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Abstrakt 
Bakalářská práce Mediální politika americké okupační správy v Bavorsku na příkladu 

Rádia Mnichov se zabývá otázkou, jaký vliv měla americká okupační správa na 

fungování rozhlasu v Bavorsku v letech 1945–1946. V popředí zájmu stojí personální 

politika a forma kontroly vysílání. Z kompilačního pojednání vyplývá, že mezi 

americkým a německým personálem v Rádiu Mnichov existovala výrazná asymetrie. 

Od zahájení vysílání v květnu 1945 se sice postupně zvyšoval počet Němců, kteří se 

podíleli na výrobě programu, ale byli to Američané, kteří měli pravomoc rozhodovat 

o tom, kdo bude v rozhlasu zaměstnán a jaká pravidla bude muset při práci dodržovat. 

Také veškerý program před svým odvysíláním podléhal americké kontrole. Na přelomu 

let 1945/1946 se v této oblasti projevil výrazný rozpor mezi příslušníky americké 

okupační správy a oficiální politikou USA vůči Německu. Zatímco americká vláda 

požadovala stažení svých sil a urychlené osamostatnění rozhlasu, Američané ve vedení 

bavorského rozhlasu postup neschvalovali, protože byli přesvědčení o tom, že místní 

nejsou připraveni převzít zodpovědnost. Po dobu, kdy působili v Rádiu Mnichov, však 

kladli důraz na to, aby vystupovali spíš jako učitelé než cenzoři a nechávali prostor 

Němcům pro osvojení si klíčových principů. Druhým důležitým aspektem, který je 

v práci sledován, je nastolování pravidel pro rozhlasové vysílání v Bavorsku. Provoz 

rozhlasu se v oblasti řídil nejprve podle nařízení okupační správy, která byla platná pro 

celou zónu. Vzrůstající napětí mezi USA a Sovětským svazem však uspíšilo diskuzi 

o zákonech, ve kterých by byly zakotveny klíčové principy rozhlasu. Důsledkem bylo 

posílení postavení Němců, jejichž zástupci se stali partnery při tvorbě legislativy.  

 



   

Abstract 
The bachelor thesis “The Media Policy of the U. S. Occupation Administration in 

Bavaria on the example of Radio Munich” is dealing with a question, how the U. S. 

occupation administration influenced the functions of radio in Bavaria between years 

1945–1946. It is focusing on a personnel policy and a form of control in the 

broadcasting. The compilation treatise shows that there was a considerable asymmetry 

between the American and German staff in Radio Munich. The number of Germans that 

could have participated in the programme production was gradually increased since 

the launch of broadcasting in May 1945, but there were Americans who had the 

authority, to decide about the employment of applicants and binding rules for all 

staff. The entirety of the programme was under U. S. control before its broadcasting. At 

the turn of the year 1945/1946, an obvious disagreement arose between members of the 

U. S. occupation administration and official U. S. policy towards Germany. Whereas the 

U. S. government required to withdraw its forces and make the radio broadcasting 

speedily independent, the Americans in the management of Bavarian radio didn’t agree 

with that operation, because they were convinced the local personnel wasn’t ready to 

take over full responsibility. They emphasised that the time they worked in Radio 

Munich was to act more as teachers than as censors in an attempt to enable their 

Germans colleagues to acquire all key principles. The enactment of rule in radio 

broadcasting in Bavaria is the second important aspect that is followed in the thesis. The 

working of the radio in the region was managed at first in accordance to regulations of 

the occupation administration, which were in force for throughout the region. However, 

the rising tension between the USA and the Soviet Union accelerated the discussion 

about laws that should have protected the basic principles of radio broadcasting. As 

a result, Germany’s representatives became better partners through lawmaking, and 

their relationships would be strengthened. 
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Úvod 
V bakalářské práci se zaměřuji na vývoj rozhlasové politiky v americké okupační zóně 

v letech 1945–1946, tedy od konce druhé světové války do vzniku bizonie. Mým cílem 

bude zjistit, jaký vliv měla americká okupační správa na fungování rozhlasu v Bavorsku 

ve sledovaném období. Ve středu pozornosti bude personální politika a kontrola vysílání 

v Rádiu Mnichov (Radio Munich, Radio München), což jsou aspekty, na kterých je 

možné dobře ilustrovat vztah mezi zástupci americké okupační správy a německými 

zaměstnanci. 

Vycházím z předpokladu, že prioritou americké okupační politiky v Německu 

po válce byla demokratizace rozhlasu. Té mělo být dosaženo provedením hloubkových 

personálních změn a vydáním předpisů, které budou závazné pro organizaci vysílání. 

Mým úkolem v rámci kompilačního pojednání bude ověřit na příkladě Rádia Mnichov 

předpoklad, že bylo před rokem 1947 možné, aby i rozhlasové stanice na okupovaném 

území fungovaly do určité míry autonomně. Přitom vycházím z toho, že se v oblasti 

mediální politiky mohlo narůstající napětí mezi západními Spojenci a Sovětským 

svazem projevit snahou o urychlení převedení rozhlasu pod německou správu, které 

bylo provázeno ukončením denacifikace a uvolňováním vlivu okupantů na vysílání. 

Další vyostření zahraničněpolitické situace však mohlo naopak později vést k posilování 

kontroly ze strany okupační správy, která se snažila zabránit, aby výstupy německých 

médií nebyly v rozporu s její vlastní politikou. 

Na úvod se zaměřím na stručnou charakteristiku německého rozhlasu1 v historii, 

kterou je důležité zohlednit při posuzování poválečného vývoje, protože představovala 

východisko pro mediální politiku Spojenců. Jedním z cílů na okupovaném území bylo 

vytvořit nová pravidla k překonání zažitých principů fungování rozhlasu, které vedly 

v minulosti k zneužití vysílání totalitní mocí. Poté nastíním vyjednávání o spolupráci na 

přestavbě rozhlasového vysílání v rámci protihitlerovské koalice, které však vedlo 

pouze k vytyčení základního rámce v podobě takzvaného tříbodového plánu. V jeho 

realizaci postupovaly USA nezávisle na ostatních spojencích, což stručně přibližuje třetí 

kapitola.  

                                                 
1 V originálu používaný termín Rundfunk je standardní označení rozhlasu i televize, zde je ale do češtiny 
překládán jako rozhlas s ohledem na to, že hlavním tématem bakalářské práce je vývoj vysílací politiky 
před rozšířením televizního vysílání v 50. letech 20. století.  
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Hlavní část práce je věnována situaci v Bavorsku, ve kterém došlo po válce 

k obnovení vysílání pod výhradní kontrolou amerických zpravodajských jednotek. 

V zimě 1945/1946 byla zahájena diskuze o navrácení rozhlasu Němcům, jehož 

předpokladem bylo navýšení počtu německého personálu a posílení jeho pravomocí, ale 

také vypracování rozhlasového zákona. Osamostatnění rozhlasu v kratším časovém 

horizontu, než se původně předpokládalo, jako reakce na situaci na mezinárodní 

politické scéně však bylo důvodem pro kritiku oficiální okupační politiky USA, která 

měla ve svých plánech jen málo zohlednit skutečnou situaci v Německu. V případě 

Rádia Mnichov vyvrcholil tento spor odchodem části amerického vedení na konci roku 

1946. 

V literatuře věnované mediální historii je poválečné období do založení dvou 

německých států v roce 1949 dobře zmapované. Většina autorů jej ale zpracovává jako 

celek, ve kterém první poválečná léta představují výchozí situaci pro pozdější, 

rozhodující vývoj. V bakalářské práci se přikláním k Barbaře Mettlerové2, která na 

základě analýzy americké mediální politiky dospěla k rozdělení druhé poloviny 40. let 

20. století na dvě odlišné historické etapy. Mezník pro ni představuje počátek roku 

1947, kdy se v důsledku polarizace na mezinárodní politické scéně mění přístup 

okupačních mocností k německým médiím. Zatímco dosud Američané deklarovali jako 

svůj cíl obnovu německého rozhlasu, který by do budoucna fungoval nezávisle na 

politice a otevíral prostor celé škále názorů, později se rozhlasové stanice ve všech 

spolkových zemích pod americkou kontrolou3 připojily k antikomunistické kampani, 

a tak na úkor nestrannosti a nezávislosti podpořily kurz zahraniční politiky USA.  

Situaci v letech 1945–1946 jsem se rozhodla zabývat, protože informace 

k tématu bylo možné čerpat z řady zdrojů. Díky tomu jsem mohla pracovat s celou 

škálou dat, které mi umožnily získat přehled o studovaném období a daly prostor pro 

vlastní interpretaci. Protože dosud vybrané časové rozmezí nebylo zpracováno 

samostatně, mohu sama k diskuzi přispět tím, že poskytnu čtenáři bližší pohled na vývoj 

americké rozhlasové politiky ve fázi, kdy byla demokratizace její hlavní prioritou.  

                                                 
2 Barbara Mettler, Demokratisierung und Kalter Krieg: Zur amerikanischen Informations- und 
Rundfunkpolitik in Westdeutschland 1945-1949 (Berlin: Verlag Volker Spiess, 1975). 
3 Šlo o Bavorsko (Rádio Mnichov), Brémy (Rádio Brémy), Hesensko (Rádio Frankfurt) a Virtembersko-
Bádensko (Rádio Stuttgart). Ve výčtu záměrně není zmíněn Rozhlas amerického sektoru (Rundfunk im 
amerikanischen Sektor, RIAS) v Berlíně, který měl ve srovnání s ostatními rozhlasovými stanicemi 
v americké zóně zvláštní postavení.   
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Pro ilustraci konkrétních postupů jsem zvolila Rádio Mnichov, které bylo 

v americké zóně spuštěno jako první poválečná rozhlasová stanice. Jde o příklad, na 

kterém je možné znázornit víc než jen přístup okupační správy vůči okupovanému 

německému území. V případě Bavorska lze sledovat také stanoviska amerických 

důstojníků, kteří působili přímo ve vedení rozhlasu. Vývoj jejich postoje k oficiální 

okupační politice USA byl v literatuře dobře zdokumentován díky názorovému střetu 

o tom, nakolik jsou Němci skutečně připravení na samostatnou správu rozhlasu, což 

vedlo v roce 1947 k rezignaci části amerického personálu ve vedení Rádia Mnichov. To 

mi umožňuje popsat v bakalářské práci nejen okupační nařízení platná v Bavorsku 

(stejně jako v ostatních částech americké zóny), ale také prozkoumat, jak byla ve 

skutečnosti aplikována a jak byl vliv americké okupační správy uplatňován v praxi na 

konkrétním místě. 

Klíčovými zdroji pro mou práci byly dvě studie věnované otázce Rádia 

Mnichov z 70. let 20. století, které se zabývají otázkou, jaký vývoj určil podobu 

moderního rozhlasového vysílání v Bavorsku. Analýza politické komunikace Der 

Kampf um den Rundfunk in Bayern od Ludwiga Maaßena4 je průřezem diskuze 

k bavorskému zemskému zákonu o rozhlase od konce války do 70. let. Publikace 

Demokratisierung und Katler Krieg Barbary Mettlerové5 studuje proměnu americké 

mediální politiky v letech 1945–1949 od antifašismu k antikomunismu. Součástí textu je 

i případová studie zaměřená na příklad Rádia Mnichov. Oba texty mají společné, že 

nabízí podrobný rozbor poválečné situace v rozhlase a kritické posouzení postupů 

americké okupační správy v Bavorsku. Další důležitou práci, ze které jsem vycházela, 

představovala analýza Rundfunk und Literatur unter amerikanischer Kontrolle Rüdigera 

Bolze6, která je zaměřena na obsahovou podobu programu Rádia Mnichov. Autor se ve 

své analýze zaměřuje i na okolnosti, za jakých rozhlasová stanice vysílala a které jsou 

relevantní i pro tuto bakalářskou práci. Informace, která předkládají tři výše zmíněné 

studie věnující se situaci v regionu, jsem konfrontovala s další literaturou, která se 

věnuje poválečné situaci rozhlasu v Německu a ve které jsou obsaženy dílčí části 

věnované vývoji v Bavorsku. 

                                                 
4 Ludwig Maaßen, Der Kampf um den Rundfunk in Bayern. Rundfunkpolitik in Bayern 1945-1973 (Berlin: 
Verlag Volker Spiess, 1979), 10–11.  
5 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“. 
6 Rüdiger Bolz, Rundfunk und Literatur unter amerikanischer Kontrolle. Das Programmangebot von 
Radio München 1945–1949 (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991). 
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1 Organizace německého rozhlasu před rokem 1945 
Společné úsilí Spojenců směřovalo k tomu, aby byl německý rozhlas znovu zneužit pro 

propagandu v zájmu nacismu, nebo dokonce přispěl k návratu tohoto diktátorského 

režimu. Strategie jejich politiky tak směřovala k potlačení charakteristik, které umožnily 

nacistům ovládnout vysílání, protože oslabovaly možnosti rozhlasu fungovat jako 

nezávislý sdělovací prostředek. Už v období výmarské republiky získal stát vysoký 

podíl na vlastnictví vysílacích společností, který mu umožňoval zasahovat do fungování 

rozhlasu. Zatímco systém z 20. let 20. století byl obhajován s tím, že je zárukou 

pluralismu v mladém demokratickém státě, byla mezi lety 1932–1934 provedena řada 

rozhlasových reforem, které nejprve vedly k zestátnění rozhlasu, následně umožnily 

jeho centralizaci a ovládnutí ve prospěch totalitního režimu. 

 
 

1.1 Počátky organizace rozhlasu ve výmarské republice 

První světová válka znamenala výrazný pokrok ve využití radiových vln pro přenos 

zvuku a zároveň vytvořila podmínky k proškolení personálu pro práci s novou 

technologií, který mohl být nasazen v zájmu jejího uplatnění k civilním účelům.7 Mezi 

země, ve kterých byly provedeny první pokusy o rozhlasové vysílání, se vedle USA 

a Velké Británie zařadilo také Německo. Názory jeho představitelů se ale výrazně lišily 

od liberálně demokratického modelu nezávislého rádia, který byl prosazován 

angloamerickými státy od 20. let 20. století.8 Ve výmarské republice byl naopak pro 

státní instituce cíleně vytvořen prostor, aby mohly rozhlasový program regulovat. 

Přístup politické reprezentace se zakládal na obavě, že by nekontrolované vysílání 

mohlo být nástrojem k narušení křehkých základů mladého demokratického státu. 

Povstalí dělníci a vojáci využívali ke komunikaci mezi sebou v roce 1918 telegraf 

                                                 
7 Gerhard Schäffner, „Hörfunk“, in Grundwissen Medien, hrsg. v. Werner Faulstich (München: Fink, 
1998), 257.   
8 Peter J. Humphreys, Policy and Media Policy in Germany: The Press and Broadcasting since 1945 
(Oxford-Providence: Berg, 1994), 124. Zjednodušeně řečeno, protože obě země pojímaly rozhlas jako 
nezávislé médium, které má vykonávat dozor nad politickou mocí. To ale neznamenalo, že by byl v USA 
a ve Velké Británii uplatňován totožný model fungování rozhlasu. Zatímco v zámoří představovaly 
a dosud představují základ vysílací soustavy komerční stanice, Britové vyvinuli již v meziválečném 
období model média veřejné služby. Srov. např. Richard Gunther and Anthony Mughan, Democracy and 
the Media: a Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 241–265, 343–
374.  
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a vysílače a hrozilo, že by jim moderní technika mohla i později posloužit k mobilizaci 

obyvatelstva a k rozpoutání revoluce.9  

Pravidelné vysílání pro německou veřejnost bylo zahájeno 29. října 1923 

v Berlíně, ale jeho poslech se stal nejprve spíše exkluzivním zpestřením volného času 

středních a vyšších tříd, než aby si získal masovou oblibu. Jak ale ukazují němečtí 

publicisté Hans Jürgen Koch a Hermann Glaser, důvodem nebyla jen počáteční 

nedůvěra, ale i potřeba státu regulovat okruh posluchačů a vysoké pořizovací náklady 

rozhlasových přijímačů. Zájemci byli povinni se registrovat na říšské poště a zaplatit si 

povolení pro příjem rozhlasových vln, které v roce 1924 stálo 60 říšských marek 

(Reichsmark, dále RM). K tomu bylo třeba připočítat i cenu rádia, která se pohybovala 

od 15–40 RM u levnějších zařízení, tzv. krystalek (Detektoren)10, ale mohla přesáhnout 

i 300 RM v případě tzv. elektronkových rádií (Röhrengeräten)11. Zvlášť během 

hospodářské krize si většina lidí s měsíčním příjmem 200–300 RM rozhlas nemohla 

dovolit, o to vyšší byl počet černých posluchačů, kteří si vyrobili přijímač podomácku. 

Změnu přineslo až nové opatření říšského ministerstva pošt z 8. března 1924, díky 

kterému byl zrušen registrační poplatek a zaveden měsíčně vybíraný koncesionářský 

poplatek ve výši 2 RM, ale zároveň zvýšeny sankce za nelegální příjem. Do měsíce 

počet povolení vzrostl stonásobně, a na konci roku 1925 dosáhl dokonce hranice 

jednoho milionu.12  

Zpočátku byl rozhlas organizován na principu akciových společností, které byly 

zakládány pro jednotlivé spolkové země, aby zajistily financování výstavby přenosové 

sítě i vysílacích studií z vkladů svých členů. V roce 1925 byla založena Říšská 

rozhlasová společnost (Reichsrundfunkgesellschaft, dále RRG), které byli podřízeni 

ostatní, zemští provozovatelé rozhlasu. Díky tomu získala říšská pošta, která dosud 

v akciových společnostech vykonávala instanci kontrolora, i rozhodovací pravomoc, 

protože v RRG stejně jako v regionálních vysílacích společnostech vlastnila 51% podíl 

                                                 
9 Blíže k obavám ze zneužití rozhlasu vzbouřenci srov. Konrad Dussel, Deutsche Rundfunkgeschichte 
(Konstanz: UVK, 2004), 22–25; Humphreys, „Policy and Media Policy“, 124–126; Edgar Lersch, 
„Mediengeschichte des Hörfunks“, in Handbuch der Mediengeschichte, hrsg. v. Helmut Schanze 
(Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2001), 256–258; Hans Jürgen Koch und Hermann Glaser, Ganz Ohr: 
Eine Kulturgeschichte des Radios in Deutschland (Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2005), 8–12. 
10 Detektory byly nejjednodušším zařízením pro příjem rozhlasového vysílání, ale v tak omezeném 
rozsahu, že dokázaly zachytit signál pouze z nejbližšího vysílače. Blíže viz Koch, Glaser, „Ganz Ohr“, 
13–14. 
11 Výhodou elektronkových rádií byla složitější stavba, která umožnila zachytit širší spektrum radiových 
vln, a tím nabídla i možnost výběru mezi více programy. Pro velkou část území se slabým signálem byly 
drahé rozhlasové přijímače jediným řešením. Blíže viz ibid.  
12 Ibid., 8–18. 
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akcií. Vliv státu byl navíc posílen tím, že do čela holdingu i jednotlivých zemských 

organizací byl jmenovaný státní komisař.13 

Britský politolog Peter J. Humpreys ale upozorňuje, že státem regulovaný 

rozhlas odráží zejména představu politiků výmarského období o roli státu ve 

společnosti. „Celá řada politiků […] byla uchvácena hegelovským konceptem 

civilizačního poslání státu. […] Stát byl vnímán jako progresivní moc stojící nad 

zmatkem v egoistické společnosti. Proto se [elity] … soustředily na to jak využít nové 

médium jako nástroj civilizace (kultury) a udržet jej mimo stranickou politiku, 

vnímanou jako ve stavu nezodpovědného úpadku.“14 Pro zajištění nestrannosti 

a plurality rozhlasu byly na spolkové i zemské úrovni zřízeny spolu s RRG kontrolní 

komise (Überwachungsausschüsse), v jejichž pravomoci bylo rozhodovat o výběru 

programových vedoucích a schvalovat program dotýkající se politických otázek.15 Vliv 

těchto orgánů na rozhlas byl ale oslaben tím, že se ve vysílání ve 20. letech 20. století 

kladl důraz zejména na kulturní a vzdělávací funkci, zatímco zpravodajství, kde na 

prvním místě stály aktuální informace a teprve pak politika, bylo zařazováno do 

programu dvakrát až třikrát denně.16 

 
 

1.2 Zestátnění a centralizace rozhlasu ve 30. letech 20. století 

Nestabilní politická situace na počátku 30. let 20. století vedla k rozhlasové reformě, 

kterou se tehdejší kancléř Franz von Papen rozhodl řešit „nevyhovující prezentaci [své 

politiky] a nedostatečnou podporu na straně masových médií“17. Zemské vysílací 

společnosti a RRG byly k 29. červenci 1932 zestátněny a německý rozhlas prošel první 

fází centralizace. Do čela organizací byla místo jednoho ředitele jmenována dvojice, 

jednoho z představitelů, který byl určený pro zajištění provozu, jmenovalo vždy říšské 

ministerstvo pošty a druhého pro programové otázky říšské ministerstvo vnitra. Byla 

zahájena přestavba části RRG na samostatnou vysílací jednotku Bezdrátové služby a. s. 

(Drahtloser Dienst AG, Dradag), která by obstarávala zpravodajské služby pro celé 

                                                 
13 Srov. Dussel, „Rundfunkgeschichte“, 29–37; Lersch, „Mediengeschichte des Hörfunks“, 458–459. 
14 „Many of these officials […] were steeped in the Hegelian concept of the civilising mission of the state. 
The state was seen as a progressive force standing above the ‘egotistical confusion’ of society. 
Accordingly, worthy figures … were concerned above all to use the new medium as a kind of instrument 
of civilisation (‘Kultur’) and to keep it above party politics, widely perceived to be in a state of 
irresponsible degeneration. [překlad ŠN]“ Humphreys, „Policy and Media Policy“, 125–126 
15 Blíže o kontrolních komisích Dussel, „Rundfunkgeschichte“, 37–38. 
16 Lersch, „Mediengeschichte des Hörfunks“, 462–464. 
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území. Už v červnu přitom odstartovalo pravidelné centrální vysílání „Hodina říšské 

vlády“ (Stunde der Reichsregierung), které mělo propagovat postupy vlády na 

veřejnosti.18 Papenův kabinet však zásahy do nezávislosti rozhlasu před pádem 

nezachránily, pouze vytvořily prostor pro pozdější ovládnutí vysílání nacisty. 

K účelům politické propagandy ve prospěch NSDAP byl rozhlas poprvé využit 

ještě před říšskými volbami 3. března 1933. Po jmenování Adolfa Hitlera kancléřem 

rozhodovala jeho strana také na ministerstvu vnitra, které zakázalo veškerou politickou 

reklamu ve vysílání s výjimkou projevů ministrů a oficiálních tiskových sdělení, a tím 

znemožnilo ostatním politickým stranám vystupovat v rozhlasu. Nacističtí kandidáti ale 

dostali prostor při oficiálních vystoupeních vlády nebo například v přednáškové sérii 

„Představujeme naši vládu“ (Wir stellen das Kabinett vor).19 Totální kontrolu nad 

německým rozhlasem převzali nacisté během dvou týdnů po březnových volbách, když 

bylo nově založeno Říšské ministerstvo lidové osvěty a propagandy (Reichsministerium 

für Volksaufklärung und Propaganda). Ministrem byl jmenován Hitlerův blízký 

spolupracovník Joseph Goebbels, který získal rozhodovací kompetence v provozních 

i programových otázkách. O těchto oblastech přitom dosud rozhodovaly nezávisle na 

sobě dvě instituce: ministerstva vnitra a pošty.20  

K posílení státní moci vedla o několik měsíců později i druhá fáze centralizace, 

při které byly spolkové země donuceny odprodat říši své podíly v regionálních 

vysílacích společnostech. Dosud autonomní zemské stanice se staly pobočkami 

závislými na RRG a v zájmu snížení odporu proti novým pořádkům byly zahájeny také 

čistky ve vedení i mezi řadovými zaměstnanci rozhlasu.21 Podle Zákona o zřízení 

Říšské kulturní komory (Gesetz über die Bildung einer Reichskulturkammer) z 22. září 

1933 byli všichni tvůrci v oblasti filmu, hudby, psaného slova, tisku, divadla, rozhlasu 

a výtvarného umění povinni vstoupit do profesního sdružení, aby mohli zůstat veřejně 

činní. Koch a Glaser ale dochází k závěru, že v případě rozhlasových pracovníků byl 

význam této instituce oslaben tím, že její pole působnosti v kontrole nad rozhlasem se 

překrývalo s právy, která si nárokovala RRG pod záštitou ministerstva propagandy.22  

                                                                                                                                               
17 Dussel, „Rundfunkgeschichte, 74.  
18 Ibid., 74–76. 
19 Ibid., 82–83. 
20 Koch, Glaser, „Ganz Ohr“, 80–84. 
21 Lersch, „Mediengeschichte des Hörfunks“, 465–466.  
22 Koch, Glaser, „Ganz Ohr“, 86–87. 
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Součástí rozhlasové politiky Třetí říše byla vedle zestátnění a centralizace také 

podpora poslechu rádia širokými vrstvami společnosti. Rozšíření rozhlasových 

přijímačů se podařilo dosáhnout díky nové řadě levnějších zařízení. Cenu 

nejoblíbenějšího modelu lidového rádia (Volksempfänger) VE 301 se podařilo snížit na 

polovinu ve srovnání s obdobným zařízením. K podpoře prodeje byla přitom připravena 

masová reklamní kampaň a zájem mělo nepřímo zvýšit i nařízení, podle kterého bylo 

poslouchání rádia povinností říšských občanů.23 Díky Goebbelsově strategii bylo 

Německo na začátku druhé světové války zemí s největším počtem rádiových přijímačů 

v Evropě.24 

                                                 
23 Ibid., 98–100. 
24 Humphreys, „Policy and Media Policy“, 127.  
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2 Spojenecké plány na poválečné uspořádání 
rozhlasu v okupovaném Německu 
Rozhlas představoval vedle stabilizačního faktoru ve společnosti důležitý prvek pro 

spojeneckou okupační politiku v Německu, jejímž hlavním cílem bylo zabránit tomu, 

aby bylo vysílání znovu zneužito pro potřeby nepřátelské propagandy, a zajistit smířlivé 

přijetí nového uspořádání u domácího obyvatelstva. Mocnosti protihitlerovské koalice 

proto ještě před koncem války, při rozhovorech o okupaci, jednaly také o otázkách, jak 

by měly naložit s médii na okupovaném území. Závěrem bylo rozhodnutí, že nebude 

stačit podřídit tisk a rozhlas okupační správě, ale že musí dojít k hloubkové přestavbě 

mediálního systému.25  

Zástupcům USA, Velké Británie, Sovětského svazu a později také Francie se ale 

nepodařilo dohodnout na jednotném postupu v rozhlasové politice. V období od jara 

1944 do léta 1945 je tak možné nalézt pouze základní charakteristiky, které byly 

okupačními správami sledovány jako východiska pro přestavbu rozhlasu v jednotlivých 

zónách. Výsledkem jednání byl zejména takzvaný tříbodový plán, který navrhoval tři 

stupně okupačního dohledu nad vysíláním, od vyloučení německého personálu 

z rozhodování o programu až po předání kontroly zpět Němcům. 

 
 

2.1 Jednání Spojenců o společné mediální politice 

První jednání mezi Američany, Brity a Sověty proběhla v létě 1944 v rámci Evropské 

poradní komise (European Advisory Commision, dále EAC), ale společné zásady v této 

oblasti se jim stanovit nepodařilo. Na začátku téhož roku byla navázána spolupráce 

mezi západními Spojenci, která vyústila ve vytvoření Psychologické bojové divize 

(Psychological Warfare Division, dále PWD) v rámci Vrchního velení spojeneckých 

ozbrojených sil v Evropě (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, dále 

SHAEF). U této příležitosti bylo na konci dubna 1944 vydáno memorandum, ve kterém 

byl poprvé navržen dlouhodobý dohled nad rozhlasovým vysíláním v Německu.26  

                                                 
25 Dussel, „Rundfunkgeschichte“, 187–188.  
26 Více o spojeneckých plánech na uspořádání rozhlasu Arnulf Kutsch, „Rundfunk unter alliierter 
Besazung“, in Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland hrsg. v. Jürgen Wilke (Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung 1999), 60. 
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Možnosti kontroly rozhlasu byly rozpracovány při rozhovorech mezi 

představiteli protihitlerovské koalice v rámci nově zřízeného Tříčlenného výboru pro 

propagandistickou politiku (Tripartite Propaganda Policy Committee, dále TPPC). 

Odtud vzešla dohoda, že by budoucí okupační mocnosti spolupracovaly při zajištění 

centralizovaného rozhlasového zpravodajství, které by bylo z Berlína dodáváno do 

ostatních regionálních stanic v Německu.27  

Už na konci války ale bylo zřejmé, že se požadavek nepodaří naplnit kvůli 

odlišným představám vítězů. Proti společnému postupu v oblasti vysílání vystoupili 

nejprve francouzští představitelé, kteří argumentovali tím, že dohoda mezi třemi 

zbývajícími okupačními mocnostmi je v rozporu s jejich představami o politice vůči 

Německu. A jak shrnuje historik německého rozhlasu Hans Bausch: „Také Britové 

a Američané si nakonec dobře rozmysleli svůj souhlas s jednotnou rozhlasovou 

organizací pod společnou kontrolu čtyř mocností, protože pak by jediný německý 

vysílač ležel v Sověty okupované zóně.“28 

 
 

2.2 Tříbodový plán reorganizace německého rozhlasu 

Představitelům vítězné koalice se nakonec nepodařilo dohodnout na společném postupu 

a mediální politika se stala jednou z otázek, ve kterých postupovaly okupační mocnosti 

nezávisle na sobě. Před koncem války se země protihitlerovské koalice dokázaly 

shodnout alespoň na tom, že v Německu bude provedena reforma médií od základu 

podle rámcového tříbodového plánu.  

Jednotný postup se měl vztahovat na rozhlas a tisk, i když se průběh realizace 

jednotlivých fází mohl při srovnání obou druhů médií lišit. Protože šlo ale o rámcový 

návrh, jak bude ukázáno dále, sváděl k tomu, že si jej každá okupační správa vykládala 

svým způsobem, což se začalo výrazně projevovat spolu s tím, jak docházelo 

k polarizaci mezi vítěznými mocnostmi.  

První fáze tříbodového plánu měla být odstartována bezprostředně po kapitulaci 

Německa a její postup byl stanoven tak, aby nepředstavovala pouze symbolický předěl 

                                                 
27 Ibid.  
28 „Doch auch die Briten und Amerikaner überlegten es sich gut, einer Rundfunkorganisation unter Vier-
Mächte-Kontrolle zuzustimmen, da der Deutschlandsender in der von den Sowjets besetzten Zone lag.“ 
Blíže k dohodám Spojenců o uspořádání rozhlasu viz Hans Bausch, Rundfunkpolitik nach 1945 
(München: Deutscher Taschenverlag, 1980), 13–18. 
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mezi rozhlasem pod totalitním dohledem a demokratickým médiem, ale aby se skutečně 

stala novým počátkem. Na obsazeném území bylo zakázáno vydávat německý tisk 

i vysílaní německého rozhlasu. Jediným legálním poskytovatelem zpravodajských 

a informačních služeb měly být jednotky okupační správy.29 Cílem bylo znemožnit 

propagandu a zajistit stabilní pozici tisku a rozhlasu ve společnosti.30 

Předpokládalo se, že se po krátkodobém, ale nekompromisním odstavení 

domácích médií přistoupí k druhé fázi, ve které se bude podle okupační správou 

vydaných instrukcí provádět postupná obnova systému. Vedle příslušníků spojenecké 

zpravodajské služby se do tohoto procesu měli zapojit také němečtí novináři 

a publicisté, kteří by před vyšetřovací komisí prokázali, že nespolupracovali 

s totalitárním režimem, a získají osvědčení o denacifikaci.31 Úkolem spojeneckých 

jednotek bylo nalézt německé občany, kteří splňovali podmínky pro udělení povolení 

pro práci v informačních službách. Touto etapou mělo být dosaženo „[…] vzbuzení 

důvěry [v nový systém] u německého obyvatelstva“.32 

Posledním krokem při rekonstrukci rozhlasu mělo být předání média, aby o něm 

začalo rozhodovat nové německé vedení nezávisle na kontrole okupační správy. 

Zatímco v předchozích dvou fázích bylo předem stanoveno, jak by měly být naplněny, 

poslední část tříbodového plánu nebyla předem definována a předpokládalo se, že se na 

ní Spojenci dohodnou společně později.33 Sjednocení mediální politiky v okupovaném 

Německu se však už dosáhnout nepodařilo. 

                                                 
29Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 60–61. 
30 Srov. Gerd G. Kopper, Medien- und Kommunikationspolitik der Bundesrepublik Deutschland: Ein 
chronologischen Handbuch 1944 bis 1988 (München: Saur 1992), 93; Mettler, „Demokratisierung und 
Kalter Krieg“, 48. 
31Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 60–61. Blíže k poválečné denacifikaci v Německu např. Christa 
Hoffmann, Stunde Null? Vergangenheitsbewältigung in Deutschland 1945 und 1949 (Bonn/Berlin, 
Bouvier Verlag, 1992), 107–120; srov. s postupy denacifikace v  americké zóně, např. Wolfgang Benz, 
Deutschland unter alliierter Besatzung 1945–1949 (Stuttgart: Klett-Cotta, 2009), 117–121; srov. 
k postupům denacifikace v Bavorsku např. Lutz Niethammer, Entnazifierung in Bayern: Säuberung und 
Rehabilitierung unter amerikanischer Besatzung (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1972), 31–259.  
32 „[…] Vertrauen bei der deutschen Bevölkerung zu wecken.“ Blíže k tříbodovému plánu a jeho 
jednotlivým fázím: Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 48–49. 
33Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 60–61. 
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3 Organizace rozhlasu v americké okupační zóně 
Rozhlasová politika, kterou americká armáda uplatňovala ve své okupační zóně, 

vycházela ze společných základů ve formě zákonů, předpisů a nařízení, které byly 

vydány ve spolupráci s představiteli ostatních států protihitlerovské koalice na podzim 

1944 a na jaře 1945. V souboru těchto dokumentů je ukotvena první fáze tříbodového 

plánu, kdy chtěli Spojenci převzít kontrolu nad německými médii a dočasně přerušit 

jejich provoz.  

K obnovení informačních služeb už však přistupovali členové okupační správy 

individuálně. Zatímco v sovětské zóně směřovala reorganizace rozhlasu k jeho 

centralizaci a závislosti na politické moci, Britové se snažili prosadit veřejnoprávní 

vysílání po vzoru BBC a Francouzi se naopak zasazovali za systém státem regulovaný 

rozhlas. Američané přišli do Německa s cílem demokratizovat rozhlas podle liberálně 

demokratických tradic, ale bez konkrétní představy o organizaci vysílací sítě a jejím 

právním statutu. Jako první však přistoupili k vytvoření decentralizované struktury více 

samostatných stanic, která se měla stát jednou z klíčových charakteristik 

západoněmeckého rozhlasu.34 

 
 

3.1 Vybrané okupační zákony o médiích 

Při pohledu na legislativní základy okupační správy v Německu je třeba nejprve 

upozornit na trojici zákonů, které vydalo SHAEF v roce 1944 a ve kterých byla 

stanovena pravidla, kterými se řídila postupující armáda západních Spojenců při 

obsazování Německa. Na základě zákona č. 191 z 24. listopadu 1944 byla na 

obsazeném území zakázána veškerá publikační činnost provozovaná civilním 

obyvatelstvem. Podle Zákona č. 76 platila přihlašovací povinnost pro rozhlasové 

přijímače a Zákon č. 52 opravňoval spojenecké jednotky k zabavení říšského majetku.35 

Tyto vojenské zákony byly na konci války částečně novelizovány a po kapitulaci 

Německa vstoupily v platnost na celém území poraženého státu.  

                                                 
34 Také v současnosti se německý rozhlas vyznačuje decentralizovanou strukturou a koncentrací 
vysílacích studií do více regionálních center. 
35 Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 17. 
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Novela Zákona č. 191 z 12. května 1945 znamenala zmírnění publikačního 

zákazu. Podle prvního odstavce tohoto zákona nesmělo německé obyvatelstvo „noviny, 

magazíny, časopisy, knihy, brožury […] tisknout, vyrábět, publikovat, distribuovat, 

prodávat ani půjčovat za účelem zisku […], dále být aktivní v oblasti zpravodajských 

a obrazových služeb nebo provozovat agentury, rozhlasové či televizní stanice…“36 

Vedle toho bylo v této normě zakotveno zrušení říšského ministerstva propagandy 

a k němu příslušejících úřadů.37  

Ve stejný den bylo přijato ještě ustanovení SHAEF, které definovalo podmínky, 

za jakých mohli Němci opět začít pracovat v oblasti médií. Podle Předpisu o kontrole 

informací č. 1 byla publikační činnost rozdělena do dvou kategorií: (1) publikace 

tištěných médií a provoz zpravodajských agentur nebo rozhlasových stanic a (2) prodej 

a distribuce tisku. Zatímco činnosti zahrnuté v první skupině bylo možné praktikovat 

teprve poté, až vojenské správa zájemce prověří a rozhodne se mu udělit své povolení, 

pro druhou část aktivit byla nutná pouze registrace a dodržování závazných pravidel.38  

Zákony z listopadu 1944 a z května 1945 byly potvrzeny Prohlášením o porážce 

Německa vyhlášeném Spojenci 5. června 1945 v Berlíně. Na základě toho převzaly 

okupační správy čtyř mocností legitimní kontrolu nad rozhlasem.39 

 
 

3.2 Obecné charakteristiky rozhlasu v americké okupační zóně 

V americké okupační zóně bylo rozhlasové vysílání obnoveno na principu federálního 

uspořádání. Nacházela se v ní tři historická rozhlasová centra: ve Frankfurtu nad 

Mohanem, v Mnichově a ve Stuttgartu. Do těchto měst se soustředily jednotky PWD, 

které měly pověření převzít kontrolu nad médii na území, které obsadí armáda při svém 

                                                 
36 „Das Drucken, Erzeugen, Veröffentlichen Vertreiben, Verkaufen und gewerblichen Verleihen von 
Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften, Büchern, Broschüren […]; ferner die Tätigkeit in oder der Betrieb 
jedes Nachrichtensdienstes und Bilddienstes oder Agenturen, von Rundfunk und Fernsehstationen…“,  
Militärregierung Deutschland Kontrollgebiert des Obersten Befehlshabers, „Gesetz Nr. 191 Abgeändert“, 
12. Mai 1945, http://www.geschichte-projekte-hannover.de/filmundgeschichte/uploads/ 
images/deutschland-nach-1945/zeitgen-kurzfilme/pdf/gesetz.pdf (letzter Zugriff: 15. 5. 2014), §1.   
37 Ibid., §5.  
38 Militärregierung Deutschland Kontrollgebiert des Obersten Befehlshabers, 
„Nachrichtenkontrollvorschrift Nr. 1“, 12. Mai 1945,  
http://www.geschichte-projekte-hannover.de/filmundgeschichte/uploads/images/deutschland-nach-
1945/zeitgen-kurzfilme/pdf/vorschrift.pdf (letzter Zugriff: 15. 5. 2014).    
39 Srov. Kopper, „Medien- und Kommunikationspolitik der BRD“, 95; Bausch: „Rundfunkpolitik nach 
1945“, 17. 
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postupu v boji proti nepříteli.40 Mise vojenských posádek pod tímto označením 

formálně skončila kapitulací Německa 8. května 1945. V praxi ale jejich členové 

pokračovali v aktivitách v rámci nově zřízené Divize pro informační dohled 

(Information Control Division, ICD).41 Tyto skupiny měly navázat v boji proti nacismu 

a propagandě vybudováním nového systému zpravodajských služeb.42 Během měsíce se 

jim podařilo spustit tři vysílací stanice, Rádio Frankfurt, Rádio Mnichov a Rádio 

Stuttgart, které vysílaly pro domácí obyvatelstvo pod dohledem americké okupační 

správy až do roku 1949, kdy vstoupily v platnost zemské zákony, které jim propůjčily 

autonomní postavení veřejnoprávních vysílatelů.43 

Američanům se podle dohody podařilo uskutečnit první fázi tříbodového plánu 

Spojenců. Jednotky PWD/ICD se přitom řídily nejen okupačními zákony, ale 

postupovaly také podle Manuálu pro dohled nad německými zpravodajskými službami 

(Manual for the Control of German Information Services), který vstoupil v platnost 

12. května 1945. Šlo o tajný dokument, ve kterém byly specifikovány cíle americké 

okupační politiky v oblasti masových médií.  Představitelé okupační správy se měli řídit 

podle programu čtyř D: (1) demilitarizace, (2) denacifikace, (3) deindustrializace a (4) 

demokratizace. V dlouhodobém výhledu bylo jejich úkolem „eliminovat působení 

nacismu a německého militarismu na německá média (1) odstraněním veškerých 

nacistických a militaristických vlivů a (2) obnovením německých informačních služeb 

za předpokladu, že budou pod dohledem Spojenců zbaveny těchto vlivů.“44 

                                                 
40 Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 61–63.  
41 Larry Hartenian, „The Role of Media in Democratizing Germany: United States Occupation Policy 
1945–1949“, Central European History 20, No. 2 (June 1987): 146–147, http://www. ebscohost.com 
(accessed  May 15, 2014) 
42 Srovnání úkolů a postavení PWD a ICD viz Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 49–50.  
43 Tato soustava se později v roce 1945 navíc rozšířila o Rádio Brémy. K založení tří rozhlasových stanic 
v americké zóně viz Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 63.  
44 „To eliminate Nazism and German militarism from any influence of German information media by: (1) 
The destruction of all the remains of the Nazi and militarist influence. (2) The re-establishment of 
German information services initially under close Allied Supervision-completely purged of both these 
influences.“ citace převzata z Manual, in Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 48. Srov. ibid., 
61; Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 10–11.  
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4 Obnovení rozhlasového vysílání v Bavorsku 
pod kontrolou americké okupační správy 

Přestože byla budova rozhlasu při bombardování Mnichova na konci druhé světové 

války zničena, nezbytné technické zařízení se nacházelo ve stavu, který umožňoval 

rychlé obnovení vysílání. Již týden po podepsání kapitulace Německa byl zahájen 

provoz Rádia Mnichov, které domácímu obyvatelstvo začalo přinášet první pravidelné 

zpravodajství a hudební program. I když rozhlasové vysílání bylo plně pod kontrolou 

americké okupační správy, podíleli se na jeho výrobě i vybraní Němci, kteří prošli 

denacifikačními prověrkami. 

 
 

4.1 Poválečné podmínky pro obnovení vysílání v Bavorsku 

Budova rozhlasu v Mnichově se na konci druhé světové války stala dvakrát terčem 

bombardování, ale Říšský vysílač Mnichov (Reichssender München) přesto fungoval 

bez přerušení. Bomby na něj poprvé dopadly v červenci 1944 a rozhlas přitom dokonce 

vyhořel, ale provoz kvůli tomu nebyl omezen. Při náletech o tři měsíce později byla celá 

stavba poškozena natolik, že se ve vysílání muselo pokračovat ze sklepa.45 V druhé 

polovině dubna 1945, kdy už Bavorskem postupovaly jednotky americké armády, byl 

Mnichov jedním ze tří posledních německých měst, kde byla domácí rozhlasová stanice 

stále v provozu.46 Vysílání bylo tedy zastaveno až 30. dubna, kdy byl rozhlas obsazen 

Američany.47 

Technické podmínky pro obnovení vysílání byly příznivé. Stav technického 

zařízení mnichovského rozhlasu shrnul Ruby A. Parson, jeden z vedoucích americké 

jednotky pro rozhlasové vysílání v Německu: „Vysílací studia Rádia Mnichov … byla 

vybombardována, bez oken a střechy, veškerá křehká technika byla rozbitá. Ale vysílač 

byl nalezen asi 15 mil za městem prakticky nepoškozený.“48 Nevelkého rozsahu škod si 

                                                 
45 Karl-Otto Saur, „Ein bisserl was geht immer“: Die Geschichte des Bayerischen Rundfunks (München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2009), 52-53.  
46 Ibid., 61.  
47 Ibid., 66.  
48 „The studio building of Radio Munich … was bombed out, without windows and roof and with all the 
delicate studio equipment shattered. The transmitter, however, was found some 15 miles out of town, 
virtually undamaged.“ Ruby A. Parson, „Radio in U. S. Zone of Germany. Stations Achieving 
Independence,“ The Department of State Bulletin 21, No. 525 (July 25, 1949): 83, 
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v pamětech všiml i reemigrovavší novinář Ernst Langendorf, který přišel do Mnichova 

spolu s prvními americkými vojáky. „Škody na budově byly … jen nepatrné a zařízení 

studií se nacházelo v použitelném stavu. […] Příští den [1. května 1945, poznámka ŠN] 

jsme se vydali na cestu, abychom si prohlédli vysílač Rádia Mnichov nedaleko Erdingu 

[v obci Ismaning, dnes městské části Mnichova, poznámka ŠN]. Nebylo snadné najít 

k němu cestu. …nekonečně dlouho jsme bloudili po rovinaté krajině mezi kanály a po 

špatných polních cestách, než se nám přes hráz jedné z řek podařilo dosáhnout cíle. […] 

Zjistili jsme, že se technické zařízení nachází v provozuschopném stavu. […] Z náměstí 

Rundfunkplatz se už ale vysílat nemohlo. Kabel, který spojoval náměstí s vysílačem 

v Ismaningu, byl odstřelen společně s jedním z mostů.“49  

Jak ukazují obě publikovaná svědectví pamětníků, technický stav 

nepředstavoval překážku pro obnovení vysílání v Mnichově. Již v rozhlasových 

počátcích bylo právě toto město ústředním bodem vysílací soustavy v Bavorsku a jeho 

pozici posílila i rozhlasová politika nacistického ministerstva propagandy pod vedením 

Josepha Goebbelse, která od 30. let 20. století směřovala k prohloubení centralizace 

rozhlasu. Prakticky tak bylo možné začít ihned s vysíláním, chyběl ale model, podle 

kterého měla být rekonstrukce provedena. 

Zatímco zbývající tři okupační mocnosti se ve svých zónách rozhodly 

organizovat německých rozhlas podle vzorů ze svých zemí, Američané nenašli 

v Německu podmínky, které by jim takový postup umožnily. Podle Barbary Mettlerové, 

autorky hojně citované případové studie o demokratizaci Rádia Mnichov, usilovala 

americká správa při demokratizaci o dosažení stejných principů, na kterých si zakládá 

domácí žurnalistika: (1) svobody a (2) pluralismu.50 Problém představoval fakt, že 

základ rozhlasové soustavy v USA tradičně tvořily komerční rozhlasové stanice. Na 

Německo, respektive jeho jižní část pod americkou kontrolou, ale nebylo možné model 

                                                                                                                                               
http://archive.org/stream/departmentofstat2149unit#page/n3/mode/2up (accessed May 15, 2014).  
49 „Die Beschädigungen am Gebäude waren … nur geringfügig, und die Studioeinrichtungen befanden 
sich in brauchbaren Zustand. […] Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg, um die Sendeanlagen 
von Radio München in der Nähe von Erding zu besichtigen. Der Weg dorthin war nicht einfach zu finden. 
…wir irrten endlos lang in der flachen Gegend zwischen Kanälen und auf schlechten Feldwegen herum, 
bis wir schließlich über den Damm eines der Stauwerke zu unserem Ziel gelangten. […] Wir stellten fest, 
daß sich die technische Anlagen in gebrauchsfähigem Zůstane befanden. […] Vom Rundfunkplatz aus 
konnte nicht mehr gesendet werden. Das Kabel, das den Rundfunkplatz mit den Sendeanlagen in 
Ismaning verband, war bei einer Brückensprengung mit hochgegangen.“ Ernst Langendorf und Georg 
Wulffius, In München fing's an: Presse - Parteien - Rundfunk (München: Olzog Verlag, 1987), 16-21. 
50 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 104-107.  
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soukromého rozhlasu aplikovat už jen kvůli nedostatku domácích investic 

v ekonomicky nestabilní zemi.51  

Za rozhodující problém ale nelze považovat jen špatnou hospodářskou situaci po 

válce, protože zřízení několika privátních rozhlasových stanic bránila zejména 

dosavadní podoba bavorské vysílací soustavy. Pokud by americká trvala na 

decentralizaci, musela by uvolnit další prostředky na přestavbu, při které by vznikly 

nové rozhlasové frekvence i vysílací studia, a tím vytvořit vhodné podmínky pro 

začátek privatizace vysílání.52 To se ale nestalo a jednotky pověřené kontrolou rozhlasu 

v americké okupační zóně měly proto za úkol najít jiný model, na základě kterého by 

mohlo Rádio Mnichov fungovat. 

 
 

4.2 Zahájení vysílání Rádia Mnichov 

Mnichov byl 12. května 1945 prvním městem v americké zóně, kde se podařilo 

zprovoznit rozhlas.53 Rádio Mnichov zahájilo své vysílání z provizorního studia, které 

bylo zřízeno v přenosovém voze přistaveném vedle vysílače v Ismaningu.54  

Provoz rozhlasu v Bavorsku zajišťovalo 6870. oblastní velitelství pro 

zpravodajské služby (District Information Services Command, dále DISCC), které bylo 

formálně součástí armádní hierarchie okupačních jednotek ICD, v jeho řadách však byli 

i civilisté. Jedním z několika odborníků na rozhlasové vysílání, který měl pomoci 

s reorganizací, byl i Field Horine, který převzal na podzim 1945 vedení Rádia Mnichov. 

V místních studiích v květnu 1945 působilo spolu s ním zhruba 40 Američanů 

a 30 Němců.55 I když byl poměr mezi pracovníky okupační správy a domácím 

obyvatelstvem početně vyrovnaný, jejich postavení se na počátku zásadně lišilo 

v oprávnění rozhodovat. Německý personál podle platné legislativy nesměl ovlivňovat 

podobu programu, ale pro vlastní provoz byl nezbytný. Němci pracovali pod americkým 

dozorem jako technici, překladatelé a textaři nebo hlasatelé.56  

Rádio Mnichov nabídlo nejprve jen 90 minut vysílání denně. Jednoduchý 

program se skládal ze zpravodajství, které místní pracovní skupina připravovala 

                                                 
51 Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 78.  
52 Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 16.  
53 Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 63. 
54 Srov. Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 17; Saur, „Geschichte des Bayerischen Rundfunks“, 66.  
55 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 89–91.  
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v pojízdném studiu u vysílače, a hudebních pořadů, které byly přebírány z vysílání 

Rádia Lucemburk.57 Hans Bausch vysvětluje, že i krátké vysílací relace hrály velkou 

roli pro obyvatelstvo v Bavorsku stejně jako v ostatních německých regionech 

okupovaných Spojenci: „Rozhlasové pořady měly pro obyvatelstvo životně důležitou 

funkci, především v prvních týdnech a měsících po kolapsu, kdy jiné komunikační 

prostředky vůbec nebyly schopné plnit svou funkci.“58 Vysílání si nekladlo vysoké 

nároky na materiál, technické zázemí ani personál, a díky tomu si z počátku drželo 

takřka monopolní postavení na šíření informací.  

První noviny se na okupovaném bavorském území začaly tisknout až na konci 

léta 1945, ale kvůli nedostatku papíru a striktní přídělové politice mohly vycházet jen 

několikrát do týdne a navíc v omezeném rozsahu.59 O to větší význam pro obyvatelstvo 

mělo rozhlasové vysílání, ke kterému mělo podle odhadů z října 1945 přístup nejméně 

70 % Bavorů.60 Z rozhlasových studií Rádia Mnichov61 dostávala veřejnost aktuální 

zprávy o dodávkách potravin a surovin, o seznamech pohřešovaných i navrátilců z front. 

Vysílání jim navíc přinášelo rozpisy služeb pro odklízení trosek, úřední nařízení 

okupační správy v plném znění, ale také aktuality z mezinárodního a domácího dění. 

Díky tomu se obyvatelstvo mohlo lépe orientovat ve složité situaci, a tím se v rámci 

možností postupně vracet ke svému každodennímu životu.62 

Z části věnované obnovení rozhlasového vysílání v Bavorsku je pro následující 

výklad klíčové zjištění, které je obecně platné pro situaci v Německu po kapitulaci 

v květnu 1945. Jak již bylo nastíněno výše, okupační správa měla v plánu využít rozhlas 

jako klíčový prostředek denacifikace a převýchovy domácího obyvatelstva 

k demokracii. Pro Němce představovalo poválečné vysílání jedinečný kanál, který 

                                                                                                                                               
56 Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 13.  
57 Rozhlasovou stanici Rádio Lucemburk zřídila PWD v září 1944 jako produkční jednotku pro 
informační a zábavní pořady, které mohly být vysílány na obsazeném území i v případě, že by provizorní 
podmínky neumožňovaly vlastní výrobu. Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 61–62. Blíže k programu 
v počátcích Rádia Mnichov Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 13.  
58 „Die Rundfunkprogramme erfüllten für die Bevölkerung eine lebenswichtige Funktion, vor allem in 
den ersten Wochen und Monaten nach dem Zusammenbruch, als die anderen Kommunikationsmittel noch 
nicht wieder voll funktionsfähig waren.“ Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 15.  
59 Saur, „Geschichte des Bayerischen Rundfunks“, 68. 
60 Srov. Bolz, „Rundfunk und Literatur“, 2.  
61 Pořady Rádia Mnichov zaměřené na aktuální situaci v Bavorsku byly od listopadu 1945 vyráběny ve 
dvou studiích. Po obnovení vysílání z Mnichova se zástupcům americké okupační správy povedlo 
zprovoznit také studio v Norimberku. Srov. Wolfgang Schütte, „Der deutsche Nachkriegsrundfunk und 
die Gründung der Rundfunkanstalten“, in Rundfunk und Politik 1923 bis 1973: Beiträge zur 
Rundfunkforschung, hrsg. v. Winfried B. Lerg und Rolf Steininger (Berlin: Verlag Volker Spiess, 1975), 
218.  
62 Saur, „Geschichte des Bayerischen Rundfunks“, 68–70. 
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zaplnil zpravodajské vakuum poté, co Spojenci odstavili veškerá masmédia, která 

v zemi působila v období nacismu. Jak ale zdůrazňuje německý specialista na kulturní 

a literární vědy Rüdiger Bolz, nestačilo jen to, že okupační mocnosti začaly znovu 

vysílat podle svých představ. Aby se jim skutečně podařilo dosáhnout stanovených cílů, 

bylo potřeba oslovit domácí publikum a přimět jej k pravidelné poslechu. Důležitým 

předpokladem tak bylo nabídnout takový program, který splní očekávání posluchačů. 

Z toho vyplývá, že pro další postup v rozhlasové politice bylo pro okupační správu 

klíčové získat německý personál, který by vzbuzoval důvěru ve vysílání a sám přispěl 

k produkci pořadů, které budou pro domácí obyvatelstvo zajímavé.63 

 
 

4.3 Hledání německého personálu podle denacifikačních kriterií 

Američané začali nabízet pracovní příležitosti Němcům hned v počátcích obnoveného 

rozhlasového vysílání. V první řadě bylo potřeba nahradit personál, který působil 

v rozhlase v nacistickém období. Vedle toho ale bylo nutné získat navíc i další pracovní 

síly pro produkci kvalitního programu, skrze který by bylo možné dlouhodobě působit 

na domácí společnost ve prospěch demokratizace. Úspěch poválečného vysílání byl tak 

závislý na denacifikaci skupiny německých žurnalistů, kteří měli nejprve začít vysílat 

pod americkým dohledem a postupně se naučit postupům, které se uplatňují v rozhlase 

demokratických zemí. Díky tomu měly být německé pracovní síly připraveny na 

převzetí vysílání do svých rukou tak, aby byly schopné samostatně udržovat nový 

systém v chodu.64  

V počáteční fázi nasazování německého personálu do vysílání nepřicházelo 

v úvahu, aby se na vysílání podílel kdokoliv, kdo spolupracoval s předchozím totalitním 

režimem. Americká okupační správa, která ze začátku přistupovala k prověrkám zvlášť 

neoblomně a jejíž přístup k denacifikaci je hodnocen jako nejpřísnější,65 se tím dostala 

do paradoxní situace. Potřebovala nahradit původní zaměstnance rozhlasu, kteří se 

kompromitovali spoluprací s totalitním režimem, ale také příslušníky armádních 

jednotek, jejichž počet požadovala vláda USA po kapitulaci Německa průběžně 

                                                 
63 Bolz. „Rundfunk und Literatur“, 41–43. 
64 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 23–26.  
65 Koch, Glaser, „Ganz Ohr“, 149.  
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snižovat. Přitom ale byli odmítáni uchazeči, u kterých se nepodařilo prokázat, že za 

války patřili k odpůrcům režimu.66  

Na silné demokratické přesvědčení se po válce kladl větší důraz než zkušenosti 

a odbornost kandidáta.67 Vysílání se ale zcela neobešlo bez lidí s odbornou kvalifikací 

a praxí. Protože zájemců o práci v rozhlase, kteří by splňovali požadavky denacifikace 

a zároveň měli dostatek zkušeností, bylo jen málo, museli je Američané aktivně 

vyhledávat. V hledáčku se ocitli intelektuálové s publikačním zákazem v nacistické éře, 

vězni osvobození z koncentračních táborů a příslušníci odbojových skupin.68 

Produkčním ředitelem Rádia Mnichov byl v květnu 1945 jmenován publicista 

židovského původu Fritz Benscher, který byl po neúspěšném pokusu o emigraci 

internován v koncentračním táboře, kde přežil až do konce války.69 Mezi lidmi, kteří 

byli pronásledováni hitlerovským Německem, však nebyli jen zapřísáhlí antinacisté, jak 

dokazuje kauza Waltera Uhlmanna alias Gastona Oulmàna. Američtí vojáci jej 

považovali za režimem utiskovaného žurnalistu a svěřili mu komentování 

norimberských procesů, klíčový bod v programu převýchovy.70 Teprve později se 

ukázalo, že došlo k chybě, protože Ullmann byl v době nacismu odsouzený pro 

podvody.71  

Část prvních Němců, kteří byli zaměstnáni v Rádiu Mnichov, byla tvořena 

reemigranty. Žurnalisté, kteří opustili v 30. letech a na začátku války svou vlast, se 

vrátili pomoci s demokratizací médií.72 S ohledem na to, že přicházeli ze zahraničí, 

vztahoval se na ně mírnější denacifikační režim, a u vybraných kandidátů tak bylo 

možné zkrátit přijímací proces na pohovor u vedoucího příslušníka mnichovské 

zpravodajské jednotky. Díky tomu se výrazně urychlilo jejich nasazení v Rádiu 

Mnichov.73 Uplatnil se tu například Klaus Brill, který mohl využít jako vedoucí 

                                                 
66 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 93.  
67 Srov. Koch, Glaser, „Ganz Ohr“, 172; Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 14.  
68 Sean A. Forner, „‚Das Sprachrohr keiner Besatzungsmacht oder Partei‛. Deutsche Publizisten, die 
Vereinigten Staaten und die demokratische Erneuerung in Westdeutschland 1945–1949“, in 
Demokratiewunder. Transatlantische Mittler und die kulturelle Öffnung Westdeutschlands 1945–1970, 
hrsg. v. Arnd Bauerkämper et al. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005), 167–172. 
69 Blíže k případu Fritze Benschera viz Saur, „Geschichte des Bayerischen Rundfunks“, 66.   
70 K významu norimberských procesů v procesu převýchovy Němců více například Koch, Glaser, „Ganz 
Ohr“, 146–150.  
71 Blíže k případu Waltera Uhlmanna, ibid., 173.  
72 O nasazení reemigrantů v německých médiích na začátku a během okupace po druhé světové válce 
blíže Marita Kraus, „Deutsch-amerikanische Kultur- und Presseoffiziere als Teil der US-
Besatzungsbehörden“, in Demokratiewunder. Transatlantische Mittler und die kulturelle Öffnung 
Westdeutschlands 1945–1970, hrsg. v. Arnd Bauerkämper et al. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2005), 129–155. 
73 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 95.  
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programového oddělení své kontakty v Německu, které získal před odchodem do exilu 

v USA.74  

Při hledání vhodného německého personálu ale někdy rozhodovala také náhoda, 

to byl příklad prvního komentátora vnitropolitického dění Herberta Gessnera nebo 

autorky nových pořadů pro ženy Ilse Weitschové. Vedení rozhlasu zaujaly jejich 

stížnosti na nedostatky Rádia Mnichov, a proto jim nabídlo, aby své všímavé 

připomínky využili ve vysílání a přispěli sami ke zlepšení jeho kvality.75 I když se 

museli podrobit denacifikaci, vedení rozhlasu si vyhrazovalo právo je později propustit, 

pokud by se prokázalo, že už nesplňují podmínku politické spolehlivosti. Toto pravidlo 

se ale vztahovalo na všechny pracovníky rozhlasu.76 Tím, že byli přímými zaměstnanci 

okupační správy, byli potenciálně více závislí na okupační politice než žurnalisté píšící 

pro tištěná média.77 V případě Rádia Mnichov je však důležité zdůraznit, že šlo 

o vysílací stanici pod kontrolou Američanů, kteří kladli důraz na to, že jejich úkolem je 

ukázat Němcům správnou cestu a naučit je, jak by mělo vypadat vysílání rozhlasu 

v demokratické zemi.78 Jak se toto přesvědčení projevilo v přístupu příslušníků 

okupační správy k Němcům pracujícím v rozhlase, bude tématem závěrečné části 

bakalářské práce.  

                                                 
74 Blíže k případu Klause Brilla viz Saur, „Geschichte des Bayerischen Rundfunks, 67.  
75 Blíže k případu Herberta Gessnera srov. ibid., 172; Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“,  
95–96. Blíže k případu Isle Weitsch viz Saur, „Geschichte des Bayerischen Rundfunks, 69–70.  
76 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 95. 
77 V oblasti tištěných médií proběhla denacifikace na principu udělování licencí. Zájemci o vydávání 
vlastních novin museli okupační správu požádat o udělení povolení, které mohli získat kandidáti, kteří 
prokázali, že nespolupracovali s totalitním režimem a mají předpoklady pro vydavatelskou činnost. I když 
i držitelé licencí museli při své činnosti dodržovat okupační nařízení, nemuseli se na rozdíl od 
rozhlasového personálu zodpovídat okupační správě jako svému zaměstnavateli. Srov. např. Jessica 
Gienow-Hecht, Transmission impossible: American journalism as cultural diplomacy in postwar 
Germany, 1945–1955 (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1999), 12–53; Kurt Koszyk, 
„Presse unter alliierter Besatzung“, in Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland hrsg. v. Jürgen 
Wilke (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 1999), 31–57. 
78 Srov. Bolz, „Rundfunk und Literatur“, 40.  
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5 Postupné předávání Rádia Mnichov Němcům 
Velitel americké okupační zóny generál Lucius D. Clay si na konci roku 1945 vyžádal 

urychlení osamostatnění rozhlasu.79 Podle odborníka na komunikační studia Arnulfa 

Kutsche šlo o reakci na konflikt o berlínský rozhlas. Na postupimské konferenci se 

Spojenci dohodli na rozdělení vlivu v jednotlivých zónách, ale nenašli shodu v otázce 

společné kontroly rozhlasového vysílání v Berlíně. Zástupci západních zemí se snažili 

prosadit, aby zde bylo založeno produkční studio, které by nahradilo Rádio Lucemburk, 

ve kterém zatím vznikaly zpravodajské, výchovné a zábavní pořady pro obyvatelstvo 

obsazeného území. Představitelé sovětské zóny ale na návrh odmítli přistoupit, protože 

chtěli získat zázemí dřívějšího Říšského vysílače Berlín, aby odtud mohli vysílat pro 

východní část Německa.80 Spor vyvrcholil 21. listopadu založením společnosti Rozhlas 

v americkém sektoru (Drahtfunk im amerikanischen Sektor, DIAS).81 Jeho důsledek se 

ale projevil také snahou o posílení postavení Rádia Mnichov a dalších tří rozhlasových 

stanic, které byly v americké zóně dosud v provozu.  

Stažení amerických sil z kontroly německého vysílání bylo politické rozhodnutí, 

proti kterému vystoupil šéf ICD Robert McClure. Požadovaný krok znamenal obrat 

v rozhlasové politice prosazované USA na okupovaném území, která se dosud 

zakládala na předpokladu, že demokratizace je dlouhodobý proces.82 Nakonec ale musel 

McClure rozkaz uposlechnout a připravit plán na urychlené předání rozhlasu Němcům. 

Předtím bylo potřeba dosáhnout dvou dílčích cílů: (1) snížit v rozhlasu počet příslušníků 

americké okupační správy a posílit postavení německého personálu; (2) vytvořit 

legislativu, která by ukotvovala demokratické hodnoty a nezávislé postavení rozhlasu. 

V následující kapitole bude znázorněno, jak během roku 1946 probíhalo naplňování 

těchto požadavků v Bavorsku a jak se v Rádiu Mnichov projevila změna kurzu 

v rozhlasové politice okupační správy v americké zóně. 

 
 

                                                 
79 Hartenian, „The Role of Media“, 156.  
80 Kutsch, „Rundfunk unter Besazung“, 76–77. Ke konfrontaci západních spojenců se Sovětským svazem 
v otázkách rozhlasové politiky viz ibid., 61–68.  
81 K založení vlastní vysílací stanice DIAS (později přejmenována na Rundfunk im amerikanischen 
Sektor, RIAS) pro americký sektor srov. Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 129; Kopper, „Medien- 
und Kommunikationspolitik der BRD“, 98. 
82 Tím se rozhlas odlišoval od oblasti tisku, která byla předána ve velmi krátké době německým 
vydavatelům, kteří prošli denacifikací a prokázali způsobilost vydávat nezávislé noviny, Mettler, 
„Demokratisierung und Kalter Krieg“, 93.  
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5.1 Problémy se snižováním počtu amerických pracovníků 
v Rádiu Mnichov 

V souvislosti s přípravami na to, že se Rádio Mnichov stane nezávislé na americké 

okupační správě, vzrostla poptávka po německých lidských zdrojích. Místní jednotka 

6870. DISCC dostala 29. prosince příkaz snížit do června 1946 počet nasazených 

amerických vojáků a civilních zaměstnanců na čtyři. Vedení rádií v Brémách, ve 

Frankfurtu nad Mohanem i Stuttgartu, která dostala podobné zadání, dokázala 

dosáhnout předepsaných limitů v termínu. Pouze v Bavorsku zůstávalo o polovinu více 

Američanů, než bylo schváleno Úřadem americké okupační správy (Office of Millitary 

Government U. S., OMGUS). Ale ani do zasedání důstojníků pro kontrolu rozhlasu 

v americké zóně, které se uskutečnilo 24. a 25. října 1946, se požadavek nepodařilo 

splnit a v Mnichově dál působilo celkem sedm amerických občanů.83  

V Bavorsku měl problém s navyšováním počtu německého personálu v produkci 

a vysílání rozhlasu dlouhodobý charakter. Neúspěch při snižování počtu Američanů 

v Rádiu Mnichov v roce 1946 nebyl proto ničím překvapivým. Již na podzim 1945 byla 

okupační správa nucena nabídnout některé pozice dříve propuštěným zaměstnancům 

Říšského vysílače Mnichov z nacistické éry, aby mohla pokračovat v rozšiřování 

rozhlasového vysílání podle plánu. Díky tomu se podařilo rekrutovat provozní 

a zvukové techniky, hudebníky, administrativní pracovníky nebo řidiče.84 Jejich 

zkušenosti a znalosti byly akutně potřeba s ohledem na to, že se náročnost výroby 

programu během prvního půl roku okupace mnohonásobně zvýšila. Zatímco v prvních 

týdnech vysílalo Rádio Mnichov 90 minut denně, na podzim 1945 dosahovala 

standardní délka každodenního vysílání již 13,5 hodiny.85 Stále větší důraz byl kladen 

také na technickou kvalitu vysílání, které ale nebylo možné dosáhnout bez 

kvalifikovaného personálu. 

Na přelomu let 1945/1946 však byli příslušníci americké okupační správy 

zodpovědní za provoz Rádia Mnichov konfrontováni s mnohem těžším úkolem, než 

jakým bylo pouhé vyhledávání a následné zaměstnání Němců, kteří by byli schopní 

                                                 
83 V říjnu 1946 přitom Rádio Mnichov zaměstnávalo zhruba 370 německých zaměstnanců. Ibid., 90.  
84 Do poloviny října 1945 bylo do služby v rozhlase znovu povoláno dvanáct zaměstnanců, kteří pracovali 
již předtím pro Říšský vysílač Mnichov. Jak patrné z výčtu uvedeného v textu, výjimka byla přípustná jen 
v případě zaměstnanců zajišťující technický provoz rozhlasu. Nadále tedy platilo, že Němci, kterým 
Američané dovolili podílet se na obsahové stránce programu, museli splňovat veškerá denacifikační 
kritéria. Bolz, „Rundfunk und Literatur“, 47.  
85 Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 13. 
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zajišťovat vysílání. Rozhodující nařízení OMGUS vyžadovalo nejen zvýšení počtu 

domácího personálu, ale také jeho osamostatnění, a tedy aktivní zapojení do kontroly 

a řízení rozhlasu. V této oblasti přitom dosud působili výlučně příslušníci ICD, kteří 

stejně jako jejich šéf Robert McClure neschvalovali předčasné předání rozhlasu 

Němcům pouze z důvodu změny kurzu americké zahraniční politiky. Byli totiž 

přesvědčení o tom, že jejich němečtí spolupracovníci ještě nejsou připraveni převzít 

hlavní zodpovědnost za vysílání. Podle archivních dokumentů i rozhovorů s tehdejšími 

zaměstnanci Rádia Mnichov, ze kterých vychází Rüdiger Bolz ve své analýze 

programové nabídky Rádia Mnichov v letech 1945–1949, vystupovali Američané v čele 

s Fieldem Horinem více jako učitelé než kontroloři a cenzoři okupační moci a bylo pro 

ně důležité, aby své německé žáky připravili na budoucnost.86  

Problémy se snižováním počtu amerického personálu v Rádiu Mnichov, které se 

projevily v průběhu roku 1946, nelze tedy přičítat jen nedostatku německých lidských 

zdrojů. Vysvětlení se nabízí spíše v nepřipravenosti Němců na samostatné fungování 

rozhlasu, kterou si příslušníci okupační správy působící v rozhlasové stanici od konce 

války dobře uvědomovali. Prodleva při převádění kompetencí na německé pracovní síly 

byla však jen první projev nesouhlasu příslušníků americké okupační správy se změnou 

zahraniční politiky vlastní země. Mínění týmu kolem Fielda Horineho o nedostatečné 

přípravě na osamostatnění rozhlasu potvrdil i vývoj diskuze o rozhlasovém právu 

v Bavorsku, který bude popsán dále.  

 
 

                                                 
86 Bolz uvádí svou studii o programu Rádia Mnichov analýzou cenzurních postupů v prvních poválečných 
letech. Až do roku 1949 musel být veškerý obsah vysílání předtím, než byl zveřejněn, schválen 
příslušníky okupační správy. Z Bolzovy analýzy vyplývá, že pokud Američané uplatnili právo zakázat 
vysílání určitého obsahu, své rozhodnutí Němcům vždy vysvětlili, aby chápali důvod jejich nesouhlasu. 
V některých případech také komentovali již odvysílané pořady, pokud v nich objevili nějaký aspekt, 
kterému se měl německý personál pro příště vyvarovat. Němečtí pamětníci, kteří pracovali v Rádiu 
Mnichov v letech 1945–1949, se pak v Bolzových rozhovorech shodovali více méně na tom, že se necítili 
být pod kontrolou cenzury a Američany vnímali spíš jako starší, zkušenější kolegy, od kterých se mohli 
učit. Bolz, „Rundfunk und Literatur“, 86–98. 
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5.2 Americko-německá diskuze o rozhlasové legislativě 

v Bavorsku 

Představitelé Bavorska, Brém, Hesenska a Württemberska-Bádenska, čtyř nových 

spolkových zemí, kteří byli jmenováni na základě dekretu o zřízení zemských správ 

v americké zóně z 19. září 1945,87 měli na rozdíl od svých kolegů podřízených ostatním 

okupačním vládám zvláštní právo. Mohli se zapojit do diskuze o tom, jak bude vypadat 

zemská legislativa, která zakotví postavení a funkce rozhlasu. Američané předpokládali, 

že zemské vlády přistoupí k tomuto úkolu aktivně a samy navrhnou znění, ke kterému 

se představitelé okupační správy budou moci vyjádřit. Zatímco v britské, francouzské 

a sovětské zóně začalo platit takové rozhlasové právo, jaké určila a vyhlásila příslušná 

okupační správa, v americké zóně směly být přijaty zákony vycházející z americko-

německé spolupráce a odsouhlasené hlasováním v zemských parlamentech.88 

Vedoucí ICD Robert McClure zveřejnil 20. prosince 1945 nařízení Plány na 

převzetí zodpovědnosti (Pläne(n) für die Übernahme der Verantwortlichkeit), které 

ukládalo zemským vládám, aby vypracovaly návrhy zemských zákonů o rozhlase 

a předložily je okupační správě ke schválení.89 Rámcovou představu o organizaci 

vysílání představili Američané 29. ledna 1946 na jednání Výboru pro kontrolu 

informací při Radě zemí (Nachrichtenkontrollausschuss des Länderrats) ve Stuttgartu. 

Poprvé vystoupili s představou, aby se německý rozhlas stal podle britského vzoru 

veřejnoprávním médiem.90  

Okupační správa přišla teprve devět měsíců po konci války s prvním rámcovým 

plánem, jak by měla být realizována závěrečná fáze tříbodového plánu, tedy předání 

kontroly nad rozhlasem. Podle Parsona pracovalo vedení PWD/ICD ještě v průběhu 

roku 1945 s verzí, že by podpořilo vybudování více soukromých rozhlasových stanic. 

Jako předloha pro stanovení hranice mezi státem a médii mělo být domácím 

zákonodárcům předloženo americké právo. Nový systém měl zabránit opětovné 

centralizaci vysílání a znemožnit jeho zneužití v zájmu jedné politické strany.91 Na 

konci léta ale došli Američané k závěru, že poválečné Německo nemá dostatečné 

                                                 
87 Kopper, „Medien- und Kommunikationspolitik der BRD“, 96. 
88 Kutsch, „Rundfunk unter Besatzung“, 78–79.  
89 Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 69.  
90 Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 16.  
91 Parson, „Radio in U. S. Zone“, 84–85. 
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technické a ekonomické podmínky pro navrhovaný komerční model.92 Následně se 

rozhodli přiklonit k fungujícímu systému Britské vysílací společnosti (British 

Broadcasting Corporation, BBC), který také zaručoval překonání nedostatků rozhlasu 

z dob výmarské republiky a nacistického Německa: (1) centralizace vysílání, (2) 

dominantní postavení státu (2a) ve vlastnické struktuře a (2b) v regulaci programu.93   

Vypracováním zákona o rozhlasu, respektive vyjednáváním o jeho znění byl 

v Bavorsku pověřen Kurt Pfister. Obdobně jako v ostatních zemích v americké zóně 

padla volba na rozhlasového odborníka s letitými zkušenostmi z dob výmarské 

republiky.94 První návrh zákona, který předložil okupační správě 17. února 1946, se 

zakládal na tradičním pojetí německého rozhlasu, které bylo Pfisterovi blízké. 

Zřizovatelem Bavorského rozhlasu, nástupce Rádia Mnichov, měla být společnost 

s ručením omezeným, ve které by tříčtvrtinovým vlastníkem byl bavorský stát 

a zbývající podíl by připadl poště, která by dál zajišťovala technickou stránku vysílání. 

„Dozorčí rada by se skládala z předsedy vlády, zástupců několika ministerstev 

a politických stran, příslušely by jí nejdůležitější úkoly v rozhlasové stanici, jako 

například jmenování a odvolávání generálního ředitele, kontrola hospodaření 

a programu. Poslední funkci měla plnit ve spolupráci s programovou radou, která se 

měla skládat ze zástupců vlády, politických skupin a dalších relevantních společenských 

skupin.“95  

První verze Pfisterova zákona byla Američany odmítnuta a na nadcházející 

schůzi Výboru pro kontrolu informací při Radě zemí 11. března 1946 posloužila 

zástupcům americké strany jako exemplární případ, jak by zákon neměl vypadat. I když 

i ostatní země směřovaly k zachování vlivu státu nad rozhlasem, pouze Bavorsko 

představilo plán na státní monopol. O měsíc později předložil Kurt Pfister druhý návrh 

zákona, ve kterém rozpracoval model veřejnoprávní organizace, jejímž nejvyšším 

orgánem by bylo šestičlenné představenstvo. Polovina delegátů ve vedení měla být 

                                                 
92 Kutsch, „Rundfunk unter Besatzung“, 78.  
93 Humphreys, „Policy and Media Policy“, 128–129. Dokladem, že šlo o dlouhodobé priority americké 
mediální politiky, je například směrnice PWD z 16. dubna 1945, která do budoucna požadovala oddělení 
rozhlasu od státu a decentralizaci vysílání, ale neobsahovala ustanovení, jak těchto cílů dosáhnout, 
Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 69.  
94 Srov. Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 18; Saur, „Geschichte des Bayerischen Rundfunks“, 80.  
95 „Der Aufsichtsrat bestand aus dem Regierungschef, Vertretern verschiedener Ministeriem und der 
politischen Parteien; ihm waren die wichtigsten Aufgaben einer Funkanstalt wie Berufung und Entlassung 
des Generalintendanten, Überwachung der Geschäftsführung sowie die Programmkontrolle zugedacht. 
Letztere hatte er mit einem Programmbeirat zu besorgen, der aus Vertretern der Regierung,der politischen 
Parteien und verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen bestehen sollte.“ Maaßen, „Kampf um den 
Rundfunk“, 19.  
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vybírána zemskou vládou, zbytek jmenovala programová rada, ve které byl ale 

vyrovnaný počet politiků a představitelů z kultury a společnosti. Ve výsledku tak mohla 

být do rady zvolena většina politických zástupců, kteří mohli ovlivňovat rozhlas 

v zájmu vlády. Opět chyběla záruka názorového pluralismu a ochranné mechanismy 

před zneužitím k účelům propagandy. 96  

Vedení ICD odpovědělo na projekty zemí, které obdrželo k posouzení, Návrhem 

k deklaraci o svobodě rozhlasu v Německu (Entwurf zu einer Erklärung über 

Rundfunkfreiheit in Deutschland). Dokument ze 14. května, pro který se vžilo označení 

Desatero přikázání (Zehn Gebote), byl formulován při jednání v Berlíně, na kterém se 

k výměně svých zkušeností sešli američtí důstojníci a civilisté nasazení ve vedení 

a produkci jednotlivých rozhlasových stanic v americké zóně. Jejich návrh představoval 

charakteristické body, které měly být zahrnuty do nových verzí zákona: (1–4) 

garantovat pluralismus tím, že bude ve vysílání poskytnut adekvátní prostor církvím, 

různým názorovým proudům, sdružení zaměstnanců i zaměstnavatelům a politickým 

stranám; (5) zakázat reklamu ve vysílání; (6–7) zaručit kvalitu a objektivitu 

zpravodajství z důvěryhodných zdrojů; (8) chránit právo na kritiku; (9–10) zabránit ve 

vysílání diskriminaci a šíření předsudků a obsahu v rozporu s morálními zásadami.97  

Požadavky vycházely z amerického liberálního pojetí médií, přitom 

ponechávaly volný prostor pro německé politiky, kteří měli možnost se rozhodnout, 

jakou právní formu svobodnému rozhlasu určí. I když představitelé ICD preferovali 

britský model veřejnoprávního vysílání, nevydali do té doby žádné nařízení, které by jej 

činilo závazným pro autory legislativních norem.98  

Přestože další verzi zákona pro organizaci rozhlasu v Bavorsku připravil Kurt 

Pfister americkým orgánům k posouzení ještě před letními prázdninami roku 1946, 

odpověď dostal teprve na konci roku. Červnový návrh sice zahrnoval doslovné citace 

Desatera přikázání, ale ve své podstatě měl blíž k předchozímu znění než k představám 

okupačních úřadů. Jeden z kritizovaných bodů, že by rozhlas byl závislý na státní poště, 

která by vlastnila vysílací techniku a zajišťovala výběr koncesionářských poplatků, 

                                                 
96 Ibid., 19–20. Blíže k diskuzi o složení výkonných a kontrolních grémií Bavorského rozhlasu 1945–
1946 viz Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 104–107. 
97 Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 72–73. 
98 K takovému kroku přistoupil velitel OMGUS Lucius D. Clay teprve 21. listopadu 1946, kdy vydáním 
nařízení o zákazu spojení pošty a rozhlasu ukončil pokusy zemských vlád v americké zóně, které se 
snažily prosadit vlastnické podíly pošty, tedy státního podniku, ve vysílací společnosti místo toho, aby 
hledaly jiné možnosti. Blíže viz Kutsch, „Rundfunk unter Besatzung“, 79. 
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zůstal dokonce beze změny.99 V diskuzi s končícím bavorským ministerským předsedou 

Wilhelmem Hoegnerem komentoval Pfister výsledek svého snažení za „střední cestu 

mezi čistým státním rozhlasem a americkým systémem soukromého vysílání“.100 Už 

předtím se ale dostal do sporu s ředitelem Rádia Mnichov Fieldem Horinem, který jej 

upozornil, že jeho kolegové z vedení ICD ani třetí verzi neschválí, protože na jejím 

základě mohou v představenstvu i programové radě získat rozhodující vliv zástupci 

vlády, která by ale v demokratickém státě neměla být silou určující veřejné mínění. 

Autora zákona ale doporučení nepřimělo k úpravám, protože byl přesvědčený, že je 

správné, aby o rozhlase rozhodovali političtí představitelé, které si občané vyberou 

v demokratických volbách.101 

 
 

5.3 Kritika proměny americké mediální politiky v roce 1946 

Nebylo velkým překvapením, že americká okupační správa Pfisterův návrh 

neodsouhlasila. Se stejným přijetím se setkalo i čtvrté znění návrhu rozhlasového 

zákona v dubnu 1947. Teprve pátá verze, která vznikla na základě americko-německého 

kompromisu,102 byla na podzim 1947 předložena bavorskému zemskému sněmu ke 

schválení.103 Odmítnutí bavorského návrhu z června 1946, i když nejspíš i jeho samotná 

podoba byly pro Fielda Horineho a jeho americké spolupracovníky důkazem, že se 

nemýlili, když usuzovali, že Němci nejsou připraveni ujmout se hlavní zodpovědnosti 

v oblasti rozhlasového vysílání.104 Dosavadní vývoj diskuze o rozhlasové legislativě 

                                                 
99 Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 20–21. Je třeba podotknout, že Pfisterův názor na postavení 
pošty ve vlastnické struktuře rozhlasu se nelišil od postoje jeho frankfurtských a stuttgartských kolegů. 
Ke stejným závěrům došli zástupci zemí americké zóny v červenci 1946, když se při společných 
rozhovorech snažili zkoordinovat svůj postup, srov. Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 74–75; 
Kutsch, „Rundfunk unter Besatzung“, 78–79.  
100 V rozhovoru na začátku prosince 1946 se měl Pfister o rozhlase vyjádřit: „ein mittlerer Weg zwischen 
einem reinen Staatsrundfunk und dem privaten amerikanischen Systém“, Bausch, „Rundfunkpolitik nach 
1945“, 107.  
101 Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 20. 
102 Podle zákona, který byl předložen ke hlasováním v Bavorském zemském sněmu, měl být Bavorský 
rozhlas zřízen jako veřejnoprávní médium, na jehož provoz bude dohlížet rozhlasová rada (Rundfunkrat), 
ve které budou zastoupeny různé společenské a zájmové skupiny. Rada dostala za úkol hájit zájmy široké 
veřejnosti a kontrolovat, že stanice poskytuje pluralitní zpravodajství a pestrý zábavní program. V čele 
instituce se ocitl intendant, kterého bylo možné odvolat jen v případě vážného porušení pravomocí. Blíže 
k finální podobě zákona o Bavorském rozhlase srov. Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 32–33. 
103 Více o vyjednání mezi americkou okupační správou a bavorskými zákonodárci v roce 1947 Bausch, 
„Rundfunkpolitik nach 1945“, 106–110. O projednávání zákona v bavorském zemském sněmu viz 
Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 23–27.  
104 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 107–108.  
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v Bavorsku prohloubil jejich osobní nesouhlas s oficiální politikou americké okupační 

správy v Německu, který vyvolalo nařízení z konce roku 1945 směřující k urychlenému 

osamostatnění německého rozhlasu. Za těchto okolností se situace vystupňovala natolik, 

že se na konci roku 1946 rozhodlo americké vedení Rádia Mnichov odejít.  

V prosinci 1946 rezignovali tři ze sedmi pracovníků americké okupační správy 

v Mnichově, kteří byli pověřeni dohledem nad rozhlasovým vysíláním v Bavorsku. 

Podle historika Bavorského rozhlasu Karla-Otto Saura byli Horine, Tom Messer 

a Victor Velen zklamáni zahraniční politikou USA, která vyžadovala stupňování 

amerického vlivu na německá média. Znemožňovala přitom, aby domácí novináři volně 

reflektovali všechny názory, které zastávala německá veřejnost.105 Další autoři pak 

vysvětlení doplňují tím, že přesvědčený liberální demokrat Field Horine vnímal své 

nasazení v Německu jako poslání. Přišel s představou, že posttotalitní společnosti 

pomůže s hledáním demokratických hodnot a překonání nacismu a militarismu. Díky 

postavení ve vedení rozhlasového sekce ICD v Mnichově měl mít přístup k interním 

dokumentům okupační správy, a věděl tak s předstihem o plánech antikomunistické 

kampaně, která měla v rozhlasové politice nahradit dosud deklarované priority 

demokratizace a antifašismu.106 I pokud by ale Field Horine o tajných přípravách na 

cílené mediální tažení proti komunismu nevěděl, znemožnila mu změna amerického 

kurzu dokončení jeho mise v Rádiu Mnichov a byla důvodem k podání výpovědi také 

pro Messnera a Velena. 

Také Barbara Mettlerová svými zjištěními potvrzuje, že odchod skupiny Horine, 

Messner a Velen byl projevem dlouhodobějšího problému. Podle ní nacházel šéf Rádia 

Mnichov problémy už dříve například při rozhovorech s Němci o rozhlasovém zákoně, 

ve kterých vnímal nedostatečný smysl pro demokracii ve snaze prosadit autoritářský 

postoj státu vůči rozhlasu a jeho vysílání. O neschopnosti německé strany ujmout se 

vedení svědčily z jeho perspektivy i potíže při hledáním způsobilého domácího 

personálu.107 Protože viděl význam ve stabilizaci situace, byl rozhodně proti 

předčasnému osamotnění rozhlasu na okupační správě. Z jeho pohledu šlo o ústupek 

zahraničně politickým zájmům, kdy se USA snažily urychlit rekonstrukci Německa i za 

                                                 
105 Z tohoto pohledu mohl být v této době problematický zejména požadavek sjednocení Německa nebo 
podpora levicově orientovaných politiků, srov. Saur, „Geschichte des Bayrischen Rundfunks“, 71. 
106 Srov. Hartenian, „The Role of Media“, 167–169; Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 119.  
107 Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 107–108. 
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cenu toho, že nebudou naplněny původní cíle. Potřebovaly si totiž v Evropě zajistit 

stabilní partnerství, a tím získat oporu při konfrontaci se Sovětským svazem.108  

Rezignace skupiny kolem Fielda Horineho znamenala pro Rádio Mnichov 

důležitý mezník. Z rozhlasové stanice odešli podobně smýšlející lidé prosazující 

liberální přístup vůči médiím na okupovaném území. Ve vedení byli nahrazeni příznivci 

konservatismu, kteří s sebou přinesli i nové metody a postupy odpovídající potřebám 

americké diplomacie. Hromadná výpověď navíc zvýšila pozornost berlínského ústředí 

ICD, které pak věnovalo zvláštní pozornost diskuzi o rozhlasovém zákoně. Podle autora 

studie Der Kampf um den Rundfunk in Bayern Ludwiga Maaßena mohla být situace 

také důvodem, proč Pfister dostal na svůj třetí návrh normy mimořádně kritickou 

odpověď od Američanů. Tím, že Horine otevřeně upozornil na problémy v rezignačním 

dopise, prý dokonce napomohl k tomu, že se do roka skutečně podařilo dospět ke 

kompromisu, který byl přijatelný pro obě strany.109 

Na závěr je pro úplnost třeba doplnit, že se Field Horine se svými 

spolupracovníky částečně nemýlil v tom, že se Němci plně neztotožnili s principy 

nezávislého a pluralitního vysílání, které americká okupační správa prosazovala. 

Přestože německý personál pokračoval ve vysílání i po 25. lednu 1949, kdy vstoupil 

v platnost bavorský rozhlasový zákon a z Rádia Mnichov se stal Bavorský rozhlas, 

podle postupů, které byly zavedeny příslušníky jednotek ICD, politická reprezentace 

Bavorska se rozhodla oslabit některá zákonná opatření, která zaručovala suverenitu 

rozhlasu. Téměř celé desetiletí trvalo, než se zemské vládě podařilo prosadit novelu, 

kterou by nepřímo dosáhla posílení svého vlivu na toto médium. Podle upraveného 

znění zákona, který byl schválen v roce 1959 a vstoupil v platnost 1. ledna 1960, byly 

omezeny pravomoci intendanta ve prospěch rozhlasové rady, ve které byl navýšen podíl 

delegátů parlamentu.110  

Na počátku 70. let ale pracovníci Bavorského rozhlasu s podporou dalších 

novinářů a veřejnosti prokázali, že jsou připraveni zabránit dalšímu oslabování pozic 

                                                 
108 Srov. Bausch, „Rundfunkpolitik nach 1945“, 108; Mettler, „Demokratisierung und Kalter Krieg“, 
118–119. Blíže k vlivu začátku studené války na americkou politiku v Německu např Werner Link, „Die 
amerikanische Deutschlandpolitik“, in Die Deutschlandfrage und die Anfänge des Ost-West-Konfliktes 
1945–1949, hrsg. v. Alexander Fischer (Berlin: Duncker und Humblot, 1984), 7–24; Bernd Stöverd, Der 
Kalte Krieg 1947–1991: Geschichte eines radikales Zeitalters (München: Beck, 2007), 67–88; Klaus 
Schwabe, Weltmacht und Weltordnung: amerikanische Außenpolitik von 1898 bis zur Gegenwart 
(München: Schöningh, 2006), 165–201. 
109 Maaßen, „Der Kampf um den Rundfunk“, 21–22. 
110 Počet členů rozhlasové rady byl zvýšen z 33 na 44. Do roku 1959 zde byl zemský sněm zastoupen pěti 
členy (15 % hlasů v rámci celého grémia), po reformě již jedenácti (26 %). Blíže k novele bavorského 
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veřejnoprávního vysílání na úkor jakýkoliv politických zájmů. Zemské vládě 

Křesťanské sociální unie (Christlich-Soziale Union, CSU) se sice v únoru 1972 podařilo 

díky většině v bavorském sněmu a senátu změnit zemský zákon o rozhlase, ale nakonec 

byla kvůli iniciativě „Za svobodu rozhlasu“ nucena ustoupit.111 Protestnímu hnutí se 

v létě 1972 podařilo vyvolat petiční akci o změně zemské ústavy, ve které se 13,9 % 

oprávněných voličů vyjádřilo nepřímo proti oslabení pozice rozhlasu. Výsledkem byla 

na jaře 1973 revize rozhlasového zákona, která měla obnovit nezávislost rozhlasové 

rady na politice, a novela bavorské ústavy, která definovala složení rady nejen 

z hlediska podílu zástupců delegovaných státními orgány, ale také výčtem dalších 

významných politických, názorových a společenských skupin, které se měly podílet na 

kontrole veřejnoprávního rozhlasu v Bavorsku. Ústavní článek 111a se stal garancí 

principů pozice rozhlasu v bavorské společnosti, za které se zasazovala již americká 

okupační správa na konci 40. let 20. století.112 

                                                                                                                                               
zákona o rozhlase ibid., 43–65.  
111 Také druhá novela rozhlasové legislativy usilovala o posílení politického vlivu skrze zvětšení podílu 
zástupců parlamentu v rozhlasové radě a zásahy do autonomie vedení rozhlasu. Grémium, ve kterém 
podle nového systému nabyli delegáti zemské vlády 42,3 % hlasů, získalo oprávnění schvalovat 
a jmenovat generálního ředitele a vedoucí jednotlivých programových sekcí. Ti už navíc nebyli 
zaměstnáváni na dobu neurčitou, protože pro ně bylo v reformě zavedeno pětileté funkční období. Blíže 
viz Sebestian Lindmeyr, „Die Novellierung des Bayerischen Rundfunkgesetzes 1972 und seine Folgen“, 
in Radiotage, Fernsehjahre. Interdisziplinäre Studien zur Rundfunkgeschichte nach 1945, hrsg. v. Markus 
Behmer und Bettina Hasselbring (Münster: LIT Verlag, 2006), 29. 
112 Více k protestní iniciativě „Za svobodu rozhlasu“ např. Maaßen, „Kampf um den Rundfunk“, 79–120. 
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Závěr 
Tématem bakalářské práce je rozhlasová politika americké okupační správy, respektive 

její vliv na fungování rozhlasu v Bavorsku v letech 1945–1946. Na příkladu Rádia 

Mnichov je znázorněn průběh prvotní fáze přestavby, ale také její kritické body, což 

umožňuje lepší pochopení americko-německých vztahů, a také postoje amerických 

důstojníků a civilistů, kteří na místě zodpovídali za obnovení vysílání. Výklad se přitom 

soustředí na dvě hlavní oblasti, které mají význam při mapování vlivu okupační správy 

na vysílání a organizaci rozhlasu v regionu: personální politiku a vymezování pravidel 

pro rozhlasové vysílání. 

Po obsazení rozhlasu v Mnichově začali příslušníci speciální zpravodajské 

jednotky PWD/ICD připravovat obnovení vysílání, které by napomohlo ke stabilizaci 

situace a demokratizaci domácího obyvatelstva. Díky dobrým technickým podmínkám 

a malým škodám byl během dvou prvních poválečných týdnů zahájen provoz Rádia 

Mnichov, které plně podléhalo americké kontrole, ale neobešlo se ani bez německého 

personálu. Podle původního plánu měli být postupně vyhledáváni a zaměstnáváni 

Němci, kteří nebyli kompromitováni spoluprací s nacistickým režimem. Úkolem 

Američanů bylo vykonávat dozor nad programem, vedle toho měli vychovávat německý 

personál k tomu, aby byl do budoucna schopný samostatně zajišťovat politicky 

nezávislé vysílání rozhlasu. Mezi americkými a německými zaměstnanci tak existovala 

výrazná asymetrie v rozhodovacích kompetencích, která ale nevylučovala určitou míru 

autonomie německých tvůrců programu. Jak zdůraznil i pozdější vývoj, chápali 

Američané sami sebe v Rádiu Mnichov spíše jako učitele než cenzory a usilovali o to, 

aby se Němci naučili samostatně aplikovat demokratické principy. 

Druhým aspektem kompilačního pojednání je nastolování kontrolních 

mechanismů rozhlasu v Bavorsku. O vysílací politice se rozhodovalo nejprve na základě 

soustavy zákonů a dalších předpisů, které byly vydány před kapitulací Německa. 

V systému byla ukotvena řada přechodných opatření, která převáděla kontrolu nad 

médii do kompetencí okupační správy. Stabilizace vysílání založeného na 

demokratických principech měla být dlouhodobým procesem, ale vzrůstající napětí 

mezi USA a Sovětským svazem urychlilo přípravy definitivních rozhlasových zákonů. 

Při diskuzi o nich bylo výrazně posíleno postavení německé strany, protože zemské 

vlády v americké zóně mohly samostatně vypracovat znění norem a také je schválit za 

předpokladu, že s nimi souhlasila okupační správa. Protože se ale v praxi ukázalo, že se 
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představy obou stran výrazně liší, rozhodli se Američané zasáhnout do příprav 

mimořádně i několika závaznými doporučeními.  

V průběhu roku 1946 se v Rádiu Mnichov začal projevovat nesoulad mezi 

oficiální rozhlasovou politikou USA v Německu a názory jednotlivých příslušníků 

okupační správy, kteří byli nasazeni přímo na místě a znali konkrétní situaci 

v rozhlasových stanicích z vlastní zkušenosti. Skupina ve vedení rozhlasu kolem Fielda 

Horineho nesouhlasila s požadavkem na urychlené stažení Američanů, protože nevěřila 

tomu, že jsou Němci připraveni na převzetí kontroly nad správou rozhlasu 

a osamostatnění produkce. Prvním projevem rozporu byly problémy při snižování 

podílu amerického pracovníků v Rádiu Mnichov v průběhu roku. Bavorsko bylo jedinou 

zemí v okupační zóně, ve které se nepodařilo vyhovět centrálnímu požadavku na stažení 

větší části amerického personálu z provozu rozhlasu. Také komplikace při vymezování 

rozhlasového práva byly dokladem základních odlišností v chápání úlohy tohoto 

sdělovacího prostředku. Tento konflikt vyústil v prosinci 1946, kdy rezignovali tři 

příslušníci okupační správy ve vedení rozhlasu, protože neschvalovali rozhodnutí 

americké vlády, která požadovala předčasné předání rozhlasu Němcům kvůli vyostření 

vztahů se Sovětským svazem a přitom plně nezohlednila situaci na okupovaném území. 

Bakalářská práce dochází k zjištění, že konfrontace mezi Spojenci ovlivňovala 

americkou mediální politiku v Německu ještě před rokem 1947. Napětí vzrostlo již 

v zimě 1945/1946 kvůli sporu o rozhlasové vysílání v Berlíně. USA na něj reagovala 

požadavkem na urychlení přestavby rozhlasu, která směřovala k jeho osamostatnění na 

okupační správě. Přitom měly být posíleny charakteristiky, které byly pro Američany 

klíčové a odlišovaly jejich postup od praxe v sovětské zóně. Důraz se tedy kladl 

zejména na decentralizaci, oddělení vlastnické struktury od státu a pluralitní 

složení dozorčích grémií, což jsou zároveň charakteristiky britského vzoru médií 

veřejné služby. Změna okupační politiky USA měla za důsledek zkrácení jednání 

o rozhlasových zákonech v jednotlivých spolkových zemích, a tím byly právně zajištěné 

demokratické zásady rozhlasu. Při nuceném snižování počtu příslušníků amerických 

zpravodajských jednotek v Bavorsku však ze strany některých Američanů nasazených 

v Rádiu Mnichov zazněly obavy, že německý personál není dostatečně připravený na 

převzetí plné zodpovědnosti za vysílání. Tyto prognózy se však nakonec nepotvrdily. 

Naopak protestem „Za svobodu rozhlasu“ v roce 1973 dala bavorská veřejnost v čele 

s žurnalisty jasně najevo zemské vládě, která se pokusila změnit pravidla pro rozhlasové 
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vysílání, že je odhodlaná bránit principy, které byly položeny americkou okupační 

správou na konci 40. let 20. století. 

 

 

Summary 
The issue of the bachelor thesis is the radio policy of U. S. occupation administration 

and its influence on the functioning of the radio broadcasting in Bavaria between 1945 

and 1946. The example of Radio Munich shows the first stage of media restructuring, 

and its most critical moments. This resulted in the better understanding of American-

German relationships, as well as stands of U. S. officers and civilians that were 

responsible for the renewal of broadcasting in the occupied Germany. The contribution 

is focused on two main aspects that are important for the mapping of influence of 

occupation administration on broadcasting and the organisation of radio in the region: 

personnel policy, and the determination of rules for radio broadcasting. 

After taking control of the radio in Munich, the members of Psychological 

Warfare Division (later Information Control Division) started preparing launch of 

broadcasting that should help to stabilize the situation and to democratize the local 

population. The launch of Radio Munich was started easily thanks to good technical 

conditions since little damage was incurred in the first two postwar weeks. In that time, 

the radio station was fully under U. S. control, but couldn’t have worked without 

German personnel. It had been originally planned to search for and employ the 

Germans, who hadn’t been discredited through collaboration with the Nazi regime. The 

tasks for the Americans was to supervise the everyday programme and to school the 

German staff, in order to make him able to secure the politically independent 

broadcasting of radio in the future. There was a considerable asymmetry between the 

American and German personnel concerning the decision making, but concurrently 

some level of autonomy was granted to the production staff. As pointed out by later 

development, the Americans understood the role of themselves in Radio Munich as 

teachers more than as censors, and they endeavoured to Germans to apply the 

democratic principles independently. 

The second aspect of the compilation treatise was the setting of control 

mechanisms in the Bavarian radio. At the start, the broadcasting was guided by a system 

of laws which the occupation administration had issued after the capitulation of 
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Germany at the end of the World War II. That was built from a range of provisional 

measures, which moved the control from the media into the authority of the occupation 

administration. The stabilisation of broadcasting based on these democratic principles 

was supposed to be a long-term process, but the increasing tension between USA and 

the Soviet Union sped up the preparation of the definitive radio law. The position of the 

German side was strengthened by that discussion, because the provincial governments 

could have worked out independently their own formulations of law and passed them 

after the permission of U. S. occupation administration. Nevertheless, as showed in 

practice, visions of both sides were vastly different, so the Americans decided to 

interfere in the law making with several binding recommendations.  

During the year 1946, it became evident that a disagreement between official 

U.S. radio policy in Germany, and the opinions of particular members of the occupation 

administration (who were deployed directly on site and knew the real situation in 

broadcasting from their own experience) would arise. The group in the direction of 

radio around Field Horine opposed the request to accelerated withdrawal of Americans, 

because they didn’t believe the Germans were ready for taking control over the 

management of radio and for becoming independent of production. The first 

manifestation of the conflict were the problems with reducing the share of U. S. 

personnel in Radio Munich during the year. Bavaria was the only land in the U. S. 

occupation zone that didn’t meet the requirements of withdrawal of the greater part of 

the American staff from radio functioning. The problems that were evident during the 

discussions about radio law showed the differences between how the Americans and the 

Germans understood the role of media in democracy. In December 1946, a conflict 

arose as three members of the occupation administration in the radio management 

resigned. This stemmed from a disagreement, based  off of the decisions of the U. S. 

government, that required early transfer of radio control to the Germans because of the 

escalation of tensions with the Soviet Union; but didn’t take into consideration the 

situation of the occupied territory. 

The bachelor thesis leads to findings that the confrontation between the Allies 

had influenced the U. S. media policy in Germany, even before the year 1947. The 

tension increased in the Winter 1945/1946 because of the conflict about the radio 

broadcasting in Berlin. USA responded it with the requirement to accelerated 

reorganization of radio, that aimed at the gaining of independence for the occupation 

administration. At the same time, they should have been focused on the characteristics 
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that would help them distinguish themselves from the practices of the Soviet 

Occupation. It was emphasised especially on decentralization, separation ownership 

structure from the state and pluralistic composition of supervisory councils, which are 

simultaneously the characteristics of the British model of public media. The change of 

the U. S. occupation policy had the effect of shortening the negotiations about radio 

broadcasting law. This helped assure that democratic principles in Radio would be 

adopted. From the forced reduction of U. S. intelligence units, the worries were heard 

on the side of some Americans who were in service with Radio Munich because the 

German personnel wasn’t ready enough to taking full responsibility for broadcasting. In 

the end, this prognosis could not be proved. To the contrary, as the provincial 

government had tried to change the rules of radio broadcasting, the Bavarian public led 

by journalists manifested through the protest “For Free Radio” 1973 to be resolute to 

defending the principles, which were established by U. S. occupation administration in 

the end of 1940’s. 
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Použité zkratky113 

• CSU = Křesťanská sociální unie (Christlich-Soziale Union) 
• EAC = Evropská poradní komise (European Advisory Commision) 
• DISCC = oblastní velitelství pro zpravodajské služby (District Information Services 

Command)  
• ICD = Divize pro informační dohled (Information Control Division) 
• NSDAP = Národně socialistická německá dělnická strana (Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei) 
• PWD = Psychologická bojová divize (Psychological Warfare Division) 
• RM = říšská marka (Reichsmark)  
• RRG = Říšská rozhlasová společnost (Reichsrundfunkgesellschaft) 
• SHAEF = Vrchní velení spojeneckých ozbrojených sil v Evropě (Supreme 

Headquarters Allied Expeditionary Forces) 
• TPPC = Tříčlenný výbor pro propagandistickou politiku (Tripartite Propaganda 

Policy Committee) 

                                                 
113 V seznamu jsou uvedeny zkratky, vysvětlení jejich významu a překlad, které byly v textu použity 

opakovaně. Mimo zde uvedených jsem v bakalářské práci uváděla také zkratky a zkratková slova, která 

jsou zavedena v odborné literatuře. Je to proto, že čtenář by některé instituce mohl znát pod zkratkou 

spíše než pod plným názvem.   
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