusí.   

 

 

 

                                                 
1  STÁRKOVÁ, Blanka. Český rozhlas - aktivní tvůrce a šiřitel hodnot. Rozhlasová práce. Praha: Český 
rozhlas, 1993, roč. XVII, č. 3, str. 3. 
2  ADORNO, Theodor W. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997, str. 137. ISBN 80-902205-4-1. 
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2.4 Inspirace 

 Jak již bylo řečeno, různě profilované kulturní stanice najdeme uvnitř téměř 

každého evropského veřejnoprávního rozhlasu. Charakter a pojetí těchto stanic určuje 

zejména velikost trhu a ekonomické zázemí vycházející ze systému financování. 

Zjevnou diverzitu nacházíme např. mezi britskou BBC 3, jejíž obsah tvoří z valné části 

vážná hudba, a rakouskou Ö1, která upřednostňuje uměleckou slovesnou tvorbu 

a kulturní publicistiku. Odlišná jsou vysílací schémata finského Radio Ylen Ykkönen 

a například francouzského France Musique. A v tomto výčtu bychom mohli pokračovat.  

 Nelze však jednoznačně stanovit, která z evropských rozhlasových stanic byla 

proměňující se Vltavě tím rozhodujícím předobrazem. Díky zaujetí a tvořivosti 

programových pracovníků, byť s omezenými finančními prostředky, se ČRo 3 - Vltava 

vydala vlastní cestou.  

Svá odhodlání prokázala naprosto suverénně ve dnech 29. - 30. května 1993 

o Víkendu v přímém přenosu z Prahy, při kterém došlo k mimořádné kooperaci s výše 

zmiňovaným francouzským okruhem France Musique. Obě stanice odvysílaly 36 hodin 

dlouhý přímý přenos, během něhož putovali francouzští hosté, milovníci kulturně-

uměleckého rozhlasu, po „významných kulturních místech a po stopách česko-

francouzských kulturních kontaktů v hlavním městě České republiky“ 1. Vltava se při 

tomto mimořádném programovém projektu prezentovala již jako zcela svébytné, 

svobodné a samostatné rádio a zasloužila se o jedinečný export naší kultury do celé 

Francie. Tvořivá spolupráce byla v daném případě oboustranná, stejně jako z ní vzešlé 

inspirace.  

 

 Zásadní a výrazně inspirativní byla pro ČRo 3 - Vltavu rovněž společná 

programová akce s německým veřejnoprávním Mitteldeutscher Rundfunk (ve zkratce 

MDR, Středoněmecký rozhlas se sídlem v Lipsku), který po pádu železné opony 

procházel obdobnými proměnami jako Český rozhlas.  Společný programový projekt se 

uskutečnil na obou stanicích v rámci Měsíce německé kultury ve dnech 11. - 12. června 

1993 a „spočíval ve vzájemné výměně kulturně-publicistických pořadů, vytvořených 

                                                 
1 STÁRKOVÁ, Blanka. Český rozhlas - aktivní tvůrce a šiřitel hodnot. Rozhlasová práce. Praha: Český 
rozhlas, 1993, roč. XVII, č. 3, str. 8-9. 
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na základě vzájemné poptávky, jejichž společným tématem bylo rozkrývání otázek 

souvisejících s rozvojem kultury v situaci radikálních společenských proměn“ 1.  

 Součástí tohoto projektu byla i živá, simultánně tlumočená diskuse ze studia 

v Lipsku, jíž se účastnili rovněž čeští odborníci. Vedle všeobecné problematiky 

v oblastech literatury, filmu či výtvarného umění, se tu hovořilo přirozeně nejvíce 

o rozhlasové práci a rozhlasové koncepci veřejnoprávních stanic, jež musí akceptovat 

nová prostředí, jejich některé ekonomické a sociální problémy, které zamíchaly s dříve 

stojatými publiky. 

 Nově nabyté zkušenosti byly ze strany rozhlasových pracovníků ČRo 3 

přijímány jako jednoznačně pozitivní a pro další tvorbu inspirativní. Zvláště vedly 

k ještě většímu utvrzení již fungující „mezioborové spolupráce jednotlivých vltavských 

redakcí a programových pracovníků, ke vzniku přirozených, vnitřně srozuměných 

programových týmů“ 2, které jsou schopny obstarávat a vytvářet kulturní hodnoty bez 

onoho otravného, jedovatého a zpupného, v zprůmyslněném mainstreamu 

všudypřítomného individualismu.  

 

Péče o kulturně-umělecké dědictví se stala hlavní motivací vltavských tvůrců, 

kteří inspirováni zahraničními kolegy (nejen těmi z lipského MDR a francouzského 

France Musique) počali vnímat kulturní dědictví českého národa jako součást kulturního 

dědictví lidstva.  

Při této koncepci měl veřejnoprávní okruh ČRo 3 navíc plnit i roli jistého 

průkopníka či objevitele již zapomenutých nebo dosud neobjevených uměleckých děl 

a zároveň byl předurčen k tomu, aby oživoval ideologicky pošramocené kulturně-

společenské vědomí.                              

 

 

 

 

                                                 
1 STÁRKOVÁ, Blanka. Český rozhlas - aktivní tvůrce a šiřitel hodnot. Rozhlasová práce. Praha: Český 
rozhlas, 1993, roč. XVII, č. 3, str. 10-11. 
2  STÁRKOVÁ, Blanka. Český rozhlas - aktivní tvůrce a šiřitel hodnot. Rozhlasová práce. Praha: Český 
rozhlas, 1993, roč. XVII, č. 3, str. 12-13. 
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2.5 Utváření vltavského publika 

 Kritické hlasy poukazující na nízkou efektivitu ČRo 3 - Vltava argumentují 

údajnou nevyvážeností mezi ekonomickou náročností, kterou umělecko-kulturní 

rozhlasová tvorba vyžaduje, a velikostí publika, jemuž pak ony vynaložené prostředky 

neodpovídají. Tato kritika však není zcela českým specifikem, neboť s obdobnými 

problémy zápolí veřejnoprávní rozhlasy ve většině evropských států. 

 Problém spočívá v měnící se funkci rozhlasového vysílání jako takového. Kterak 

to v jádru věci shrnuje vedoucí rozhlasového výzkumu ČRo PhDr. Václav Hradecký: 

„Již zhruba před šedesáti lety se v okruhu kulturní sociologie frankfurtské školy 

a zejména u E. Fromma objevily úvahy o tom, že moderní člověk ztrácí schopnost být 

sám se sebou a že neustálým konzumem médií se odděluje od možnosti uvědomit si 

vlastní vnitřní prázdnotu.“ 1 

 Jednou z příčin této vyprázdněnosti masového publika je tzv. amalgamizace jako 

součást mediatizace, kterou takto definoval německý mediální expert Winfried Schulz. 2 

Amalgamizace - jinak řečeno slučování činností, jejichž důsledkem je mimo jiné i to, 

že rozhlas se ve své nejobecnější podobě stal veskrze kulisovým médiem. Jeho 

posluchač je proto povrchní a nepozorný, což ovšem odporuje intencím náročného 

posluchače s kulturně-uměleckými zájmy.  

Zpovrchnění a degradace vysílaného obsahu za účelem rozšíření publika by tedy 

v případě ČRo 3 - Vltava znamenalo každopádně ústup dosavadních posluchačů 

a možná i jejich definitivní odklon od rozhlasu. Pročež nezbývalo než na tento dobový 

požadavek - docílit za každou cenu co nejvyšší poslechovosti - rezignovat.  

 

 

2.5.1 Výzkumy vltavského publika  

Základní a pravidelné, nicméně mnoho neříkající informace o publiku ČRo 3 - 

Vltava nám poskytuje RADIO PROJEKT společnosti MEDIAN s.r.o., který se zabývá 

poslechovostí českých rozhlasových stanic. Z těchto kvantitativních výzkumů víme 

                                                 
1  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 47. ISSN 1213-3817. 
2  SCHULZ, Winfried. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European Journal of 
Communication 2004; 19; 87, DOI: 10.1177/0267323104040696. [cit. 2012-3-3]. Dostupné na WWW: 
http://ejc.sagepub.com/cgi/content/abstract/19/1/87. 
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pouze to, že velikost vltavského publika kolísá mezi 60 - 95 tisíci posluchači, což činní 

v podílu na českém rozhlasovém trhu zhruba 0,5 - 1,25 %.   

Často předkládaná problematičnost zveřejňovaných výsledků nevyplývá z jejich 

kvantitativní věrohodnosti, ale z objektivity, kterou podrývá validita vyjádření toho či 

onoho respondenta. Jinou váhu a význam má bezesporu hlas posluchače, jehož poslech 

bychom označili jako soustředěný, a jinak lze klasifikovat hlas posluchače, který má 

rozhlasové vysílání pouze za zvukovou kulisu. Číslům poslechovosti není tedy vždy 

zcela správě rozuměno. Zvláště bývá opomíjena ona váha posluchačovy participace, 

tedy to, jak hluboce posluchač sledované médium vnímá. Nebo ještě lépe řečeno: 

nakolik pro něj toto médium, v našem případě rozhlasová stanice, skutečně existuje 

a nakolik je příspěvkem pro jeho niterné obohacení či kultivaci myšlení.     

 

Jak jsme již uvedli v předešlých kapitolách, zcela zásadní a zřejmě přelomový 

výzkum, který pak vedl k optimalizaci programové struktury ČRo 3 -Vltava, provedla 

v roce 1995, na podnět tehdejšího šéfredaktora Oldřicha Knitla, společnost sociologa 

Ivana Gabala.1  Cílem tohoto výzkumu byla v prvé řadě bližší a zevrubnější identifikace 

vltavských posluchačů, zejména jejich nároků na čas a požadavků na vysílaný obsah. 

Jednalo se tehdy o „nový - a jak realita potvrdila - velmi důležitý krok. Na základě 

výzkumu vzniklo totiž nové, živější a dynamičtější vysílací schéma, které respektovalo 

denní rytmus posluchačů.“ 2 Můžeme i bez obav říci, že výchozí koncepce vzniklá 

právě na základě tohoto výzkumu se udržela dodnes. Navíc tu vznikla „redakce kultury 

(dnes redakce zpravodajství a kulturní publicistiky), která začala připravovat 

každodenní pořad Mozaika, bez něhož si už dnes program Vltavy lze jen těžko 

představit, a který tvoří jeho významné specifikum“ 3. 

 

Z důvodu potřeby přehledu o kvantitativní úspěšnosti pořadů ČRo 3 - Vltava a o 

případném vývoji a tendencích jeho publika, počal pak Český rozhlas realizovat další 

výzkumy přes marketingovou společnost STEM/MARK. První výzkum se uskutečnil 

v červnu 1998, druhý v říjnu 2001, třetí v červnu 2006 a zatím poslední v dubnu 2009. 

                                                 
1  Ivan Gabal Analysis & Consulting. [online] Seznam všech zakázek. [cit. 2012-3-3]. Dostupné z WWW: 
http://www.gac.cz/cz/nase-prace/seznam-vsech-zakazek/. 
2  KONRÁDOVÁ, Jarmila. Knitl Oldřich. In 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: SRT 
- Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008,  str. 71 - 72. ISBN 978-80-254-1703-4. 
3  KONRÁDOVÁ, Jarmila. Knitl Oldřich. In 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: SRT 
- Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008,  str. 71 - 72. ISBN 978-80-254-1703-4. 
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Ve všech případech bylo využito techniky deníkového výzkumu. Tyto výzkumy jsou 

prováděny stejnou technologií proto, aby se z jejich výsledků daly určit změny, jimiž se 

vltavské publikum ubírá.  

Již komparace výsledků z prvních dvou výzkumů jasně potvrdily, že pro české 

publikum byl přece jen vhodnější onen zvolený formát komplexního a pestrého 

kulturního vysílání, tedy nikoli vyloučená varianta classic, jež by představovala 

v podstatě hudební rádio vysílající po většinu dne vážnou hudbu.   

Tato skutečnost přitom postavení klasické hudby nijak neohrozila, její 

přednostní místo zůstalo ve vltavské koncepci naprosto neotřesitelné. Doplňková 

kvalitativní šetření navíc prokázala, že s produkcí vážné hudby počítají čím dál více i ti 

vltavští posluchači, kteří se nedrží programové nabídky a oblíbenou stanici ladí většinou 

náhodně. „Při náhodném zapínání programu tito posluchači očekávají, že se setkají 

právě s tímto programem.“ 1  

 

 

2.5.2 Segmenty vltavského publika  

A právě univerzálních posluchačů ČRo 3, jak prokazují poslední dva Deníkové 

výzkumy společnosti STEM/MARK, nadále přibývá. Např. v roce 2006 bylo těch tzv. 

´tolerantních´ již 40 % a do roku 2009 se jejich spektrum dále rozšířilo na téměř 58 %. 

Přitom těch vyhraněných výlučně na klasickou hudbu zůstalo cca 26 % a posluchači 

orientovaní na jazz tvořili zbylých 16 %. 2  

Není přitom prokazatelné, nakolik byl tento trend ´třísegmentového´ modelu 

vltavského hudebního publika (rozmanitý, klasik a jazzofil) ovlivněn Čajovnou - 

úspěšným pořadem určeným mladé generaci, kterou do vysílacího schématu Vltavy 

rozšířil šéfredaktor Lukáš Hurník v listopadu 2006 na základě detailních výsledků právě 

vyhodnoceného výzkumu. Vzhledem k ustálenosti vltavského vysílacího schématu pak 

nelze jiné programové vlivy v oblasti hudby předpokládat.  

 

 

                                                 
1  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 49. ISSN 1213-3817. 
2  Deníkový výzkum Stem/Mark 6.-12.4.2009. Z interních materiálů oddělení výzkumu ČRo. Autor do nich 
nahlédnul 24.2.2012. 
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Tříštivější diferenciaci žánrových preferencí, avšak nikoli tak vyhraněnou jako 

v hudbě, prokazují výzkumy v oblasti mluveného slova. „Základní polaritou je vztah 

mezi uměleckou tvorbou a publicistikou a zpravodajstvím.“ 1  Přičemž, jak dokazují 

výsledky posledních dvou výzkumů, ony původní tendence, podle kterých měli 

příznivci jednoho omezovat druhé, v průběhu poslední dekády evidentně slábly. 

Publikum ČRo 3 zůstává sice i nadále selektivní, čili že jeho určité segmenty preferují 

pořady určitého typu, nicméně onen původní trend z 90. let se postupně obrací 

a z výzkumů je zřejmé, že zvolna a jistě přibývá těch posluchačů, kteří se nebrání 

žádnému z žánrů a typů mluveného slova. V roce 2009 bylo takto loajálních již téměř 

46 % posluchačů Vltavy.    

Segment publika, který Václav Hradecký definoval jako status quo, chápejme 

tak, že posluchač této ražby si naladí svoji oblíbenou ´Trojku´ kdykoliv, bez ohledu 

na to, jaký typ slovesného pořadu právě běží. Jeho preference mezi základními 

segmenty, uměleckou tvorbou a publicistikou, nejsou nijak zásadní, ne-li plně 

eliminované. Dokonce se takto tolerantní posluchač nebrání ani pořadům, jež jsou 

striktně duchovní a ve vltavském proudu spíše okrajové.    

 

Třebaže v míře poslechovosti patří k vůbec nejúspěšnějším pořadům ČRo 3 - 

Vltava rozhlasové hry a zejména Četba na pokračovaní, vyhraněně literárně dramatický 

segment publika tu výrazně zeštíhlel. Jestliže ještě v roce 2006 tvořili literárně 

profilovaní posluchači 23 % a na rozhlasovou hru úzce orientovaní 17 %, pak v roce 

2009 se za výlučně literárně-dramatické prohlásilo již pouze 20 % respondentů.  

Oproti tomu se nově utvořil samostatný segment, jenž je orientován v prvé řadě 

na kulturní magazín Mozaika, který platí za nejúspěšnější pořad ČRo 3. Jeho skalním 

přívržencům patří bezmála 12 % z vltavského koláče. Vedle Mozaiky preferují dále 

zpravodajství, rozhovory, kulturní informační servis a zároveň nezavrhují ani 

rozhlasovou hru.        

 

Za zcela specifický, nijak úzce vyhraněný a postupně se rozrůstající segment 

vltavského auditoria pak můžeme považovat spektrum těch posluchačů, jejichž základní 

motivace vycházejí z nepřetržité potřeby poznávání světa i sebe sama. Tito tzv. 

kognitivní a jistým účelem motivovaní respondenti tvořili v roce 2009 téměř 15 % 

                                                 
1  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 49. ISSN 1213-3817. 
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z celkového počtu dotázaných posluchačů Vltavy. Jejich preference patří přirozeně 

poznávacím pořadům, dokumentaristice či diskuzním relacím a podle všeho dají raději 

přednost např. pondělnímu Kritickému klubu, v němž se debatuje o rozporuplných 

událostech ve světě literatury, než by si tutéž literaturu poslechli např. v její 

zdramatizované verzi. Jejich zájem nadále opadá, jedná-li se o poesii, díla duchovně 

orientovaná nebo o kulturu určenou mladému, názorově často experimentujícímu 

a jakkoli revoltujícímu posluchači.  

 

Poezie vůbec vykazuje až tristně slábnoucí zájem publika, a to i přesto, že 

„za sedmdesát let své existence si vysílání básnických pořadů vytvořilo neobyčejně 

bohaté a variabilní žánrové spektrum“ 1. Poezie, která se na Vltavě po léta držela na té 

nejvyšší laťce díky redaktorům Václavu Daňkovi, Rudolfu Matysovi a posléze i Janu 

Halasovi či Pavlu Šrutovi, jako by nyní pokorně ustoupila ze svých nenásilně 

vydobytých pozic. Ve vysílání sice přibylo pořadů, ve kterých dostávají příležitost 

i soudobí básníci, kteří tak mohou sami uvést vlastní texty a pohovořit o svých tvůrčích 

pohnutkách, čímž se bezpochyby zvyšuje kontaktní role básnických pořadů, nicméně 

trend a zejména oslabení vlivu a obliby verše netřeba zastírat.  

Vinu na tomto stavu však nelze přičítat na vrub současným tvůrcům. Třebaže 

nemalou redukcí utrpěly i jejich řady. V Literárně dramatické redakci zůstal vyhraněně 

´básnický´ již pouze Miloš Doležel, jímž připravované pořady dosahují nicméně těch 

nejvyšších kvalit jak estetických, tak obsahových. Jako důkazný příklad si uveďme Svět 

poezie odvysílaný ČRo 3 - Vltava 10. března 2012. V tomto pořadu zazněly ukázky 

z posledních rukopisných veršů nedávno zesnulé Violy Fischerové, velké české 

básnířky a choti spisovatele Josefa Jedličky, které ve výtečné režii Petra Adlera a Hany 

Kofránkové okomentoval básník Rudolf Matys. Uvedený příklad pak není výjimkou 

a dokazuje skutečně to, že příčinou klesajícího zájmu ze strany posluchačů není 

případná nekvalita básnických pořadů, nýbrž ona rozšiřující se nemožnost přirozeného 

soustředění, jež by posluchače odloudilo do krajiny textové zvukomalby, v níž by pak 

mohl najít i ony vertikály vedoucí k autorově duši. Takovéto krajiny jsou pro dnešního 

člověka tonoucího v tekuté postmodernitě přístupné jen velmi stěží. Sotva dnes kdo 

vzpomene na ono přesvědčení Františka Halase, že „je to právě poezie, která je 

                                                 
1  MATYS, Rudolf. Literárně dramatické žánry. In. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 
2006, str. 88. ISBN 80-86877-04-3. 
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krví svobody“ 1. Aby touto tezí dospěl třeba k otázce - dnes obzvláště naléhavé, zdali 

naše svoboda netrpí určitou chudokrevností.    

 

Stručná analýza, objasňující důvody klesajícího posluchačského zájmu 

o vysílanou poezii, se dotýká i jedné ze všeobecných otázek z oblasti mediálních studií. 

Kdo se komu více podmaňuje? Jestli médium svým konzumentům, nebo obráceně, 

nakolik určuje příslušné médium konzumentovo gusto? V případě Vltavy a jejího 

publika je takováto otázka zvlášť těžce zodpověditelná. Na uvedeném příkladu poezie 

lze totiž dokázat, že zcela svébytné se tu jeví obě dvě strany. Vltavští tvůrci nijak 

neslevují ze svého poslání udržet pro veřejnost kulturně-uměleckou rozhlasovou stanici 

s kreditem „kulturotvorného“ média v tom nejvyšším slova smyslu, a to i na úkor toho, 

že přitom ztratí část posluchačů, kteří ve svých nárocích na umění a kulturu pod tíhou 

sociální integrace v nejvyšších rovinách rezignovali.  

Tato východiska však v případě Vltavy neznamenají žádnou fatalitu. Ve své 

podstatě a při srovnání s poměry neustále přelévaných publik v masové komerci, tu 

můžeme hovořit pouze o dílčí tendenci, která zrcadlí postavení poezie ve společnosti 

všeobecně. A takto bychom mohli hodnotit a kategorizovat i vltavské pořady 

orientované duchovně.  

 

Chceme-li definovat posluchačské preference, nemůžeme zcela opomenout ani 

případné provázanosti hudebních a slovesných faktorů. Výzkumy totiž dále prokazují, 

že vltavský posluchač orientovaný např. na rozhlasovou dramatiku může v hudebním 

programu upřednostňovat téměř cokoliv. Stejně jako ortodoxní příznivec klasické hudby 

může mezi žánry a typy mluveného slova preferovat uměleckou tvorbu zrovna jako 

publicistiku či pouhé zpravodajství.   

„Tyto analýzy naznačují, že vltavské publikum je útvar značně nesourodý a je 

v podstatě složeno z řady dílčích publik,“ 2 které jsou veskrze elementární a s postupem 

času se nejen homogenizují, ale zrovna tak i všemožně segregují.   

 

Srovnáme-li pokusy o stanovení ideálních koncepcí programu ČRo 3 - Vltava 

vzešlé z deníkových výzkumů v roce 2001 a 2009, jež by vyhovovaly hlavním 

                                                 
1  Z osobního archivu autora - z rozhovorů vedených s básníkem Rudolfem Matysem. 
2  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 50. ISSN 1213-3817. 
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skupinám publika, znovu sice narážíme v různých aspektech na tendence směřující 

k posluchačské univerzalitě, nicméně na tendence natolik nerozhodné, které mohou 

souviset toliko s přirozeným stárnutím posluchačů. Pro což svědčí zejména přírůstek 

v segmentu Jazzofil, který v sobě zahrnuje z části též rockovou generaci vychovanou 

vltavským Větrníkem z přelomu 70. a 80. let.        

Jestliže v roce 2001 došel Václav Hradecký pomocí nehierarchizované 

clusterovy analýzy (cluster analysis K-means) a řady možných řešení ke čtyřem 

segmentům vltavského publika t. č. definovaných jako „Universal“ (40 %), Classic Art 

(32 %), „Experimentující“ (20 %) a Jazzman (8 %), 1 potom v roce 2009 takto definoval 

již jen tři segmenty: „Status quo variety“ (58 %), „Klasik“ (26 %) a „Jazzofil“ (16 %). 2  

Nejsilnější segment vltavského publika, ať už ho nazveme jakkoliv, tvoří 

posluchači, kteří se snaží přijímat téměř celou programovou nabídku stanice. Vyvážený 

je u nich i podíl hudby a mluveného slova, v jehož oblasti se nijak zásadně nerozchází 

ani umělecká tvorba s publicistickými žánry. 

To posluchači tvořící segment Klasik, kteří upřednostňují koncept kulturně-

umělecké rozhlasové stanice zaměřené především na oblast vážné hudby a opery, 

preferují právě tuto hudbu. Mluvené slovo, které v jejich případě zahrnuje sotva 30 % 

programu, je potom „silně orientováno na oblast umělecké tvorby - tedy zejména 

na literárně dramatické žánry.“ 3  

A v podobné míře preferují svoji hudbu i posluchači tvořící nejmenší segment 

Jazzofil. Ti však na rozdíl od příznivců klasiky v oblasti mluveného slova preferují 

kulturní publicistiku, zpravodajství, feature či rozhlasový dokument před literárně 

uměleckými žánry.   

 

Z uvedených poznatků, které nám přinášejí deníkové výzkumy, můžeme tedy 

identifikovat obecné rozdíly v zaměření publika, které by čistě laicky uneslo zřízení 

dalších dvou kulturně-uměleckých rozhlasových stanic. Ovšem s denní poslechovostí 

maximálně 10 - 20 tisíc posluchačů. A jak navíc dokazuje výzkum z roku 2001, propojit 

různé koncepty programu mezi jednotlivými stanicemi bývá též velmi obtížné. „Svědčí 

                                                 
1  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 50. ISSN 1213-3817. 
2  Deníkový výzkum Stem/Mark 6.-12.4.2009. Z interních materiálů oddělení výzkumu ČRo. Autor do nich 
nahlédnul 24.2.2012. 
3  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 50. ISSN 1213-3817. 
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o tom např. nízký přeryv publik ČRo 3 - Vltava a Classic FM v Praze. Posluchači 

s poslechem obou stanic tvořili pouze pětinu až šestinu jejich auditoria.“ 1 

 

Bez nadsázky tedy konstatujme, že případné snahy o ještě větší uspokojení 

vyhraněných částí vltavského publika, by ve své podstatě vedly pouze k rozbití 

většinového, již téměř homogenního a postupně nadále sílícího, v podstatě „elitního“ 

segmentu Status quo variety, který je oporou nejen programového formátu ČRo 3 - 

Vltava, ale zároveň i obecným strážcem našich kulturních a uměleckých statků. 

Zahrnuje v sobě široký kulturní a umělecké kontext a jeho případné rozmělnění by 

zásadně oslabilo funkci a postavení tohoto kontextu v rámci celé společnosti. 

Základní koncepce ČRo 3 - Vltava musí tedy spočívat mj. i v citlivé  péči o tento 

segment publika složený z posluchačů, kteří jsou Vltavě nejvlastnější a pro které je 

jejich ´Trojka´ víc než jen rozhlasová stanice.       

   

 

2.6 „Kulturotvornost“ 

 „V zásadě lze říci, že Vltava je jednou z nejvlivnějších kulturních institucí v této 

zemi,“ 2 připomněl šéfredaktor stanice Lukáš Hurník 11. listopadu 2004 účastníkům 

sympozia Obce spisovatelů, jehož tématem byla presentace a reflexe umění v médiích. 

Jeho tvrzení vychází z toho, že Vltava svým charakterem, de facto vyčleněná 

z mediálního trhu, patří spíše do krajiny kulturní nežli mediální. A v té pak jako 

samostatná instituce s denním auditoriem až 80 tisíc posluchačů zaujímá zcela 

výjimečnou pozici.  

 Samostatná kulturně-umělecká rozhlasová stanice, mimochodem od ostatních 

médií dlouhodobě a téměř zcela opomíjená, jež tu existuje v rámci Českého rozhlasu, 

nestaví pouze na povinnosti péče o kulturu, kterou jí ukládá zákon č 484/1991 Sb., 

o Českém rozhlasu, ale jakožto samostatná kulturní instituce usiluje o to, aby umělecká 

díla zrovna tak spoluvytvářela. A to i navzdory ekonomickým omezením.   

 

                                                 
1  HRADECKÝ, Václav. Kulturní rozhlasová stanice - problém s kulturním vysíláním a utvářením 
publika ČRo 3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2001, č. 07, str. 50. ISSN 1213-3817. 
2  HURNÍK, Lukáš. Kultura v médiích. Praha: Obec spisovatelů + MK ČR, 2004. Kultura v rozhlase, str. 
66. 
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 Razantní proměna mediálního prostředí a s ním související hodnotové přetřesy 

po listopadu 1989 zasáhly přirozeně i kulturně-umělecké zázemí Vltavy. Jak již bylo 

několikrát řečeno, finanční limity postupně zredukovaly nejen redakci literární, ale 

i redakci rozhlasových her a dokumentu, když z původně osmi dramaturgů vyhraněně 

zaměřených na „klíčový a nejdůležitější útvar rozhlasového umění“ 1 - rozhlasovou hru, 

zůstali posléze jen dva, až nakonec po roce 2007, kdy odešel do důchodu Jan Halas, 

došlo ke sloučení obou redakcí do dnešní podoby Literárně-dramatické redakce. Ta se 

skládá z osmi redaktorů, kteří částečně připravují pořady taktéž pro ČRo 2 - Praha. 

 Bez nadsázky lze ovšem konstatovat, že přes všechna finanční úskalí a z nich 

plynoucí omezení, zůstává Český rozhlas v čele s okruhem ČRo 3 - Vltava jediným 

auditivním médiem v České republice, které se tvorbě uměleckých artefaktů soustavně 

věnuje.  

 

 

2.6.1 Podpora a péče o původní uměleckou tvorbu  

 Významnou akcí, kterou Český rozhlas od roku 1992 nově vyhlašuje a pořádá, 

a která má přispívat ke zvýšení kvality rozhlasové tvorby, zejména té umělecké, je již 

tradiční, v Poděbradech každoročně pořádaný festival Prix Bohemia Radio. Jeho 

výsostnou kategorií, která byla organizátory dosud posledního ročníku nazvaná 

„Královskou disciplínou“, 2 je právě rozhlasová hra. Na ni kladou pořadatelé ten 

nejvyšší akcent.  

Rozhlasoví tvůrci a příznivci považují rozhlasovou hru za nezastupitelný 

literárně-umělecký žánr, který zpřítomňuje vzdálené děje a tím, jak apeluje na lidskou 

představivost, staví divadelní jeviště nikoli před posluchače, nýbrž je zasouvá do jeho 

nitra. Značná pozornost, jež je věnována rozhlasové hře, plně odpovídá tomu, s jakou 

vážností je tento žánr pojímán v mezinárodním kontextu.      

 

 

                                                 
1  MATYS, Rudolf. Literárně dramatické žánry. In. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 
2006,  str. 84. ISBN 80-86877-04-3. 
2  Prix Bohemia Radio [online]. 2011 [cit. 2012-3-13]. Český rozhlas. Dostupné z WWW: 
http://www.rozhlas.cz/prixbohemia/vysledky/_zprava/vysledky-prix-bohemia-radio-2011--1028151. 
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Všeobecně se soudí, že při percepci auditivně zdramatizovaných textů dochází 

k ještě intenzivnější kultivaci lidské fantazie než při četbě textů tištěných. Individuální 

obrazotvornost je v tomto případě posílena zvukovou stránkou jazyka. 

 

Budeme-li se držet toho, že festival „Prix Bohemia Radio se stal jednou z mála 

možností poměřování kvality a vývoje rozhlasové tvorby v České republice“ 1 a odráží 

tedy i soudobou produkci rozhlasových her, nemůžeme se pak nezastavit u práce 

rozhlasového režiséra a recitátora Aleše Vrzáka. Jím nastudované a režírované 

rozhlasové hry Vykřičené domy (autor David Drábek), Enigma Emmy Göring (Werner 

Fritsch) či Fotograf (David Eldridge) dosáhly v Poděbradech postupně těch nejvyšších 

ocenění. Ve společnosti režisérů Hany Kofránkové, Markéty Jahodové, Jana Vedrala, 

Ivana Chrze či Vlada Ruska jako by to byl právě tento jihočeský tvůrce, kdo zdá se 

výrazně zasahuje do podoby naší soudobé rozhlasové hry, jíž jsou mnohdy vytýkány 

ne zcela dostatečné umělecké ambice.  

Ty, jak ovšem ukazuje produkce Aleše Vrzáka, nestojí zdá se na vlastním 

zpracování, ale stojí a padají s tématy, která jsou často společensky neaktuální, příliš 

vykonstruovaná nebo dokonce senzacechtivá. Patrné distinkce přitom nalézáme 

v dramatizacích soudobé zahraniční a původní tvorby. Jiná je nepochybně hra Fotograf 

britského autora Davida Eldridgeho trefená do pocitů dnešních Evropanů, která se 

dotýká „vážného tématu krize multikulturního soužití ve velkých evropských městech 

provázeného vzrůstem násilí a vandalizmu,“ 2  a zjevně jiný záměr pak nabízí např. 

koncepce společensky kontroverzní komedie Davida Drábka Koule, která v prvé řadě 

hanobí a společensky znemožňuje konkrétní osobu - bývalou atletku Helenu 

Fibingerovou. 

Alešem Vrzákem režírovaná Koule, která se stala rozhlasovou hrou roku 2011, 

se sice výtečně medializovala a tím žánr rozhlasové hry celospolečensky zviditelnila, 

nicméně u řady vltavských příznivců vyvolala zároveň i hodně rozpolcenosti. 

Vyrovnávat se s historií tímto způsobem není podle jejich reflexí zcela optimální.  

„Je možné v médiu veřejné služby publikovat hru, která pod pláštíkem jakoby 

změněného jména může zkarikovat, zesměšnit, mstít se, vybíjet si osobní antipatie, 

                                                 
1  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 474. ISBN 80-86762-00-9. 
2 To nejlepší z Prix Bohemia Radio [online]. 2011 [cit. 2012-3-15]. Český rozhlas. Dostupné z WWW: 
http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/to-nejlepsi-z-prix-bohemia-radio-2011--1000291. 
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cokoliv, že to je možný na půdě veřejné služby?“ tlumočila pro MF Dnes jeden z názorů 

i kontroverzní redaktorka Barbora Tachecí. 1 

O problému jisté distinkce mezi zpracováním hry a jejím tématem svědčí 

v případě Koule rozpor mezi pochybnostmi, jestli „Drábek přece jen nezašel moc 

daleko ve svém pamfletickém obrazu jediné osoby,“ 2 na straně jedné, a skvělou 

a detailně propracovanou režií Aleše Vrzáka, „jenž do komedie vnesl mnohé své 

nevšední nápady a zesílil tak i její další významy“ 3, na straně druhé.  

 

Drábkova Koule odvysílaná v premiéře 25. ledna 2011 zahájila rozsáhlý, 

celoroční projekt Vinohradská 12 (čti dvanáctka), jímž chtěla Vltava tvorbu původních 

rozhlasových her výrazně podpořit. Do projektu byli vtaženi především úspěšní 

spisovatelé nastoupivší generace Jaroslav Rudiš, Tomáš Zmeškal, Petr Brycz, Emil 

Hakl, Petr Kolečko a další, aby mimo jiné přiměli k rozhlasovému poslechu své dosud 

auditivně neúčastné čtenáře.  Projekt Vinohradské 12, který vznikl díky grandu 

programového ředitele ČRo a který připravila Literárně-dramatická redakce 

ve spolupráci s Producentským centrem a literární redakcí ČRo v Brně, volně navázal 

na předešlou řadu obdobně iniciovaných Her pro příští tisíciletí, v níž však převažovala 

jména již osvědčených tvůrců jako např. Daniely Fischerové, Antonína Přidala, Milana 

Uhdeho či Arnošta Goldflama.   

 

Významnou součástí mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio je také 

pravidelný teoretický seminář pořádaný Sdružením pro rozhlasovou tvorbu, který skýtá 

prostor pro názorovou konfrontaci rozhlasových tvůrců a odborníků, z valné části lidí 

majících co dočinění s ČRo 3 - Vltava. Ústředním posláním těchto setkání bývá 

přirozeně rozhlasová tvorba, její úroveň a kultivovanost. Zastoupeny jsou přitom 

všechny její kategorie a úvahy nad nimi v žádném případě nevycházejí toliko 

z povrchních údajů statistických. Nevyřčenou a přitom hlavní ambicí zůstává bezděká 

odpovědnost za uměleckou kvalitu vysílaných pořadů.   

 

                                                 
1 HNILIČKA, Přemysl. Koule na noze veřejnoprávnosti? [online]. 31.1.2011 [cit. 2012-04-22]. 
Neviditelný pes. Dostupné z WWW: < http://neviditelnypes.lidovky.cz/media-koule-na-noze-
verejnopravnosti-dwq-/p_kultura.asp?c=A110128_232230_p_kultura_wag >. 
2  MATYS, Rudolf. Umění není publicistika. Týdeník rozhlas. Praha: Radioservis, 2011, roč. 21, č. 7, 
str.5. ISSN 1213-2098. 
3  NĚMEC, Ivan. O atletce, jež si „sáhla ne tep doby“. Týdeník rozhlas. Praha: Radioservis, 2011, roč. 21, 
č. 8, str.21. ISSN 1213-2098. 
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2.6.2 ´Mediální umění´ dnešní doby 

 Nová umělecká kategorie využívající všech unikátních možností, které dnes 

skýtá práce se zvukem, bývá nejčastěji nazývána radioartem. Tento nový žánr 

rozhlasového umění vychází z konceptu otevřeného a neustáleného zvukového prostoru, 

který se nachází nad všemi standardizovanými a tradičními formami jako jsou: 

rozhlasová hra, rozhlasový dokument, umělecká reportáž ad.  

 „Radioart se snaží v širokém slova smyslu objevovat stále novým způsobem 

myšlení zvukem, a to především všude tam, kde už jej ani nečekáme, kde jej 

nevnímáme, protože jsme na něj zapomněli a dali přednost nezajímavým poslechovým 

schématům, která už dávno neumí vyprovokovat naši pozornost, zvědavost či důvtip.“ 1  

 Tento nový, progresivní segment současné rozhlasové tvorby, jehož základem je 

múzická zvukomalba, se v roce 2010 objevil rovněž na mezinárodním festivalu Prix 

Bohemia Radio. Téměř všechny jeho domácí nominace pocházely z původní produkce 

pořadu ČRo 3 - Vltava Radioateliér a nakonec obstály v silné konkurenci více než 

padesáti snímků z celého světa, jejichž autory lze považovat za globální novátory 

mediálního umění dnešní doby. Jmenujme tu za všechny alespoň kanadskou autorku 

Chantal Dumas, která za svou zvukovou kompozici Drobné věci. Každodenní stereotyp 

(Tiny Things. A mechanics of the day to day) obdržela Mezinárodní cenu Prix Bohemia 

Radio 2010. 2 

Národní cenu si za své snímky rozdělily rovným dílem Pavel Novotný 

a Ladislav Železný. Pavel Novotný ji obdržel za kompozici Vesmír, jejíž ohnisko 

spočívá ve vínem podnícené filozofické disputaci o univerzu vedené v budově, která je 

rozezvučena nejen noční křižovatkou z ulice, a Ladislav Železný za svůj surrealistický 

snímek Před Během Poté, usilující o to, dokázat, že i zvuk má svoji paměť. Oba autoři 

tímto směle vstoupili do mezinárodního povědomí a jejich úspěch zrovna tak podtrhuje 

nemalý význam vltavského pořadu Radioateliér, který připravuje a slovem provází 

muzikolog a hudební režisér Michal Rataj. 

 

                                                 
1
  RATAJ, Michal. Prix Bohemia Radio 2010 - Mezinárodní kategorie Radioart - zvuková kompozice v 

rádiu. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2010, č. 24, str. 24. ISSN 1213-3817. 
2
  Výsledky Prix Bohemia Radio 2010 [online]. 2010 [cit. 2012-3-17]. Český rozhlas. Dostupné z WWW: 

http://www.rozhlas.cz/prixbohemia/vysledky/_zprava/vysledky-prix-bohemia-radio-2010--902759.  
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Základními ambicemi vltavské programové řady Radioatáliér, která je prostorem 

pro uměleckou, široce otevřenou a nekonformní kategorii radioartu, je podle všeho 

snaha o kultivaci takového prostředí, z něhož by mohly vyrůstat inspirace pro tvorbu 

dalších generací umělců. Slovy Michala Rataje jde o to, „takové podhoubí pěstovat 

a přispívat tak dlouhodobě k vytváření jakéhosi bilančního pole, v němž teprve zpětně 

a s odstupem času bude možné odečíst reálné hodnoty, které tvůrčí úsilí domácích 

i zahraničních umělců do našeho kulturního kontextu přineslo a snad i nadále bude 

přinášet“ 1. 

O nemalých možnostech využití nových postupů a nových zkušeností 

načerpaných z radioartu rovněž při tvorbě tradičních rozhlasových forem svědčí mj. 

i Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2010, které získal právě Michal Rataj za zvukový 

´design´ Alešem Vrzákem režírované rozhlasové hry Uprchlíci autorů Sergiho 

Pompermayera a Olgy Šubrtové.    

 

 

2.6.3 Přínos SRT -  Sdružení pro rozhlasovou tvorbu 

 Vedle pravidelných seminářů pořádaných při příležitosti ať už festivalu Prix 

Bohemia Radio nebo na půdě Univerzity Karlovy, založilo SRT - Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu také tradici dvou rozhlasových přehlídek Report a Bilance, jejichž 

hlavním smyslem je reflexe tvorby slovesných pořadů a rozhlasové žurnalistiky, která 

by přispívala k  vyšší kvalitě a kultivovanosti rozhlasového vysílání v České republice.  

 „Report se stal vyhledávanou soutěžní přehlídkou, kde si tvůrci jednotlivých 

pořadů vyměňují zkušenosti a zamýšlejí se nad postupy, jichž využívají při rozhlasové 

tvorbě.“ 2 Z jeho statistik a  výsledků pak jednoduše vyvodíme, že z portfolia Českého 

rozhlasu jsou to téměř v polovině případů pořady produkované stanicí ČRo 3 - Vltava 

nebo pro ni speciálně připravené některým z regionálních studií. Za vše mluví Hlavní 

cena generálního ředitele ČRo: z posledních dvanácti  možných jich rovných 6 obdržely 

pořady vysílané právě na ČRo 3. Připravené buďto přímo vltavskými redaktory, jako 

např. výtečný dokument Miloše Doležela Smrt v kobylím dole, v němž nám autor oživil 

                                                 
1 RATAJ, Michal. Radioart - mediální umění dnešní doby. [cit. 2012-3-17]. Český rozhlas 2012, 
Radioakustika. Dostupné na WWW: http://www.rozhlas.cz/radiocustica/radioart/_zprava/267939. 
2  MORAVEC, Václav. Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003. Svobodný rozhlas 
1990 - 2003, str. 474. ISBN 80-86762-00-9. 
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zapomenutý příběh z konce 2. světové války, anebo jako v případě vysoce oceněného 

pořadu ostravské redaktorky Dagmar Misařové, který vznikl v rámci nabídky regionální 

tvorby pro celodenní vysílání ČRo 3 Den Ostravy na Vltavě a pojednává o jadrném 

životě obyčejných lidí v havířských koloniích.      

  

 Podíl regionálních redakcí na vyslání ČRo 3 ocenily i zkušení vltavští tvůrci, 

kteří se kolektivně zúčastnili přehlídek Bilance 2010 a 2011. Ty jsou de facto setkáním, 

na němž členové SRT ´bilancují´ to nejlepší z aktuální nabídky rozhlasové umělecké 

slovesnosti.   

 Podle posledních soudů je zejména pozitivní právě ona zlepšující a rychle se 

vyrovnávající úroveň vltavských přispěvatelů. Jak ve zprávě z Bilance 2010 uvádí 

Ondřej Vaculík: „Ke slyšitelnému zlepšení v oboru umělecké slovesnosti - zpřesnění 

vkusu, popřípadě citu pro vltavský formát a jeho posluchače - došlo jak v Hradci 

Králové, tak v Olomouci, což vůbec svědčí o kvalitě tvorby v regionech: že pořad 

nevznikl na Vltavě, nebylo poznat.“ 1      

 Kladem Bilance a vůbec veškeré činnosti SRT není tedy pouze nesobecké 

hodnocení umělecké rozhlasové tvorby, vzájemná konfrontace rozhlasových tvůrců 

a teoretiků, ale třeba i možnost získat ucelený a aktuální přehled o umělecké rozhlasové 

tvorbě napříč regiony, která je pak cenným vodítkem zejména při koncepci vltavského 

programového plánu.  

     

 

2.6.4 Rozporuplná „rezervovanost“ vůči novým spolupracovníkům 

 Rozhlasové stanici ČRo 3 - Vltava je často vytýkána jistá zakonzervovanost, 

staromilectví či dobové vykolejení a s tím vším související rezervovanost vůči 

rozhlasovým elévům. Nakolik jsou však tyto kritické hlasy skutečně oprávněné 

a nejsou-li této již chronické lamentaci na vině sami adepti rozhlasového umění, na to 

ovšem neexistuje jednoznačná odpověď.       

 

 

                                                 
1  VACULÍK, Ondřej. Bilance 2010 a pohádka z lepších časů:  In Sborník z tvůrčích akcí. Praha: Sdružení 
pro rozhlasovou tvorbu, 2011, str. 9. 
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 Z východisek vltavského cyklu Hry a dokumenty nové generace, který byl 

do vysílání ČRo 3 zaváděn postupně v roce 2007 a 2008, nicméně vyplývá, že hlavní 

problém oné jevící se záduchy potencionálních rozhlasáků netkví v domnělé upjatosti 

stálic vltavského proudu, ale spíše v absenci jakékoliv nové generační výpovědi. Zjevně 

tu totiž postrádáme onen dominující, vůdčí směr, který by pro mladé elévy ztělesňoval 

dobovou představu o progresi, která „se prosazuje v odvěkém zápasu mezi starým 

a novým, jinak řečeno mezi mladým a starým, zkrátka v revoltě“ 1. Váhající umělecká 

omladina nejspíš odmítá nabízené příležitosti nikoliv z důvodu protestu proti panujícím 

uměleckým konvencím, nýbrž jakoby z pouhé lhostejnosti a apatie.         

Podle Mgr. Evy Vojtové, která tento problém analyzovala ve své diplomové 

práci Rozhlasová dramatická tvorba nové generace, 2 tu naprosto absentuje jednotící 

idea či v autorské hloubi jakékoliv širší intence. Jediné, co má podle ní většina prací 

společného, „je zobrazení světa, který není optimistický, v němž nic nefunguje, ani 

vztahy, ani společnost. Hlavními pocity jsou strach, nejistota, neschopnost“ 3. 

Tato ponurá východiska jsou, zdá se, důsledky nezdravé individualizace 

a rapidně se zrychlujícího rytmu života, který tato nová generace již plně akceptuje jako 

přirozený a jediný možný.  

 

Pozice mladých absolventů vysokých uměleckých škol, kteří mají přece jen jisté 

ambice prosadit se v tak konzistentním médiu jako je ČRo 3 - Vltava, je v těchto 

podmínkách vskutku komplikovaná. Uspět u náročného vltavského posluchače není 

nijak snadné. Tento problém akcentuje i rozhlasový režisér a profesor pražské DAMU 

Jan Vedral: „Je zjevné, že absolventi vysokých škol mohou do kontextu diskurzu 

‘starého média pro staré publikum‘ se svými obsahy, komunikačními způsoby, 

nekoncentrovanou klipovitostí a zkratkovitostí sdělování vstoupit jen obtížně.“ 4       

 O to je pak cennější, když se to povede. Obtížné neznamená nemožné. Jako 

v případě vysoce hodnocené adaptace lyricko-epické koláže Sled snů německého 

laureáta Nobelovy ceny za literaturu Hermana Hesse, kterou pro vltavskou 

                                                 
1
 MATYS, Rudolf. Generace? Směry? Skupiny?... Život - Revue Umělecké besedy. Praha: Umělecká 

beseda, 2011, roč. 6, č. 8, str. 3. ISSN 0231-8539. 
2  VOJTOVÁ, Eva. Rozhlasová dramatická tvorba nové generace [online]. 2009 [cit. 2012-03-20]. 
Diplomová práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Dostupné z: http://theses.cz/id/0hgjxw/. 
3  VOJTOVÁ, Eva. České rozhlasové hry nové generace. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2011, č. 
26, str. 11. ISSN 1213-3817. 
4  VEDRAL, Jan. Tvůrci versus baviči: Nerozhodně. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2011, č. 26, str. 
28. ISSN 1213-3817. 
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programovou řadu Moderní povídka připravila studentka brněnské JAMU Tereza 

Adámková.  

Podobně tomu bylo i v případě již zmiňované Evy Vojtové. Ta pro nedělní 

cyklus Schůzky s literaturou připravila pořad Spřízněni tvorbou, jenž líčí přátelství 

a tvorbu dvou autorsko-partnerských dvojic rozdělených železnou oponou. Básníka 

Josefa Hiršala se spisovatelkou a překladatelkou Bohumilou Grögerovou na straně 

české a experimentálního lyrika a dramatika Ernsta Jandla s básnířkou Friederike 

Mayröckerovou na straně rakouské. O tom, že tato skladba připravená mladou 

brněnskou režisérkou je vskutku neobyčejně důmyslná i nevšední, svědčí její kladné 

recenze. „Forma, kterou svému pořadu Eva Vojtová dala, tak do jisté míry odráží 

i svéráznou podobu kolážovitě psané, experimentální a hravé poezie, kterou 

zobrazovaní ‘akrobaté slova‘ prosluli,“ 1  píše např. publicista Ivana Němec v Týdeníku 

rozhlas.  

A podobně bychom našli kladná hodnocení prací Terezy Semotamové, Tomáše 

Soldána aj., z čehož je dostatečně průkazné, že ony nesnadné cesty mladých tvůrců 

do vysílání ČRo 3 - Vltava zůstávají i přese všechna úskalí ve všech oblastech otevřené.  

Co je tu však částečně, možná i záměrně opomíjeno, jsou problémy ekonomické. 

A s nimi související otázky: dokáže-li vůbec současná nabídka restrukturalizovaného 

Českého rozhlasu novou, nastupující generaci rozhlasových tvůrců adekvátně uspokojit 

také ekonomicky. A nevolí ti nejtalentovanější z nich často z existenčních důvodů raději 

cestu jiné obživy? Na semináři SRT na Prix Bohemia Radio 2011, který byl tematicky 

zaměřený právě na výchovu mladé generace rozhlasáků, zaznělo leccos podnětného - 

jak vychovávat, vyučovat atd., nicméně na palčivé problémy existenční se v průběhu 

horujících diskuzí poněkud zapomnělo.      

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1  NĚMEC, Ivan. Přátelství přes zadrátovanou hranici. [cit. 2012-3-24]. Týdeník rozhlas. Radiožurnál, 
2010, roč. 20, č. 40. Dostupné na WWW: http://www.radioservis-as.cz/archiv10/40_10/40_slysi.htm. 
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3 Původní pořady ČRo 3 - Vltava 

Vysílací schéma ČRo 3 - Vltava tvoří vesměs pořady a relace, které bychom 

v různých obměnách našli zrovna tak v programových plánech ostatních evropských 

kulturně-uměleckých rozhlasů. Ať už jsou to koncerty či studiové nahrávky arteficiální 

i nearteficiální hudby, rozhlasové hry či zdramatizovaná nebo jen čistě čtená literatura, 

eseje, rozhlasový dokument, feature, recenze aj.  

Mimo nich ovšem najdeme ve vysílacím plánu taktéž pořady a pásma, které 

můžeme označit jako původní. Tedy jako ty, jejichž koncepty se zrodily, postupně 

konstituovaly a dotvářely ve vltavském studiu.  

Jsou to programy, které svou tvář hledaly dlouho a trnitě jako v případě 

zpravodajsko-hudebního pořadu Mozaika, který se stal nakonec nejposlouchanějším 

vltavským pořadem, nebo se prosadily bez větších obtíží a ve vysílacím plánu zaujaly 

pevné a dlouhodobé místo jako v případě kulturně-publicistického týdeníku Víkendová 

příloha stanice Vltava.  

Svá osobitá specifika a originalitu skýtají rovněž literárně-hudební pásma 

Páteční večer a nedělní Schůzky s literaturou.  

 

Typickým a jednotícím aspektem těchto řekněme původních pořadů ČRo 3 - 

Vltava je bezpochyby jejich tematická a žánrová různorodost. Ta byla při tvorbě 

koncepce stanice jejím klíčovým momentem; jak to ostatně potvrzuje i stávající 

šéfredaktor Lukáš Hurník: „Absolvoval jsem řadu diskuzí o tom, zda by Vltava neměla 

být ARTE - tzn. zaměřena pouze na velké, vysoké umění. A já si myslím, že ne, že to 

má být stanice, která otevírá vějíř percepčních modelů. Snažíme se o prolínání různých 

zájmů, pokoušíme se o symbiózu různých kulturních pohledů.“ 1  

A jak by se dalo usuzovat, mj. z již uváděných výsledků deníkových výzkumů 

společnosti STEM/MARK, jsou to právě tyto obsahově široce pojímané původní 

pořady, které zásadní měrou přispívají k výslednému profilu stanice a  k postupné 

univerzálnosti jejího publika.  

 

                                                 
1  HURNÍK, Lukáš. Kulturní stanice ČRo3 - Vltava. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2009, č. 22, str. 
17. ISSN 1213-3817. 
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Umně připravené a žánrově široce pojímané programy učí totiž posluchače 

percipovat i to, co by oni sami od sebe hledali jen těžko, vedou je k vyšší toleranci 

a zejména jim skýtají možnosti poznání dosud nepoznaných kulturně-uměleckých 

oblastí.     

 

 

3.1 Mozaika 

 Zpravodajsko-hudební pořad Mozaika vstoupil do vysílání ČRo 3 ve své 

konsolidované podobě v druhé polovině roku 1996 jako součást dopoledního bloku 

Studio Vltava. Jeho cílem bylo naplnit sílící požadavky po živém a aktuálním kulturním 

zpravodajství a publicistice, která se ve vltavském vysílacím plánu rychle prosazovala.  

 Postupem času a navzdory všem prvotním úskalím (viz kapitola 1.3.5 - kritika 

z řad Rady ČRo) pak Mozaika vedle svojí nezastupitelnosti obsahové získala rovněž 

výrazný podíl na vysílacím čase ČRo 3. Po jejím posledním rozšíření v lednu 2012 

naplňuje ranní blok všedního dne od 6:30 do 9:00 a odpolední hodinku od 15:00 

do 16:00. V tomto odpoledním čase pak Mozaika nahradila, víceméně už jen názvem, 

původní magazín Spektrum.   

  

Do vysílání ČRo 3 - Vltava připravuje Mozaiku Redakce zpravodajství 

a kulturní publicistiky. Jejím výchozím posláním je přinášet aktuální zpravodajství 

o kulturním dění doma i v zahraničí, a to formou reportáží, rozhovorů, recenzí a glos, 

které jsou přerývány hudebními příspěvky. Nedílnou součástí Mozaiky jsou zároveň 

pevně ustanovené zpravodajské relace obsahující vedle informací ze světa kultury 

rovněž hlavní denní zpravodajství. 

Vyjdeme-li z kontextu tradic našeho rozhlasového vysílání, můžeme říci, 

že Mozaika jakožto zpravodajská relace představuje hlavní dominantu vltavského 

programu. Publicistika, která v ní převládá, aktuální zpravodajská témata dál rozšiřuje 

a prohlubuje. Přičemž hranice mezi zpravodajstvím a publicistikou zde není nijak 

patrná, jednoznačná, a zrovna tak bychom tu jen stěží delimitovali jednotlivé rozhlasové 

žurnalistické žánry.  
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Je-li „cílem rozhlasového zpravodajství poskytnout informaci o aktuální 

události“, 1 zatímco k publicistice přísluší zejména osobní názor autora na uveřejněný 

jev či otázku, zjišťujeme, že vltavské kulturní zpravodajství a publicistika zaujímají 

v naší mediální krajině vskutku specifické a svébytné postavení mj. i proto, že jedním 

z principů je právě vzájemné a citlivé propojení těchto dvou požadavků.  

V hrubých rysech se sice vltavští redaktoři drží základních zásad rozhlasového 

zpravodajství, jež představují aktuálnost, zajímavost, tematickou vyváženost, závažnost, 

srozumitelnost či přesnost, nicméně jsou i principy, které  s uvedenými 

charakteristikami kolidují.  

Jako příklad si uveďme třeba konflikt. Pokud se zrovna neřeší kauzy typu 

Kaplického knihovny, osudu Slovanské epopeje Alfonse Muchy, odvolání toho či 

onoho ředitele divadla, galerie nebo tristní stav dotací pro kulturu všeobecně, 

s konfliktem se ve vltavské Mozaice střetáváme a posteriori - tedy až z následujícího. 

Což v tomto případě znamená, že např. odvysílaná reportáž z výstavy konflikt pouze 

zprostředkovává, přibližuje jím vyvolané napětí, které rezonuje v představovaném či 

recenzovaném uměleckém díle.   

A podobně problematická je v této kulturní zpravodajsko-publicistické relaci 

i zásada nepředpojatosti. K jakýmkoliv soudům, které by navíc budily pochybnosti 

o záměrech a účelu příslušného zpravodajství, se sice vltavští reportéři uchylují jen 

velmi zřídkakdy, nicméně jimi vedené rozhovory ve většině případů přihrávají 

dotazovanému, který svou činnost skrze rozhlasové vysílání víceméně propaguje 

a zviditelňuje.  

Kritickou funkci Mozaiky, která tak eliminuje případné pochybnosti z levného 

pochlebovačství či možného klientelismu, zastávají nejlépe informace z  kulturních 

stránek tiskovin, názory nakladatelů, recenzentů, kunsthistoriků, akademiků aj., ať už na 

nové knihy, divadelní představení, opery, koncerty, filmy nebo výstavy.  

Ze všech stálých přispěvatelů vyniká v kritičnosti zejména brněnský recenzent 

koncertů vážné hudby Vladimír Čech, který do vltavské Mozaiky přináší naprosto 

originálním způsobem důležité informace o významných opusech, jež právě odezněly 

nejen v brněnských, ale zrovna tak i ve vídeňských koncertních síních. Originalita 

                                                 
1  MARŠÍK, Josef. Rozhlasová zpráva a rozhlasové zpravodajství: Skladba zpravodajské relace. In 
OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001, str. 58. ISBN 80-246-
0248-2. 
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Vladimíra Čecha spočívá v jeho brilantní a přitom obyčejné a důvtipné rétorice, která je 

podepřena vysokou erudicí.     

 

Samotná kompozice Mozaiky vychází z pravidel, podle nichž bývají 

koncipovány hlavní rozhlasové zpravodajské relace. Po přehledu nejdůležitějších 

událostí následuje publicistická část bohatá na komentáře a podrobnější informace. 

Režijní plán staví na metodách „montáže živého vysílání s příspěvky ze záznamu, 

přímého přenosu z místa události se zvukovými archivními snímky, kombinace forem 

monologických a dialogických, slovesných příspěvků s hudebními předěly atd. Náročný 

zpravodajský obsah tak může být posluchačům poskytován s vysokou dokumentární 

autentičností, tematickou a žánrovou pestrostí“ 1.     

 

Součástí takto koncipované Mozaiky je i samostatný pořad Ranní úvaha 

vysílaný v pevném čase před sedmou hodinou. Tato zhruba pětiminutovka přináší 

posluchačům postřehy k zamyšlení, často se spirituálním nebo filozofickým podtextem. 

Uváděna bývá obvykle ve čtrnáctidenních řadách v autorské interpretaci předních 

publicistů a spisovatelů, např. Daniely Fischerové, Terezy Brdečkové, Václava Cílka, 

Daniela Rause, Ondřeje Vaculíka, Václava Vokolka a mnohých dalších.  

A zrovna tak je v ranní Mozaice pevně ukotvena relace Ze světa vědy vysílaná 

denně od 8:20, která informuje a blíže explikuje nejnovější poznatky z oblasti vědy 

a techniky.  

 

Hudba do Mozaiky vybíraná, ať už ta arteficiální nebo nearteficiální, často 

souvisí s aktuálně vysílaným zpravodajstvím. Je-li jeho obsahem např. festival nebo 

koncert klasické hudby, můžeme tomu příslušnou hudbu očekávat i v následném 

hudebním předělu. Často se jedná o ukázky z repertoáru právě představovaného 

interpreta či skladatele. A nezřídka bývají touto formou připomínána taktéž rozličná 

výročí. Při charakteru ranní Mozaiky se ve vysílání střídají proměnlivě všechny hudební 

žánry.  

V odpolední Mozaice, která je pojata ještě více publicisticky, pak výběr hudby 

zahrnuje zejména jazz, etno, world music, šanson, divadelní hudbu, folk i rock. Její 

                                                 
1  MARŠÍK, Josef. Rozhlasová zpráva a rozhlasové zpravodajství: Skladba zpravodajské relace. In 
OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001, str. 71. ISBN 80-246-
0248-2. 
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výběr obvykle souvisí s přizvanými hosty, jako tomu bylo například v Mozaice 

odvysílané 27. března 2012, kdy u příležitosti Mezinárodního dne divadla usedli za 

vltavské mikrofony herci pražské Ypsilonky Jan Schmid, Jiřina Vacková a Daniel Šváb.  

A podobně může zvolená hudba posloužit coby upoutávka na připravovaný 

koncert. Jako v případě Mozaiky vysílané 21. března. 2012, v níž zazněly ukázky z alba 

Harder & Harder britského písničkáře Justina Lavashe záhy vystupujícího v pražském 

Jazzdocku.  

 

To, že v konceptu Mozaiky přece jen nalézáme jistou osnovu, pomyslnou páteř, 

jejíž obratle tvoří hierarchizovaná témata a na ně navazující zpravodajské rozhovory, 

nijak neomezuje hluboký a svobodný záběr tohoto pořadu do světa kultury a umění.  

Bez nadsázky lze konstatovat, že svým charakterem, explicitní tvárností 

a širokosáhlým respektem zaujímá Mozaika na našem vysílacím trhu zcela výsadní 

postavení mezi ostatními kulturně-publicistickými relacemi s denní periodicitou.  

Funkci, kterou přitom plní především, je funkce kulturní. Z její entity vystupuje 

vysoká tolerance ke všemu ´kulturnu´ jako jedna z potřeb, které mají uspokojit ony 

nejvyšší postuláty kladené na veřejnoprávní médium, jehož nezbytnost garantuje stát. 

Tentýž stát, „jak říká například politolog a filosof Will Kymlicka, který má budovat 

svůj vlastní národ, utvářet svou kulturní identitu a stejně tak chránit a dokonce posilovat 

identitu všech kulturních a jiných pospolitostí žijících na jeho území.“ 1  

 

 

3.2 Víkendová příloha stanice Vltava 

 Podobně jako Mozaika se profiluje i sobotní sto osmdesáti minutový týdeník 

Víkendová příloha stanice Vltava. Jak již bylo řečeno (viz kapitola 1.3.5), pořad byl 

do vltavského vysílání zaveden vltavskými novátory Blankou Stárkovou a Jiřím 

Kamenem v roce 1994 a rychle se v něm etabloval. Vyšel z předobrazu široce pojatých 

kulturně-publicistických projektů Dnů, Týdnů a Měsíců zaměřených na národní kultury 

jednotlivých zemí Evropy, jejichž nalezený základní a brzy osvědčený model však 

nepředstavuje dogma.   

                                                 
1
  PŘIBÁŇ, Jiří. Jací můžeme být? Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, str. 62. ISBN 80-86429-30-

X. 
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 Kompozici Víkendové přílohy pro její pestrou, multižánrovou povahu, 

obsahovou i strukturální, nelze jednoduše definovat či jakkoliv orámcovat. Reportáže 

plné rozhovorů, dokumenty a feauture, glosy, fejetony, literatura ve svých nejširších 

aspektech a též nezbytná hudba napříč žánrovým spektrem skýtají bezbřehé možnosti 

jak pojímat jednotlivá témata. Toto rozhlasové pásmo bývá složeno z vícero 

samostatných pořadů, které však na sebe mohou a nezřídka i monograficky navazují. 

Důležitým aspektem těchto víkendových příloh (ostatně i jiných pořadů na této 

stanici) je odbornost, s níž jsou jednotlivé pořady zpracované. Z pořadů je patrná velmi 

dobrá obeznámenost s předkládanými tématy, znalost problematiky, která tak často 

chybí v jiných médiích.  

 Jako příklad si připomeňme třeba Víkendovou přílohu z 26. listopadu 2011, jejíž 

pořady Život s Hitlerem a Všechny ty fotky jsou voláním o pomoc zdařile komparují dva 

zcela rozdílné lidské osudy, které byly fatálně ovlivněny válečnými událostmi 

20. století. V prvním případě II. světovou válkou a ve druhém případě válkou ve 

Vietnamu.  

Nebo ještě úžeji spolu souvisely např. pořady Víkendové přílohy vysílané 

21. ledna 2012, jež byla v rámci Týdne slovinské kultury věnována historii chovu 

ušlechtilých koní, jejichž původ nacházíme ve slovinské Lipici, odkud pak tito tzv. 

´lipicáni´ doputovali přes Španělskou jezdeckou školu ve Vídni do cirkusových šapitó 

a neminuli ani stránky literárních děl.  

 

Široké možnosti využití kulturně-publicistického týdeníků dokládá adekvátně 

i obsah Víkendové přílohy ze soboty 29. října 2011, jež byla součástí prodlouženého 

víkendu dokumentu na Vltavě. Tato malá přehlídka rozhlasového dokumentu souvisela 

s první aktivní účastí Českého rozhlasu na Mezinárodním festivalu dokumentárních 

filmů v Jihlavě 2011 a měla posloužit jako „příležitost k zamyšlení nad žánrem, kterému 

se Vltava věnuje už léta“ 1 a který se nevyhýbá ani Víkendové příloze. Součástí pořadu 

byly nejen práce mladých tvůrců Evy Nachmilnerové a Jiřího Slavičínského natočené 

v rámci kurzů EBU Master School a jim předsazený dokument Před koncertem, 

po koncertě pedagoga a propagátora tohoto žánru Zdeňka Boučka, ale zároveň tu 

odezněla i živá diskuze těchto nadějných dokumentaristů s dramaturgem Michalem 

Lázňovským o proměnách rozhlasové dokumentaristiky.        

                                                 
1  LÁZŇOVSKÝ, Michal. Prodloužený víkend dokumentu. Týdeník rozhlas. Praha: Radioservis, 2011, 
roč. 21, č. 43, str. 16. ISSN 1213-2098. 
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Díky používaným výrazovým a uměleckým prostředkům dosahuje Víkendová 

příloha často téměř syntetického tvaru, čímž poskytuje ucelenější posluchačský 

prožitek; ať už při zprostředkování uměleckých děl, jejich analýzy nebo při pouhém 

zobrazení skutečnosti. Akcentován tu bývá zejména kontext na příslušnou dobu a její 

společenské rezonance. Dramaturgii týdeníku charakterizuje nejen cílevědomé 

oživování zapomenutých a nepoznaných hodnot, ale zrovna tak se jeho tvůrci pokouší 

hledat a objevovat hodnoty nové.         

 

Bezvýznamná pak není ani role průvodce Víkendovou přílohou, jímž bývá 

tradičně právě její autor. Ten se při ohlašování pořadů drží nepsaného kodexu 

vltavského hlasatele, jenž si je vědom toho, že „posluchači Vltavy jsou vzdělaní a citliví 

lidé, před kterými má člověk úctu a respekt“ 1.  

 Nadto pak průvodce využívá rovněž svého métieru, podle Theodora Adorna 

´dovednosti v umění´ (viz kapitola 1.3.3), jež zásadně posunuje jeho jazykové, 

organizační a intelektuálové schopnosti do vyšší, kultivovanější a svobodnější výrazové 

roviny. Neboť právě takováto platforma může naplňovat vysoké nároky kladené 

na rozhlasovou kulturně-uměleckou publicistiku, které nejde o to, aby fakta, děje či 

příběhy pouze shromažďovala a informovala o nich, nýbrž aby toto činila i s nadstavbou 

vedoucí k hlubšímu ´prozření´.  

Zkrátka k takové percepci, jež nám garantuje právě a pouze skutečné umění, 

které je vždy vším jiným než pouhou informací o světě. A mimo to, že je i výrazem 

svrchované svobody, dokáže „zkušenost člověka hierarchizovat a orientovat ho 

ve světě“  2.  

 

Současná podoba Víkendové přílohy, která se vyprofilovala z programových 

trendů vltavských projektů zrozených po roce 1989, ve studiích tehdy ještě 

Československého a záhy Českého rozhlasu, dává svým osobitým a doširoka 

pojímaným způsobem punc dramaturgii i programové strategii domácího kulturně-

uměleckého rozhlasového vysílání.  

                                                 
1 SOJKOVÁ, Alena. Tvář za mikrofonem: Renata Klusáková si váží posluchačů. Týdeník rozhlas. Praha: 
Radioservis, 2012, roč. 22, č. 9, str. 7. ISSN 1213-2098. 
2  BALAŠTÍK, Miroslav. Kultura v médiích. Praha: Obec spisovatelů + MK ČR, 2004. Krize kultury, str. 
19. 
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Jsou to právě prvky kulturní publicistiky, které toto vysílání obohacují o nová 

a variabilnější pojetí slovesné i hudební kultury. ČRo 3 - Vltava se může díky nim ještě 

lépe, přirozeně a nenuceně vymezovat vůči ostatním okruhům Českého rozhlasu, které 

se potýkají s krizí vlastní identity a svébytnosti, když svoje inspirace hledají často nikoli 

v tradici a ve smyslu svého poslání, nýbrž v zápase o pasivní posluchače komerčních 

rozhlasových stanic.  

 

Opomenutelný tu není ani význam slova kultura a její identita v dnešním 

mediálně multikulturálním světě. Důležitým aspektem kulturně-umělecké publicistiky, 

která tvoří hlavní obsah Víkendové přílohy stanice Vltava, je její duální komunikace 

týkající se právě naší kulturní identity, jež vychází z otázek sebeidentifikace s vlastní 

minulostí a bývá buďto potvrzována nebo zpochybňována multikulturální situací, v níž 

tato kultura tak či onak existuje. 1   

Jako příznačný rámec k této tezi uveďme např. obsahy Víkendových příloh 

ze dne 23. dubna 2011 a 25. února 2012, v jejichž pořadech Plavba mořem neklidu 

a Jak odhaluje moře lidskou povahu hovoří spisovatel a esejista Lubomír Martínek 

nejen o kulturách v přímořských státech, ale také o niterné reflexi emigranta 

a mořeplavce.        

        

Vyjma mimořádných vysílání jsou t. č. pevnou součástí Víkendové přílohy 

stanice Vltava rubriky Tip pro jazzofily, který představuje vybranou jazzovou ´desku 

týdne´, dále příspěvková rubrika Z Čech až na konec světa a zpět, jejíž součástí je 

rovněž Knižní pól, ve kterém Zdenko Pavelka mluví o právě vydaných knihách, a také 

měsíčník šéfredaktora Lukáše Hurníka Sobotní hudební klub orientovaný na klasickou 

hudbu a nelehkou uchopitelnost jejího obsahu.  

 

 

 

 

               

 

                                                 
1  PŘIBÁŇ, Jiří. Jací můžeme být? Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, str. 49-51. ISBN 80-86429-
30-X. 
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Závěr 

„Spolek takový byl nutností, a právě proto musí existovat.“ 1 Touto deklarací 

zakončil Vítězslav Hálek v roce 1863 svůj proslov ke vzniku Umělecké besedy - 

uměleckého spolku, který si do svého štítu vetnul heslo V umění volnost a který se stal 

po více než století součástí dnes již stěží vzkřísitelného spolkového života uvnitř 

společnosti.      

 Úlohy, které kdysi zastávala živá a v pospolitosti sdílená komunikace v rámci 

spolkového života, převzala a s postupem času v bezmála plné míře naplňují média. 

A co se týče kulturně-uměleckého vysílání, byl to zejména rozhlas, jemuž byla od jeho 

počátků přisouzena v prvé řadě funkce kulturní.   

Nicméně komercionalizace, jež zasáhla všechna média a neminula ani rozhlas, si 

záhy vyžádala vznik samostatného kulturně-uměleckého rozhlasového okruhu, který byl 

pojímán jako stanice pro náročného posluchače. A právě k její existenci v České 

republice se nabízí parafrázovat onu dávnou Hálkovu sentenci. Tedy že samostatný 

kulturně-umělecký rozhlasový okruh byl nutností, a právě proto musí existovat!   

  

 Jak ukazuje obsah této diplomové práce, rozhlasová stanice ČRo 3 - Vltava 

zaujímá v české mediální krajině naprosto svrchované a ve své obsahové šíři a hloubce 

dosud ničím kompenzovatelné postavení. Není ani nadsázkou říci, že tato stanice 

„je jednou z nejvlivnějších kulturních institucí v této zemi“ 2.     

 Z tohoto důvodu by pak nebylo zcela šťastné opomíjet její existenci z pozice 

akademické. Tato diplomová práce poukázala na historický vývoj, proměny charakteru 

a následnou konsolidaci ČRo 3 po roce 1992. Akcentuje vltavská specifika a nabízí se 

jako příspěvek pro další zevrubnější studium dané problematiky. Svá komplexní 

zpracování by si nepochybně zasloužila např. rozhlasová hra, onen klíčový útvar 

rozhlasového slovesného umění, četba ve všech svých podobách a konotacích, recitace 

či poetická pásma, rozhlasový dokument a feature, kulturní zpravodajství nebo kulturní 

publicistika, která se jeví být oním specifikem dotvářejícím osobitost, tvář a ráz ČRo 3 - 

Vltava v rámci kulturně-uměleckého éteru ve veřejnoprávní Evropě.          

                                                 
1  MATYS, Rudolf. V umění volnost. Praha: Academia, 2003. Kapitoly z dějin Umělecké besedy, str. 13. 
ISBN 80-200-1138-2. 
2  HURNÍK, Lukáš. Kultura v médiích. Praha: Obec spisovatelů + MK ČR, 2004. Kultura v rozhlase, str. 
66. 



  

 

78

  

 

 Za všechny funkce a důvody potřeby existence samostatné kulturně-umělecké 

rozhlasové stanice, na které tato práce postupně naráží a které tímto odkrývá, rozveďme 

na závěr myšlenku Jaroslava Durycha, jež odezněla k padesátému výročí autorova úmrtí 

ve vltavském pořadu Psáno kurzívou 13. dubna 2012. Zkrátka že „umění je jednou 

z nejpůvodnějších a nejnezbytnějších potřeb lidského života“.  

Durychem takto zamýšlená umělecká potřeba není přitom jen schopností tvůrčí, 

ale zejména nadáním participovat předkládané umělecké artefakty či jejich obsahy. 

Tedy se jedná o rozlišovací schopnost, která není ničím jiným než rozlišovací 

schopností rozumovou, jež napomáhá skrze umění pochopit zákony lidské povahy a je 

pevnou a trvalou součástí rozumu jako takového.  

Vyjdeme-li z této hypotézy, jsou to pak právě snadno dosažitelné obsahy pořadů 

ČRo 3 - Vltava, které rozhodující měrou přispívají ke kulturní identitě zainteresovaného 

publika - vltavských posluchačů, kteří svoji stanici považují za téměř pomyslnou archu 

držící se na hladině dnešní „tekuté“, strohými informacemi saturované a spletité 

současnosti.          
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Resumé 

Diplomová práce Současné postavení ČRo 3 - Vltava v české mediální krajině 

vyšla z historie kulturně-uměleckého rozhlasového vysílání v bývalém Československu. 

Historický kontext je tu chápán jako pevná a široká základna pro vltavské transformace, 

k nimž došlo postupně po revolučním roce 1989 a zejména záhy po rozpadu 

Československa a vzniku samostatného Českého rozhlasu v roce 1992.   

Následné proměny a konsolidace vltavského vysílání byly postupně analyzovány 

v souvislostech s proměnami vysílacího schématu ČRo 3 a se zavedením nových 

programů - především z oblasti kulturní publicistiky a živého kulturního zpravodajství. 

Nijak opomenuty přitom nezůstaly ani ostatní žánry umělecké slovesnosti: rozhlasová 

hra a její problémy v ekonomicky direktivní době, literární pořady, rozhlasový 

dokument aj.  

Pořady klasické hudby tu byly představeny jako základní segment vysílacího 

plánu a neakceptován nezůstal ani prostor určený jazzu a nearteficiálním hudebním 

stylům. Přiblížili jsme si specifika vltavského publika a zrovna tak akcentovali zásadní 

vliv konkrétních tvůrců nejen na jednotlivé pořady či projekty, nýbrž na celý vývoj 

a současnou tvář ČRo 3 - Vltava.  

Hlavním východiskem pak zůstala otázka významu a smyslu existence této 

svébytné kulturně-umělecké rozhlasové stanice v české mediální krajině. 
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Summary 

The thesis titled The current position of CRo 3 - Vltava in Czech media 

landscape is based on the history of cultural-artistic radio broadcast in the former 

Czechoslovakia. The historical context is understood here as a solid and broad basis for 

Vltava’s transformations that gradually occurred after the 1989 revolution year and 

mainly subsequently after the break-up of Czechoslovakia and establishment of the 

separate Český rozhlas radio station in 1992. 

            The following changes and consolidations of the Vltava broadcast have 

been analyzed step by step, in connection to the transformations of the CRo 3 

broadcasting schedule and to introductions of new programs – mainly from the area of 

cultural journalism and live cultural news. Neither have the other genres of literary art 

been omitted: the radio play and its problems in the economically directive times, 

literary programs, broadcast document etc. 

The classic music programs have been introduced here as the fundamental 

segment of the broadcast plan and there has also been a space reserved for jazz and non-

artificial music styles. The thesis explains the specifics of the Vltava’s audience and 

stresses the substantial impact of specific authors not only on the individual programs or 

projects, but also on the entire development and the current face of CRo 3 - Vltava. 
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Příloha 1   

 

Nejvýznamnější osobnosti rozhlasové stanice ČRo 3 - Vltava  

 

Cibula Václav (1925 - 2009) : rozhlasový redaktor, prozaik, dramatik a překladatel.  

Dlouholetý člen literární redakce, spoluautor koncepce okruhu pro náročného 

posluchače Československo II, jeho rozhlasová hra Obyčejná sobota byla vůbec 

první českou rozhlasovou hrou, která byla přeložena do angličtiny. 

 

 Červinka Josef (1915 - 2003) : režisér, herec, překladatel. Režíroval nesčetnou řadu  

rozhlasových her a vynikal jako excelentní recitátor. V roce 2002 byl 

vyznamenán prezidentem Václavem Havlem Medailí Za zásluhy za vynikající 

umělecké výsledky. 

 

Daněk Václav (1929) : rozhlasový redaktor, překladatel a básník. Dlouholetá a  

významná osobnost literární redakce. Pro rozhlas napsal mj. Dobrou noc a  

modré nebe (1969), Kde končí svět - Na paměť Jana Palacha (1969, 1990) a  

adaptoval řadu literárních děl, např. Lesní píseň Lesji Ukrajinky (1968) či  

Alžbětu Bam od Daniila Charmse (1993). 

 

 

 

Halas Jan (1945 - 2010) : rozhlasový redaktor, fejetonista a spisovatel. Jako vedoucí  

literární redakce se podílel na profilu vltavského vysílání, byl aktivním členem a  

posléze předsedou Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Od 90. let hájil a  

prosazoval důstojné místo slovesné produkce v kontextu rozhlasového vysílání.  

V roce 2004 obdržel cenu Magnesia Litera za zásluhy literární redakce na 

rozvoji a šíření české literatury.     

 

Henke Josef (1933 - 2006) : rozhlasový, divadelní a filmový režisér a scénárista.  

Významná osobnost a lidská autorita, šéfredaktor Vltavy v letech 1994 - 1995.  

Je autorem rozsáhlého a mnohostranného díla, které patří k nejpodstatnějším  
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vkladům do základů současné rozhlasové režie. V roce 2004 převzal z rukou  

prezidenta republiky Medaili Za zásluhy v oblasti kultury.  

 

Horčička Jiří (1927 - 2007) : rozhlasový režisér. Jako tvůrce i organizátor se výrazně  

 podílel na evropském úspěchu české radiofonie. V roce 2007 udělil prezident  

 republiky Jiřímu Horčičkovi in memoriam Medaili Za zásluhy o stát v oblasti  

 kultury a umění. 

 

Hraše Jiří (1930 - 2012) : režisér, teoretik, pedagog. Do Čs. rozhlasu přišel v roce  

 1960, vedl středisko režisérů a jako umělecký vedoucí hlasatelů převedl  

 hlasatelský sbor kritickým obdobím od podzimu 1968 do podzimu 1969; poté  

 byl z Čs. rozhlasu propuštěn. Od ustavení Sdružení pro rozhlasovou tvorbu  

 v roce 1994 byl jeho místopředsedou a později předsedou. 

 

Hurník Lukáš (1967) : hudební publicista, skladatel a moderátor. Od roku 2002  

šéfredaktor Vltavy. Je laureátem Ceny Rudolfa II. za propagaci kultury a umění.  

 

Chrz Ivan (1944) : rozhlasový režisér a dramaturg. Režíroval mnoho četeb na 

 pokračování a od roku 2000 se zaměřuje na moderní evropskou hru. Za režii  

devítidílné dramatizace románu Umberta Eca Jméno růže získal v roce 2006  

Cenu Prix Bohemia Radio.   

 

Jahodová Markéta (1951) : rozhlasová režisérka a autorka. Prošla celou řadou  

rozhlasových žánrů a od roku 2005 se podílela na proměnách vltavské tváře.  

Spolupracovala na její grafice, hlasatelském profilu a režírovala mnoho  

náročných programových cyklů a akcí.  

 

Kamen Jiří (1951) : rozhlasový redaktor a spisovatel. Zásadní měrou přispěl k obrodě  

kulturně-uměleckého rozhlasového vysílání v České republice po roce 1992.  

Společně s Blankou Stárkovou oživil vysílací schéma Vltavy a neméně  

významná je i jeho literární činnost.   
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Knitl Oldřich (1938) : rozhlasový redaktor a dramaturg. Jako šéfredaktor ČRo 3 -  

Vltava (od roku 1995) usiloval o nové, živější a dynamičtější vysílací schéma.  

Za jeho vedení vznikla na Vltavě redakce kultury, která začala připravovat  

každodenní pořad Mozaika.   

 

Kofránková Hana (1949) : rozhlasová režisérka a interpretka. Režírovala nesčetnou  

 řadu rozhlasových her, četeb a pořadů poezie. V 90. letech se stala kmenovou  

 režisérkou her Daniely Fischerové. Za svou rozhlasovou práci obdržela nejedno  

 ocenění.  

 

Matys Rudolf (1938) : básník, rozhlasový redaktor, publicista a literární kritik. Jedna  

z nejvýznamnějších rozhlasových osobností druhé poloviny 20. století.  

Kompletní enumerace rozhlasových pořadů, pod nimiž je podepsán jako  

odpovědný redaktor, by vystačila na samostatnou publikaci, jejich počet jde do 

tisíců. Mimo rozhlasovou práci je aktivním členem PEN klubu, Obce spisovatelů  

a Umělecké besedy. Jeho vlastní básnickou tvorbu ovlivnilo dílo V. Holana, F.  

Halase, V. Hraběte, I. Diviše a pod.   

 

Melč Josef (1934 - 2002) : režisér. Bez nadsázky náš nejpozoruhodnější rozhlasový  

 režisér druhé poloviny dvacátého století. Natočil více než stovku rozhlasových  

 her a nesčetné množství literárních pořadů. Zvláštní pozornost si zaslouží jeho  

 režie básnických textů: Holanovy Terezky Planetové (1980), Máchova Máje  

 (1986), Erbenovy Kytice (2001 - 2002) a mnoha dalších. K jeho posledním a  

 vrcholným činům patří realizace rozsáhlého literárního cyklu Čteme písmo.  

 Tento biblický projekt dosáhl po několika letech sto sedmdesáti tří pokračování  

 (1993 - 2002). 

 

Stárková Blanka (1944) : rozhlasová redaktorka, publicistka, dramaturgyně,  

 překladatelka. Od začátku 90. let se zásadní měrou podílela na profilaci ČRo 3,  

 zejména na dynamických proměnách charakteru vltavského vysílání. Společně  

 s Jiřím Kamenem zavedla do vysílání nové programové trendy (např. projekty  

Měsíců, Týdnů a Dnů různých národních kultur) a položila základy pro  

pravidelné kulturně-publicistické rozhlasové vysílání v České republice. Funkci  

šéfredaktorky stanice Vltava vykonávala v letech 1999 - 2002. Vedle rozhlasové  
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práce platí za naši významnou překladatelku ze španělštiny. Za překlad knihy  

Javiera Maríase Černá záda času (BBArt) obdržela v roce 2009 od Obce  

překladatelů Tvůrčí ocenění Josefa Jungmanna. 

 

Vedral Jan (1955) : dramatik, rozhlasový dramaturg a pedagog. Patří mezi kmenové  

 autory současného rozhlasu. Pro stanici ČRo 3 inicioval a následně pedagogicky  

 koordinoval projekt autorských debutů Hry nové generace. V roce 2008  

 odvysílala Vltava jeho rozhlasový román Xaver.   

 
Vrzák Aleš (1970) : rozhlasový režisér a recitátor. Režíroval již nesčetnou řadu  

 rozhlasových her a četeb. Je držitelem nejednoho ocenění z poděbradského  

 festivalu Prix Bohemia Radio;  naposledy mu v roce 2011 udělila  

 poděbradská porota první cena za režii rozhlasové hry anglického dramatika  

Davida Eldridgera Fotograf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*_V této příloze jsou citovány odkazy z publikace:   

JEŠUTOVÁ, Eva, et al. 99 významných uměleckých osobností rozhlasu. Praha: 

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008. 200 s. ISBN 978-80-254-1703-4. 

A dále komentáře z internetových portálů vybraných osobností.   
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Příloha 2  

 

 Současný vysílací plán ČRo 3 - Vltava  

 

 Pondělí 

0.00     Hymna 

0.02   Půlnoční zvony 

0.05 Osudy - rozhlasové vzpomínky /repríza/ 

0.35 Filmový týdeník /repríza/ 

1.05 Soudobá hudba 

2.00 Noční vlna jazzu 

3.00 Hodinka s klasickou hudbou 

4.00 Partitury z Českých Budějovic 

4.45 Světem vážné hudby z Plzně 

5.35 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

5.45 Partitury z Plzně 

6:30 Mozaika - ranních 150 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

9.00 Rondo - kritické sondy do světa kompaktních disků 

9.30 Jazzofon 

10.00 Psáno kurzívou - úvahy a fejetony, texty k zamyšlení  

10.15 Matiné - dopolední koncert s průvodním slovem oblíbené osobnosti 

11.30 Osudy - rozhlasové memoáry 

12.00 Zprávy 

12.10 Pasticcio - koncert symfonické, operní a komorní hudby 

12.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu  

13.00 Trylek - půlhodinka ve spol. mistrů renesance, baroka a klasicismu 

13.30  Slovesný, často poetický pořad 

13.40 Hudební galerie 

15.00 Mozaika - odpoledních 60 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

16.00 Kritický klub 
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16.30  Pauza - pro klasickou hudbu 

17.00 Slovo o hudbě 

17.30 Zprávy 

17.45 Jazzový podvečer 

18.30 Četba na pokračování 

19.00 Čajovna - hudba a styl nové generace 

20.00 Koncert klasické hudby 

22.00 Hudební galerie 

22.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

23.00 Stránky na dobrou noc - četba 

23.15 Hudební fórum 

 

 

 Úterý 

0.00     Půlnoc - drobný příběh 

0.05 Osudy - rozhlasové vzpomínky /repríza/ 

0.35 Studio M - magazín mladých hudebníků 

1.05 Soudobá hudba 

2.00 Noční vlna jazzu 

3.00 Hudba k meditaci 

4.00 Partitury z Plzně 

4.45 Světem vážné hudby z Plzně 

5.35 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

5.45 Partitury z Ostravy 

6:30 Mozaika - ranních 150 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

9.00 Rondo - kritické sondy do světa kompaktních disků 

9.30 Jazzofon 

10.00 Psáno kurzívou - úvahy a fejetony, texty k zamyšlení na všední den 

10.15 Matiné - dopolední koncert s průvodním slovem oblíbené osobnosti 

11.30 Osudy - rozhlasové vzpomínky 

12.00 Zprávy 
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12.10 Pasticcio - koncert symfonické, operní a komorní hudby 

12.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu  

13.00 Trylek - půlhodinka ve spol. mistrů renesance, baroka a klasicismu 

13.30  Slovesný, často poetický pořad 

13.40 Hudební galerie 

15.00 Mozaika - odpoledních 60 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

16.00 Filmový týdeník 

16.30  Pauza - pro klasickou hudbu 

17.00 Slovo o hudbě 

17.30 Zprávy 

17.45 Jazzový podvečer 

18.30 Četba na pokračování 

19.00 Čajovna - hudba a styl nové generace 

20.00 Koncert klasické hudby 

21.45 Klub rozhlasové hry 

22.45 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

23.00 Stránky na dobrou noc - četba 

23.15 Hudební fórum 

 

 

 

Středa 

0.00     Půlnoc - drobný příběh 

0.05 Osudy - rozhlasové vzpomínky /repríza/ 

0.35 Slovo o hudbě /repríza/ 

1.05 Soudobá hudba z Brna 

2.00 Noční vlna jazzu 

3.00 Hudba k meditaci 

4.00 Partitury z Ostravy 

4.45 Světem vážné hudby z Plzně 
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5.35 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

5.45 Partitury z Brna 

6:30 Mozaika - ranních 150 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

9.00 Rondo - kritické sondy do světa kompaktních disků 

9.30 Jazzofon 

10.00 Psáno kurzívou - úvahy a fejetony, texty k zamyšlení na všední den 

10.15 Matiné - dopolední koncert s průvodním slovem oblíbené osobnosti 

11.30 Osudy - rozhlasové memoáry 

12.00 Zprávy 

12.10 Pasticcio - koncert symfonické, operní a komorní hudby 

12.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu  

13.00 Trylek - půlhodinka ve spol. mistrů renesance, baroka a klasicismu 

13.30  Slovesný, často poetický pořad 

13.40 Hudební galerie 

15.00 Mozaika - odpoledních 60 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

16.00 Historický klub 

16.30  Pauza - pro klasickou hudbu 

17.00 Slovo o hudbě 

17.30 Zprávy 

17.45 Jazzový podvečer 

18.30 Četba na pokračování 

19.00 Čajovna - hudba a styl nové generace 

20.00 Pořad o klasické hudbě 

21.30 Radiodokument 

22.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

23.00 Stránky na dobrou noc - četba 

23.15 Hudební fórum 
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Čtvrtek 

0.00     Půlnoc - drobný příběh 

0.05 Osudy - rozhlasové vzpomínky /repríza/ 

0.35 Kritický klub /repríza/ 

1.05 Soudobá hudba z Ostravy 

2.00 Noční vlna jazzu 

3.00 Hudba k meditaci 

4.00 Partitury z Brna 

4.45 Světem vážné hudby z Plzně 

5.35 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

5.45 Partitury z Brna 

6:30 Mozaika - ranních 150 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

9.00 Rondo - kritické sondy do světa kompaktních disků 

9.30 Jazzofon 

10.00 Psáno kurzívou - úvahy a fejetony, texty k zamyšlení na všední den 

10.15 Matiné - dopolední koncert s průvodním slovem oblíbené osobnosti 

11.30 Osudy - rozhlasové memoáry 

12.00 Zprávy 

12.10 Pasticcio - koncert symfonické, operní a komorní hudby 

12.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu  

13.00 Trylek - půlhodinka ve spol. mistrů renesance, baroka a klasicismu 

13.30  Slovesný, často poetický pořad 

13.40 Hudební galerie 

15.00 Mozaika - odpoledních 60 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

16.00 Moderní povídka 

16.30  Pauza - pro klasickou hudbu 

17.00 Slovo o hudbě 

17.30 Zprávy 

17.45 Jazzový podvečer 
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18.30 Četba na pokračování 

19.00 Čajovna - hudba a styl nové generace 

20.00 Hra pro tento večer 

21.30 Musica antiqua 

22.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

23.00 Stránky na dobrou noc - četba 

23.15 Hudební fórum 

 

 

 

Pátek 

0.00     Půlnoc - drobný příběh 

0.05 Osudy - rozhlasové vzpomínky /repríza/ 

0.35 Reprízovaný pořad 

1.05 Soudobá hudba  

2.00 Noční vlna jazzu 

3.00 Hudba k meditaci 

4.00 Partitury z Olomouce 

4.45 Světem vážné hudby z Plzně 

5.35 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

5.45 Partitury z Plzně 

6:30 Mozaika - ranních 150 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

9.00 Rondo - kritické sondy do světa kompaktních disků 

9.30 Jazzofon 

10.00 Psáno kurzívou - úvahy a fejetony, texty k zamyšlení na všední den 

10.15 Matiné - dopolední koncert s průvodním slovem oblíbené osobnosti 

11.30 Osudy - rozhlasové memoáry 

12.00 Zprávy 

12.10 Pasticcio - koncert symfonické, operní a komorní hudby 

12.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu  

13.00 Trylek - půlhodinka ve spol. mistrů renesance, baroka a klasicismu 
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13.30  Slovesný, často poetický pořad 

13.40 Hudební galerie 

15.00 Mozaika - odpoledních 60 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

16.00 Fonogramy - návraty po stopách zvuku 

16.30  Pauza - pro klasickou hudbu 

17.00 Slovo o hudbě 

17.30 Zprávy 

17.45 Jazzový podvečer 

18.30 Četba na pokračování 

19.00 Čajovna - hudba a styl nové generace 

20.00 Páteční večer 

22.00 Komorní hudba 

22.50 Pořad, jenž je součástí programového projektu /repríza/ 

23.00 Stránky na dobrou noc - četba 

23.15 Hudební fórum 

 

 
 

Sobota 

0.00     Půlnoc - drobný příběh 

0.05 Radioateliér 

0.35 Slovo o hudbě /repríza/ 

1.05 Soudobá hudba  

2.00 Noční vlna jazzu 

3.00 Hudba k meditaci 

4.00 Partitury z Plzně 

4.45 Jazzová snídaně 

6:05 Partitury z Brna 

6.55 Dětský hudební sbor 

7.15 Sólo pro vážnou hudbu 

8.00 Víkendová příloha 
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11.00 Promenádní koncert 

11.30 Vltavský poledník 

12.00 Zprávy 

12.10 Pasticcio - koncert symfonické, operní a komorní hudby 

13.00 Euphonia 

14.00 Rozhlasové jeviště 

15.30  Rampa - pořad amatérských hudebníků 

16.00 Slovesný pořad 

15.00 Mozaika - odpoledních 60 minut kulturního zpravodajství a publicistiky 

16.00 Fonogramy - návraty po stopách zvuku 

16.30  Odpolední koncert 

17.45 Jazzový podvečer 

18.30 Četba na pokračování 

19.00 Čajovna - hudba a styl nové generace 

20.00 Opera 

22.00 Nokturno 

22.45 Svět poezie 

23.00 Stránky na dobrou noc - četba 

23.15 Hudební fórum 
 
 

Neděle 

0.00     Sny  

0.05 Jazzový klub 

1.30 Noční bibliotéka 

2.00 Noční vlna jazzu 

3.00 Hudba k meditaci 

4.00 Partitury z Brna 

4.45 Jazzová snídaně 

6.05 Partitury z Českých Budějovic 

7.00 Liturgický rok v hudbě 
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7.35 Ranní slovo - o biblických textech 

8.00 Duchovní hudba 

9.00 Souzvuk - literárně hudební pásmo 

10.00 Varhanní koncert 

10.30 Seriál - zdramatizovaná četba 

11.15 Hudební skladba 

11.30 Povídka 

12.00 Polední zvony 

12.05 Nedělní verše 

12.15 Nedělní koncert 

13.00  Krásné hlasy 

14.00 Výročí týdne 

14.15 Komorní koncert 

16.00 Rozhlasový dokument 

16.30  Telefonotéka 

17.45 Jazzový podvečer 

18.30 Četba na pokračování 

19.00 Čajovna - hudba a styl nové generace 

20.00 Schůzky s literaturou 

21.00 CD Laser 

22.00 Komorní hudba 

23.00 Stránky na dobrou noc - četba 

23.15 Hudební fórum 


