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Přílohy 
Příloha č. 1: Seznam zkratek 

AFP  Agence France-Presse 

BLR  Bulhraská lidová republika 

CME  Central European Media Enterprises 

CNN  Cable News Network 

CZP  Centrum zpravodajství 

ČR  Česká republika 

ČRo  Český rozhlas 

čsl.  československý 

ČsRo  Československý rozhlas 

ČTA  Česká tisková agentura 

ČTK  Česká tisková kancelář (dříve Československá tisková kancelář) 

ČÚTI   Český úřad pro tisk a informace 

DPA  Deutsche Presse-Agentur 

FTP  File Transfer Protocol, protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí 

počítačové sítě 

FÚTI  Federální úřad pro tisk a informace 

FVTI  Federální výbor pro tisk a informace 

HSTD  Hlavní správa tiskového dohledu 

KSČ  Komunistická strana Československa 

MLR  Maďarská lidová republika 

NDR  Německá demokratická republika 

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

OPRC  Operační programové centrum 

PLR  Polská lidová republika 

ROH  Revoluční odborové hnutí 

RRTV  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

RSM  Rozhovor s moderátorem 

SRN  Spolková republika Německo 

SSM  Socialistický svaz mládeže 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

StB  Státní bezpečnost 
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SÚTI  Slovenský úřad pro tisk a informace 

TASR  Tisková agentura Slovenské republiky 

TASS  Tisková agentura Sovětského svazu  

UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration (mezinárodní 

organizace založená na pomoc obětem 2. světové války) 

ÚPS  Ústřední publikační správa 

ÚTI  Úřad pro tisk a informace 

ÚV KSČ Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

ÚVPZP Ústřední vysílání politického zpravodajství a publicistiky 

ZAS  Zpravodajská agentura Slovenska 

ZČR  Zpravodajství Československého rozhlasu 
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru se Zuzanou Bančanskou, v Českém rozhlase v letech 

1993–2006 redaktorkou zpravodajské směny, směnařkou a vedoucí zpravodajské 

směny 

 

Kdy a za jakých okolností jste nastoupila do zpravodajské směny? 

Byla jsem tam od roku 1993 do roku 2006. To už byla směna jako taková organizačně 

zrušená, zhruba v 98., 99. roce redaktoři přešli pod domácí a zahraniční redakci. Pak 

jsem ještě pokračovala jako směnařka a taky končila jako směnařka. 

 

Bylo těžké se do směny dostat? 

Jako elév jsem musela projít vysíláním. Tehdy se dělila federace a dělil se rozhlas. 

Místo Československa vznikal Český rozhlas a Radiožurnál. Hodně se přelévaly 

pracovní síly, člověk si řekl, že chce dělat ve zpravodajství jako ve směně, a tak se tam 

dostal. Nejdřív ale musel projít tím, že byl k ruce redaktorovi, který připravoval 

příspěvky. 

 

Jaké bylo zaučování a jak dlouho trvalo? 

To záleželo na tom, jak byl člověk šikovný. Nastoupila jsem jako asistentka směnaře, 

psala jsem domácí i zahraniční zprávy a poměrně brzo jsem začala zprávy skládat. 

Zaučování trvalo tak tři měsíce.  

 

Psala jste ze začátku také do koše? 

To si nepamatuju, že bych psala vyloženě do koše. Moje první zprávy se mohly vysílat 

tak po měsíci, nevím. 

 

Musela jste projít nějakým školením? 

To nebylo, jen jsem to okukovala od zkušenějších kolegů, natáčela jsem telefony, 

stříhala zvuky, psala přehledy tisku.  

 

Jaké bylo tehdy složení směny? 

Tehdy tam byl směnař, redaktor domácí, zahraniční a ještě jeden, který vypomáhal buď 

domácímu, nebo zahraničnímu. Tím se to učil. Buď mu to vracel jeden z redaktorů, 

nebo sám směnař. Směnař byl jeden a byla ještě produkční.  
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Kdy skončil ten pověstný Zázvorkův systém plánování služeb? 

Když jsme přešli z dvanáctihodinových na osmihodinové směny, což bylo s přechodem 

do nového newsroomu. 

 

Jak jste jako členové zpravodajské směny ten přechod do nového newsroomu 

brali? 

Přechod byl takový zvláštní, neuměli jsme se v novém newsroomu pohybovat. Za sebe 

můžu říct, že mi to problém nedělalo. Jediným problémem byla prašnost, špatně se 

dýchalo, bylo špatné větrání. Každý open space přináší velkou změnu a je to nárok  

na organismus…  

 

Velké problémy prý byly také s tím, že museli redaktoři v souvislosti s digitálním 

střihem více pracovat se zvuky. Podle literatury odešla snad polovina z nich. 

To si nepamatuju, že by s tím byly větší problémy. Já to dělala od začátku a takových 

tam byla většina. Kdo to nechtěl dělat, odešel. Nepamatuju si, že by to bylo tolik lidí, 

myslím, že spíš dva až tři. Většina lidí stříhat uměla. Ve zpravodajství člověk umí 

všechno. Digitál se všichni museli naučit, skládaly se v tom zprávy, poslouchaly se 

zprávy v Daletu. Osmdesát až devadesát procent lidí ze staré směny s tím nemělo 

problém. Bylo to jako každá změna, než se zaučíme.  

 

Jaké jste měli k dispozici agentury? 

Myslím, že ČTK, Reutera, kdysi byla ČTA, pak ještě DPA. 

 

Fungovala tehdy zpravodajská směna jako taková přípravka pro redakce? 

Řekla bych, že to byla líheň talentů. Většinou to tak fungovalo. Třeba Honza Rozkošný, 

jeden z nejlepších současných editorů audiovizuálních médií u nás, začínal v rozhlasové 

směně s přehledy tisku. Myslím, že to je ideální projít si směnou, vyzkoušet, co k tomu 

patří, a pak mířit tam, kam mě to táhne. 

 

Jaká byla spolupráce s reportéry v terénu? 

Vždycky existovalo trochu pnutí, že v newsroomu si myslíte, že je jednoduché někoho 

dohnat do reportáže, naopak ten člověk v terénu si říká, že ten ve směně netuší, jak je to 

složité. Konflikty ale žádné nebyly.  
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Nebyla tehdy práce ve směně chápána jako méněcenná? 

Ne. Každý šéf Radiožurnálu věděl, že bez směny se těžko obejde. Každou půl-  

nebo čtvrthodinu někdo zprávy musí připravit, krmit ten moloch, musíte mít gró 

dobrých, kvalifikovaných lidí, kteří jsou vzdělaní a tak zvaně vědí. 

 

Jakým způsobem jste do zpravodajské směny, když jste jí později šéfovala, 

nabírala nové redaktory? 

Pořádali jsme konkurzy, na kterých seděli šéfové rubrik i Radiožurnálu, síto několika 

očí i uší. Ještě před pohovorem jsme měli hodnocení ze vzdělávacího oddělení a test  

z češtiny. Při pohovoru nám šlo o všeobecné znalosti a hledělo se na to, co z člověka 

vyzařuje, jak se jeví. 

 

Museli redaktoři zpravodajské směny umět chodit na mikrofon? 

Záleželo na tom, jak kdo chtěl. Skoro všichni, kteří dělali ve směně, měli i svoje pořady, 

točili magazíny. I bez hlasových dispozic tam člověk našel uplatnění. Primární nutnost 

to samozřejmě nebyla. Pokud tam byl někdo, kdo excelentně psal a skládal zprávy,  

tak nebylo nutné, aby chodil na mikrofon. 

 

Byl výraznou změnou ten přechod redaktorů pod zahraniční a domácí redakci, 

které je pak do zpravodajské směny vysílaly? 

Myslím, že se nic moc nezměnilo. Obvykle tam seděli titíž lidé na stejných místech,  

jen jim bylo bližší to, na čem redakce pracuje, a zprávař nebo směnař měli potřebné 

informace dřív. Akorát se pak někdy do směny dostali lidi, kteří s tím neměli tolik 

zkušeností. Ale obecně v tom nebyl žádný problém. 
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Příloha č. 3: Přepis rozhovoru s Alenou Benešovou, v Českém rozhlase v letech 

2002–2014 sportovní redaktorkou zpravodajské směny, redaktorkou Rádia Česko 

a sportovní koordinátorkou Centra zpravodajství 

 

Kdy jste tu začínala? 

2001 jsem se přišla zaučovat, to bylo zrovna v době, kdy vybuchla dvojčata. A jsem tu 

tedy od roku 2002, kdy jsem dostala smlouvu.  

 

Z toho už plyne, že proces zaučování byl poměrně dlouhý. 

Byl. Určitě delší než je teď. Dva až tři měsíce trvalo, než jsme vůbec dostali služby. 

Teď je to určitě kratší, že člověk dostává služby už třeba po 14 dnech. Dřív to trvalo 

určitě déle než teď. 

 

Co jste musela udělat, abyste se vůbec dostala k procesu zaučování? Pohovor, test? 

Přišla jsem sem za Petrem Součkem (vedoucím sportovní redakce – pozn. autora),  

na kterého jsem získala číslo od jednoho známého. Popovídal si se mnou, jaké mám 

znalosti o sportu, jestli umím pracovat na počítači, jestli umím anglicky, jestli umím 

pracovat s internetem. Když jsem na všechno odpověděla, že jo, tak mě sem posadil  

k tehdejší kolegyni Lence Hynkové, která mě zaučovala společně s Tomášem 

Kohoutem. Učili mě psát zprávy, jak komunikovat s lidmi v terénu, no a potom po těch 

dvou až třech měsících jsem mohla začít ty služby dělat sama. 

 

Jaké byly služby? 

Zezačátku to byly jen denní služby od 9.30 do 18.15, kdy skončily Ozvěny dne.  

Jen jsme připravovali zprávy pro zprávaře, ale nečetli jsme je. V celou a v půl. Když se 

člověk dostal postupně v hierarchii výš a prošel hlasovým školením, tak mohl dostávat  

i večerní služby. Večerní služba přišla kolem 15., 16. hodiny. Připravovala jako první 

přehled na 18.15, který si četla sama. Potom se četl přehled ještě v 19, pak v rámci Stalo 

se dnes a potom se připravovaly dva stočené na ráno na 5.15 a 6.45.  

 

Na večer se posílaly zprávy? 

Ano, úplně stejně jako přes den.  
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Večer před odchodem kromě toho, že redaktor poslal přehledy, tak poslal i čtené 

zprávy? 

Posílaly se zprávy na noc. Dokonce to bylo zprávařům na klíč, že jsme přesně napsali,  

v kterou hodinu má jít který zvuk nebo která čtená zpráva. Pak jsme dělali ještě souhrn 

čtených zpráv, ze kterých si zprávař mohl vybrat, jakou chtěl. 

 

Co jste kromě přípravy zpráv měli ještě na starosti? 

Komunikace s lidmi v terénu, takže když byli na nějakých zápasech, tak zajistit,  

aby byli připravení jít do vysílání v ten a ten čas. Potom když se něco stalo, například 

odvolali trenéry nebo někdo někam přestoupil, tak jsme je natáčeli po telefonu  

do systému Dalet a stříhali do zpráv. Občas jsme i chodili do studia, když byla nejvyšší 

nouze. Tehdy tady byl ještě takový pořad, jmenovalo se to Sportovní minuty, každý 

všední den v 11.45, byl to takový dvouminutový souhrn toho, co se dělo předchozí den. 

Vždycky to měl na starost někdo z redakce, kdo mohl chodit na mikrofon. Pamatuju si, 

že to bylo do srpna roku 2002, pak to ustoupilo povodním a pak už se do vysílání nikdy 

nevrátil. Někteří lidé chodili na mikrofon, takže ti dělali ty večerní služby, kde se četly 

přehledy, Sportovní minuty. My ostatní, co jsme ještě nechodili na mikrofon, jsme měli 

denní služby. 

 

Takže chodit na mikrofon nebyla podmínka? 

Nebyla to podmínka, ale samozřejmě hned poté, co jsme sem přišli, nás poslali  

na hlasové školení a tam jsme se zaučovali. 

 

Jaké bylo tehdy složení směny? Dva domácí, dva zahraničáři, sporťák, směnař  

a editor? 

Ještě tady byl člověk zastupující ekonomickou redakci, který seděl naproti nám 

sporťákům. Chodil do studia říkat ekonomické informace. Pak tam s námi ještě seděli 

dva lidi, kteří přispívali na internet. Tehdy opravdu byli jen dva, což je v porovnání  

s dneškem strašně málo. A pak tam vždycky seděl ještě příložník, který chodil ráno  

do studia, když bylo potřeba cokoliv říct jenom ze studia bez zvuků na mikrofon. 

 

Ekonomický redaktor i příložník tam byli od začátku? 

Od toho roku 2001, 2002 už to bylo určitě obojí. 
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Kdy zmizel ekonom? 

To si fakt nepamatuju. Asi to bylo proto, že se zrušila ekonomická redakce, která tady 

tehdy byla. Už navíc nebylo tolik ekonomického vysílání, jen krátké souhrny, takže to 

mohl v podstatě dělat kdokoliv.  

 

Plánování ve sportu probíhalo stejně jako dnes, tedy podle možností a přání se to 

skládalo? 

Bylo to podobné, do středečního poledne jsme posílali plán, kdy chceme volno,  

co nabízíme, dodneška se to v podstatě neliší. 

 

U ostatních to bylo taky tak, že spadali pod redakce a ty je dávaly do směny? 

Ano, ale byli jsme redaktory Radiožurnálu, ne jako dnes CZP. Dělali jsme vyloženě  

jen pro Radiožurnál, výjimečně si nějaká jiná stanice toho redaktora vypůjčila. 

 

Pamatujete si na konec směnaře? 

Pamatuju, že se to sloučilo s editorem. Ale v jakém roce to bylo, to netuším. Vlastně  

ani nevím, co je k tomu vedlo. Větší role pak byla na zprávaři, že si to musel skládat. 

 

Do směny jak často kromě externistů chodili zaměstnanci? 

Na služby dost málo, využívali se hlavně externisti. Bylo to tak jednou, dvakrát týdně 

dohromady. Hlavně nás využívali na víkendy, kdy byli reportéři na stadionech. Dřív 

bylo víc externistů, zaměstnanců bylo minimálně, obrátilo se to až loni. 

 

Sporťák byl obvykle jeden, bylo to někdy posílené? 

Ne. Když byly olympijské hry v Salt Lake, měli jsme noční. Personálně jsme posílení 

nebyli, jen jsme měli víc služeb, třeba šest až sedm dní v kuse. 

 

Ani na stáčení „koleček“ (natáčení zpravodajských shrnutí zápasů od reportérů  

na stadionech – pozn. autora)? 

Jo! Měli jsme tu jednoho člověka navíc, ale jen když jsme toho měli hodně. Když se 

hrálo hodně fotbalů a hokejů, tak nějaký brigádník chodil nabírat reportéry na těch 

stadionech. To jinak taky patřilo k povinnostem služby, když skončily fotbaly  

nebo hokeje, tak šla do studia 3R3 dozadu a natáčela kolečka. Vždycky dvaceti- až 

třicetisekundovou verzi od reportéra na stadionu. 
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Už byl Dalet, iNews a zprávy se posílaly vnitřním systémem v té době? 

Já už jsem začínala s Daletem a iNewsem. Stříhání pásků, tisknutí, psaní na psacím 

stroji jsem nezažila. Ta služba je téměř stejná, jen se změnila pracovní doba. 

 

Jaká tedy byla kromě té dnešní a předchozí od 6.30 do 15 a od 15 do konce 

sportovního dění? 

Ještě ta první 9.30 až 18.15 a 16 než CTK vydala formulku, že neočekává žádnou 

důležitou zprávu a přeje dobrou noc, to byl signál, že se může jít domů. 

 

Mezitím nic jiného? 

Od roku tuším 2008 se přešlo na 6.30 až 15 a 15 až konec, když sem přišla Barbora 

Tachecí, tak chtěla, aby před hlavními zprávami v 7 ráno tu už byla kompletní směna, 

takže jsme začínali v 6.30, měli jsme to do 15 a druhá služba přišla v 15. 

 

Z pohledu směny byly nějaké zásadní změny? 

Dalet se proměnil minimálně, jen k nahrávání po telefonu už není Dalet třeba, iNews se 

proměnil do vzhledu hlavně, jinak to posílání bylo trochu jiné, ale to jsou detaily. 

 

Museli jste procházet nějakými školeními? 

To si nevzpomínám, bylo jen hlasové. Že by nás někdo učil, jak psát zprávy, jak psát 

ohlášení, to ne. 

 

Měli jste nějaké psané manuály, instrukce, jak se co má dělat? Nebo jen úzy? 

Měli jsme v iNewsu pravidla, jak psát ohlášení, zprávy, která vypracoval Petr Souček 

asi po poradě s někým. Měli jsme manuály, jak obsluhovat minidisky, jak obsluhovat 

dalet. Ke všemu technickému byl manuál. Ještě jak správně dělat službu, jsme měli 

manuál. Měli jsme tam i řazení zpráv, priority. Jak máme být aktivní, že nemusíme  

jen čekat, co se stane… Dostali jsme takové rady, jak správně dělat služby. 

 

Byl už tehdy takový tlak na aktuálnost jako teď? 

No to asi ne. Když vylezla zpráva typu flešky, tak se klidně počkalo až do zpráv. Ne 

vždy to přečetl moderátor, jako je to teď. Než jsme měli nějaký zvuk, tak to taky 

nějakou dobu trvalo. Ta aktuálnost se zlepšila. Jakmile se něco stane, tak to hned máme. 

Tehdy to bylo určitě zpožděnější. 
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Jaká byla tehdy zpětná vazba? 

Petr Souček poslouchal rádio v kanceláři v redakci, takže vždycky když se mu něco 

nelíbilo, tak hned přišel nebo volal, takže v tomhle směru je to asi podobné jako teď.  

Co se týče směny, většinou když se něco nepovedlo, tak někdo přišel a říkal, jak to mělo 

vypadat jinak. Zprávař to asi většinou řekl směnaři nebo editorovi a ten pak… Že by 

chodili vyloženě zprávaři? To záleží na člověku. Někdo, když zjistil, že přečetl blbost, 

tak se hned přišel zeptat. Někdo ne a nechal to plavat. 

 

Jak velký prostor sport ve zprávách měl? 

Měli jsme úzus, že zprávy v celou neměly přesáhnout minutu včetně ohlášení a zvuku. 

O víkendu nebo v pondělí po víkendu jsme dostali i minutu a půl. Více než 30 sekund 

neměl mít zvuk, více než minutu neměla mít celá zpráva. Do celých jsme většinou 

dávali jednu zprávu. Do půlek se směly dávat živáky, v půlkách to bylo podobné – 

jedna krátká zpráva. Teď mě napadlo, my jsme sport do půl dávali jen ve výjimečných 

případech, jen když se něco dělo, jinak byly půlky bez sportu. Když jsme měli něco 

zásadního nebo výjimečného, tak jsme nahlásili zprávaři, že bude, ale jinak nebyl.  

O větší prostor jsme žádali směnaře nebo editora. O víkendu jsme mohli mít i dvě 

minuty, což je teď skoro nemožné. Dřív byli zprávaři o víkendu rádi za sport, my jsme 

jim ty zprávy zaplňovali. 

 

Jak fungovaly směny na Rádiu Česko? 

Tam bylo služeb několik. Jedna začínala v šest a končila s koncem dopoledního vysílání 

v 11, připravoval se denní tisk, ten zahraniční tam překládali speciální lidé, pak jsme 

připravovali zprávařům čtenky, většinou z ekonomiky. Když vysílání skončilo, tak  

jsme stříhali věci do odpoledního vysílání, které stály za to reprízovat. To byla ranní, 

pak byla denní. Ta začínala v osm, končila ve čtyři s koncem odpoledního vysílání. Ta 

byla nejnáročnější. Od osmi do 12, 13 jsme měli čas připravit několik témat do vysílání. 

Byla porada, tam jsme si řekli, co se bude vysílat. Každý dostal třeba dvě nebo tři 

témata na zpracování. Musel najít respondenta a připravit otázky, což bylo leckdy 

složité, když člověk slyšel o tématu poprvé v životě a musel si všechno nastudovat. 

Potom ještě pomáhal s vytáčením telefonů. Třetí služba byla odpolední od 13 do té 

doby, než to člověk měl hotové. Ta připravovala příspěvky na ráno podle podobného 

systému jako přes den. Tak do 21 to člověk většinou stihl. Zprávař připravoval zprávy 

na celou a půl, ty zprávy byly desetiminutové. Prostoru bylo hodně, většinou si je 
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připravoval sám. Nikdo mu nepomáhal, přebíral si většinu zpráv z Radiožurnálu včetně 

zpravodajských verzí. 

 

Novinkou poslední doby jsou koordinátoři. 

Nejzákladnější je, že zodpovídají za sportovní vysílání za ten den, společně s editory 

plánují příspěvky, obvolávají redaktory, co mají udělat, domlouvají se s nimi, když jsou 

živé přenosy, na vstupech. Než zrušili Sportžurnál, tak jsme připravovali tu hodinu mezi 

sedmou a osmou na klíč pro moderátora i techniky. Když není Sportžurnál, práce ubylo, 

začínáme v 8.30 kvůli ranní poradě, končíme v 18.30, když už není co skládat. 
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Příloha č. 4: Přepis rozhovoru s Janou Gulda, v Českém rozhlase od roku 2010 

zprávařkou 

 

Jak došlo k tomu, že jste pro Radiožurnál, potažmo pro Český rozhlas, začala 

vychovávat budoucí zaměstnance? 

To je úplně jednoduché. Já jsem tak dlouho protestovala, že tu lidi nejsou schopní 

napsat českou větu, že není možné z nabídky hotových zpráv v iNews vzít jedinou 

zprávu a bez jakékoliv úpravy ji vzít a odvysílat, až si toho všimly hlavy pomazané  

a řekly mi, ať se postarám o nápravu. 

 

Kdy to bylo? 

Zhruba 2012 touhle dobou to začalo vznikat, že jsem začala pracovat na nějakých aspoň 

drobných školeních nejdřív redaktorů tady na Vinohradech. Potom se to skloubilo s tím, 

že odcházel Ondra Houska do Bruselu, tím pádem vypadl člověk z ekonomické redakce, 

a pan šéfredaktor zjistil, že tvůrčí skupina elévů nám není schopná dodat hotového 

redaktora, který by mohl okamžitě nastoupit do té ekonomické sekce. Z toho důvodu 

inicioval vznik speciálně vyselektované skupiny elévů, kteří budou připravovaní 

vyloženě pro Radiožurnál a jeho potřeby. Aby se neučili obecné zásady rozhlasové 

práce, ale aby se učili ten systém, který je potřeba pro Radiožurnál.  

 

Nehledě, jestli pro směnu nebo reportéřinu? 

V téhle malé skupině elévů bylo obojí dohromady. Nakonec jsme se dostali k obojímu.  

 

Náplň jste si vymýšlela sama? 

Nad tím se nemusí příliš přemýšlet. Je tam logická návaznost v dovednostech. Podstatou 

je naučit se zpracovat informaci. Ta se zpracovává nejdřív textově, to znamená umět 

pracovat s textem, který mám, případně s nějakou informací, být schopen z ní napsat 

zprávu, tu zprávu případně umět aspoň namluvit, to znamená naučit se pracovat  

s audiotechnikou, jednak nejdřív s nějakým nahrávacím zařízením, později i s Daletem, 

aby byl člověk schopný tu zprávu dostat zvukově do vysílání. Od toho jsme se později 

přesunuli k reportáži, k živým vstupům do vysílání, k RSM (rozhovorům s moderátorem 

– pozn. autora). Tam je ta logika. Nedá se moc přeskakovat z jednoho na druhé. 
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Jak často jste se scházeli? 

Jednou za 14 dní byla vždycky tří- až čtyřhodinovka. V prvním ročníku byla skupinka 

elévů čtyřčlenná, ve druhém vlastně taky. V průběhu těch 14 dní mezi jednotlivými 

setkáními dostávali elévové úkoly e-mailem, které měli zpracovávat. Měli na to různé 

lhůty, ze začátku třeba dva dny, pak se to zkracovalo, aby si zvykli na rychlejší práci  

a na zpracování informací. Ze začátku šlo v podstatě jen o přepsání nějakých hodně 

zprzněných informací Četky, nějaký hodně komplikovaný text, který byl ještě navíc 

špatně napsaný už tou Četkou, tak aby oni z toho vyrobili něco, co je opravdu možné 

odvysílat. V dalších měsících, když už byli trochu zdatnější, tak dostávali za úkol i něco 

natočit, poslat to ve zvuku, ať už třeba svou krátkou zprávu na pusu nebo i balíček. 

Potom když uměli zpracovávat zvuk do té míry, že byli schopni skládat dohromady 

svoje spojováky se zvuky respondentů, tak posílali i balíčky.  

 

Kopírovalo to akademický rok? 

Zhruba, ale měli jsme to posunuté, protože většina elévů studovala, takže jsme začínali 

během prázdnin. Nejvíc volna měli během zkouškového. Končili jsme někdy zhruba  

v dubnu. Už kolem Vánoc a ledna při prvním zkouškovém měli volněji. Bral se ohled  

i na to, aby dostudovali. Nechtěli jsme, aby kvůli elévskému programu položili studium. 

Na druhou stranu si nemohli dělat, co chtěli. Ta skupina úzce vyselektovaných elévů 

byla relativně závazná záležitost, protože na jejich vzdělávání a na tom, aby z nich 

zhruba za ten rok byli skutečně právoplatní novináři, pracovalo dohromady docela dost 

lidí. Kromě mě celé lektorské oddělení, Ivo Spilka po té podpůrné stránce typu, aby si 

dokázali zorganizovat čas, aby dokázali preferovat ty důležité záležitosti před těmi 

méně důležitými. K lektorkám chodili na jazykovou průpravu. Já s dalšími redaktory 

Radiožurnálu Nikolou Bojčevem, Honzou Hergetem a posléze i ostravskou kolegyní 

Andreou Čánovou jsme jim vysvětlovali a učili je základy novinářské práce a postupně 

čím dál složitější věci. Na jejich vývoji a přetváření z elévů na novináře se podílelo tolik 

lidí, proto jsme po nich chtěli, aby tomu věnovali poměrně dost svého volného času. 

Bylo to bez nároku na cokoliv. Oni neplatili za to, že chodili do elévů, a my jsme za to 

ale vyžadovali, aby tomu věnovali spíš čas než prachy. Měli ale vidinu toho, že zhruba 

po tom roce, pokud projdou nějakými testy a vyhodnotí se to, že jsou užiteční a dobří, 

tak začnou pracovat v Radiožurnálu nebo obecně teď v Českém rozhlase. Neustále  

nad nimi visel Damoklův meč, že kdybychom kdykoliv v průběhu toho učení zjistili, že 

na to z jakéhokoliv důvodu nemají, tak by pro ně ten program skončil.  
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Dva ročníky proběhly celé? 

Jeden celý, druhý byl zkrácený, protože skončil s koncem loňského roku.  

 

Kde jste k lidem přišli? 

Část z nich vzešla z té klasické tvůrčí skupiny elévů, která tady funguje už léta, část  

z Presspektiv, v nichž studenti projevili zájem. Bylo to z poměrně velkého a pečlivého 

výběrového řízení. Lidé byli selektováni nejenom na základě stávajících vědomostí  

a schopností, hlasového projevu, schopnosti zpracovat na blind nějaké informace, tak  

i na základě všeobecného vědomostního přehledu a každý z nich měl za úkol napsat 

taky svou motivaci, proč by ho zrovna tohle zajímalo. Ke všemu tomu bylo přihlíženo. 

Z několika desítek lidí byli každý rok vybráni čtyři. Na počátku byl ale požadavek  

jen na jednoho redaktora do ekonomické redakce. 

 

Kolik z osmi lidí se v rozhlase uchytilo? 

Z první čtyřčlenné skupiny tři. Zuzka Petráňová je ekonomická sekce domácí redakce, 

Jarda Gavenda je domácí redakce plus směna a Michael Rozsypal je Český rozhlas Plus. 

Ten čtvrtý to nakonec nezvládl psychicky, nedal ten tlak a zrychlování tempa. A druhá 

čtyřka: Vojta Koval je platným členem směny, postupně by měl víc začít fungovat  

v domácí redakci, Jakub Hrubeš vysílá na Dvojce, Václav Rokyta domácí směna, 

Maruška Machytková je zahraniční směna. Začínal ještě Ondřej Švec, který pokračuje  

v Olomouci, protože tam studuje. 
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Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s Vlastimilem Hankusem, 

v Československém/Českém rozhlase v letech 1966–2008 redaktorem zpravodajské 

směny, redaktorem ranního bloku, směnařem, vedoucím zpravodajské směny, 

vedoucím regionální redakce a redaktorem zpravodajského webu 

 

Jak jste se dostal do zpravodajské směny? 

Já jsem končil školu v 66. roce a to byl první rok, ve kterém když si člověk našel místo 

sám, tak nemusel nastoupit na umístěnku. Šel jsem do Prahy kvůli své přítelkyni. 

Nějaká dobrá duše mi řekla, že v rádiu berou každého. Je to pravda. Přišel jsem  

na Žižkov, kde byla kádrovačka. Říkala, že do směny potřebují furt. Lidem se moc 

nelíbilo dělat v noci, v cyklech… Setkal jsem se s Lojzou Šrubařem, on byl taková spící 

panna. Nikdy ale neudělal žádnou prasárnu. Věděl jsem o tom hovno, což poznal  

na první pohled. Takových expertů tam bylo víc, já jsem se na rozdíl od nich něco 

přiučil. Tehdy se mě ptal, jestli jsem ve straně. Pak dělal, že mě neslyší, když jsem říkal, 

že ne, že nepotřebuji, že nemám problém se školou. On jen tak procedil, že mě tam 

stejně dostanou. Takové snahy byly. Přišli v 68. roce. Měli pocit, že se lepší. Naštvali 

mě, tak jsem se ptal, jestli je to povinné. Oni, že ne, tak já: „Ať jsem jediným živoucím 

důkazem!“ To se mi tehdy podařilo! 

 

Bylo ve směně hodně členů komunistické strany? 

Bylo procento, kolik bylo straníků, ale šlo to uhrát. Směnař byl vedoucí druhé kategorie. 

Vedoucí první kategorie, to už bylo zapovězené, tam už byli jen straníci. I ve směně 

bylo potřeba ideového dohledu, aby tam vždy byl aspoň jeden nebo dva prověření.  

Po prověrkách, když jsem nikde nebyl, tak si zhruba v 74. vzpomněli, že jsem 

neprověřený, tak co se mnou. Ve straně jsem nebyl, tak nás prověřovalo ROH. Jak mě 

chtěli vylučovat, když jsem v něm nebyl?! Starý Merunka mi domlouval, ať radši držím 

hubu. Při těch prověrkách mi řekli, že nemám kladný vztah ke straně. Tak jsem říkal,  

že ti, co mě tehdy táhli do strany, jsou dávno vyhození, já jim taky nejsem dobrý, tak co 

chtějí. Strana kličkovala. Kdybych do ní vlezl, tak by mě vyrazili. „Teď mě chcete 

vyrazit, když jsem do ní nevlezl?“ Že se to bude řešit, říkali.  
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V té době jste byl stále ve směně? 

Ne, ne. Tehdy jsem se dal vychcaně na stranu pokroku a šel jsem dělat ranní vysílání  

s Chňoupkem. Já nestraník, vyškrtnutá Nováková… Mastný, pak to dělal Voves, 

Pokorný. To jsem zmizel ze směny, ale asi jen na dva nebo tři roky. 

 

Do směny se prý i řada lidí tak zvaně uklízela. Je to pravda? 

Lidi ze směny tehdy nemluvili do vysílání, takže nebyli známí. Proto to bylo 

bolševikům vcelku jedno, kdo tam je. Byli tam i vyloučení nebo vyškrtnutí komunisté. 

Šlo o to, jestli kopat kanály nebo dělat v rádiu. 

 

Zkoušela to na vás i StB? 

Na mě to zkusili poprvé ve škole a podruhé tady, to mohlo být někdy kolem roku 1980. 

Přesně věděli, kdy a jak sloužím. Ještě mi říkal, že kdybych ho potkal u Faixe, ať dělám, 

že ho neznám. Trochu mi to přišlo jako kabaret. Tehdy i tihle činovníci museli být 

veřejně činní. Za krematoriem na Vinici bylo pole a tam byla taková velká tabule, kde 

byli obrazy úderníků a tak podobně. Byly volby do místního zastupitelstva a on tam byl 

první, tak jsem si zapsal jeho jméno. Byl jsem pak kvůli odmítnutí tři čtvrtě roku  

bez odměn. Ale myslím, že to mohlo být horší. 

 

A byli ve směně spolupracovníci StB? 

No jéžiš! Myslím, že tak polovina se nechala zlomit. O řadě z nich se to vědělo, někteří 

se tím ani netajili. V každé partě byl skoro jeden. 

 

Zažil jste ještě HSTD a cenzurní razítka? 

Jo, HSTD skončilo myslím v 68. na jaře dost brzy. Dokonce tenkrát to nějak skončilo  

i neskončilo. Na začátku Rozhlasových novin se vždycky hrála Kupředu levá, no  

a Pecháček vymyslel, že ji hrát nebudeme. Jednou v 68. jsme ji nehráli a to byl průšvih! 

Hodně lidí přišlo o peníze. Po 68. už se sice HSTD nevrátila, ale někteří ti lidé se tam 

pořád pohybovali. Pamatuju si, že mi tehdy Průchová z HSTD řekla, že musí pryč,  

ať zkontroluju, co napsal Převrátil, a kdyby tam měl nějakou blbost, ať mu ji vyhodím. 

A odešla. Říkala mi – bůh ví proč – Karle Hynku. 
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Jak přesně fungovala spolupráce s HSTD? 

HSTD byla v místnosti, která je už přestavěná. Bylo to v místnostech přímo  

pod směnou, pak tam bylo zahraniční vysílání, to znamená v prvním poschodí. Byl tam 

takový výtah se šuplíčky, které se poslaly dolů, prázdný vyjel nahoru, do toho se daly 

zprávy, poslal se šuplík dolů, zazvonilo se, přečetli si to, dali razítko a poslali to nahoru. 

Všechny zprávy musely projít HSTD. Když se jim to nezdálo, tak případně nedali 

razítko. Ale to se nestávalo často, to by znamenalo problémy a člověk by byl 

nepoužitelný.  

 

Ještě navíc fungovali v rozhlase inspektoři vysílání, jestli se nepletu. 

Ale ti nebyli ve směně, ti byli na vysílání. Každá hlasatelna měla svého. Inspektor byl 

takový dispečer, který měl plachty s tím, co se mělo vysílat. 

 

Byla hlavně v 70. a 80. letech nějaká zakázaná slova? 

Byly, pak později za Faixe v 70. letech. A celé problémy byly zakázané! Četka měla 

speciálně malý okruh zpravodajství, kde se psalo jasně a zřetelně, aby bylo jasné, co se 

děje. Monitory se tomu říkalo. To chodilo zvláštním dálnopisem. Z toho se ale zprávy 

nedělaly. Sekretářka vždycky musela ty zprávy z předchozího dne vzít, donést spálit  

a dohlédnout, aby je nečetl kotelník. My to měli normálně na stole, ale kdybys o tom 

začal někde mluvit, tak tě vyrazí. Tehdy sis pustil pusu na špacír, někdo tě prásknul  

a šel jsi. Ty monitory byly jen do 68. roku. A řešily se různé pitomosti, třeba jestli  

po zprávě o rozpočtu může Gott zpívat Korunou si hodím. 

 

Když se vrátím trochu zpátky k vašemu nástupu do směny: Jak jste se vlastně ve 

směně zaučoval? 

Když jsem přišel, tak mě tam posadili, abych bral telefony a koukal, jak to dělají ostatní. 

Pak jsem začal dělat přehledy, tisk, protože to brali jako nejodpornější relaci, když jsem 

byl u Tejkala a Vašátka. Naopak Mirek Zázvorka si jí nejvíc cenil. Takových 

přičmrdovačů se tam ochomýtalo víc, kromě nich měl směnař k ruce prvního 

zahraničníka a prvního domácníka. A to byl takový žebříček, začínalo se jako druhý 

domácí nebo zahraniční. Směna měla už tehdy kolem třiceti lidí. 
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Kdy jste se pak stal směnařem? 

Kolem roku 75. Tehdy to bylo tvrdší. Probíralo se to i na poradách vedení, říkalo se 

tomu kádrová práce, přestože to byla blbost. Počítalo se s lidmi, kteří byli perspektivní  

a měli zájem. Někteří na to nikdy neměli, i kdyby se stavěli na hlavu. To se vědělo,  

kdo je dobrý, a je třeba ho vyzkoušet. Třeba později Alan (Alexandr Pícha – pozn. 

autora) nikdy směnařem nebyl, protože šlo i o to, jak umíš vycházet s lidmi a vést je. 

Ten, kdo by se s každým hádal, tam byl na nic. Co s takovým člověkem? 

 

Jak vypadala a kde sídlila zpravodajská směna? 

Ve druhém patře. Dvě stě čtyřka to byla? No asi jo. V prostřední místnosti seděli 

směnaři a měli tam obrovský stůl se šuplíky. Byl tak dlouhý, že ho museli přinést  

po částech a sešroubovat až na místě. Neprošel by dveřmi. No a v těch vedlejších 

místnostech seděli domácníci a zahraničníci. A to je zajímavé, u zahraničníků ještě 

někdy od 70. let seděla Eva Stránská. To byla ženská, která měla nějakou zásluhu, byla 

udržována v pracovním stavu a překládala z TASSu. Byla nevyhoditelná. Taky tam byla 

kuchyňka, kterou udělali na místě, kde byl dřív výtah do HSTD. A ve vedlejší místnosti, 

kde byla vedoucí směny, bylo v 68. roce udělané studio 13, kam se dalo vejít i během 

vysílání. Vedoucím byl nejdřív ten Lojza Šrubař. Po Rusech šel nahoru, takže to pak 

dělala Máčiková. Těsně před revolucí šla do penze a vystřídal ji Radek Mácha, který jí 

dlouho dělal zástupce. A u domácníků ještě seděli Slováci, kteří překládali zprávy  

z češtiny. To byly většinou normální holky, které si z těch zpráv často vybíraly to 

nejkratší. Jeden redaktor naopak překládal vždycky to nejdelší, aby prý Slováci v éteru 

netrpěli. To byl vůl. Jinak přes chodbu pak seděli sporťáci a pak tam byla písárna. Když 

jsme diktovali, tak to bylo výborné. Stačilo, abych řekl „Selsovět“, a věděla, že má 

napsat Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu. Byly to takové lepší  

a chytřejší počítače. 

 

Jaký byl proces vzniku zprávy z pohledu směnaře? Služba z dálnopisu přišla a 

hodila vám Četku do šuplíků? 

Hodila? Kdyby to hodila, tak by letěla. Když to z dálnopisu přinesla, tak to pečlivě 

roztřídila. Já měl šuplíky na domácí, zahraniční, tisk a TASS. Tehdy byl redaktor pán.  

V bolševickém služebnictvu jsme měli dost vysoké postavení. To není jako dneska, kdy 

si Zeman k novinářům dovoluje. 
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Když to tedy přinesla a pečlivě roztřídila, tak pak jste povolal jednoho z redaktorů 

a zadal mu připravit zprávu? 

Často si chodili sami. Redaktor, který nepozná, která zpráva je důležitá, tak to už je 

špatně. Pak to nadiktovali v písárně a přinesli zpátky. 

 

Nechávali směnaři často zprávu předělat? 

No byl tam jeden, který ponižoval lidi. Před ním se ti redaktoři, kteří k němu nosili 

zprávy a pod tím ten papír s četkou, klepali. To mi byla hanba za něj. 

 

Předpokládám, že se jedna zpráva běžně používala ve víc relacích. Jak se to tedy 

dělalo? Ty jednotlivé papíry se zprávami se po odvysílání z relace zase vytáhly? 

Ne, to se psalo s kopiema. Byly tři kopie, takže se to mohlo třikrát zařadit. Z průklepáků 

se dělala kopie, aby se to schovalo, kdyby si někdo stěžoval. Ale on si nikdo nestěžoval. 

Směnař byl kompetentní od toho, aby rozhodl, co se bude vysílat. Když se rozhodl 

někdo ze směnařů, že je to důležité, nikdo nepřišel. Byl kvalifikovaný. Neplašil 

zbytečně, nebyl blbej. Když se něco stalo, tak rozhodl.  

 

Jak jste tematicky skládali relace? 

Když nebyly zasedání a sjezdy, tak se začínalo zahraničím, Sovětským svazem a pak se 

dávaly, my tomu říkali budováky. Ve směně byl domácník, který se jmenoval Hlaváč, 

říkalo se mu Doktor, a ten si absolutně vymýšlel. Psal opravdu geniálně. To byly zprávy 

o rolnících, dělnících, co kdo vypěstoval, vyrobil a tak. Ten už v tom byl tak kovaný  

a honěný, že to napsal tak, že nikdo nic nemohl poznat. Nebylo to ani zvlášť moc  

ani málo. On byl dokonalý. Já to jednou zjistil, ale mávnul jsem nad tím rukou, když mu 

to deset let procházelo.  

 

Měli jste kromě Četky a TASSu ještě nějaké agentury? 

Byl Reuter a AFP. Ale bylo to tajné, protože to bylo kradené z Četky. Pokud se něco  

z toho skutečně použilo, tak se to neoznačovalo jmény agentur, ale jako „zdroj A“ nebo 

„zdroj B“. A v polovině 80. let přibyl do směny velmi kvalitní radiopřijímač, na kterém 

jsme měli poslouchat Svobodnou Evropu a iniciativně reagovat na její vysílání.  

Ale ani kovaní komunisté se o to nikdy nepokusili. 
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Pracovali jste jako redaktoři směny se zvukovými materiály, s pásky? 

Já když jsem přišel v 66. roce, tak byla taková opatření, že nesměl mít redaktor pásek 

vůbec v ruce. Dostala to písařka, ta to přepsala, já to proškrtal, šel jsem do třetího patra, 

tam seděla technička a podle textu to sestříhala. Mezitím to ještě prošlo HSTD,  

pak jsem to dal přetočit a už jsem se toho nemusel dotýkat. Když se pásek zamotal, 

hodilo se to z okna a znova namotávalo. 

 

Kolik tak tehdy bylo zvuků v jedné relaci? 

Někdy jeden, někdy žádný, někdy dva. Kromě Rozhlasovek samozřejmě, tam se 

dokonce pouštěla z desky hudba. 

 

Jaký byl systém služeb? 

To byly dvanáctky. První systém, který byl, byl den-noc, další den volno a zase. Když 

jsem přišel, tak to takhle fungovalo několik let. V 67. nebo 68., když se zavedly volné 

soboty, tak to nebylo možné, tak se to pak změnilo. To byly pětitýdenní turnusy,  

ve kterých se točilo pět stálých part. Začínalo se pondělí až čtvrtek denní, pak byla až 

další středu noční, pak další noční v sobotu a neděli, ve čtvrtek noční, denní o víkendu  

v pátek, sobotu a neděli a pak v úterý a pátek noční. Do úvazku se nedostávaly dvě 

služby, ale nikdo mínusy neměl, protože se vždycky vykrývalo za nemoci a dovolené.  

A když bylo potřeba, nebyl problém přišoupnout někam nějakou příslužbu. Když byly 

třeba sjezdy, tak se posilovaly služby. A když měl člověk služby navíc, tak se 

proplácely. 

 

Jak vám ten systém vyhovoval? 

Ten musel vyhovovat snad každému! Hlavně těm, kteří různě stavěli domy, garáže, 

jezdili na chalupy…  

 

Chodilo se taky z nočních služeb domů? 

Záleželo na směnaři. Když jsem dělal Zázvorkovi maníka zahraničníka… Směnař si 

obvykle dáchnul mezi druhou a čtvrtou, pak přece jenom zkontroloval, co přišlo,  

aby nic neprosral. Třeba já jsem u Mirka zůstával noc co noc, aby kdyby se něco dělo, 

aby tam měl někoho, kdo mu to napíše. Hlídat mohlo každý jelito. Noční se taky podle 

mě taky nedržely vždycky. 
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Za pana Tejkala už ano. 

Tak za Karla jo, ale dřív asi ne, nebylo to nonstop. Večer se to zabalilo a šlo se  

do prdele. Ono taky nebylo moc co dělat během těch nočních. Četka o půlnoci popřála 

dobrou noc a pak měli jen připravené ranní zprávy, že na Kavkaze vyrostl  

na citronovníku banán. Prostě Rádio Jerevan, dneska už to vysílají všechny agentury, 

tyhle blbosti. Takže nejmladší mazal do nejbližší hospody se džbánem nebo pro flašky. 

Co bychom tam dělali celou dobu…? 

 

Byla ve směně velká fluktuace? 

Myslím, že dost. On to měl i Hofmann (ředitel Československého rozhlasu Karel 

Hofmann – pozn. autora) jako pravidlo, že každý, kdo přišel do rozhlasu, musel aspoň 

dva měsíce projít směnou. Navíc to bylo dost náročné. Intelektuálně ne, ale fyzicky. 

Dodneška mám problémy se spánkem. A taky nebyl problém, aby tě vyhodili na hodinu 

nebo i rychlejc, to jsem zažil. Vzpomínám si, že jedna Slovenka přeložila spojení 

„Japonsko revalvovalo jen“ jako „Japonsko revalvovalo iba“. Ta šla rychle, ta šla hned. 

Ale jinak s překladem většinou nebyl problém. 

 

Jak to bylo ve zpravodajské směně v srpnu 1968? Byla do toho hodně zapojená? 

No vždyť tady nikdo jiný nebyl! 20. jsem nastoupil večer do směny po své první cestě 

za železnou oponu, všem jsem vyprávěl, jaké to tam bylo. V devět hodin večer telefon 

od směnaře z Bratislavy, kterému tam hlásili, že tam jezdí ruské tanky. Směnař Mirek 

Zázvorka se ho ještě ptal, jestli má pancerfaust, aby je odstřelil. Přišlo to směnou, 

protože tady z vedení nikdo nebyl. Bolševici zuřivě jednali a zdržovali to jednání, 

protože byli dohodnutí s Hofmannem, že rádio vysílá do dvou a pak se ve dvě Liblice 

vypínaly. Lampa totiž musela dvě hodiny chladnout. My jsme vysílali, čekali jsme  

na zprávu z ÚV. Byl tu Vláďa Fišer. Až do letošního nebo loňského roku nebyl u žádné 

oslavy 21. srpna, protože nezapomněl, kdo mu vnucoval prohlášení dělnicko-rolnické 

vlády. Směna vytelefonovala a sehnala ty lidi všechny možný. Byl tu akorát Karel 

Jezdinský. Volal na ministerstvo obrany, chtěl náčelníka štábu. Pořád nebyl, jak to bylo 

zvykem. Nakonec řval a zjišťoval, jak se náčelník jmenuje: Rusov. No to jsme se mohli 

zbláznit. Směna to obhospodařovala, ale jen tu noc, než se to rozjelo. My seděli asi  

do devíti. Oni přišli asi v pět do rádia. Nějaký technik Šimek je přivedl, obsadili barák  

a moc se nevědělo co.  
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V následném srpnovém vysílání byli zapojení lidé ze směny? 

Byli jsme na Květnici, na Pankráci za kriminálem. Tam bylo zahraniční vysílání  

do Itálie. My jsme byli rozdělení podle part. Tejkal byl v kinu Skaut. Ze směny nás  

v tom bylo plno. Lojza (vedoucí zpravodajské směny Alois Šrubař – pozn. autora) 

tvrdil, že je na chatě, že se do Prahy nedostane. On nemiloval vzrušení. A vydělal  

na tom. 

 

Byly po srpnu čistky ve směně? 

Minimální. Problém byl v tom, že tři čtvrtě roku po srpnu ještě byla euforie a řada lidí 

postupem času nabývala přesvědčení, že udělali mnohem víc, než je jim přisuzováno. 

Proto se k tomu hodně hlásili a dojeli na to. Z redakce mezinárodního života šli všichni. 

 

A jak jste ve směně přistupovali k listopadu 89? 

Čekali jsme, co je, co vydají, něco jsme vydali. Vyčkávalo se.  

 

Bylo po listopadu hodně změn ve směně? 

Moc ne. Ve směně ne. 
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Příloha č. 6: Přepis rozhovoru s Alžbětou Havlovou, v Českém rozhlase od roku 

2001 redaktorkou stanice Regina, redaktorkou domácí redakce, příložnicí a hlavní 

editorkou Centra zpravodajství 

 

Jak jste začínala v rozhlase? 

V roce 2001 jsem začala na Regině a pak jsem se s povodněmi přesunula  

na Radiožurnál. 

 

A tam jste jako jedna z prvních plnila roli příložníka. Jak to tehdy bylo? 

Já jsem jako příložník začínala v roce 2003. Tehdy jsem se střídala s Dušákem 

Valentou, Lenkou Šumovou a Helenou Šulcovou, každý den v týdnu jsme příložničil 

někdo jiný. Nejdřív se to připravovalo den předem, řeklo se to na Radiožurnálu a pak to 

samé na Rádiu Česko deset minut potom. Takhle to fungovalo asi rok. Ten následný 

model, kdy jsme tam byli k ruce rannímu editorovi, vzniknul za Báry Tachecí. 

 

Kolik bylo tehdy ve zpravodajské směně redaktorů? 

Dvě zetka a dvě déčka tehdy. 

 

Jaká byla podle vás ve směně za tu dobu největší změna? 

Největší změnou byl konec směnaře, ukazuje se, že tenhle člověk chybí. Kontrola byla 

velká, věnoval se jen relacím, editor proudům a často příspěvky vracel. Směnař měl 

všechno na starosti, měl dobrý přehled, teď je to roztříštěné. A to i kvůli velkému počtu 

editorů. Když byl jeden, tak přesně věděl, co chce, co zadal. Tady jsou čtyři editoři, 

čtyři koordinátoři, pak se informace špatně předají, anebo jich je moc. 

 

Má zpravodajská směna budoucnost? 

Určitě má budoucnost. Je to skvělé, i když bychom si mohli povídat o tom, že open 

space není zdravý. Důležité je to v tom, že rádio je týmová práce. Nemůže si každý 

dělat, co chce, nemá každý své rádio. Rádio je jedno, proto je důležitý tým. Všichni si 

musejí uvědomit, že to dělají pro posluchače. Musejí spolupracovat a komunikovat. 

Není to samostatná práce. Závisí na vás spousta lidí. Když odevzdáte pozdě zprávu,  

tak je nervózní editor i zprávař, někdy taky moderátor. V tomhle má newsroom 

budoucnost.
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Příloha č. 7: Přepis rozhovoru s Věrou Heroldovou-Šťovíčkovou, 

v Československém rozhlase v letech 1949–1970 redaktorkou zpravodajské směny, 

redaktorkou redakce mezinárodního života a zahraniční zpravodajkou v Africe 

 

Jak to chodilo ve zpravodajské směně, když jste do ní přišla? 

Směna se skládala ze směnaře, který byl relativně nejzkušenější z těch nezkušených,  

co tam byli, a pak tam byl domácí zprávař, zahraniční zprávař, eventuálně ještě někdo. 

Zprávy se dělaly tak, že v bombě železné docházela vždycky svinutá Četka a zřízenec 

vytahoval tu bombu a nosil ji do zpravodajství. Tam se rozvinul ten papír a to byl 

barevný papír, podle toho, jaká to byla zpráva, jestli byla domácí nebo zahraniční, 

dostal ji směnař a přiděloval ji zprávařovi asi tak se slovy „dvacet řádků“. A zprávař 

většinou při své tehdejší inteligenci nechal začátek a konec, prostředek vykuchal  

a udělal z toho jakés takés pořízení. To trošku anekdotizuju, ale o moc inteligentnější 

jsme nebyli. Teprve potom se pozvolna lidi začali vypracovávat, aby trošku vůbec znali 

situaci, protože o čem ty zprávy byly, o tom jsme měli takovou velmi elementární 

představu. Pak když bylo vidět, že to s námi opravdu už dál nejde, tak Gel byl pověřen, 

aby se o nás staral. Tak nás svolal, zavedl dobré chování, protože to zejména pánové 

neovládali a vysvětlil elementární povinnosti zprávaře, vysvětlil nám, že zpráva má 

základní fakt opakovat na začátku, v prostředku a na konci. To byly všechno pro nás 

naprosté novinky, protože jsme to netušili. My jsme každý přišli odněkud a dohromady 

odevšad, takže naše vzdělání bylo řekněme problematické. Gel nás vychovával,  

jak mohl. Ty zprávy nám vytýkal, ukazoval nám konkrétní chyby, a když viděl,  

že zprávař je trošku nadějný, tak si dal tu práci, o mně si myslel, že nadějná jsem,  

tak mě popadl a odvedl do dokumentace. Tam si požádal o nějakou encyklopedii  

a naučil mě, jak mám tu věc hledat, jak si ji mám přečíst, jak si mám udělat poznámky. 

A jak tu zprávu potom mám upravit znovu. To byly všechno objevy, protože to bylo 

základní školení, které se nám pochopitelně mělo dostat už dávno všem, ale díky Gelovi 

jsme tedy objevovali svět touto podobou. Pamatuji si konkrétně na viktorii královskou, 

že rozkvetla viktorie královská. Tomu se říkalo, prosím, olízla z Četky. Olíznout, to byl 

terminus technikus. Tak jsem to olízla z Četky, Gel si to přečetl a říkal: „takhle ne“.  

A vzal mě opět do té dokumentace, přečetli jsme si viktorii královskou, udělali 

poznámky a: „tak teď si sedni a napiš to znovu“ a já sama žasla, jak na stejný počet 

řádků vyšla ale úplně jiná zpráva. To byly takové ty začátky pro toho, kdo měl to štěstí, 

že se dostal Gelovi do ruky. To bylo opravdu štěstí. Zprávaři se třídili pozvolna,  
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kdo vydržel, tak avansoval, kdo nevydržel, tak buď to zabalil sám, nebo se s ním šetrně 

rozloučili. Sloužilo se, nejdelší byla denní směna, ta dělala polední zprávy  

a devatenáctku. Pak byla večerní směna na dvaadvacítku a čtyřiadvacítku. To byl čas 

bujných recesí, takže šéfredaktor tam občas vtrhnul a musel nás občas seřvat, aby byl 

pořádek. Věšely se boty na lustr a podobně, bylo nám tak plus mínus dvacet, to si umíte 

představit. Pocit zodpovědnosti byl obrovský. Ti, kteří byli nejdál – rozumově  

i kvalifikačně – se postupně vypracovali na směnaře. Já jsem ráda pracovala s Arnoštem 

Lustigem. Jeho smysl pro recesi byl naprosto neutuchající a přitom dokázal 

profesionálně udržet kázeň v té pracovní skupině. Pracovat s Lustigem znamenalo vážně 

i vesele najednou. To byla nejlepší směna. Jinak jsme občas byli předvoláni  

před šéfredaktora, byli jsme pokáráni jako vyřízený šik, protože například já jsem 

vylodila dvě stě lodí u Inčonu, šéfredaktor Beba říká: „Jak se ti to mohlo podařit? Umíš 

si představit dvě stě lodí u nějakého zálivu?“ Já jsem říkala, že neumím, že já jsem byla 

nejdál na plovárně. Takže mě chudák chtěl potrestat, ale prostě nemohl. Velmi postupně 

se do toho začaly mísit zprávy i nečetkařské, původní, to už byl vyšší stupeň, jak bych 

tak řekla a byla to už zásluha, že už to nebyla jenom olíznutá Četka. Mnohem později 

přišly vlastní zprávy telefonické, to chvilku trvalo, než se přišlo na to, že než se 

odvážilo vedení, aby se někdo poslal na Václavské náměstí, kde je průvod,  

aby zatelefonoval, že je průvod. V tom bylo potřeba jisté samostatnosti a odvahy.  

Tak jsme se postupně učili, že ty zprávy po několika letech začaly vypadat opravdu  

jako zprávy. Ty lidi tam nebyli hloupí, já si z toho sice dělám legraci, ale z většiny  

z těch původních zprávařů vyrostli dobří redaktoři a komentátoři. To, že jsme měli 

smysl pro recesi na začátku, bylo dáno našim věkem a tím, jak jsme do toho zaměstnání 

spadli po hlavě. Dneska, když jste absolvent školy, tak si dokážete představit, do čeho 

jdete, to my jsme si představit neuměli. Najednou jste se octnul v místnosti, řekli vám: 

„Tohle je směnař, tady máš Četku, dvacet řádků.“ To byla asi tak míra pokynů, kterých 

se vám dostalo.  

 

Používáte termín zprávař. Tak se normálně říkalo redaktorům? 

Ano, to byl zprávař, to bylo povolání. 
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Pan Tejkal používá výraz „maník“, to bylo až později? 

Ano, ale to odpovídá. Zprávař byl mnohem oficiálnější, zprávař bylo povolání. V rámci 

žurnalistů to byl komentátor, to byl vážený člověk, a toto byl jenom zprávař. To je ten 

rozdíl. Kdežto maník byl slangový výraz. 

 

Jak často chodil člověk do dokumentace během přípravy zprávy? 

To záleželo na jednotlivci. Já tam chodila často, ale protože jsem byla Gelem 

vychovaná. To nebyla moje zásluha. Já jsem prostě pochopila, že bych byla proti sobě, 

kdybych to nedělala. Že když se o té věci něco dozvím, tak to tam dám. A takové ty 

lehkovážnější osoby to prostě nedělaly, nešly tam vůbec nikdy. Byla to věc 

dobrovolnosti, leda že by se směnař dožral, to se mohlo stát, že směnař řekl, že tohle je 

blbá zpráva, to se nedá odvysílat, jdi se aspoň podívat, kdo to byl ten člověk nebo tak. 

 

Jak často směnař vracel zprávy? 

Podle osobního založení. Někdo byl takový řekněme žoviálnější, někdo byl velmi 

přísný, ale celkově ten režim tak extra přísný nebyl. Dost záleželo na zodpovědnosti 

jednotlivých redaktorů. Směnař si byl vědom odpovědnosti, to ano, ale aby na tom nějak 

stavěl nějak vysokou autoritu, to nebylo. 

 

Tehdy když už vy jste přišla, tak směna byla ve druhém patře? 

Myslím, že ano. 

 

Bylo to tak, že v prostřední místnosti byl směnař, ve vedlejší byli ti zprávaři…? 

Naproti byla písárna. 

 

A vedle někde za rohem byla tedy hlasatelna? 

Hlasatelna, ta byla původně ve třetím myslím, teprve během doby a řekla bych,  

že až mnohem později, vznikl OPRC. 

 

Písárna tehdy byla jedna? 

Ano, byla jedna. Dodneška vzpomínám na laskavou paní Donérovou, to byla taková 

nejskvělejší rychlá písařka, vždy ochotná, jinak to musela být hrozná profese. 
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Když jsme se bavili o těch dvou zprávařích, bylo vždy jasně dané, že tenhle dělá 

zahraničí a tenhle dělá domácí? 

Mohlo se to míchat, ale víceméně v zájmu věci samé si člověk zpravidla vybíral zprávy, 

o kterých něco věděl.  

 

Ale předem jasné nebylo, že člověk A bude dělat zahraničí, člověk B domácí? 

No, tak ono se to vyprofilovalo během doby samo, protože například tam byli kluci, 

kteří přišli z venkova. Tam chodily kádry z JZD, kádry z fabriky a kádry ze školy. Ty  

z venkova samozřejmě dělaly zemědělství a pak skončily v zemědělské rubrice,  

ty druhé v průmyslové redakci a lidi mého typu, protože já už byla tehdy jakž takž 

jazykově vybavená, samozřejmě končili v zahraničí. Takže ty zahraniční zprávy dělali 

lidi, kteří jednak uměli nějaký jazyk, protože už taky proto, aby ho prokristapána uměli 

napsat a přečíst. A protože je to zajímalo. Pochopitelně tomu rolnickému chlapci, tomu 

mohl být já nevím francouzský prezident ukradený. 

 

Když jste naťukla dělnické kádry, jak moc se tam uplatnili ti lidé z Bílých Poličan? 

A víte, že na tohle já vám nemůžu odpovědět? Já jsem nikdy nevnímala, kdo odkud 

přišel. To je moje chyba, asi to ostatní věděli. 

 

Takže zapadli asi relativně dobře… 

Asi jo, já to vážně nevím, nebrala jsem to na vědomí. 

 

Když jste začínala, byla jenom Četka nebo byl i TASS? 

Ne, to byla Četka. Zpráva vypadala takhle: ČTK (TASS) bla bla bla. Takže prakticky  

v mých začátcích byla Četka s výjimkou té trochy domácích zpráv. My sami jsme 

TASS neměli k dispozici, jen skrz Četku. Potom mnohem později, když přišly takové ty 

první záchvěvy, tak přišel nějaký šéf s tím, že jsme si objednali Reutera a AFP, Weiner 

to byl, tak jsme si potom my, co jsme toho byli mocni, tak jsme si chodili ty zprávy tam 

překládat a zase ne každý tam chodil. AFP a Reuters, to byl samostatný dálnopis. 

 

Takže jeden dálnopis stál na Četku a druhý stál… 

Ne, počkejte, Četka chodila tou bombou, jak jsem vám říkala. Tou potrubní poštou a to 

nosil zřízenec. Bylo to tištěné na normálním papíře jako dopisy, kdežto ty dálnopisy 

byly ty hadry, co jsou dodneška, ty měkké slabé papíry. To byl rozdíl papíru.  
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Ale pro ten dálnopis si nechodil zdaleka každý, protože ne každému se chtělo se s tím 

překládat. 

 

Ty dálnopisy tedy byly v jiné místnosti na tom patře nebo jinde? 

To byly kukaně, takové telefonní budky. Na stejném patře. 

 

Jak bylo časté, že jste toto využívali? 

Jak kdo, nemůžu soudit, jak to dělali druzí.  Já jsem chodila většinou na AFP,  

protože mě to bavilo a zajímalo a jak to kdo dělal, to už nevím. Ale chodili kamarádi. 

 

Jak se využívala odposlechová služba, která poslouchala zahraniční rozhlasy? 

Já si na to vůbec nepamatuju. Nevím. 

 

Vy jste přišla v roce 49, v té době už směna byla, ale nepamatujete si, jestli už byla 

od roku 45? 

V té sestavě nikoliv.  Já tam přišla ve chvíli, kdy odcházeli takoví skvělí lidi. F. K. 

Zeman, doktor Wenig. Tihle lidi odcházeli a ten potěr, víte, nás bylo bezpočet. My jsme 

byli na kila, ne na počty. 

 

Takže nevíte, jestli ten útvar fungoval už předtím? 

Jako útvar to existovalo, to ano. Ale jak to vypadalo konkrétně nevím, ale fungovalo to. 

Nám to tehdy bylo úplně jedno, my jsme byli telata, takže jsme se o to nezajímali. 

 

Tehdy, když jste ve směně začínala, byla tam ta služba 24 hodin denně sedm dní  

v týdnu? 

Ne. Chodilo se do práce tak před devátou na dopolední směnu a odcházelo se z ní kolem 

šesté, až už byla ta relace v devatenáct hotová. Kolem čtvrté se chodilo na tu večerní  

a odcházelo se, to vím přesně, protože jsme pak chodili flámovat, ve dvě, ke třetí  

a s Arnoštem Lustigem jsme šli tancovat. 

 

Nepamatujete si, kdy se z toho stal 24hodinový provoz? 

Za mě ne. 
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Jak dlouho jste byla ve směně? 

Určitě přes rok.  Já měla výhodu francouzštiny a tu tehdy nikdo neměl.  Byl tam nějaký 

angličtinář, ale nebyli francouzštináři. Takže mě si ta zahraniční redakce vyžádala, 

protože jsem mohla nabídnout něco, co oni potřebovali. 

 

To bylo tedy na začátku padesátých let, kdy jste se stala členkou zahraniční 

redakce? 

Ano.  

 

Byl systém part, že by byla ustálená trojice směnař, redaktor domácí a redaktor 

zahraniční? 

Většinou ta parta… Nebylo to oficiální, nebylo to veřejné, ale většinou ty skupiny 

pracovaly spolu. 

 

Jak se utvářely plány, kdo kde bude? 

Nemám tušení. 

 

Zprávy byly téměř výhradně čtené? 

Výhradně čtené! Tam se musela psát do závorky výslovnost. 

 

S těmi zvuky to přišlo později? 

Mnohem později. Na to jsme byly tenkrát moc velké děti, myšleno kvalifikačně.  

To bychom nebyli zvládli. To chtělo trošku učit se a to učení, to bylo opravdu velké 

sousto pro lidi, co přišli z venku. 

 

Když jste byla v redakci nebo na některém z pobytů v Africe nebo jinde, přišla jste 

do styku se směnou, že jste jim něco posílala? 

To nedělala směna, to šlo výhradně po redakci. Každý den zasedala redakční rada, tam 

chodil směnař, ten tam chodil, protože musel vědět, co bude v Rozhlasových novinách, 

ale jinak s tím neměla směna vůbec nic společného a plán Rozhlasových novin se dělal 

na této poradě a tam se stanovilo, co se tam bude dít, eventuálně mohl být vydán příkaz, 

že ve zprávách musí být zmínka o tom a o tom. 
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Takže redakce měly do jisté míry autonomii, co z jejich oboru dodají. 

Naprostou. My jsme neměli blbé šéfredaktory, většinou to byli chytří lidé, na začátku  

o Bebovi jste jistě slyšel, to byl teda… Práci měl rád a rozuměl jí. Bažant, jeho 

náměstek, starý pán, velmi laskavý, mírný, někdy až moc na nás… No takže na té 

redakční radě redakce nabídly a rada to buď přijala, nebo odmítla, anebo si vyžádala 

něco jiného. Tam se pracovalo aktivně na té poradě, že se třeba řeklo: „Ne, nebudeme 

tady mluvit o žádné OSN, když se tam nic neděje, ale bude tam převrat tam a tam.“ 

 

Tehdy lidé ze směny na mikrofon chodit nemuseli, jen když se chtěli dostat  

do redakcí, tak se museli učit? 

Ano. 

 

Proces vzniku zpráv: Zřízenec přinesl bombu, dostal to do ruky směnař, ten  

to předal jednomu ze zprávařů a řekl mu, na kolik řádek to má být. Zprávař si to 

pročetl, proškrtal, nadiktoval písařce a předal směnaři? 

Ano. Když byl líný, tak škrtnul prostředek a bylo.  Ne, takhle se to opravdu dělalo. 

Prostě to zkrátil, a když byl moc iniciativní, tak tam dal něco z vlastního vědomí, ale to 

bylo vzácné. 

 

Prý v každé partě musel být jeden komunista…? 

To opravdu nevím. Ale je to docela dobře možné. 

 

Zprávy byly předtočené nebo ne? 

Za mě na začátku byly předtočené určitě, postupně se četly živě, přechod nevím. 

 

Jako zpravodajská směna jste byli autonomní? 

Dalo by se to tak říct, ale šéfredaktor byl nepopiratelná hlava.  Byl tam vedoucí 

zpravodajské směny. To byl Jarda Bor a to byl román, manžel jedné mé kolegyně, malý 

zrzavý Žid, takový drobný, který se jednoho dne ztratil a pak se léta hledal a u Vltavy,  

u chaty svého přítele zanechal oblečení, holínky a kabát. Takže bylo jasné, že se utopil, 

že skočil do vody a utopil se. Léta letoucí to bylo tajemství, my jsme tomu nevěřili,  

on samozřejmě byl v emigraci, tak to byla taková historka, romantická. To byl vedoucí 

směny, než k tomu došlo. Pak to nikdy nedělala nějaká velevýznamná postava,  

ale pokaždé to někdo dělal. 
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Jak moc zasahoval nebo byl ve styku šéfredaktor zpravodajství se směnou? 

Jednak vydával příkazy, co tam musí být a jednak myl hlavu. Moc nechválil. To byl 

Beba, pak Bažant… já jich tam zažila tolik, že už nevím 

 

Jak velký byl tehdy tak zvaný slovenský element? 

Počkejte… Zprávy ve 22 byly míchané, někde si to ověřte. Protože dvaadvacítka se 

překládala. Ostatní byly jen české. Byl tam slovenský redaktor, Puci. Slavná figura.  

To byl Slovák za všechny prachy, ten slavný chodec, co obešel republiku. Tehdy 

vystupoval tak nacionalisticky a byl zdrojem neustálých… Prostě se o něm furt mluvilo. 

Byla o něm stále řeč. 

 

On byl členem směny nebo jen překládal? 

Jen překládal, já tyhle administrativní věci nevím, ale vím, že byly věčné tahanice, 

protože holky samozřejmě… Puci byl pěkný mužský a takový netykavka, takže holkám 

se líbil a pamatuju na scénu, že dívka jménem Květa vlezla do telefonní budky  

a zavolala do budky vedle, že chce Puciho a tam mu vyznávala lásku, jak miluje jeho 

sametový hlas. Puci vypadl rudý z budky. Byla z toho sranda. Ve směně neseděl.  

Před zprávami si vyzvedl lejstra a šel mluvit. 

 

Našel jsem, že „ti mladí“ se chodili radit na KSČ, jak to mají dělat. 

Je to možné, ale opravdu nemám tušení kdo. Ti lidi, co si pamatuju, to nevypadá,  

že by to někdo dělal. 

 

Jak jste vycházela s HSTD? 

My s nimi docela vycházeli, nosili jsme to tam pozdě, dostávali jsme vynadáno, ale byli 

hodní. Sídlili o patro níž. My jsme ještě běhali, my výtah ještě neměli, ale pamatuju si 

na něj, dožila jsem se ho, ale to už jsem byla v redakci. 

 

Takže vy jste běhali a oni dávali razítko? 

Dávali. Bylo tam „revidoval, redigoval“. 
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To byl jeden člověk? 

To byl směnař. Na ty zprávy se musel podepsat směnař, ten za ně ručil. Kdyby tam bylo 

něco ošklivého, tak by za to byl potrestaný on. Ten redigoval. Revidoval HSTD. Ale to 

bylo přísné, to nebyla sranda být směnařem. Protože kdyby tam někdo chtěl vyvést 

nějaký neřád, tak toho směnaře mohli docela dobře zkoupat. 

 

Jak často HSTD sahala do zpráv? 

Málo. Já si na opravdový incident nepamatuju, bylo pár drobností jako „tohle škrtněte“ 

nebo „to tam radši nedávejte“, ale nějaký velký binec já nepamatuju. 

 

Když to bylo napsané z písárny, tak to nejdřív šlo ke směnaři nebo HSTD? 

Ve chvíli, kdy to bylo schválené od směnaře, tak se to u něj shromáždilo, dalo se to  

do papek a odnesl to zřízenec nebo někdo do HSTD, tak to se nosilo až v deskách. Celá 

relace s nějakým předstihem. Proto to trvalo, ty zprávy byl neaktuální, vyplýtvala se 

spousta času na všechny ty opičárny. Bylo to nekonečné. 

 

Byla možná výjimka, že by něco v zájmu aktuálnosti nešlo přes HSTD? 

Ne. Možná byla, ale nepamatuju. 

 

Jak byl velký tlak na to, že vy ve směně jste byli straníky? 

Byl velký. Prostě: „Jsi nadějnej, jde ti to dobře, jsi docela dobrej redaktor, máš před 

sebou perspektivu, tak šup.“ 

 

Dalo se tomu ubránit? 

Těžko.  

 

Znamenalo by to odchod? 

V každém případě by to znamenalo aféru. Jestli odchod, to nevím, ale tehdy se to 

nebralo ještě tak zásadně, aby člověk řekl „z mravních důvodů nevstoupím“. 

 

Byli ve směně i nestraníci? 

Nevím. My jsme to mezi sebou neřešili. Nebylo to téma. Asi byli, protože když byl 

svolaný aktiv, tak tam nebyli všichni… Ale nevím, to bych kecala. 
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Jezdili lidé ze směny na brigády a podobně?  

Ne. To akorát byla dovolená, nemuseli jsme na nic takového. Nepamatuju se. Možná 

mě to minulo.  

 

Ještě jedna podobná otázka: Byl zároveň i tlak od Státní bezpečnosti na vás? 

Ale až mnohem později, až když už jsem byla takzvaně Někdo. Ve zprávách ne, pak  

v té zahraniční redakci jsem byla pozvaná do kavárny, dostala jsem nabídku, vysvětlila 

jsem, že teda ne a tím to skončilo. Já jsem řekla, že prostě v žádném případě, že se cítím 

jako žena naprosto bezbranná, prostě jsem to zahrála na tu ženskou roli. Musela jsem to 

říct naprosto zásadně, protože by mě přemlouvali dál. 

 

Dal se říct politický fór nebo se tohle téma raději neotvíralo? 

Nebyla poptávka. Nepřišlo se na to. Dělaly se fóry, ale ne politické. Samozřejmě  

že byly politické vtipy, ale nebralo se to jako uvědoměle. 

 

Takže jste se nebáli, že když si vystřelíte z Gottwalda nebo Stalina, tak půjdete 

sedět? 

Ne, opravdu ne. Já si nepamatuju, že by tam byl někdo, kdo by byl takový. Byla tam 

jedna holka, taková dogmatická, ta byla hodně neoblíbená a spíš jsme si dělali srandu ne 

kvůli politice, ale kvůli tomu, že je nána. Ale jinak se lidi chovali velmi rozumně. 

 

Vy jste byla jednou z hlavních aktérek srpnového vysílání. Jak moc do toho byli 

zapojení lidi ze směny? 

Než vám odpovím, ještě k tomu předchozímu: atmosféra ke straně. Ilustruje vám to 

nejlíp to, že na stranické schůzi bylo nařízeno, že se musí přinést legitimace. Každý. 

Přinesl si ji samozřejmě také Arnošt Lustig a ukázalo se, že nemá zaplacené známky  

za léta. Tak dostal vynadáno, a že je musí na příští schůzi přinést ukázat. No a na příští 

schůzi se tam vytasil s legitimací. 

 

S legitimací maminky Oty Pavla. 

To je právě doklad toho, že ta partaj se nebrala jako nic tak vážného. Prostě nenašli se 

lidi, kteří by řekli: „No já se tomu Lustigovi divím, že nezaplatil příspěvky do strany.“ 

Všichni říkali z legrace: „To je blbec. Zkompromitoval bábu.“ Ale takhle se to bralo, 

víte. S legrací. Víte, já myslím, že jsme byli mladí na to, abychom si uvědomovali 
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nebezpečí. Protože pak když jsme pochopili nebezpečí, tak pro některé již bylo pozdě.  

A k tomu srpnu, já nevím, jak to vypadalo jinde. Já byla v partě, co vysílala časně ráno 

příchod vojsk. Měla jsem noční službu, přišla vojska. Asi jsem byla v redakci. Přišla 

zpráva, tak jsme volali, jestli to máme jít oznámit. Tehdy byl ředitelem Hoffmann,  

ten byl nemocný, jinde se s námi nebavili, nakonec jsme se nevím v kolik ráno, v pět 

sebrali, šli jsme do studia a oznámili jsme to národu. To byl poprask pěkný, to vám 

řeknu. Sešlo se tam asi pět šest lidí, kteří byli náhodně v redakci. Čili to nebyla směna, 

byli tam také lidi ze směny, ale byla to náhoda, prostě kdo zrovna byl, ten byl. Janíček 

byl v rádiu, protože si stříhal pásky. Já tam byla z nějakého důvodu taky, ani už nevím 

proč, a tak tam prostě lidi byli náhodou. Vysílali jsme do osmi nebo tak nějak a pak 

přišli ti hodní hoši s flintou a vyvedli nás. No a my jsme si sedli před ředitelnu na zem  

u páternosteru a seděli jsme tam, až někdo přišel na to, že ředitel má určitě kafe,  

a odvážná sekretářka vstala a šla uvařit kafe k šéfovi z jeho kafe. Vojáci tam stáli,  

ale nic neříkali. Vojáci neměli pokyn, co se má dělat v případě kafe. No a tak se vypilo 

to kafe, povídalo se, co budem dělat… seděli jsme na zemi, vojáci na nás koukali, my 

na vojáky a někdo řekl: tak já vstanu a pokusím se odejít. Učinil tak – a nic. Tak vstal 

druhý, třetí a nakonec jsme odešli všichni. Před rádiem se party domlouvali, co a jak,  

a já tam byla s Čestmírem Suchým a že se teda bude vysílat ze studia Skaut. Takže jsme 

šli rovnou do Skautu. Nešla jsem vůbec domů a šla jsem tam. Takže to bylo velmi 

spontánní v mém případě, co si pamatuji. Byly jiné skupiny mnohem chytřejší  

a organizovanější, ale já jsem k tomu přišla velice lacino. V Nuslích a v Karlíně byly 

větší party, tam možná byli lidi ze směny, ale u nás ne. Nevím. 

 

Potom když se to urovnalo, tak vy jste se musela vrátit do směny? 

Ne, já ještě víc byla potrestaná. Já mohla zůstat v redakci, ale nesměla jsem pracovat. 

To bylo vyšívání teda… Chodit do práce a nesměla jsem na nic máknout.  

 

Potom jste musela odejít až s prověrkami nebo dřív? 

Jak ono to bylo… Myslím, že mi pak doručili výpověď. Mám ji schovanou, že mi dávají 

výpověď pro nějakou nespolehlivost nebo co. Takhle: Dali mi výpověď, že mám 

zakázaný přístup do rozhlasu. Ten odchod, to bylo krásný. Musela jsem odejít. Víte,  

jak je ten osud ironický. Tak já jsem v té redakci nic neměla, jenom hrnek na kafe. Tak 

jsem vzala hrnek na kafe a šla jsem z toho rádia a lidi z toho rádia se sbíhali a dělali mi 
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špalír až do odchodu na chodbě. Do dneška pamatuju, jak jsem jako blbec nesla hrnek 

na kafe. Ale byl to krásný odchod. 

 

Napadlo mě ještě, jak jste mluvila o flámování, mnozí pamětníci říkali, že se 

flámovalo i během služby. 

To my nepamatujeme. To by nás ani nenapadlo. To byla taková atmosféra, že to by nás 

nenapadlo. Ale tam, kde byl Arnošt Lustig, tam byla sranda vždycky. S Jiřinou 

Hrábkovou jsme měly službu, holky – hoďte s sebou, jdeme do… Když projdete  

z Můstku k Václaváku do té úzké ulice, co vede na Staroměstské náměstí, nalevo  

od Železné. Tam je bar a do toho baru jsme chodili. Chodili jsme tam tancovat, tam se 

hrálo ještě po půlnoci. 

 

Kolik se na té zpravodajské směně včetně směnařů točilo lidí? 

Byl tam směnař, dva nebo tři zprávaři, eventuálně tam někdo přiběhl z redakce, chodil 

tam zřízenec, holky z písárny. Nebylo to moc lidí. 

 

Když jste se tam dostali vy méně zkušení, ten kádr se pak ustálil? 

Dlouho se ustaloval, protože někteří ti lidé vypadli, protože ne každý zjistil, že to chce 

dělat, pak ne každý zjistil, že to umí dělat. Zas tak lehká práce to nebyla. Takže se to 

stále obměňovalo. Pak začali někteří zkušení zprávaři chodit do redakcí a jak je začali 

redakce přetahovat, tak zas je museli doplňovat. Ve směně se to hodně mlelo. Už tehdy 

to fungovalo jako taková přípravka, protože aby vás vzali do zahraniční redakce  

bez směny, to nepřipadalo v úvahu. Protože v té směně člověk předvedl, jestli k něčemu 

je nebo není. Já směnu miluju dodneška, velmi si jí vážím, protože tam člověk poznal, 

jestli k něčemu je i sám pro sebe. Protože musel zápasit s pojmy, které nezná, 

prostředím, které nezná, a na něm bylo, aby si to zjistil tak, aby se to nepoznalo, že to 

neví. Takže někam zavolat nebo si to někde honem přečíst. To byla opravdu dobrá 

škola. 
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Příloha č. 8: Přepis rozhovoru s Veronikou Hlaváčovou, v Českém rozhlase  

od roku 2013 redaktorkou domácí redakce a bývalou redaktorkou Rádia Impuls 

 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi zpravodajskou směnou v Českém rozhlase a Rádiu 

Impuls? 

Tam je to trochu specifičtější, týká se to hlavně času. Když si vezmu všední den,  

tak tam je směna, která začíná v 6.30 a končí v 15.30. Směnou se rozumí jeden člověk, 

který ráno přijde a hlavně obvolává. Nejde pryč do terénu, jeho úkolem je dělat zvukové 

zprávy, případně chodit do studia a interpretovat určité informace, připravovat 

rozhovory. Když se něco stane, bouchne plyn, tak ta směna stejně jako tady v rozhlase 

běží do studia, volá mluvčímu kvůli reakcím a tak dále. 

 

Nazývá se to normálně jako redaktor směny, redaktor zpravodajství? 

Říká se tomu redakční služba. Má teda jenom omezený čas, zhruba od půl sedmé do 15 

hodin. Někdy je tam déle, záleží, jak se ten člověk domluví. Zhruba po té patnácté 

hodině jsou tam ještě reportéři, kteří sedí trochu odděleně všichni dohromady. Reportéři 

mají odpolední službu, řeší si svá témata, denně mají na Impulsu dvě témata, která musí 

udělat. Když se stane něco odpoledne, tak se z reportéra stane směna, své téma nechá 

být, když se stane něco nepředvídatelného.  

 

Čtené zprávy si píše zprávař? 

Jo. Zprávař je v podstatě člověk, který dostane od editora zvukové náplně zpráv, 

zpravidla tři zvukové zprávy a pak si to doplňuje o aktuální čtené zprávy. Za to on ručí. 

Večer jsou tam někdy zprávaři, kteří jsou hodně aktivní a kteří si ještě sami večer 

obvolávají, když se něco stane, aby měli ty informace a zvuky čerstvé. Večer tam ta 

směna není, takže někdy i ten zprávař má takovouhle směnařskou práci, když to zvládá 

a stíhá.  

 

Přes noc tam někdo je? 

Ne. Ti zprávaři mají třísměnný provoz, ten poslední zprávař přijde před pátou hodinou, 

je tam zhruba do půlnoci a předtáčí zprávy na jednu hodinu ráno, dvě hodiny ráno, tři 

hodiny ráno, čtyři hodiny ráno a pět hodin ráno. Od těch pěti už většinou bývají živé 

zprávy, v noci ne. Editor večer, než odejde, předpřipraví noční zprávy, zprávař si tam 

doplní čtené a předtočí se to. Zprávy se opakují, v liché hodiny jsou stejné a v sudé 
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stejné. Není to úplně aktuální, kdyby se v noci cokoliv stalo, tak to tam nebude,  

protože je tam jen počítač. Jinak Impuls sídlí v činžáku v místnosti, kde je editor, který 

dává tomu zprávaři ty náplně, ale pak odejde. Do půlnoci tam není. Editoři jsou celkem 

tři, jeden víkendový a přes svátky, dva se střídají během dne. První pracuje od šesti  

do jedné, druhý od jedné do sedmi. 

 

Večer tam na zpravodajství zůstává jen zprávař? 

Je to tak. Šéfredaktor zpravodajství když odchází, tak říká, že „kdyby něco, volejte“. 

Obecně novináři máme zpravodajství v smskách, takže když šéfredaktorovi  

nebo editorovi přijde zpráva, že se stalo něco nevídaného večer, tak hned volá zprávaři  

a diriguje ho, co má dělat. Takže je na příjmu, ale není tam fyzicky. 

 

Kolik lidí se na redakční službě točí? 

Dva, tři lidi. Zpravidla je tam holka, která dělá úterý, středu a čtvrtek, a pak je tam jeden 

dotyčný, který dělá pondělí a pátek. Je to z toho důvodu, že když má reportér… Ještě 

bych mohla mluvit o reportérech, ti jsou dva na den na Prahu, pak jsou krajánci. Jeden 

má ranní směnu, jeden má odpolední směnu z těch reportérů. Řeší všechno od politiky 

po soudy, jen sporťák je bokem. Na Impulsu je málo lidí, takže jsem pracovala 

pravidelně jeden víkend v měsíci. Po něm jsem pak měla pondělí a pátek volno. Proto je 

to v pondělí a pátek jinak, než zbylé dny, proto je to tam takhle nastavené. Proto není 

směna pořád stejná.  

 

Dělají ti směnaři jen to? 

Ta holka dělá úterý až čtvrtek směnu a pondělí a pátek reportérskou, protože zaskakuje 

za reportéra, který tam byl o víkendu. Proto takováhle rotace. 

 

Ten, co dělá pondělí a pátek, dělá jinak co? 

Videoreportéra. Na Impulsu dělají všechno všichni. Třeba já jsem dělala reportérku,  

pak jsem měla svůj pořad o bydlení, psala jsem na web a taky jsem pro Václava 

Moravce dělala. Ještě o těch zprávařích: Neexistuje to, že by jim někdo připravoval 

čtené zprávy. Připravují se jim zvukové zprávy, ale čtené si píší sami. Jsou zároveň  

i zprávaři pro sport, takže se může stát, že to zkomolí, protože tomu tolik nerozumí. 

Tady je to nastavené jinak. Tam dělá svět, sport i domov. Ten směnař taky dělá 

všechno, mimo sport. Co se týče lidí, tak je to odvinuté i od toho, že Žurnál plní každý 
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čas po písničce. Na Impulsu jsou zprávy v celou a v půl a jinak nic. Leda že se opravdu 

stane, že bouchne plyn v Divadelní ulici, jak jsme to zažili loni. Ten zprávař pak přijde 

a ve studiu udělá takové to „tady a teď“. Třeba jednou za ten den, když se něco stane, 

tak to tam jde říct mimo ty zprávy.  

 

Jak dlouho jste tam byla? 

Sedm let.  

 

Měnilo se něco za tu dobu? 

V zásadě nic, jen malé úpravy. Před těmi x lety jsem začínala na směně a bylo to od půl 

osmé, teď už od půl sedmé. Chtějí to dřív, aby to bylo takové našláplejší. S editory to je 

stejné. Zprávaři tam dřív byli čtyři na den, teď jsou tři. Občas byly takové inovace,  

že v půl byly jenom reportáže nebo vstupy z terénu. Jeden čas byly půlky jako  

na Žurnálu jen čtené, jeden čas tam nechodil ani zprávař a místo toho mluvil moderátor 

o něčem s reportérem ve studiu nebo po telefonu. Tím pádem chodil zprávař jen jednou 

za hodinu. 

 

Agentury používá Impuls jaké? 

Impuls má zaplacenou ČTK včetně zvukového zpravodajství. Hodně se ty zvuky 

používají. To je jedna z náplní směny, že stahuje zprávy z Četky. Ty se pak hodně šetří  

i na víkend, pokud jsou nadčasové, aby se víkend zaplnil, když toho moc není.  

O víkendu je počet lidí dost omezený, je tam jen jeden editor a jeden reportér, který 

zároveň funguje i jako směna. Když se cokoliv stane, musí do terénu, když se nic 

neděje, je v rádiu a stříhá zvuky, volá, stahuje z Četky a tak.  

 

Měli jste nějaké manuály, instrukce, pravidla? 

Manuál je. Nesmí se zveřejňovat, ale píše se tam o tom, jak se to má dělat, že se to má 

psát jednoduše, tohle se tam má dávat, tohle se tam nemá dávat, jaká slova používat, 

jaká by se neměla používat…Třeba v první větě by nemělo být víc než pět slov.
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Příloha č. 9: Přepis rozhovoru s Jiřím Hoškem, v Českém rozhlase od roku 1997 

redaktorem zahraniční redakce, vedoucím zahraniční redakce a zahraničním 

zpravodajem v Berlíně a Londýně 

 

Jak vzpomínáte na své začátky ve směně? 

Je pravda a dodneška z toho svým způsobem těžím a myslím, že to je procedura,  

kterou by měl projít každý redaktor, že jsem byl na několikatýdenní stáži  

ve zpravodajské směně. Učil jsem se základním pravidlům, vůbec tomu řemeslu. 

Dodnes si pamatuju, že tehdejší směnař Milan Kopp za mnou přišel a – samozřejmě 

byly jinak široké monitory a program vypadal trochu jinak – vzal propisovačku, přiložil 

ji na monitor a říkal „Jirko, ta titulková věta nesmí být delší než tahle tužka.“ Mohl jsem 

se koukat přes rameno jednotlivým maníkům, které měl k ruce směnař. Jeden se 

intenzivněji věnoval problematice domácí, jeden zahraniční. Tam jsem se naučil psát 

zprávy, být stručný, oddělovat zrno od plev, začínat podstatným a končit u podružného. 

Bylo to na jaře 97. 

 

Jaké bylo tehdy složení směny? 

Směnař, dva maníci, v podstatě šéfeditor a dva koordinátoři. Maníci měli možná větší 

pravomoci než koordinátoři, ale víc psali. Mezi směnou a redakcemi se dost 

komunikovalo i prostřednictvím chatu v Basysu. Fyzicky ve směně seděl směnař, dva 

maníci, zprávař a produkční. Zprávař a produkční seděli trochu za rohem.  

 

Jak jste pak coby vedoucí zahraniční redakce vybíral nové redaktory směny? 

Když jsem hledal lidi do směny, tak jedním z předpokladů byla určitě velmi dobrá 

znalost angličtiny. Vždycky jsem si vytiskl dva články z Reuters a dal jsem jim 15–20 

minut na to, aby je přeložili. Nekladl jsem příliš velký důraz na to, aby to mělo 

žurnalistické parametry. Takový člověk musel mít nadstandardní znalosti  

o zahraničně-politických reáliích. Pamatuju si, jak jsem jim sestavil test s 15–20 

otázkami, který nebyl úplně jednoduchý, ale zase neobsahoval žádné špeky. To bylo 

dost velké orientační znamínko. Podle toho jsem poznal, jestli na to člověk má, nebo 

nemá. Krátký, zhruba pětiminutový, rozhovor mi obvykle mou hypotézu potvrdil.  
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Měli jste nějaké instrukce, manuály, jak ve směně pracovat? 

Měli jsme desatero, ve kterém bylo i rozdělení práce mezi Z1 a Z2, což bylo model, 

který platil do revoluce s CZP. Stav od roku 2000 od přestěhování roku 2011 dejme 

tomu. Jeden redaktor se více staral o zprávy, druhý o proudové příspěvky. Ten byl 

hlavním komunikátorem směrem k zahraničním zpravodajům. Byla tam i pravidla  

pro zpravodaje. Byly tam i kuchařky technického rázu, jakým způsobem stahovat věci  

z FTP, jak míchat kulisy a tak dále. 

 

Jaké byly agentury, které jste měli k dispozici? 

Trochu se to měnilo. Celou dobu ČTK, Reuters, DPA, ve dvou obdobích se odbírala 

AFP, tedy její mezinárodní servis, ale nebyla v tom velká přidaná hodnota v poměru 

cena/výkon. 

 

Pokrývali jste služby v newsroomu spíše zaměstnanci nebo externisty? 

Měli jsme na služby pět internistů a na zbytek externisty. Počty se měnily, dva 

externisté byli kvalitou internisti, tak jsem jim dával nejvíc služeb. To byli Havránková, 

Himmer, dřív Hanzelka. Měli benefity, minimální garantovaný počet služeb. Takže pět 

plus dva plus ještě tři nebo nebo další. 
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Příloha č. 10: Přepis rozhovoru s Tomášem Kohoutem, v Českém rozhlase od roku 

1999 sportovním redaktorem zpravodajské směny a sportovním reportérem 

 

Vy jste zažil ještě dobu, kdy sporťák nebyl přímo ve zpravodajské směně,  

ale donášel do ní zprávy. Jak to tehdy chodilo? 

Ano, já jsem sem poprvé přišel v říjnu 1999 jako externista, mimochodem ve stejnou 

dobu jako Jarda Plašil a zaučoval mě Honza Cebe, který tu taky dělal sporťáka. Služba 

tehdy seděla mimo směnu, byli jsme tak trochu vyosení, já jsem vlastně vůbec nevěděl, 

kdo v té směně sedí, já ty lidi neznal, protože jsem s nimi nepřišel do kontaktu. Nepsali 

jsme půlky, to si psala směna sama a možná je dokonce četl moderátor. My dodávali 

zvukové zprávy na celou. To jsem vzal ten hrubý pásek, na kterém se to sestříhalo, 

odvezl ho přehrát na velký pásek, aby tam nebyly slepky a odnesl jsem to na vysílací. 

Vypsal jsem k tomu průvodku, s tou jsem zašel do směny a iNewsem jsem jim poslal 

ohlášení s číslem pásku. Fotbalová a hokejová kolečka nahrával technik na OPRCu  

a s galerkou se domlouval polním telefonem. Služba to pak slepovala. Sama služba 

nahrávala akorát telefonáty. Než pak přišel Dalet, tak byl ještě takový mezistupeň, že se 

ty telefony nahrávaly do počítače, stříhaly se v Soundforgi a pak se nahrály na minidisc, 

ze kterého se to přímo pouštělo. Místo čísla pásku se pak do košilky napsalo číslo stopy 

na minidisku. To bylo tak někdy kolem roku 2000. Zeptejte se Vojty Bidrmana, ten sem 

přišel někdy v 99. Zeptejte se ho, kdy se narodil, a podle toho to spočítáme, protože si 

pamatuju, že sem přišel, když mu bylo 16. Bylo to 1. července a ten už jen slepoval 

pásky pro pana Procházku, který na nich stříhal jako poslední. To už fungoval 

Soundforge. Já bych řekl, že Soundforge začal fungovat v 99. na jaře. 

 

Se Soundforgem začali v tu dobu pracovat i reportéři, kteří jezdili na zahraniční 

služební cesty, a místo po telefonu tak posílali příspěvky e-mailem? 

Soundforge se dal do služebního notebooku, ale jen když se jelo do zahraničí, to neměl 

každý služební notebook, to byl jeden, který se půjčil, když někdo někam jel. Když se 

jelo tady po republice, tak si to člověk přivezl a v klidu si to sestříhal tady. Ono se toho 

zase nedělalo tolik, to se dělal třeba jeden příspěvek za den. Do odpoledne byla jedna 

věc, a když byla aktuální z toho dne, tak to bylo hodně. To už muselo být, že se dělal 

příspěvek na ten samý den. To se případně většinou řešilo telefonáty, eresemkami 

(rozhovory s moderátorem – pozn. autora) a tak. Taky byly úplně jiné stopáže, nebyl 

problém udělat tři a půl minuty do odpoledne i do rána. Verze se mohly dávat mnohem 
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delší, třeba minutové, což já už jsem nezažil, ale dejme tomu 38 sekund úplně v pohodě 

nebo 45. 

 

Kromě přechodu na digitální střih měnila se nějak ta sportovní služba s tím,  

že v novém newsroomu už seděla přímo ve zpravodajské směně? 

Kromě toho až tolik ne. Stále byly služby denní a odpolední. Ta denní byla od půl 

desáté do 18.15, kdy končila přehledem na Praze, který četla. Jinak přitom celý den nic 

nečetla, takže jsme se to na té Praze v podstatě učili. Ti dostávali zabrat, posluchači 

Prahy! A bylo to proto, že ve stejnou dobu, v těch čtvrt na sedm, byl i přehled  

na Radiožurnálu, kterým začínala ta odpolední služba. Ten text byl stejný, to připravila 

denní služba, ale na Radiožurnálu už to četla ta odpolední. A když ten denní vůbec 

nemohl číst, tak to ten odpolední pro Prahu předtočil. Ten odpolední pak končil tím,  

že nahrál ranní přehledy. Ty byly v 5.15, stopáž začínala na dvou minutách a končila  

na minutě a půl, a pak v 6.45. To byly dokonce tři minuty a o víkendu nebo v pondělí 

mohly být i čtyři minuty, kupříkladu se tam dávala celá fotbalová a hokejová kolečka. 

 

Chápu to správně, že aby člověk dělal denní službu, tak nemusel nutně chodit  

na mikrofon? Takže to nebyl vstupní požadavek? 

No to pozor, to byl vstupní požadavek. Když mě Suky (vedoucí sportovní redakce Petr 

Souček – pozn. autora) přijímal, tak si mě natočil na minidisc. Dal mi hokejové 

výsledky NHL, řekl mi, že to má být na sedm řádků. Rukou jsem to psal. Tam bylo asi 

12 výsledků, tak jsem řekl, že to kratší neumím. On říkal, že musím. Pak ať to přečtu  

na mikrofon a následně to dal vzdělávacímu oddělení, aby posoudili, jestli se se mnou 

dá něco dělat. Paní Pokorná řekla, že dá, takže jsem měl kliku. Pak jsem chodil asi rok 

nebo rok a půl. 
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Příloha č. 11: Přepis rozhovoru s Milanem Koppem, v Československém/Českém 

rozhlase od roku 1987 (s přestávkou) redaktorem zpravodajské směny, směnařem, 

redaktorem zpravodajského webu a editorem zpravodajského webu 

 

Jaké že je téma té vaší práce? 

 

Proměny profese redaktora zpravodajské směny v Československém a Českém 

rozhlase. 

To se dá shrnout velmi jednoduše: Z nevolníka otrokem. 

 

Kdy jste vy začal pracovat ve zpravodajské směně? 

Začal jsem příznačně na apríla v 87. roce. Vysílali inzerát v rádiu, že přijímají čerstvé 

absolventy vysokých škol do rozhlasu. Nebylo to blíže specifikované. Já jsem se ozval, 

oni mi řekli, abych přišel, tak jsem přišel. Pan Špaček, který tu dělal takového sekretáře, 

tak mi říkal, že to jsou samé soboty, neděle, státní svátky. To se mi moc nechtělo,  

ale pak se situace vyvíjela tak, že jsem si myslel, že by mě to mohlo bavit, že je to 

poslední šance, abych dělal něco, co by mě bavilo. Vyplnil se dotazník a oni vám dali 

vědět asi až tak po měsíci. Zřejmě se ptali i na uličním výboru a takové věci. Potom mi 

řekli, že teda můžu nastoupit, a nastupoval jsem jako elév do zpravodajské směny. 

Jmenovalo se to oficiálně redakce posledních zpráv. To byl rusismus, normálně se pořád 

slangově používalo směna.  

 

Bylo to normálně na úrovni domácí a zahraniční redakce? 

Ano. Z principu to připomíná ten systém, který tu je dnes, jak jsou centra. Byl systém 

hlavních redakcí. Nad tím bylo Ústřední vysílání politického zpravodajství  

a publicistiky. A to mělo domácí redakci, zahraniční redakci, tehdy redakci 

mezinárodního života, sportovní redakci a byla tam i redakce posledních zpráv,  

ta zpravodajská směna. Měla vedoucí, zástupce vedoucí a aspoň takových dvacet 

redaktorů. A bylo to česky a slovensky. Vedoucí byla tehdy Dana Máčiková. Takže asi 

tak. 

 

Po jaké době jste se stal z eléva redaktorem? 

Všude se po měsíční zkušební době dávala smlouva na dobu neurčitou, v rozhlase ne. 

Tam dávali jednoroční pracovní smlouvu. Nepamatuju si to, ale asi už po dvou měsících 
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jsem byl redaktorem. Stupně byly elév, redaktor a samostatný redaktor. A potom byl 

vedoucí redaktor.  To byl úplně jiný systém než dneska. Tomu člověku se skutečně 

někdo věnoval. Počítače nebyly, nic. Zprávy se diktovaly písařkám. Zdrojem byly 

hlavně dálnopisy z agentur, Četky především. Vzal se dálnopis a z dlouhatánské zprávy 

se to muselo zkrátit. Počítalo se to po řádcích. Deset řádek byla minuta. Dneska vám 

počítač ukáže délku relace, tehdy se to počítalo. Po zániku federace byl na Praze 

zpravodajský pořad Radiožurnál, který trval 45 minut. A všechno to bylo spočítané  

na těch papírech. Ale k tomu systému té práce: Když jste nastoupil jako elév do redakce 

zpráv, tak to byly většinou týmy, které se vykrystalizovaly. Tehdy se mohlo kouřit, 

takže v jedné byli třeba samí kuřáci. Party měly v čele dva směnaře, jeden skládal 

zprávy na Prahu a Vltavu, druhý na Hvězdu, později Československo. Redakce byla  

pro celý rozhlas. Zprávy na Hvězdě šly v zásadě většinou z Prahy, takže se tu dělaly  

i ve slovenštině. Byla tady skupina zpravodajských hlasatelů, to byli profesionální čteči, 

a programových hlasatelů. Ty konkrétní zprávy se dělaly tak, když jsme sem nastoupili, 

tak jsme od starších kolegů – musíte si odmyslet tu ideologickou a zoufalou prostě tu, 

protože zprávy samozřejmě byly poplatný – ale profesně to bylo dělaný tak, že nás učili 

na poslech. Když máte na počítači napsanou zprávu, tak pořád inklinujete k tomu,  

že pracujete s psaným textem. Kdežto když se to diktovalo té písařce, tak věty byly 

kratší, správně postavené pro rozhlas. Nejsem staromilec, ale myslím, že dneska by to 

vůbec neuškodilo, aby tenhle úhel pohledu byl znova. Už prvním kritériem byla ta 

písařka. Písařky byly profesionálky, které rovnou řekly, že to je blbost, že se v tom 

ztrácejí. Mladého člověka už rovnou navigovaly. Pak jste to přinesl do redakce, protože 

písařky seděly jinde, musel jste tam jít a nadiktovat jim to, tomu patronovi, staršímu 

kolegovi, ten vám řekl: „Blbost, blbost, blbost.“ Získávali jsme základy řemesla. 

Neexistovalo, aby výstava „začínala“, výstava se zásadně „otevírala“.  

Nebo neexistovalo „rakouská Vídeň“, každý ví, že Vídeň je rakouská. Ten plevel z toho 

šel pryč. Dneska z mého pohledu lidi nechají plavat. Nevím, jestli je to dobře. 

 

Byla nějaká zakázaná slova? 

Já myslím, že byly. A hlavně byla zakázaná témata. Všechno muselo jaksi korelovat  

s linií oficiální, Určitě byla velká autocenzura. Zakázaná slova byla, ale nevzpomenu si, 

jaká. Některá slova se neměla používat. Ale nebylo to tak, že by to bylo někde přesně 

daný. Prostě vám to jen oznámili, že se to nemá. Já jsem sem přišel 1. dubna 87 a moje 
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první zpráva byla o Augustu Pinochetovi, který byl v té době chilským prezidentem.  

Já to tam tak napsal a omlátili mi to o hlavu, protože správně to byl diktátor.  

 

Všechna tato pravidla byla nepsaná? 

V redakci byla taková velká kniha A4, kam se zapisovaly z vedení různé věci, třeba,  

že se očekává zdražení něčeho. Takže odtamtud se formálně čerpalo, co by se mělo  

a co by se nemělo. Některé informace tam byly v předstihu. Třeba, že byly uvolněny 

seznamovací inzeráty pro homosexuálně orientované lidi. V knize to bylo a v praxi pak 

třeba až za 14 dní. 

 

Pracovní den vypadal jak? 

Dvanáctihodinové služby. 

 

Základem bylo agenturní zpravodajství. Do jaké míry se pracovalo se zvukovými 

materiály? 

Pracovalo. Byl tam nahrávací přístroj. Samozřejmě to nebylo jako dnes, ale fungovali 

zahraniční zpravodajové, tam se většinou ale nabírali regionální zpravodajové. Většina 

věcí byla předtočená. Pokud nebyl živý vstup z kávéčka (přenosového vozu  

s krátkovlnnou vysílačkou – pozn. autora), tak pokud byl reportér na nějaké akci,  

tak potom šel do studia a natočil třeba materiál pro Rozhlasové noviny analogem  

na magnetofonový pásek. To potom skončilo v té směně, kde se kompletovala celá ta 

relace.  

 

Do jaké míry přišel redaktor směny do styku s těmi zvuky? 

Já jsem potom dělal směnaře asi deset let. Tam byl takový velký stůl a tam jste si to 

skládal. Každá zpráva byla na papíru. Směnař měl na stole celou relaci a spočítanou  

a pak se to seřadilo. Při vysílání bylo třeba přehazovat a zakládat pásky, proto kromě 

režiséra byli třeba i dva technici, aby se to zvládlo. 

 

Směnaře jste dělal odkdy? 

Po listopadu… Hned od roku 90 do mého odchodu v 99. roce. Pak jsem na internet 

přišel v roce 2001. Já byl ještě ve staré budově jako směnař. Basys už jsme zažili, 

dálnopisy skončily, písařky skončily. Zprávy se připravovaly v počítači a pak se 

vytiskly. To bylo zhruba od 95. roku. Tisklo se to a dávalo se to v deskách většinou. 
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Bylo to velké zlepšení, co se týče operativnosti, protože moderátor to mohl přečíst  

i z počítače, když to bylo třeba, když byla nějaká fleška. Dřív se se vším muselo běžet, 

když byla nějaká blesková zpráva, muselo se to moderátorovi přinést. Pamatuju si,  

že byl vyhlášený výjimečný stav v Moskvě a my museli přesvědčovat jednoho 

moderátora, aby to řekl do hudby. Lidé pro to někdy neměli cit.  

 

Složení směny bylo jaké? 

Většina lidí byla v redakci loajální režimu, zcela výjimečné bylo to, že já jsem se sem 

mohl dostat, aniž bych byl členem nebo kandidátem strany, bylo to tím, že už byla 

přestavba. Co se týče charakteru, tak všichni lidi si museli klepat na čelo, kam ten 

člověk leze. Když vás rádio přitahovalo, tak jiná šance nebyla, protože byl monopol. 

 

Myslel jsem spíš z hlediska zaměření. 

Pět skupin, pracovní cyklus trval pět týdnů. Pořád se opakoval ten rytmus, dopředu jste 

si mohl spočítat, jak to půjde. Dva směnaři, v každé partě jeden domácí, většinou dva,  

a jeden zahraniční, někdy dva, ti druzí se většinou učili. Slovenský redaktor, buď psal 

sám, nebo překládal do slovenštiny. Byly ob hodinu zprávy v češtině a slovenštině, 

střídalo se to. Plus produkční. 

 

Byl tlak na členství ve straně? 

Mně se to nestalo, jen za mnou přišli, že jsem byl málo angažovaný. Byl jsem jen  

v ROH, mysleli si, že jsem ještě v SSM. To jsem nebyl. Ještě jsem vstoupil  

do Československé technicko-vědecké společnosti, abych byl víc angažovaný. Byl jsem 

varovaný, že nejsem angažovaný. Samozřejmě tu byli lidi, kteří chtěli dělat kariéru,  

tak tam vstupovali. 

 

Jak jste vycházel s cenzurou? 

Cenzuru já už nezažil, že by někdo něco kontroloval. Jen programový inspektor nad tím 

bděl. Anebo směnaři řekli, že ta zpráva nevyhovuje, tak ji nezařadili. Ale pravé důvody 

vám neřekli. Většinou se braly zprávy z agentur, které už byly profiltrované. Pokud 

nějaký reportér někde něco, tak mu to vrátili no. Mně se to moc nestávalo. Spíš řekli,  

že to nevyhovuje profesně nebo že „tohle radši ne“.  
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Jaké byly zdroje zpráv? 

Byl TASS kromě ČTK, Reuter, AFP, možná i DPA. 

 

Zažil jste nějaké sankce? 

Za kariéru ano, ale v té době? Ani ne. 

 

Chodili na mikrofon lidi ze směny? 

Byla snaha a potom jsme chodili. Ve 14 hodin se četly zprávy na Hvězdě, to četli 

redaktoři a nikdo to nechtěl dělat, protože to byly nervy. Musel být v partě aspoň jeden 

člověk, který chodil na mikrofon. Třeba Pícha, Skoupý, já, Weissová, Petr Pravda. Měla 

to být inovace, aby zprávy byly trochu jiné. 

 

Složení zpráv bylo jaké? 

Podle dění poměr. Politika převažovala, úplné stupidity stranické i ideologicky 

zabarvené. Potom hned aktuální dění. Všechno bylo pomalejší a hlasatelé byli 

kultivovanější. Rozhodně převažovaly čtené zprávy, přehled tisku trval třeba pět minut 

bez jediného zvuku. Každý pátek chodilo předsednictvo ÚV KSČ, chodilo to 

dálnopisem, trvalo to třeba deset minut a poprvé se to četlo celé.  

 

Byla možnost kariérního postupu? 

Jedině přes politiku. Směnaři museli být ve straně. Já povýšil až po listopadu.  

 

A později tedy? 

Po listopadu na základě schopností. Rozhlas byl specifický. Vznikalo zpravodajství 

Českého rozhlasu, které vedli Musílek s Honysem. Oslovovali lidi z redakce posledních 

zpráv, kdo by tam chtěl jít. My tam šli s Pavlou Vítovou jako první. Dělal jsem tu 

samou práci, ale pro Český rozhlas. I když to všechno bylo ještě pod hlavičkou 

Československého rozhlasu. Akorát při rozpadu federace dostávali ti, co přecházeli  

až pak, deset platů odstupného. My nic, protože už jsme byli v nástupnické organizaci. 

 

Odešlo hodně lidí ze směny po listopadu? 

Ani moc ne. Odcházeli lidi hlavně z redakce mezinárodního života. Ze směny jen spíš  

z profesních důvodů, pouze vedoucí směny odešla. Víc lidí odcházelo při zániku 
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federace. Český rozhlas při zániku Československého oslovil jen někoho. Byly v tom 

různé důvody. Nebylo to zrovna příjemné období. Takže asi tak. 



- 51 - 

Příloha č. 12: Přepis rozhovoru s Kateřinou Křenovou, v Českém rozhlase od roku 

2009 vedoucí zpravodajského webu 

 

Dá se považovat web jako zpravodajská směna? 

Já si myslím, že dá. 

 

Kdy začal ve velkém web zprávy.rozhlas.cz? 

To bylo 1. září 2009. Zavedli jsme nepřetržitý provoz webu a začali jsme akcentovat 

aktuálnost. Předtím to já úplně napamatuju, to byl iŽurnál, o kterém příliš nevím. Tam 

práce byla taková trochu nekoordinovaná, sami si vybírali a po kafíčku taky dobrý. 

Nebyla jsem u toho. 

 

Jaký je smysl projektu zprávy.rozhlas.cz? 

Kvalitní zpravodajství média veřejné služby na internetu. Vzhledem k produkčním 

omezením se nesnažíme dostávat do vteřinových soubojů se zavedenými weby typu 

novinky.cz nebo iDnes. Klademe důraz na unikátnost informací, samozřejmě chceme 

mít věci, které sedí. Radši přesně a o nějakou chvilku později, než vypustit neověřenou 

informaci. 

 

Kolik lidí jste měla zpočátku? 

Počkejte… V září 2009 jsme měli rozpis služeb s osmi zaměstnanci a dvěma 

externistkami. Někteří z nich byli primárně editory. Dva editoři denně od šesti  

do čtrnácti a od čtrnácti do dvaadvaceti jako dneska a k tomu dva až tři redaktoři 

najednou. O víkendu jsme měli jednoho na ranní, jednoho na odpolední bez editora plus 

noční. 

 

Noční služba byla pravidelně? 

Ano, až v letních měsících roku 2011 jsme přistoupili k nočním pohotovostem ze soboty 

na neděli místo noční. Od té doby to držíme v červenci a srpnu. 

 

Kdy přibyli sporťáci? 

Myslím, že byli od začátku. Přiznám se, že nevím. Specifika sportovního oboru nás 

přiměly k tomu, aby se toho účastnili kolegové ze sportu. Muselo to být od roku 2009, 

potom byly ranní a odpolední. Nejdřív je zajišťovala sportovní redakce, teď máme 
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jednoho zaměstnance a dva dohodáře, kteří jsou zaměstnanci webu a jsou vyčleněni 

vysloveně jen na sport. Takže to jsou dva úvazky, byly by potřeba tři. 

 

Teď? 

Máme čtyři editory, jedenáct redaktorů a několik spolupracovníků na částečný úvazek, 

dohromady dva a půl úvazku. Sporťáci dohromady zhruba jeden úvazek. Potřebovala 

bych víc lidí, ale mám možnosti, jaké mám.  

 

A najednou je lidí ve směně kolik? 

Editor a pět redaktorů včetně sportovní služby, která vypomáhá se vším možným.  

1+5 ráno i odpoledne, takže 13 za den. O víkendu šest včetně noční denně. 

 

Jak velká je fluktuace lidí ve vaší redakci? 

Není moc velká. Vybudovali jsme stabilní tým, gró se vytvořilo tak před třemi až čtyřmi 

lety. Pár lidí samozřejmě propluje redakcí, stážisté, studenti, částečné úvazky. 

 

Jakým způsobem plánujete směny? 

Jsem humánní. Máme dopředu na měsíc rozepsané služby. Na každého vyjde nějaká 

noční služba, nějaký víkend. Snažím se vycházet vstříc požadavkům, které jsou 

nezávazné.  

 

Mají redaktoři manuály, kterými se mají řídit, nebo jde spíše o nepsaná pravidla? 

Teď tu mám právě rozdělaný manuál, je to taková kuchařka, příručka, základní pravidla 

naší redakce. Měli jsme od začátku pravidla, naše práce byla jinak definovaná v roce 

2009 než dnes. Detailnější příručka se teprve chystá k vydání. Manuál CZP ale taky 

dává základní rámec a přehled. Tým je relativně stabilní, není potřeba pravidla nově  

a nově vysvětlovat. Jsou sepsaná pravidla, lehce zastaralá, budou nová. Kromě toho 

tedy máme Rukověť CZP.  

 

Čekají redaktoři při zpracování témat na jejich zpracování rozhlasovými 

redaktory? 

Směrodatná je pro nás agenda, která je určená pro vysílání Českého rozhlasu.  

Na odvysílání nečekáme. Jakmile je připravený příspěvek, projde všemi kontrolami, 



- 53 - 

které jsou potřeba, tak se ho chopíme my. Když se stane nenadálá událost, tak víme,  

že se tomu rozhlas bude věnovat, tak prvotní zprávu můžeme udělat sami. 

 

Jak hodnotíte spolupráci s klasickou směnou a kolosem CZP? 

V rámci integrovaného newsroomu tam sedí ti i ti. V ideálním světě spolu tito lidé 

mluví. Komunikace mezi jednotlivými redakcemi se přesunem do newsroomu zlepšila. 

Lidé se znají aspoň po obličejích, když ne po jménech. Jednání je tím vždycky jiné. 

Změnil se i přístup sporťáků tím, že měli šanci si ty služby zkusit. 

 

Je to podle vás výhodnější sedět v newsroomu? 

Jsme součástí týmu, což je lepší, než když si ostatní mysleli, že jsme divní lidé,  

kteří sedí tam někde vzadu.  

 

Navzdory integrovanému newsroomu se ale do něj ale nevejdou všichni weboví 

redaktoři. 

Jsou služby, kdy není možné, aby celá redakce, celá směna seděla v newsroomu.  

Z kapacitních důvodů tam není dost místa. Vždycky ale v newsroomu sedí editor, ten si 

nemůže dovolit tam nebýt. Komunikace přes redakční systém nebo telefon není až tak 

složitá, navíc sedíme na stejném patře. Samozřejmě, kdyby si mohli zavolat jen  

přes rameno, bylo by to rychlejší. 

 

Jakým způsobem jste organizačně ukotveni? 

Vznikli jsme pod divizí Český rozhlas Online, měli jsme metodické vedení  

od ředitelství zpravodajských stanic, tedy od Hanky Hikelové. Teď se to v podstatě 

otočilo, jsme pod CZP, ale metodicky nás vede Centrum nových médií. 

 

Jaké byly největší změny za těch pět let existence? 

V počátku jsme měli omezenější možnosti sahat do obsahu. Nebyli jsme vyloženě 

přepisovači jako v Newtonu, situace se ale vyvinula. Sahali jsme do toho minimálně. 

Teď už jsme schopni a žádá se to po nás do toho více hrábnout. Reportáž točená z ruky 

nepřináší tolik faktických informací a prostý přepis je spíš směšný a rozhodně ne 

ideální. K tomu přistupujeme jako k hlavnímu zdroji, ale je to zdroj, ne nedotknutelná 

modla, která se musí přenést tak, jak byla stvořená. 



- 54 - 

Jaká bude podle vás budoucnost webu? Je podle vás reálné, že rozhlasoví reportéři 

budou zpracovávat i články na web? 

Reálné to je, aby to reportéři zpracovávali na web. Funguje takhle víc médií. I když 

někdo je výborný v rozhlase a psaní mu nejde nebo naopak, ale měli bychom si 

uvědomit, že není už jen jedno médium. Samozřejmě že když vám lítají kolem hlavy 

kulky nebo přejíždíte mezi etapami Tour de France, tak na to asi nemáte čas. Ale třeba 

Honza Kaliba si zpracovával sám své projekty o Chilanech nebo fotbalových vesnicích, 

Hrbáček, Smatana i Sehnoutka psali i článek na web. Záleží na každém. Vím, že to 

nemůže být na sto procent, ale víc než na padesát by to mohlo být. 
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Příloha č. 13: Přepis rozhovoru s Jitkou Malou, v Českém rozhlase od roku 1993 

redaktorkou zpravodajské směny, směnařkou, redaktorkou zahraniční redakce  

a zahraniční koordinátorkou Centra zpravodajství 

 

Kdy jste nastoupila do zpravodajské směny a jaké bylo tehdy její složení? 

To bylo zhruba v 93. roce. Byl tam směnař, domácí maník, zahraniční maník a byla 

produkční, která nabírala telefonáty. Já tam vlastně byla navíc jako nějaký elév. Byly 

stálé party po třech. Ale domácí a zahraniční, to nebylo rozdělené nastálo, jen se 

vždycky domlouvali, kdo ten den píše domov a kdo zahraničí. Samozřejmě někteří 

dělali častěji to a někteří to. Vedle byla ta produkční, která nabírala telefony, stříhala  

a psala ohlášení. 

 

Jak moc jste přišli do styku se zvuky? 

Mnohem míň než teď. Většinou to sem chodilo po telefonu, což měla na starosti 

produkční. Původně psaly ohlášení rukou na papír, později měly sluchátka a psaly to  

do počítače. Nabíraly to na vysíláky, do kterých se nesmělo stříhat. My jsme stříhali 

třeba Hovory s Havlem. Ale z televize to neexistovalo, mejlem taky ne. Produkční to 

hlavně dělala. 

 

Tehdy údajně redaktoři směny velmi špatně nesli přechod ze střihu analogového 

na digitál, se kterým souviselo to, že častěji stříhali právě oni. 

Když to vezmu podle sebe, tak jsem částečně nerada opouštěla ty pásky, ale byla jsem  

z toho odvázaná, jak se to tu dělalo digitálně. Dřív, když jste chtěl vzít zvuk a zkrátit ho, 

tak jste ho musel z vysílacího pásku přetočit na tak zvaný hadr, tedy střihací pásek, 

sestříhat a běžet za technikem na nějaké péerko, aby vám ho zase nabral na ten vysílák. 

Když nám pak dali dva stroje, mezi kterými to šlo přehrát, tak to byla vysloveně 

revoluce. Nevzpomínám si na jediného člověka, kterému by to přišlo blbé. 

 

Ani častější styk se zvuky? 

Fakt si nevybavuju, že by na to někdo brblal. Možná to vadilo někomu 

konzervativnímu, ale asi jsem s nimi o tom nemluvila. 
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A jak jste vnímali přesun ze staré směny do nového newsroomu? 

No nebyli jsme z toho nadšení. Ale když nás sem posadili, tak jsme s tím nemohli nic 

dělat, tak jsme tu seděli.  

 

Tehdy byli redaktoři směny převážně zaměstnanci? Nebo to byli externisté  

jako například v minulém desetiletí? 

Zaměstnanci. Kdy tu začalo být víc externistů, to nevím, ani nevím, s čím by to mělo 

souviset. Ale určitě to bylo až tady v novém newsroomu. 

 

Jak bylo těžké se dostat do zpravodajské směny v době vašeho příchodu? 

Tehdy vznikla Alfa a spousta lidí z rádia najednou odešla, takže neměli lidi.  

Co posbírali po ulici nebo kdo koho přivedl, tak ty lidi vzali. Bleskurychle nás zaučili  

a kdo vypadal životaschopně, tak si ho nechali, ostatní vyhodili. Tenkrát ne, dneska je to 

těžší. Už není směna, že jo, staví to redakce. Tehdy bylo jedno, jestli mluvíte nebo ne. 

Dneska musíte, čím víc jazyků, tím líp. To byla doba… Nestahovalo se z televizí, 

internetu. 

 

Fluktuace lidí je teď větší, nebo menší? 

Výrazně větší, kolikrát ani nevím, kdo tu sedí. Tehdy byl kádr stálý a lidi tam byli léta. 

Moc lidí neodešlo. Beru to pocitově, nemám žádné statistiky. 

 

Byla tehdy zpravodajská směna chápána jako takový přestupní můstek  

do redakcí? 

Byla taková zásada, nevím, jestli se držela stoprocentně, ale víc než dneska: Kdo přišel 

do rádia, musel projít směnou, aby se naučil psát, zkracovat, základy. Možná se to dalo 

vysvětlovat tak, že je to odrazový můstek. Bylo jednodušší se dostat do redakce  

ze směny, když člověk uměl aspoň něco. 

 

Jak probíhalo vaše zaučování? 

To základní měsíc, pak jsem tam byla navíc v té směně. Byla jsem spíš do počtu, nutně 

mě nepotřebovali, seděla jsem u produkční, psala jsem zprávy. Když mi nějakou zprávu 

zařadili, tak jsem byla celá šťastná, koukala jsem se pak do archivu.  
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Někteří pamětníci říkali, že několik měsíců psali do koše. U vás to tak nebylo? 

Několik měsíců bych řekla. Slyšela jsem historky, jak drsný směnař Houštecký někomu 

zprávu napsanou z písárny roztrhal a řekl, že to má udělat znova. Mně se poměrně brzo 

stalo, že mi dvě zprávy za den odvysílali. Nebylo to, že by se jen psalo do koše, nebylo 

to organizované. Určitě často jste psal do koše, protože ti zkušenější maníci to napsali 

rychleji a lépe. Ale nebyl jste úplně odstřižený.  

 

Jaké jste používali agentury? 

Četku a Reutera.  

 

Toho máte, jestli se nepletu, teď nejen psaného, ale i zvukového. Odkdy? 

Když chvíli počkáte, tak to najdu… Únor 2013. Je to pro lidi tady i pro zahraniční 

zpravodaje. Pramenilo to z toho, že nás nutili krást zvuky ze serverů, což jsme úplně 

dělat nechtěli. Spočítalo se, že Reuter není zas tak drahý, a dali nám přístup.  

 

Využíváte to hodně? 

Využíváme to furt, jsme tam pořád. Dají se z toho udělat zprávy i proudy, jsou rychlí,  

je to výborné. Řekla bych, že se to využívá víc než televize, protože nejsme vázaní  

na reálném čase. Bez televizí bychom se obešli, ale bez Reutera ne. Máte čistý krásný 

zvuk s anglickým překladem, nikdo do toho nemluví.  

 

Jaké používáte další informační zdroje? 

Úplně všechno, co jsem schopná najít. Hledám po serverech a tak. Základ je Reuter  

a BBC.  

 

Jak přistupujete k ověřování informací? 

Dřív nebylo moc co ověřovat. Co dala Četka, bylo dané, stejně jako to od našich 

zpravodajů. Pokud to mají jen na BBC, tak je ozdrojujeme, pokud někdo neznámý,  

tak to radši nevysíláme. My odsud třeba volali tehdy do Hurghady, když tam umřela ta 

ženská s holčičkou, ve finále ten doktor nám ale řekl blbost, se později ukázalo. 

 

Jak se změnila náplň práce za těch dvacet let? 

Strašně přibyl objem práce. Máme komfortní práci se zvuky na počítači, ale pořád 

někam dáváme ty zvuky. Dřív se dávaly třeba jeden nebo dva zvuky do relace,  
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do nočních žádný. Úplně běžně se psaná zpráva opakovala. Teď je mnohem víc kanálů, 

pořád někde něco taháte nebo lovíte. Tehdy byly party po třech i na noc. Přišel jste  

v sedm večer, napsaly se přehledy a směnař to poskládal. Do dvojky přehledy, 0+3, 1+4 

se skládaly stejné zprávy, takže do půlnoci bylo hotovo a pak nebylo co dělat. Jeden šel 

domů, druhý šel spát, třetí hlídal. Když jsem se vrátila po mateřské v roce 2007, tak už 

se v noci nespalo. Byl tu už jen jeden zahraniční, jeden domácí a navíc už nebyli 

vzájemně zastupitelní. Tenkrát se to nedělilo tak úzkostlivě jako teď.  

 

Pamatujete, jak to bylo s kouřením? 

Pamatuju. Já se vždycky chodila zavírat vedle, abych to necítila, a směnař zuřil,  

protože jsem neslyšela, co mi říkal. To vymizelo ještě před přechodem do newsroomu. 

Bylo takové mezinařízení, že o tom rozhodují ti, kteří tam jsou. Takže když jsem začala 

směnařit, tak jsem to zakázala. Případně byla nějaká část nekuřácká a nějaká kuřácká.  

 

Ty odchody z nočních směn, když byla práce hotová, byly časté i tady v novém 

newsroomu? 

Tady už to moc nebylo. Dřív byly služby dvanáctky, tady už osmičky. Když se skončilo 

v sedm, tak se šlo chlastat, nebo někdo přišel, skočil si na dvě… Možná si někdo 

odbíhal, ale minimálně. Hankus si nosil lahvový kamarády. Ale že by se někdo válel 

ožralej pod stolem, tak to ne. Ozvěny se připravovaly večer, pak se tu spalo a ráno se šly 

stáčet, tak to se mohlo jít na dvě. 

 

Kdy skončil ten pětitýdenní Zázvorkův systém? 

Z logiky věci to skončilo s osmičkami. Jak se tady dál točily služby, to už ani nevím. 

Dělala to Zuzana Bančanská. Nikdo nelpěl na tom, kdo tu sedí, ale hlavně aby tu někdo 

byl. To takhle fungovalo vždycky. 

 

Jak teď plánujete v zahraniční redakci směny? 

Já je píšu pro koordinátory. Pro redaktory to generuje Iva. Dřív, když jsem dělala 

směnu, tak nás bylo pět nebo šest hlavních redaktorů. Ivana nám to dala s tím, kdo jak 

chce pracovat. Byl tam samozřejmě daný počet nočních, takže si člověk nemohl napsat 

samé ranní. A prohazovalo se pořadí, v jakém jsme to vyplňovali. Jednou jste psal 

první, pak druhý, pak třetí. Co zbylo, vyplnili externisti. Z hlediska pracovníkova 

komfortu to bylo naprosto geniální.  
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V jednom zápisu z porady vedení jsem našel, že se rušilo newsroomné,  

jakýsi poplatek pro zaměstnance směny. Tušíte, o co šlo? 

No… Bylo to 150 korun, ale nevím za co. Za ztížené pracovní podmínky myslím… 

Mimochodem bývaly příplatky i za domácí tisk třeba. 

 

Má zpravodajská směna podle vás budoucnost? 

Směna má určitě budoucnost. Dokonce bych ji posílila o směnaře, který by hlídal jen 

zprávy. Myslím, že tu zatraceně chybí, Neexistuje jeden člověk, který by měl nadhled 

nad zprávami. Editoři opakovaně něco neřeknou zprávaři. Zprávy jsou základ.  

Bez směny si to neumím představit. 
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Příloha č. 14: Přepis rozhovoru s Igorem Maňourem, v Československém/Českém 

rozhlase od roku 1992 (s přestávkou) redaktorem zpravodajské směny, směnařem, 

redaktorem zpravodajského webu, editorem zpravodajského webu a bývalým 

směnařem Rádia Alfa 

 

Když to vezmu postupně, vy jste začínal jako redaktor zpravodajské směny? 

Já jsem úplně začínal jako elév v ekonomické redakci, ale do té směny jsem přišel 

poměrně brzo, ještě ve staré budově na Vinohradské jsem byl. 

 

Vzpomenete si rok? 

Tak to bychom se museli podívat, protože já tyhle čísla moc nevím, to mohlo to být  

v roce 1993 nebo 94. Takhle. 

 

Dalo by se to odvodit podle toho, jestli ještě bylo Československo,  

nebo už Radiožurnál. 

Rozhodně to bylo Československo, to si pamatuju dobře. 

 

Tak tím pádem to musel být ještě rok 1992, protože v 93. začal Radiožurnál. 

Tak to je pravda. Byl jsem tam krátce před tím rozdělením. 

 

Takže jste začal jako redaktor a postupně jste se stal směnařem? 

Tak no. Mezitím jsem ještě odešel do Alfy na dva roky a pak teprve po návratu jsem  

po nějaké době začal dělat směnaře. 

 

Byl problém dostat se do směny, musel jste projít například nějakými testy? 

Ne.  Vůbec ne, tak to tenkrát nechodilo. Ani to přesně nevím. Někdo mě tam doporučil, 

mám pocit.  V té době se dalo dostat úplně kamkoliv, protože vznikala spousta nových 

médií. Novináři v podstatě nebyli a všichni je hledali. Tenkrát to pro náš byl ráj,  

protože člověk mohl jít opravdu kamkoliv. Nějaké výběrové řízení jako dneska? To 

vůbec. 

 

 

 



- 61 - 

Jaké bylo složení směny, když jste začínal? Byl tam jeden domácí a jeden 

zahraničář? 

Ne, byli tam dva domácí a dva zahraniční. A byli tam vlastně ze začátku i dva směnaři, 

protože jeden byl celostátní a druhý jenom pro tu Prahu. Seděli naproti sobě  

a v místnostech za nimi seděli redaktoři. 

 

Dostat se do směny tedy bylo relativně snadné, ale jak rychlý byl potom případný 

postup ze směny dál? 

No byli lidi, co to dokázali rychle. Člověk musel začít dělat ty ranní Ozvěny. Nevím, 

jestli se to tak v té době už jmenovalo. Vzpomínám si na Milana Řepku, který tam 

nastoupil v podstatě nějak podobně jako já a zatímco já zůstal ve směně, on se velmi 

rychle dostal do České televize a tam po chvíli moderoval nesledovanější  

a nejprestižnější politický pořad. Jako rozhodně to šlo. V té době to rozhodně šlo,  

ale člověk musel mít trochu ostřejší lokte nebo na to mít povahu, zkoušet sám sebe 

prosadit. 

 

Tehdy co se týče těch cyklů, pořád ještě fungoval ten legendární Zázvorkův 

systém? 

Ano. Ano. On byl dokonalý, na tom nebylo co měnit.  

 

Někteří lidé říkají, že byl skvělý, protože měl člověk plno volna, ale někteří zase 

tvrdí, že vzhledem k nočním byl náročný. 

To bych neřekl. Podle mě to bylo náročnější později, když se najelo na jiné systémy.  

Člověk měl hodně volna. Náročné to podle mě nebylo, aspoň z dnešního pohledu mi to 

připadá jednodušší. 

 

Znamenalo to, že ta parta byla víceméně pořád spolu. 

Ano.  Bylo to v podstatě na party. Mělo to něco do sebe, ale zas na druhou stranu chápu 

z pozice toho směnaře, že ti lidé byli až moc spolu. Řekl bych, že to mohlo mít vliv  

i na tu práci, že tam chyběla taková konkurence, která je dneska, že jo. Lidi věděli,  

že tady budou zase s tím a tím a že si vyjdou vstříc. Bylo to tam takové jako víc  

za větrem. 
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Mám třeba svědectví z 60. let, že si lidé vycházeli natolik vstříc, že ve finále  

na noční směně zůstal jediný člověk, že ostatní si šli lehnout nebo domů. Fungovalo 

to stejně? 

Jo, to v té době ještě taky fungovalo. Pokud se nic nedělo, což se nedělo prakticky nikdy 

v noci, tak tam zůstal kromě těch směnařů jeden redaktor, který psal přehled tisku.  

Ti ostatní tam byli, já nevím, třeba do té půlnoci nebo jedné, druhé hodiny ráno,  

než udělali všechny věci, co potřebovali na ráno, a pak šli buď spát, nebo šli domů. 

 

Ty směny se střídaly stejně jako v předchozích letech v sedm ráno a večer? 

Nevím, jestli to bylo přesně v sedm, ale byly to dvanáctky. 

 

Organizačně jste byli jako samostatná redakce? 

Směna byla zvlášť, jako byla redakce domácí a zahraniční. Takže byla směna,  

která měla vedoucího. To byl tenkrát Vlasta Hankus. 

 

Přesná náplň redaktora směny byla jaká? 

V podstatě zpracovával zprávy agenturního typu a případně teda nahrával zprávy  

z terénu od redaktorů, což v té době nebylo tak časté. Základ byl zpracování 

agenturního zpravodajství. 

 

Když jsme u toho agenturního zpravodajství, tehdy byl ještě dálnopis? 

To jsem tam ještě asi týden nebo čtrnáct dní zažil, dálnopis, možná i déle. Chodilo se 

tam, utrhl se kus papíru a s tím člověk šel do tak zvané písárny, kde seděla řada písařek, 

a člověk jim podle toho diktoval, jak chce, aby vypadala ta zpráva. To bylo dost takové 

bizarní. 

 

A potom teda? 

No a pak pokud ta zpráva byla v pořádku, tak jsem ji vzal a odevzdal ji směnaři.  

Ten měl obrovský stůl před sebou a tam měl desítky nastříhaných zpráv jednotlivých  

a z toho skládal každou hodinu zprávy. 

 

Já to myslel spíš tak, jak to bylo, když už nebyl dálnopis. 

Tak tam přišly počítače a dělalo se to samozřejmě všechno na počítači. Už to bylo 

podobné jako dneska. I Četka šla normálně přes počítač. Pak skončily písařky a redaktor 
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dělal všechno sám na počítači. Na diktování zpráv jsem si ani nestačil zvyknout,  

protože to bylo velmi krátce. 

 

Za zprávy tedy ručil zprávař. Kdo měl na starosti ostatní vysílání? 

Tenkrát nebyl žádný editor, dneska si to zpětně ani nedovedu představit, jak to vlastně 

fungovalo. Byl tam režisér vysílání, který v podstatě rozhodoval, co tam bude,  

plus co se naplánovalo na poradách, kam co zhruba dají, ale šlo to mimo směnu. Ta se 

starala jenom o zprávy. 

 

Redaktoři směny vzhledem k náplni práce předpokládám nemuseli mít dobrý hlas, 

aby chodili na mikrofon. Nebo už se to prolínalo? 

Tam to právě z tohoto pohledu bylo myslím těžší než dneska, dneska jde na mikrofon 

prakticky každý hned. Tenkrát to taky mohl zkusit kdekdo. Ale byli tam opravdu v té 

době zkušení profíci hlasoví, kteří na to dbali, a pokud to člověk neuměl, tak se ho to 

pokoušeli naučit, a pokud nezareagoval dobře, tak šel na školení a na mikrofon nešel.  

V tomhle směru to bylo těžší než dneska. 

 

Ale redaktoři směny to nepotřebovali umět. 

Pokud měli ambice dělat ty Ozvěny, což byla jediná taková věc, co se dalo ve směně 

dělat na mikrofon, tak jo. 

 

Ozvěny tedy četli normální redaktoři směny? 

Ano. Ozvěny byly rozdělené na dvě části, i když si tedy nejsem jistý, jestli už se to tak 

jmenovalo, to už si dost dobře nevzpomínám. Vysílaly se jen jedny v sedm hodin  

a předtáčely se. Zahraniční část dělali normálně zahraniční redaktoři, vzpomenu si, že to 

tenkrát byl David Šťáhlavský, spousta dalších, Petr Voldán, Martin Dorazín,  

a tu domácí část dělali právě většinou lidi ze směny. 

 

Takže zahraniční část erudovaný redaktor ze zahraniční redakce, domácí část 

redaktor z domácí směny. 

Ano, byla to autorská relace, takže si to i připravoval. Nebylo to tak, že by mu to někdo 

dodal a on to jen přečetl. Musel si i objednávat ty zvuky, které se musely třeba z regionů 

domlouvat dopředu. Byla to taková práce, která docela dávala smysl, a myslím, že to ti 

lidé dělali docela rádi. 
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Takže proto musel redaktor směny umět mluvit na mikrofon. 

Pokud chtěl dělat ty Ozvěny, tak jo. To byla taková možnost, jak se ukázat. Někdo to 

chtěl dělat, někdo ne. 

 

Byl tehdy taky takový tlak na aktuálnost jako dnes, kdy je alfou a omegou? 

Tenkrát to takové nebylo, už tím, že byly ty Ozvěny předtáčené. Nebylo to takové  

jako dneska, ale samozřejmě tam člověk nemohl dát úplně staré věci. Ale ten tlak 

zdaleka nebyl takový jako dneska. Ani náhodou. 

 

Kromě těch Ozvěn byly ostatní zprávy živě? 

Ostatní zprávy byly živě. V podstatě asi jenom ty ranní Ozvěny byly předtáčené.  

Ty večerní určitě ne a polední myslím taky ne. 

 

Pracovali jste s nějakými manuály nebo instrukcemi, jak ty věci dělat  

nebo nedělat? 

Nevzpomínám si. Řekl bych, že ne. Ale je možné, že jsem se na to jenom já vykašlal. 

 

Dřív byla zakázaná slova, která se nesměla používat. Jak to bylo v tom roce 93? 

Zakázaná slova ne, ale tenkrát na to přísně dbali ti směnaři, aby to bylo jazykově 

opravdu v pořádku. Měli na to čas a prostor. Opravdu to hlídali, aby se do zpráv 

nedostala žádná závadná slova. 

 

Měli jste nějakou zpětnou vazbu včetně například sankcí? Fungovalo to tehdy? 

No, já si nic takového nevybavuju teda. To by musel asi být velký průšvih, aby něco 

takového přišlo. Ti směnaři to opravdu vychytali. Nebylo to tak složité jako dneska. 

 

Takže zpětnou vazbou pro redaktora byl hlavně směnař. 

Ano, přesně tak. 

 

Vedoucí zpravodajské směny byl spíš takovým šéfem, který do toho moc 

nezasahoval? Spíš administrátor? 

Ano, spíš řešil organizační věci, než že by se staral o konkrétní zprávy. 
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Do Alfy jste šel tedy po dvou až třech letech v rozhlase? 

No tak asi. 

 

Tam jste dělal redaktora nebo směnaře? 

Tam jsem dělal směnaře. 

 

Co jsem slyšel, tak ten systém byl hodně podobný jako tady, až snad zkopírovaný. 

V podstatě ano. To byla asi největší chyba té Alfy, že nabrali lidi tady a dělali to  

v podstatě stejně. Akorát tam byly jingly navíc a mělo to modernější zvuk, ale dělalo  

se to v podstatě stejně. To byla ta základní chyba, dneska to vidím. Byla šance, aby to 

bylo úplně jiné, tenkrát to ale vedení nevyužilo. 

 

Vzpomenete si na nějakou větší změnu oproti Radiožurnálu na Alfě v tom, jak se 

dělaly zprávy? 

No, dělalo se to v míň lidech. Hlavní slyšitelná změna byly ty jingly, vypadalo  

to moderněji, to jo, ale bylo to velmi podobné, velmi podobný jazyk. Moc rozdílů tam 

nebylo, což byla chyba. 

 

Když říkáte, že v míň lidech, tak i přímo v té směně? 

I v té směně, ale hlavně okolo. Nebylo tam to obrovské zázemí tady toho rádia. Těch 

redaktorů tam bylo jen několik a museli jsme si s tím vystačit. 

 

Ve směně byl tedy podobný model se dvěma redaktory domácími a zahraničními? 

Myslím, že to bylo po jednom. Plus tam byla holka u telefonu, která nabírala zvuky  

v podstatě. 

 

Potom jste se tedy vrátil do rozhlasu jako směnař? 

Ne, ještě jako redaktor a po krátké době jsem začal dělat směnaře. To bylo zřejmě 

někdy ke konci 90. let. 

 

Potom směnař skončil. 

To bylo až potom později. Až tady v novém newsroomu. Směnař byl ještě poměrně 

dlouho, než si Alex Pícha prosadil jeho konec. On měl pocit, že se dubluje pozice 

směnaře a editora a že by si za zprávy měl ručit zprávař, že je to tak všude po světě.  
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A prosadil si to. Prosadil si to přes značný odpor nejenom lidí ve směně, ale i některých 

dalších. Ostatně Hanka Hikelová chtěla ještě poměrně nedávno směnaře zase zavést. 

Kdyby tenkrát uspěla v souboji s Duhanem, tak tady byl znova směnař na zprávy. 

 

Směnařské pravomoci tedy v podstatě převzal zprávař. 

Ano, ze směnaře se stal editor v podstatě. On jako mohl nebo měl dohlížet na zprávaře, 

ale na to už nebyl čas, jen zkoukl relaci, zda tam má, co tam mělo být. Ale detailně 

prohlížet každou zprávu, to se prostě nedalo. 

 

Někde jsem četl, že byla ve směně velká bouře ohledně toho, že lidi měli začít 

pracovat s Daletem a se zvuky. Že to bylo velké téma. 

Mám pocit, že to teda přišlo celkem bez problémů tohle. Nevybavuju si žádné protesty 

proti tomu, bylo to logické, že se tomu lidi rychle přizpůsobili. Já si nevzpomínám  

na žádné velké rebelie. Rozhodně ne. 

 

Změnilo to hodně tu práci ve směně? 

Jo, změnilo samozřejmě. Ono je to snazší než manipulovat s těmi pásky a vystřihovat 

tam kousíčky. To bylo v podstatě taky takové řemeslo, to člověk viděl, jak tam ten 

člověk s těmi sluchátky na velkých kotoučích vystřihuje jednotlivé kousky, slepuje to 

páskou a ruce mu kmitají strašnou rychlostí. 

 

Ale to nedělali redaktoři směny, nebo ano? 

To si dělali většinou redaktoři sami, když si skládali nějaký příspěvek, ale redaktoři 

směny to samozřejmě taky museli umět, protože tam nahrávali ty věci a museli z toho 

vystříhávat spoustu věcí, protože ten redaktor to udělal nahrubo a člověk to musel přece 

jenom vyčistit. 

 

Takže už tehdy redaktor směny nejen že zpracovával agentury, ale také pracoval  

i s pásky?  

Ano, ano to agenturní zpravodajství byl základ, ale pracoval s pásky samozřejmě. 

 

Jaký měly technologické změny vliv na práci ve směně?  

Obrovský, zásadní samozřejmě. Všechno se zrychlilo, zjednodušilo. A neřekl bych,  

že by to lidi přijímali nějak špatně. Myslím, že si na to všichni velmi rychle zvykli, 
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protože viděli, že je to krok dopředu. Je teda možné, že si dneska vybavuju už samé 

lepší věci, že jsem ty horší zapomněl nebo se mi nevybavují. Ale nevidím v tom nějaký 

problém tady v tom. 

 

Jaké jste měli kromě ČTK agentury? 

Reuters, to byly vždycky tyhle dvě. Plus samozřejmě se sledovalo CNN v televizi,  

už v té staré směně. Vždycky tam byl redaktor, který uměl okamžitě rovnou z té CNN 

překládat a souběžně psát zprávu. Aspoň jeden z těch zahraničních byl natolik schopný, 

že v podstatě simultánně z toho psal zprávu. 

 

Kolik jich tam bylo těch televizi? 

No jedna. 

 

Dneska se dá leccos zjistit nebo i ověřit na internetu. Pracovalo se tedy v 90. letech 

víc s encyklopediemi a knihami, nebo se prostě věřilo agenturám? 

Věřilo se agenturám a redaktorům. Encyklopedii jsem tam neviděl nikdy. 

 

Když se můžete se svými zkušenostmi kouknout do budoucna, má zpravodajská 

směna budoucnost, nebo bude postupem času všechno dělat zprávař? 

No určitě jo, ten zprávař nemůže dělat všechno. Pokud to rádio bude pořád 

zpravodajské, tak pořád tam bude muset nějaká směna být. To záleží na tom,  

kam dneska ten Radiožurnál asi chtějí opravdu dotlačit, že bude zpravodajství ubývat, 

pak je to možné. Ale pokud ho tam chtějí aspoň v současném rozměru udržet, tak je to 

jediná cesta, směna tam musí být. Zprávař musí mít někoho k ruce, nemůže si všechno 

dělat sám. 
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Příloha č. 15: Přepis rozhovoru s Pavlínou Nečáskovou, v Českém rozhlase od roku 

2010 redaktorkou zpravodajské směny a příložnicí 

 

Na místo zahraniční redaktorky zpravodajské směny jste se dostala ze skupiny 

elévů. Učili jste se tam i rozhlasové zpravodajství? 

Za mě, když jsem tam byla, se tam zpravodajství vůbec neřešilo. Člověk se učil mluvit, 

stříhat a občas byla taková teoretická přednáška, která se týkala spíš reportáží  

nebo rozhlasových her. Zpravodajství se za mě, to znamená zhruba před pěti lety, vůbec 

neřešilo. 

 

Jak často to bylo? 

Bylo to na samotném člověku, jak se snažil. Tam není nic povinného. Rok jsem tam 

byla zapsaná, ale vůbec nijak jsem se tam nepodílela, protože jsem to nestíhala  

s předchozí prací. Pak jsem se do toho pustila a zase jsem byla mnohem aktivnější  

než ostatní. Nikdo nikoho netrestal za to, že nepřišel. Šance dostat se k nějaké práci 

závisela na tom, jak často se tam objevujete. Čím častěji vás tam ti lidé viděli, tak vám 

dávali za úkol různé ankety pro Prahu nebo další stanice. Povinného na tom ale nebylo 

nic. Když jsem se pak dostala do takové vybrané skupiny asi pěti lidí, tak jsem chodila  

i na soukromé hlasové hodiny. To pak samozřejmě bylo povinné chodit, protože lektor 

chodil jen kvůli mně. To bylo jednou týdně. Jinak bylo všechno skupinové, jen tohle 

bylo individuální. Mají svoje prostory, kde pořád někdo je, takže tam můžete trávit celé 

dny.  

 

Jaký byl přínos pro zpravodajskou směnu, zpravodajskou činnost? 

Určitě se musí zohlednit to, že když jsem začala točit ty ankety a rozhovory, tak to byla 

moje první práce s mikrofonem. To bylo fajn. A střih, že se člověk učil stříhat. Byť tady 

se používá Dalet, tam se používal Soundforge. V tom střihu určitě přínos byl.  

Tak rychle bych se do toho pak nedostala, když jsem sem pak nastoupila.  

 

Jak bylo rychlé zapracování tady ve směně? 

Měsíc jsem se asi zaučovala a pak samozřejmě zapracování v rámci systému. V elévech 

ale není žádný stres, tam vám nikdo ani pořádně nevyčiní. Všichni jsou staršího věku  

a brali nás jako svoje dětičky. I když vám je třicet, tak vám říkají „děti“. Až tady se 
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poprvé setkáte s tím, že na vás někdo zvýší hlas nebo je na vás ostřejší. Na elévech vás 

pohladí po ruce a řeknou, že příště to musíte střihnout líp, abyste tam neměl lupanec.  

 

Měsíc jste sem do směny teda chodila dvakrát, třikrát v týdnu? 

No, dvakrát, třikrát v týdnu. Chodila jsem sem hlavně na noční se učit za kamarádem 

Ondrou Himmerem, chodila jsem na všechny jeho směny. A ještě jsem dělala test! 

Málokdo tu dělal vstupní test. Já a Tea Parkanová jsme za Jirky Hoška dělaly vstupní 

test. Po měsíci zaučování Jirka rozhodl, že si nás prověří, tak jsme psaly pár 

vědomostních otázek, pak jsme musely psát z Reuteru nějaké zprávy a sestříhat nějaký 

zvuk a předabovat ho. Jirka si to pak zkontroloval a rozhodl, kdo dřív z nás bude mít 

směnu. Tea ji měla dřív než já. To ale prý dělal v historii jen Jirka Hošek.  

 

Co bylo nejsložitější v začátcích ve zpravodajské směně? 

Stres a zorientovat se v tom.  
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Příloha č. 16: Přepis rozhovoru s Pavlem Novákem, v Československém/Českém 

rozhlase od roku 1989 (s přestávkou) redaktorem stanice E+M, redaktorem 

zahraniční redakce, zahraničním zpravodajem ve Varšavě a Bruselu, vedoucím 

zahraniční redakce, zahraničním koordinátorem Centra zpravodajství  

a příložníkem 

 

Jakým způsobem nabíráte lidi na pozici zahraničního redaktora zpravodajské 

směny? 

Když bereme člověka úplně z venku, tzv. z ulice, a děláme konkurs, tak ten konkurs byl 

takový, že kandidáti byli čtyři předvybraní podle životopisů. Ti pak dostali za úkol 

přepsat zprávu ČTK v češtině, přepsat delší zprávu z Reutera v angličtině na čtyři řádky 

a potom z Reutera přepsat fleš, krátkou rychlou zprávu na jeden až dva řádky  

co nejrychleji. Pak jsme tu měli připravený dialog s moderátorem, ten si měli přečíst  

a interpretovat ho. Plus jsme se ptali na různé geografické, geopolitické otázky:  

Kde sídlí Evropský parlament, kdo je dnešní prezident Íránu a další podobné věci. To 

byl takový konkurs do zaměstnaneckého poměru. Vybírali jsme v lednu, od února 

nastoupil. Pokud třeba vybíráme člověka na dohodu o provedení práce, na dohodu  

o provedení pracovní činnosti, sáhneme do elévů. To je takový předvýběr, který za nás 

udělá oddělení elévů, ve kterém se připravují studenti. Ty jenom zkoušíme tím, že je 

necháme v iNewsu přepisovat zprávy a vidíme, jestli jsou toho schopní nebo ne. Tam 

ani příliš nezkoumáme erudici v zahraniční politice, protože to se projeví, pokud netuší, 

kdo co je, nezná souvislosti, tak se to projeví po jednom, dvou dnech na té službě.  

 

Kolik lidí se protočí na zahraniční službě? 

Přibližně deset lidí. 

 

Dělají i něco jiného? 

Dělají RSM, přehledy tisku, toho, co se píše na webech, balíčky, soutěže, ale jen někteří 

z nich. Je tam skupina, která tohle nedělá. Zaměstnanci vytvářejí i něco mimo. Někteří  

z nich dělají příložníky na Plusu nebo na Radiožurnálu. 
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Je chození na mikrofon podmínkou? 

Hm. Nemusejí umět mluvit živě s moderátorem, ale alespoň sestavit krátkou zprávu  

a namluvit jí, to ano. Nemůžou mít řečovou vadu, špatnou intonaci. Ne všichni jsou 

schopní vést dialog s moderátorem. 

 

Jak vybíráte adepty na pozici koordinátora? 

To musejí být zkušení lidí z redakce s autoritou, aby dokázali nejen příložníkovi a zetku 

rozdělit práci, ale musejí jednat i se zpravodaji, což jsou bezesporu osobnosti a musí  

na ně mít někdo autoritu. Musí mít přehled o tom, co se děje, rozhodnout o důležitosti 

událostí. Kontrolují to i formálně, formulačně, jestli je to vyvážené. 

 

Na základě pohovorů jste vybírali i před deseti, dvanácti lety? 

Taky jsme dělali výběr, taky šlo o znalosti ze zahraniční problematiky, ale nebyl takový 

důraz na formulace, nemuseli lidé nic psát. Rozhodně nemuseli umět tolik mluvit. 

Nemohli ráčkovat a mít sykavky, ale stanice tehdy nechtěli, aby tihle lidé vytvářeli 

zprávy ze studia. Na to důraz nebyl. 

 

Pomohlo to, že lidé ze směny přešli do redakcí? 

Asi to pomohlo tomu, že víc víme o tom, co děláme. Nestane se, že by redaktor tady 

vytvořil nějakou zprávu, a zároveň to psala směna. Dřív se to stávalo. Na něčem jsme 

pracovali a pak nám řekli redaktoři směny, že už to mají hotové a někomu k tomu  

i zavolali. Teď je k tomu dobrý koordinátor, který rozdělí úkoly. Odstranila se tím 

duplicita a možné zmatky. 
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Příloha č. 17: Přepis rozhovoru s Tomášem Pancířem, v Českém rozhlase od roku 

2009 vedoucím domácí redakce, moderátorem a ředitelem Centra zpravodajství 

 

Jak chápete důležitost zpravodajské směny? 

Z mého pohledu je klíčová zpravodajská směna, protože díky nejrůznějším 

technologiím, díky dostupnosti zpráv, ať už přes servery, zpravodajské televize,  

přes Twitter, sociální sítě a tak dále, tak spousta práce se dá udělat přímo v tom 

newsroomu a vlastně newsroom, to je ta první reakce a to je to nejdůležitější proto, 

abychom mohli splnit tu teoretickou poučku, že rádio je nejrychlejším médiem. Ten 

newsroom je klíčový v tom, že připravuje ty první verze u spousty věcí a z toho 

newsroomu přichází první reakce. To je jedna rovina a druhá rovina je čistě pragmatická 

z hlediska efektivity, protože samozřejmě peníze na zpravodajství nejsou, nejsou 

neomezené a spoustu zpráv a informací můžeme zpracovat přímo z newsroomu a není  

k tomu potřeba to, co tady bylo dříve, že všude jsme měli reportéra s mikrofonem.  

Já jsem přesvědčen, že to není úplně potřeba a že u řady věcí ten newsroom, respektive 

lidi tady z baráku můžou ty lidi zpracovat velmi dobře, a tím pádem ušetříme nejen 

peníze, ale i lidskou práci a můžeme opravdu se věnovat něčemu sofistikovanějšímu, 

něčemu, kde přidaná hodnota bude větší. 

 

Když jste narazil na sociální sítě, je nějaký manuál, jak se s nimi má zacházet? 

Pokud jde o aktivní stránku, tak na to máme guideliny a to je kapitola sama pro sebe, 

všechno je to ve vývoji, všichni se to učíme a budeme muset ještě chvíli s tím žít. Pokud 

jde o to pasivní, tak sociální sítě jsou informační zdroj, jeden z informačních zdrojů a je 

potřeba k tomu tak přistupovat, to znamená, že to může být velmi dobrý signál toho,  

že se něco děje, ale je potřeba důsledně ty zprávy ověřovat a samozřejmě teprve potom  

s tím pracovat dál. Takže tohle je v podstatě taková ta základní zásada, my jsme  

v domácí a zahraniční redakci udělali okruh zdrojů a povinně na těch počítačích směny 

by měli mít otevřený twitterový účet, když se teď bavíme o Twitteru, s namapovanými 

základními zdroji, které by měli projíždět, měli by na to koukat a měli by to využívat.  

 

Jak se zatím osvědčil projekt Centra zpravodajství? 

To je těžká otázka. Zaprvé si myslím, že je brzo na bilancování, byť to funguje rok  

a čtvrt, ale v tom loňském roce to sedalo, pořád to ještě sedá a nějakou dobu to sedat 

bude. Ten systém není v tuhle chvíli dotažený. A není dotažený vlastně o to zásadní,  
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to znamená o plánování, naceňování a o konkrétní analýzu toho, co vlastně vyrobíme, 

kolikrát kde to bylo odvysílané, jestli nám nepadají příspěvky pod stůl. Zkrátka tyhle 

nástroje, které můžou ukazovat na efektivitu a hlavně můžou pomáhat tomu, aby celý 

ten systém byl efektivnější. Teď je to polovičaté, a když to přeženu, tak editora 

Radiožurnálu nebo kterékoliv jiné stanice vlastně vůbec nemusí zajímat, jaké máme 

náklady s něčím, co přineseme. To znamená, že čistě do důsledku dovedeno, tak když si 

teď Radiožurnál vymyslí, že chce reportéra v Austrálii, který tam bude měsíc sledovat 

pátrání po troskách toho letadla, pokud tam někde jsou, tak nikoho na té stanici vůbec 

nemusí zajímat, že to jsou astronomické náklady, které musíme zaplatit. Vlastně tímto 

způsobem se k tomu můžou lehkomyslně stavět. A když ho tam pošleme a oni z toho 

nebudou nic vysílat, tak nejsou nástroje, které by tomu úplně zabránily a které by tohle 

úplně odhalily. S tím souvisí i nějaké dlouhodobé plánování, vlastně celý ten systém by 

měl být takový, že ty stanice nejdříve řeknou, co vlastně chtějí, jaká je ta objednávka,  

co budou vysílat dejme tomu v dalším roce, což by se mělo odehrát teoreticky v prvním 

kvartálu, prakticky možná v prvním pololetí, ale rozhodně by se to mělo odehrát. Potom 

přijde nacenění a vlastně odpověď, jestli vůbec jsme schopni jako Centrum 

zpravodajství tohle dodat, případně, co to znamená, jestli posílení redakce, ubránění 

redakce a tak dále, do toho má přijít vyjednávání o rozpočtu a potom přijde potvrzení, 

že to tak bude, případně seškrtání těch původních plánů, ale tohle všechno by mělo být 

jasné řekněme do listopadu předešlého roku a podle toho bychom potom v lednu měli 

jet. Tohle se zatím neuskutečnilo, teď máme harmonogram, že pro rok 2015 na to 

najíždíme a jsme v té první fázi, kdy do konce června by mělo být jasné zadání ze stanic 

a potom o prázdninách bychom měli pracovat na tom protinávrhu, respektive na tom,  

co to znamená a kolik by to stálo. Takže já věřím, že pro rok 2015 tohle v podstatě 

budeme mít včetně toho nástroje, který zjistí, kolik třeba příspěvků spadne pod stůl  

a opravdu ty stanice neodvysílají. A i proto hodnotit to je podle mě brzo. Když 

přejdeme speciálně k tomu newsroomuu, tak by bylo férové vzít ty benefity nebo ta 

očekávání, které byly v té koncepci, a jít jedno po druhém. Těch důvodů, proč to takhle 

vznikalo, bylo víc. Od celkového systému a snahy změnit uvažování a rozbourat 

izolovanost jednotlivých stanic a opravdu zajistit větší koordinovanost mezi těmi 

stanicemi, což si myslím, že se nám úplně pořád nepovedlo, byť samozřejmě ty centra  

k tomu přispěly. A třeba tento proces plánovaný na rok 2015 si myslím, že tomu 

prospěje.  Takže to je jedna věc, která je jakoby nad Centrem zpravodajství. Když se 

budeme bavit o zpravodajství jako takovém, tak samozřejmě snahou byla efektivita,  
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to znamená odbourat to, že budeme mít více redaktorů, kteří budou dělat víceméně to 

samé, což si myslím, že se nám do značné míry daří, byť pořád jsou nějaké excesy,  

ale to se nám povedlo myslím. Druhá věc byla posílení toho newsroomu, což zaprvé  

v tom směru, že tam sedí víc lidí i z těch redakcí, ale to, co já považuju za ještě 

důležitější, že jsou tam editoři jednotlivých redakcí respektive ti koordinátoři, což já si 

myslím, že byla velká slabina toho předešlého systému, že vlastně spousta věcí nebyla 

koordinovaná, že spousta věcí jela živelně a dokonce to vrcholilo tím, že se vysílaly 

příspěvky, které nikdo předtím nezkontroloval a všichni je slyšeli až z toho éteru. To ten 

nový systém tomuhle brání. Je tam koordinátor, který by měl dávat pozor na tu svou 

redakci a vlastně pořád má šanci se tomu věnovat a to si myslím, že se nám povedlo 

principiálně. Druhá věc je samozřejmě personální obsazení některých těch postů, 

speciálně když se ohlédnu zpátky v tom loňském roce, tak určitě u některých redakcí se 

na těch pozicích střídali lidé, které to nevykonávali úplně tak, jak to bylo 

vymodelované. Takže já myslím, že je to krok k lepšímu, který přináší efekt, na druhou 

stranu třeba z hlediska personálního obsazení, tak si myslím, že se ještě dá v tomhle 

pracovat a že to ještě není ideál. Ale zase tomu newsroomu to pomáhá a k tomu vlastně 

pozice hlavního editora, který vlastně taky, narovinu, mám leckdy výhrady k tomu,  

a taky si myslím, že to teprve spěje k tomu ideálnímu modelu, ale to, že to má jasnou 

hlavu v každém momentu, která by měla řídit ten newsroom, to je podle mě systémově 

správné. Já myslím, že částečně se to osvědčuje, mohlo by se to podle mě osvědčovat 

ještě víc, ale to je záležitost fakt toho, aby ty lidé v těch rolích fakt fungovali. To,  

co tomu systému do jisté míry ze začátku brání, to je i ta protiváha. Vlastně celé je to 

postavené na dialogu a na rozdělení moci, když to tak řeknu, mezi toho výrobce, mezi 

Centrum zpravodajství a mezi toho vysílatele. Celé to vede k tomu, že by tam měla být 

dvojí editorská kontrola a tohle jsou podle mého přesvědčení správné věci pro médium 

veřejné služby, byť samozřejmě to nese nějaké náklady, ale já si myslím, že to je prostě 

správné. Tohle aby se všichni naučili, aby si všichni uvědomili, co kdo má vlastně řešit, 

jakým způsobem spolu mají komunikovat, že kooperují a že spolu nebojují, to se pořád 

podle mě učí všichni. A další věc, mělo by to fungovat ke všem stanicím Českého 

rozhlasu. Myslím, že to jakž takž funguje k Radiožurnálu, někde to začíná fungovat 

směrem k Plusu, ale směrem k dalším stanicím si myslím, že to nefunguje. Takže to je 

taky slabina tohoto systému, ale on je to i do jisté míry začarovaný kruh, protože já si 

myslím, že řada těch stanic nemá úplně vyjasněné, jak to zpravodajství má vypadat  

a co vlastně tam chtějí vysílat. Tím pádem nemají sladěné fungování editorů, někde 
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vlastně ty editory ani nemají, třeba na Dvojce, a to je prostě začarovaný kruh,  

ve kterém jsme, ale tohle nejde zlomit během chvíle nebo během jednoho roku, takže já 

to beru, že někde jsme, má to k dokonalosti daleko, ale pořád si myslím, že ty pozitivní 

efekty v tom jsou. Pak je ještě další, třeba sjednocení technického vybavení redaktorů, 

to se netýká tolik toho newsroomu, ale na druhou stranu taky, ty počítače by měly být 

stejně vybavené a třeba už na to, aby chodili hrubáče z terénu, což je další věc, já si 

myslím, že v řadě případů z toho terénu mají chodit hrubáče a mají se zpracovat přímo  

v tom newsroomu, že to může být efektivní, tak tohle zase částečně funguje, částečně 

ne, aby ty reportéři byli schopní to z toho terénu poslat. Takže to je další oblast. 

Poslední věc, která je podle mě strašně důležitá, to je práce s lidmi, což má dvě roviny.  

Zaprvé nějaký kariérní řád, vůbec nastavení postupů v rámci toho Centra zpravodajství 

a druhá věc, která jde ruku v ruce, je vzdělávání, tréninky, workshopy, opravdu to,  

aby ti lidi se zlepšovali. A v tomhle jsme se teoreticky posunuli, protože máme v rukou 

Rukověť Centra zpravodajství, popsaný kariérní řád, máme tam teoreticky to, co ti lidi 

mají umět, ale fakt je, že za ten rok a čtvrt jsme se k praktickému naplňování nedostali. 

To, abychom měli opravdu vzdělávací plány pro jednotlivé pozice a fakt s tím 

cílevědomě a systémově pracovali, tak tak daleko nejsme. Je to jeden z úkolů pro letošní 

rok. Chceme toto zastřešit do něčeho, čemu říkáme Akademie rozhlasové žurnalistiky, 

ale opravdu teď je to zase nafázované, vzniká na to projektový tým, část je zmapovat 

vůbec potřeby, včetně toho, že teď vedoucí redakcí mají za úkol od všech zjistit, jaké 

jednotliví redaktoři cítí potřeby, v čem by se chtěli zlepšovat, jaké školení by uvítali. 

Samozřejmě potom to budeme chtít zobecnit, dát tomu nějaká pravidla a rozjet to 

ideálně od začátku školního roku v první etapě a potom pokračovat dál. Takže v tomhle 

já cítím velký dluh, ale zase si myslím, že to začíná být nastartované. 

 

To poslední, o čem jste mluvil, to myslíte i pro stávající redaktory? 

Pro stávající i budoucí. To má dvě roviny. Jedna věc je, že si myslím, že musíme 

systematicky pracovat s lidmi, které tady máme, a druhá věc je, že si máme vychovávat 

lidi, kteří sem budou přicházet. Pořád ta jednoduchost, s jakou se člověk může dostat 

tady do vysílání Českého rozhlasu, mně přijde až přílišná. 

 

Jakým způsobem se člověk dostane do té směny? Přes redakce? 

Je to přes redakce. 
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A ty mají autonomii v tom, koho si vlastně vyberou? 

Zodpovědnost za svou část směny má vedoucí příslušné redakce, to znamená, že je  

na něm, kdo tam bude. 

 

Chápete směnu do jisté míry jako přípravku pro ty redakce? 

Myslím si, že až na výjimky je zdravé, aby každý, kdo se dostane do terénu a kdo potom 

bude stoupat dál, si tu práci ve směně vyzkoušel.  Myslím, že je to obrovská škola,  

a měla by to být škola a vrátí se to potom zpátky i v té další práci. 

 

Ve směně kromě hlavního editora jsou koordinátoři za domácí redakci, regiony, 

zahraničí, sport. Domácí má dva redaktory, zahraniční dva… 

Domácí má dva, ale jeden by měl dělat primárně regiony. V tomhle je spojený domov  

s regiony. A ještě jedna věc, my tam máme příložníka, což je myslím důležitá pozice.  

Je to, však vy to vysvětlíte. To znamená, že za domácí je tam redaktor, který je tam 

nonstop, a je tam příložník, což jsou dvě směny, takže je tam řekněme v tom širokém 

prime timu od brzkého rána do večera. V regionech je tam jen ten redaktor, takže když 

to vezmeme ale dohromady, tak přes den tam jsou vlastně tři lidi za domov plus 

regiony. U zahraničí je to 1 plus 1, což znamená redaktor směny a příložník. U sportu je 

to specifické a samozřejmě ta sportovní redakce žije trošičku jiným životem. Možná  

na to ještě šáhneme, protože uznávám, že třeba práce koordinátora od půl deváté ráno 

může vyvolávat otázky, jestli ten člověk tady má být, dovedu si představit, že třeba část 

té služby bude vykonávat vedoucí té redakce, proto tam zase narážíme na objem hodin, 

já říkám člověkohodin na těch pozicích, což má nějaké náklady, takže o tom se určitě 

budeme ještě bavit o fungování sportovní redakce v tomhle, ale v principu koordinátor  

a samozřejmě nějaký redaktor ze sportu by tam měl být. A potom ještě jedna důležitá 

věc, kterou tady máme tendenci zanedbávat a je to chyba a musí se to změnit, a to je 

webová redakce, která teď sedí také v tom centrálním newsroomu. Myslím si, že je to 

hrozně dobře a že je potřeba začít ten web brát jako přirozenou součást a ne jako něco, 

na co zapomínáme. Pokud jde o ten web, tak tam na úrovni koordinátora těch 

jednotlivých redakcí je editor zpravodajského webu, který tam sedí a který má k ruce 

podle denní doby x redaktorů. 
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Uvažujete o rozšíření směny o nějakou extra pozici nebo naopak zeštíhlení? 

Tohle je těžko říct, protože samozřejmě musíme vycházet z požadavků těch stanic tak, 

jak budou. A samozřejmě budeme vycházet z rozpočtových možností, tohle se nedá 

úplně říct. Já bych nechtěl v newsroomu škrtat, protože já si myslím, že tak, jak je 

obsazený, je to dobré, a myslím, že na ten newsroom spíš bude padat víc práce,  

než aby ta práce ubývala. Ale jestli je reálné rozšíření, to uvidíme. My samozřejmě 

narážíme i na prostorové problémy, protože tam víc místa není. 

 

Napadá mě třeba ekonomický redaktor. 

Mně by se líbilo, aby v tom newsroomu sedělo daleko víc lidí a aby s nějakou další 

logikou tam součástí té směny se stali další lidi. Viz kulturní redakce, která nám sedí 

úplně někde jinde a teď od 1. 4. máme i editora kultury a ten by logicky tam měl také 

sedět. Nesedí, protože pro něj nemáme místo. Pokud jde o ekonomiku, logicky by do té 

směny patřil člověk, který dělá mandatorní rubriky, jako burzovní zpravodajství 

 a tak dále, my teď nemáme, kam ho tam posadit. Takže proto není. Určitě kdo by tam 

měl být, jsou lidi, kteří dělají aktuální publicistiku, kteří nám aktuálně sedí zase jinde. 

Ale my jsme na maximu 29 pozic v tom newsroomu a nejsme schopní tohle vyřešit dál. 

Takže to je záležitost na další léta, ale tímto směrem bych chtěl, aby newsroom se 

rozšiřoval. 

 

Napadly mě posty, které nemají až takové využití, třeba rešeršista. A nevšimnul 

jsem si, že by někdo kromě zpravodajského webu využíval korektora. 

To je pravda, ale oboje ten smysl do budoucna má a je to otázka toho, aby se to všichni 

naučili využívat. Když začnu tím rešeršistou, myslím si, že může fakt hrozně moc 

pomoct a je to asi o vyříkání si podoby těch rešerší tak, aby to vyhovovalo. K řadě témat 

ale můžou redaktorům ti rešeršisti výrazně pomoct a ten model, to, co jsem říkal  

na začátku, že z toho newsroomu se dá dělat spousta věcí a je to velmi efektivní cesta, 

jak to udělat, tak tam jsem hodně mířil třeba na příložníky a na kontext, na dovyprávění 

záležitostí, které mají zaznít a které zazní třeba na té tiskovce nebo na místě té události. 

A zase si myslím, že tomu to rešeršní oddělení může hodně pomoct a může v podstatě 

prospět. A myslím, že je dobře, když ten rešeršista slyší, co se děje a je schopný rovnou 

na to zareagovat. Zrovna rešeršistu bych nechtěl z newsroomu stěhovat. Pokud jde  

o jazykového korektora, tam to souvisí s kapacitou toho korektora, já myslím, že i věci, 

které jdou do vysílání, speciálně klíčové věci, tak by nějakou jazykovou redakcí měly 
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projít. Myslím si, že médium veřejné služby má být nositelem kvalitní spisovné češtiny 

a v tomhle směru přítomnost jazykového korektora v newsroomu může pomoct. 

 

Když se kouknu na vývoj v soukromých rozhlasových stanicích, tam si zprávař 

dělá víceméně vše. Tohle není vývoj, který by hrozil v budoucnu? 

Já doufám, že ne. Myslím, že to je vývoj, který v médiu veřejné služby není na místě.  

Já tomu samozřejmě rozumím, koneckonců x let jsem strávil v rádiích, kde tenhle 

model byl. Upřímně řečeno pokud to rádio vysílá dvouminutovou zpravodajskou relaci 

jednou za hodinu, tak samozřejmě že ten zprávař to stihne, to je bez debaty.  

Ale Radiožurnál, nebo Plusko, tyhle zásadní zpravodajsko-publicistické stanice 

Českého rozhlasu musí mít tu laťku úplně jinde. Vidím v tom jednu z jejích výhod.  

Ten zprávař, ať bude sebelepší, tak nedokáže newsroom nahradit. Na druhou stranu  

ale zase když se podíváme komplexně, tak třeba v regionálních stanicích takhle ten 

model je. To je podle mě v pořádku. Není cesta, že malé newsroomy typu toho,  

co máme tady na Vinohradech, budeme mít v dalších deseti městech ČR, to je nesmysl, 

zároveň je ale nesmysl tohle bourat a omezovat. 

 

Vrátím se k akademii rozhlasové žurnalistiky. Znamená to, že byste chtěl 

centralizovat výchovu lidí pro rozhlas? 

Chtěl bych tomu dát řád a vychovávat lidi pro potřeby Českého rozhlasu.  

 

Nahradit letitou skupinu elévů? 

Myslím, že se to může doplňovat, to není vyloženě konkurence pro elévy. Na druhou 

stranu tvůrčí skupina elévů nefunguje primárně pro zpravodajství a nepřipraví toho 

člověka dostatečně, to je jedna věc. Chtěl bych, aby to bylo řízenější a víc propojené  

s Centrem zpravodajství. Druhá věc je, že chci nastavit systém vzdělávání i stávajících 

redaktorů a teď ve spoustě směrů. V technickém, odborném, právním, ekonomickém. 

Myslím, že jsme médium veřejné služby, měl by se tady očekávat nějaký přesah, mně 

by se strašně líbilo mít tady třeba diskusní kroužky, psychologický, sociologický, mít tu 

lidi, který se věnují proměnám společnosti, novým technologiím a vůbec si o tom 

povídat, protože ono se to zpátky v práci novináře vrátí tohle uvažování. Ale to je 

nějaká ambice, není to úplně ten základ. Ale ta akademie by měla myslím zastřešit  

i tohle. Říkal jste centralizovat, já to slovo centralizace nemám úplně rád, protože tady 

fakt nejde o to, aby všichni podstoupili to samé, to v žádném případě, ale na druhou 
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stranu myslím si, že to musí mít nějaký systém, musí to mít nějaká pravidla a celé by to 

mělo směřovat k tomu, aby se vychovávali lepší lidi na ty pozice, kde ty lidi chceme mít 

a kde ty lidi chtějí být. Takže v tom širším měřítku v tom podle mě je i příprava  

na pozici vedoucího redakce, ono to taky má něco specifického. Na editorskou činnost  

a tyhle záležitosti, což tady upřímně řečeno není. 

 

Jak hodnotíte fluktuaci lidí ve směně? 

Z mého pohledu ta fluktuace byla větší nebo je větší v poslední době, což si nemyslím, 

že je dobře obecně do budoucna. Na druhou stranu ale v rámci těch změn si myslím,  

že to byla logická záležitost a že pokud to bylo takhle jednorázově, že to není až tak 

velký problém. Do budoucna bych určitě chtěl, aby ta fluktuace nebyla tak velká a to 

souvisí s tím, co jsem říkal, s tou možností, aby ty lidi postupovali dál, aby tady prostě 

byla nějaká perspektiva v rámci Českého rozhlasu. Na druhé straně z logiky věci,  

že práce toho redaktora směny je řekněme první stupínek v té hiearchii, tak to,  

že někomu dáme šanci a ten člověk se nechytne nebo nevydrží ten dril a to všechno,  

co ta práce obnáší a odejde, to asi tam bude vždy větší, než třeba u reportérů  

nebo řekněme seniorských reportérů, nebo editorů, byť paradoxně největší fluktuace  

za poslední rok a čtvrt byla na pozici hlavního editora. 

 

Jaký to mělo důvod? 

Tady nebyli v rámci Českého rozhlasu lidé, kteří by byli připraveni na tu pozici.  

My jsme to museli řešit tím, že jsme vzali lidi z venku, ale posadit někoho zvenčí,  

byť se zkušeností ze zpravodajských serverů nebo novin i televize, a nechat ho řídit v tu 

chvíli operativní zpravodajství Českého rozhlasu není tak jednoduché. Na to jsme 

naráželi. Tím, jak Centrum zpravodajství vznikalo, že vlastně editorské pozice nikde 

nekončily, tak my až na jednu výjimku jsme nemohli na tenhle post použít nikoho  

ze stávajících editorů Radiožurnálu, kde ta podobnost je největší, ale zase nechtěli jsme 

zasahovat do struktury Radiožurnálu, která shodou okolností v tu chvíli také bobtnala, 

to znamená, že i tam byla větší potřeba. Takže sehnat na tuto pozici člověka zvenčí je 

obtížné a ve chvíli, kdy my jsme sháněli osmdesát procent těch lidí, o to větší problém 

to byl. Navíc v době toho přechodu, té změny, nemá cenu si nalhávat, že to bylo 

idylické prostředí, to vůbec nebylo, bylo naopak velmi brutální a to tomu ještě více 

přitížilo. Takže to jsou ty důvody. Já bych chtěl, aby tímhle vším, s čím startujeme,  
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aby se zpravodajství Českého rozhlasu za těch x let později nedostalo do situace,  

kdy nemá lidi na tyhle pozice zevnitř. 

 

Je nebo bylo by dobře, aby lidi ze směny zároveň zkoušeli jiné pozice, aby tam bylo 

větší propojení? 

Myslím si, že ti lidi by měli vidět tu práci v terénu, to znamená, že by minimálně měli 

absolvovat kolečko, vyrazit do toho terénu, vidět, co to obnáší, vidět, jak vypadá 

přenosové auto, co ten člověk z toho může, co nemůže. Vidět při práci člověka,  

který zpracovává nějakou aktuální událost, tohle stoprocentně. Úplné zapojení a úplná 

rovnováha, která je ve sportu, já si myslím není úplně reálná v těch dalších redakcích  

a do důsledku vzato si myslím, že není ani úplně žádoucí. Už kvůli tomu kariérnímu 

řádu. Myslím, že jsou to nějaké stupínky a že člověk by si měl vyzkoušet tu směnu,  

pak by měl pokračovat dál, ale teď se bavíme o práci toho redaktora směny. Třeba  

u příložníka, tam si myslím, že to dobře je. A to si řekněme je ten další stupínek a ta 

provázanost může být. Ale zase je to hodně individuální záležitost a já považuji  

za důležité respektovat i to, co vyhovuje tomu člověku, protože ne každý je takový,  

že ho láká být v terénu, ne každý je natolik asertivní, že chce ty informace rovnou lovit, 

ne každý je takový, že chce vstupovat živě do toho vysílání. Je spousta lidí, kteří naopak 

velmi rádi si to připraví v tom newsroomu nebo pracují odtud, ale ten adrenalin a ta 

akce v tom terénu se vším, co to přináší, pro ně nejsou tak atraktivní. Myslím si, že je 

nesmysl ty lidi do toho lámat a nutit je. Tohle bych respektoval. S tím, že sportovní 

redakce je v tomto jiná. Jiná je i v tom, že tam je potřeba strašně moc lidí paralelně,  

aby do toho vysílání vstupovali, to znamená, že není v podstatě vyhnutí a zároveň tohle 

je nárazová záležitost. Pokud je kolo extraligy, tak potřebujeme na sedmi stadionech 

sedm lidí paralelně, pokud se hraje jeden nebo dva zápasy fotbalové ligy, potřebujeme 

devět lidí a ty prostě musíme na stadionech mít a musí vstupovat. Tohle třeba  

v domácím zpravodajství s výjimkou extrémních situací typu povodní se nestane, 

protože ten počet událostí, ze kterých vstupujeme, je relativně malý, takže v tomhle ta 

sportovní redakce určitě bude jiná a tam si myslím, že ta provázanost bude větší.  

Na druhé straně nejsem úplně přesvědčený, že člověk typu Aleše Procházky, když to 

vezmu do důsledku, to znamená excelentní komentátor, jehož síla je právě v tomhle,  

že zrovna tenhle člověk by měl sedět právě na zpravodajské směně. Myslím si, že ne. 

Takže i tam si myslím, že výjimky jsou. 
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Hlasová dispozice je v tuto chvíli plusem nebo už se stává vyžadovanou součástí 

dovedností? 

V tuhle chvíli je bohužel plusem, ale musí se co nejdřív dostat do toho, že to bude 

standard. Do budoucna je nemyslitelné, aby ve zpravodajství Českého rozhlasu dělali 

lidi, kteří nemůžou na mikrofon. To je nesmysl. 

 

Dříve bylo zvykem se střídat v pravidelných cyklech. Je možný návrat k tomuto 

modelu? 

My se snažíme u hlavních editorů, aby denní služby měly týdenní kontinuitu a stejně by 

se mi to líbilo u koordinátorů. U domova, zahraničí a regionů by se mi tohle líbilo, sport 

je samozřejmě výjimka. Ale naráží to na praktické záležitosti tak, aby ty rozpisy do sebe 

zapadly a u té zpravodajské směny, tam je to samozřejmě ještě komplikovanější.  

A třeba kde to je neřešitelné, to jsou noční editoři. Je samozřejmě nesmysl, aby tady 

někdo dostával sedm nočních dvanáctek za sebou, to nejde vydržet a k ničemu to 

nevede. Takže ta kontinuita je samozřejmě výhodou, protože ten člověk ví v tom týdnu, 

co se děje, je schopný to udržet, pracovat s tím, ale narážím na praktické možnosti. To, 

k čemu snad se blížíme a přiblížíme, to jsou ale i tak pevné turnusy těch služeb,  

to znamená opravdu nějaká šablona, kde máme osoby A, B, C, D, E, a dosadíme  

do toho konkrétní lidi, takhle se ten rozpis vygeneruje, všichni si dopředu můžou 

spočítat, kdy ty služby mají, a ve chvíli, kdy si to potřebují prohodit, tak si to prohazují 

mezi sebou. Tohle je model, ke kterému bychom se chtěli dostat. 

 

Kterých pozic by se týkal? 

Editorů a řekněme třeba redaktorů směny, v domácí a zahraniční redakci.  

U koordinátorů, tam je jedna služba dvanáctihodinová, tam by se mi líbilo pondělí  

až pátek, respektive pondělí až neděle jeden člověk. Ale když vezmeme domácí směnu, 

kde vlastně včetně regionální směny obsazujeme pět služeb denně, mně by se líbilo ten 

systém do toho zavést, ale zatím k tomu nemáme ty podmínky, protože tam jsou ty 

přesahy, že někdo do toho dělá ještě něco dalšího a tak dále. Tyto záležitosti musíme 

vycizelovat, aby to bylo jednodušší. Ještě jsem úplně zapomněl na jednu věc, 

hodnocení. Jedna věc je, jak ten systém je vymyšlený, a druhá věc samozřejmě je,  

do jaké míry funguje v tuhle chvíli. Takže jsem si vědom toho, že ta praxe má k tomu 

ideálu daleko, ale to neznamená, že bych se toho ideálu chtěl vzdávat. 
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Jak často se právě na základě hodnocení redaktorů směny sahá k postihům  

či odměnám? 

Relativně málo. To je další velká výzva, která je před námi, a to je dotáhnout hodnotící 

systém a systém zpětné vazby. My jsme tím už strávili docela dost času vymýšlením  

a ještě docela dost času tím určitě strávíme, protože je potřeba, aby to bylo udržitelné, 

aby to nebylo náročný a zároveň aby to bylo pokud možno objektivní, aby hodnotitelé 

měli sladěná kritéria a tak dále. Mým snem v tomto směru je, že budeme schopni  

od těch lidí, kteří k tomu mají nejblíž, to znamená od editorů, koordinátorů a tak dále, 

dostávat průběžně zpětnou vazbu, že budeme mít zachycený pozitivní věci i negativní 

věci a samozřejmě že to potom nějakým způsobem zhodnotíme. Teď nejde o to, 

abychom dávali okamžitě pokuty, já pořád ten finanční zásah a tu pokutu beru jako něco 

mimořádného, to, že není vyplacená nějaká část variabilní složky, beru jako mimořádný 

zásah v mimořádných případech, ale spíš bych chtěl, abychom si o těch věcech povídali, 

aby tam byla nějaká zpětná vazba, aby ten člověk, když tu chybu udělá, aby se to 

dozvěděl. Zároveň co bych chtěl ještě více, aby člověk, když udělá něco dobře, aby se 

dozvěděl tu pochvalu a měl ten dobrý pocit a samozřejmě abychom byli schopni 

mimořádné výkony mimořádně ohodnotit, to znamená, aby ta odměna přišla. Byť si 

nemyslím, že odměny mají být plošné. 
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Příloha č. 18: Přepis rozhovoru s Miroslavem Panuškou, 

v Československém/Českém rozhlase od roku 1977 (s přestávkou) redaktorem 

zpravodajské směny, směnařem, editorem a redaktorem zpravodajského webu  

a bývalým směnařem Rádia Alfa 

 

Kdy jste začal ve zpravodajské směně? 

Nebudeme počítat ten půl rok elévství v karlínském rádiu, takže jsem nastoupil  

jako elév ve zpravodajské směně v roce 77. Automaticky mě vzhledem k řečové vadě 

přeřadili urychleně z mikrofonu k psaní zpráv. Už jsem žádné přijímací řízení nedělal. 

 

Jak probíhalo zaučování? 

Minimálně půlroku jsem nebyl puštěný k samostatné práci. Drtivá většina zpráv byla 

cvičně, protože zprávy měly omezenou časovou kapacitu, to, co se do nich dostávalo,  

to důležité i v uvozovkách důležité psali zkušenější redaktoři. 

 

Složení směny bylo tehdy jaké? 

Byli dva směnaři a čtyři redaktoři – dva a dva, navíc slovenský redaktor. Na začátku to 

bylo po dvou, když jsem odcházel, byl jeden domácí a jeden zahraniční. Skončil jsem  

v 93., když jsem šel na Alfu. Jednička byl zkušenější, dvojka se spíš zaučovala. Některé 

dvojice byly zastupitelné, jedna ku jedné, dva redaktoři, kteří mohli oba pracovat 

samostatně. 

 

Jak moc se obměňovaly jednotlivé party? 

Málo, protože každá parta měla přece jen odlišný způsob práce, hostování v době 

nemocí a dovolených přinášelo občas organizační potíže. Někteří směnaři byli zvyklí  

na pravidelný přísun zpráv, jiní to chtěli po kupě. Party byly stálé. I obecně byl soubor 

hodně ustálený. Jestliže docházelo k příchodům a odchodům, tak ano, ale byly to 

epizodní postavy. Pamatuju si spíš směnařské stálice, které to dělaly dvacet let. 

 

Museli jste pravidelně absolvovat nějaká školení? 

Fůra politických školení, to bylo časté. Ideologická nalejvárna. Práce se to netýkalo, 

žurnalistiky. Přibližně každý měsíc to mohlo být. 
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Jak to bylo s cenzurou?  

Autocenzura fungovala, ale ani jí moc nebylo třeba, protože zpravodajství vycházelo  

z jediného státního zdroje, ČTK. Texty zpráv ČTK se v podstatě jen upravovaly  

do mluvené podoby. Bývala tam ještě jedna paní, která překládala z TASSu, její překlad 

byl také ideologicky čistý. Zahraniční redaktoři používali agenturu Reuter v podstatě 

pouze jako podpůrnou agenturu, aby věděli, o co jde. Do zpráv se to dostávalo 

minimálně. Už zdroj byl tedy cenzurovaný, takže následná cenzura nebyla zapotřebí. 

Buď byla zdrojem agentura ČTK, nebo příspěvek kolegy reportéra, ten už byl 

autocenzurovaný samotným autorem. 

 

Měla zpravodajská směna co do činění i s inspektory vysílání? 

To byly dámy a pánové, kteří seděli přímo na vysílání v režii. Měli ten kouzelný 

knoflík, který mohli zmáčknout, kdyby se něco začalo říkat, co není ideologicky 

správné. To se netýkalo zpráv, jen živého proudového vysílání. 

 

Pocítil jste tlak na členství v komunistické straně, případně i StB? 

Velký tlak. Ve straně byly ze směny tak tři čtvrtiny lidí, mezi polovinou a třemi 

čtvrtinami. Já jsem byl v KSČ, protože jsem chtěl dostudovat školu, studoval jsem  

při práci Fakultu žurnalistiky, bylo mi lehce naznačeno, že pokud nebudu v KSČ, tak mi 

nedovolí tu školu dodělat. Estébáci za mnou byli až doma s přemlouváním  

ke spolupráci. Z toho jsem se naštěstí vyvlíknul s poukazem na svou nedisciplinovanost. 

To bylo v 80. letech. 

 

Bylo členství výhodou? 

Bez členství v KSČ nebyla šance postoupit na žádné byť sebemenší vedoucí místo. 

Mezi směnaři byli bezpartijní, ale vlastně většinou to byli vyhození komunisti. 

Osmašedesátníci. Bez jejich erudice by směna zhynula na nekvalitě. Výš se ale neměli 

šanci dostat, post směnaře pro ně byl profesně konečná. 

 

Věděl jste o některých kolezích, že spolupracovali s bezpečností? 

Nevěděl. Jenom jsem to předpokládal u většiny. V práci jsem se o politice bavil asi tak 

maximálně se třemi lidmi, kterým jsem věřil. 
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Jak to tehdy fungovalo s brigádami nebo sběrem? 

Tyhle mimopracovní aktivity vedení vyžadovalo.  

 

Jak jste vnímal atmosféru ve zpravodajské směně? 

Vlastně to tam bylo paradoxně přátelské, i když jednotliví lidé vůči sobě měli 

podezření, že by toho druhého mohli poškodit, poslat ho do kopru. Z mého pohledu to 

byla taková mladistvá bezstarostná doba, i když z hlediska jiných občanů tehdejšího 

státu to bylo hnusný. Já přišel v osmnácti, byli tu fajn chytří lidé, já jsem si nepřipouštěl, 

že tihle fajn chytří lidé by mohli být takové svině. Bylo to velké vystřízlivění.  

Když jsem studoval tu nejtěžší střední školu v Praze, fakultu žurnalistiky, tak jsme 

vždycky jezdili na zámek Roztěž na týdenní soustředění po zimním semestru. Můj 

kamarád tam po konzumaci alkoholu spal v parku pod stromem. Když jsme to s jedním 

kolegou ze směny zjistili, přiběhli jsme k němu, začali ho okopávat a řvát: „Vrátil se 

osmatřicátej, koukej vstávat ty svině komunistická!“ Jak jsem se po listopadu dozvěděl, 

agenty StB byli kopající i okopávaný. Ale ve směně bylo veselo. Na nočních službách 

docházelo i k nevázaným bujarým večírkům, kde se konzumoval alkohol, a v pozdních 

nočních hodinách dokonce i k sexuálnímu styku mezi spoluzaměstnanci. 

 

Chodili jste i domů ze směny? 

Ano.  

 

Agenturními zdroji byly ČTK, TASS a Reuters? 

Ještě AFP. 

 

Pracovali jste ve směně také se zvukovými materiály? 

Zvukových materiálů bylo minimum. Byl tam jeden nahrávací přístroj, samozřejmě 

magnetofonový. Na něj jsme natáčeli krátké monology zahraničních zpravodajů  

a domácích reportérů. Zvukové zprávy tvořily drtivou menšinu v relaci. 

 

Byla nějaká zakázaná slova v tehdejší době? 

Už si nepamatuju, ale je to možné. Slova, která by mohla vyvolávat nějakou asociaci 

svobody a tak dále, se nemohla používat. 
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Měli jste i nějaké konkrétní psané instrukce, manuály? 

Nepamatuju si, že bych četl nějaký souborný manuál. Na začátku bylo jakési školení, 

jak psát zprávy, to absolvoval každý. Pak se ten elév naučil psát zprávy jako jeho 

zkušenější kolega. 

 

Jak probíhal listopad 89 ve zpravodajské směně? Bylo možné informovat 

pravdivě, nebo to bylo zabetonované? 

Bylo to hodně zabetonované, protože v té době byl systém jednoho zdroje. V prvních 

dnech to zpravodajství ČTK bylo ještě korigované vedením rozhlasu, že se od dálnopisů 

do zpravodajské směny nedostalo všechno. Informace o tehdejší napjaté vnitropolitické 

informaci přicházely do směny v jednoznačném znění: „Takhle to odvysílejte, už tam 

nic nepřipisujte, nic tam neměňte.“ Vzepřít si nikdo netroufnul v prvních dnech,  

až po pár dnech začalo do zpravodajství pronikat to, co se opravdu dělo. 

 

Největší změny po 89. roce byly podle vás jaké? 

Zvládnutí toho obrovského nárůstu informací. Množství informací, které musel člověk 

zpracovat a říct, co je a co není důležité. O čem vysílat a co může jít pod stůl, protože je 

to nedůležité nebo nezajímavé. Rozdíl oproti předcházející době byl ten, že filtrů těch 

informací bylo málo. Bylo to náročnější, zatímco před 89. během jedné zpravodajské 

směny se člověk dostal ke 12 událostem, po 89. roce jich bylo 120. 

 

Kolik lidí odešlo ze směny politických důvodů? 

Během pár měsíců tři čtvrtiny. Nebo ne? Nebo to bylo až s rozpadem federace? To se 

mi slejvá, ano. Byla taková vlna odchodů… Navíc už nejsem schopen identifikovat, 

kolik odchodů bylo z politických důvodů, tehdy ještě samopolitických důvodů, protože 

ještě nikdo nikoho nevyhazoval, a kolik bylo věkových. Nedokážu to ukotvit přesně  

na měsíce. 

 

Jak to bylo ve zpravodajské směně s blížícím se koncem Československa? 

Někteří lidé ze zpravodajské směny byli zaměstnanci Československého rozhlasu  

a někteří Českého rozhlasu. Federalizace byla možným strašákem, že půjde o roztřídění, 

kdo bude a kdo nebude dál v rozhlase pracovat. Rozdělilo se to na bojsy a nebojsy.  

Kdo se báli, předem podepsali novou smlouvu s Českým rozhlasem. Tím přešli  

do služeb nového rádia. Ti, kdož se nebáli, zůstali do 31. prosince zaměstnanci 
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Československého rozhlasu. U drtivé většiny těchto nebojsů bylo jejich sil potřeba  

i nadále, takže jsme v lednu podepsali nové smlouvy antidatované k 1. 1. a dostali jsme 

k tomu i odchodné z Československého rozhlasu, protože podnik zanikl. I bojsové  

ale zůstali ve směně. 

 

Pak jste, jestli se nepletu, odešel do Rádia Alfa. Jak fungovala zpravodajská směna 

tam? 

Drtivou většinou tam přišli lidé z rozhlasu, tak to bylo podobné. Ovšem nebyl to ten 

ansámbl zbytečně zaměstnaných. Pro komerční stanici byli dva lidé na zpravodajství. 

Dva redaktoři, z nichž jeden měl školený hlas. Jeden byl zároveň hlasatelem. Možná 

jsme začínali ve třech. Vzhledem ke 24hodinovému vysílání ten cyklus byl Zázvorkův, 

ale maximálně tam byli zároveň tři lidé. Zprávy každou hodinu. Stanice měla ambici 

vyrovnat se Radiožurnálu. Převzít i jedničku na poli proudového rádia. 

 

Měnil se systém s Novou Alfou? 

Asi ano, ale to si nepamatuju. Pamatuju si, že se začal měnit charakter zpráv. Snaha mít 

seriózní zpravodajství na komerční stanici, tak pod známkou Nové Alfy to byl příklon  

k bulvarizaci. 

 

Vrátil jste se za jakých okolností? 

Já byl první editor v Českém rozhlase. Zhruba v letech 95, 96. Tehdy Alex Pícha hodně 

hltal zkušenosti ze Západu, tak zjistil, že se tam vyskytuje pozice editor. Vypsal 

výběrové řízení, že tu funkci zřídí. Pak jsem přišel a dostal za úkol se měsíc jen 

rozkoukávat a pak říct, co editor bude dělat.  

 

A co dělal? 

Co nejvíc to bylo sestavování proudového vysílání. U zpráv jen letmá kontrola, na to  

v jednom nebyl čas, aby člověk dělal podrobnou editaci. 

 

Pracovní dobu jste měl jakou? 

Ze začátku jsem tady byl sám, takže klasická pracovní doba. Pak jsme se střídali  

v takovém dvojtaktu, abychom pokryli od brzkého rána až do večera. Aby byla příprava 

následujícího dne. Původně to bylo třeba od osmi do čtyř nebo od sedmi do tří, od devíti 

do pěti, nebylo to přesně určené. 
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Pamatujete na vznik pozice příložníka? 

To je hodně nové, kdy začal chodit redaktor z redakcí do směny. Nejdřív to bylo 

nekoordinované, protože tu nebyl editor. Připravoval zprávy podle vlastního výběru, 

nekoordinovaně. Přinesl z vlastního oboru zprávu. Nikdo jiný nerozhodoval o tom,  

co má udělat, že má sehnat respondenta. Vnášel do zpravodajství zprávy ze svého 

oboru. 

 

Ke konci směnaře vlastně z vašeho pohledu došlo proč? 

Bára Tachecí se rozhodla, že je to zbytečný článek, že zprávaři jsou dostatečně 

inteligentní, že to zmáknou sami, že lze takto zredukovat, teda zefektivnit směnu, aby to 

nebyl takový moloch, aby tam nebylo tolik lidí. Historie zřejmě spíš dává za pravdu,  

že to bylo zbrklé, protože dnes na velké zpravodajské stanici neexistuje směnař,  

ale existují tam dva editoři, z nichž jeden se stará najmě o hlavní zpravodajské relace. 

 

Ještě předtím byli členové zpravodajské směny přeřazeni do jednotlivých redakcí. 

Jak na to vzpomínáte? 

Myslím, že to rozčlenění zpravodajské směny do jednotlivých redakcí bylo správně, 

protože přispělo k univerzalitě všech lidí. Z nich jsou v drtivé většině normální novináři, 

kteří umějí psát i jiný žánr než jen zprávu, protože sedět ve směně a psát jen zprávy,  

to opravdu není plnohodnotný žurnalista. 

 

Někteří ale stejně seděli a sedí převážně ve směně. 

Samozřejmě. Byli to členové domácí nebo zahraniční redakce, ale drtivá náplň jejich 

práce bylo pokrytí služeb ve směně. 

 

Postupem času došlo také k rozbití těch pětitýdenních cyklů dvanáctihodinových 

služeb. 

Bylo to nezbytné, protože s novou dobou a obrovským nárůstem množství informací 

dělat dvanáctihodinovky je sebevražedné. Z ryze fyzických důvodů to bylo potřeba 

rozdělit na osmihodinové služby. 
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Souviselo to také s přechodem do nového newsroomu, o kterém jsem slyšel,  

že nebyl přijímán zrovna dobře. Bylo to tak? 

Někteří to přijímali se strachem, další s nostalgií, někteří s nadšením, někteří s mírným 

těšením. Záleželo na mentalitě a věku jednotlivých osob. Ti s obavami, nechutí, s bázní, 

že ten další nápor nové techniky, a tím pádem opět většího množství informací, které se 

na ně povalí, nezvládnou, také odcházeli. Já ten vývoj bral jako obrovské ulehčení, 

protože od papíru, dálnopisu a psacího stroje a průklepového papíru a propisovačky,  

se kterou se opravovaly překlepy, když se došlo k počítači a možnosti napsat zprávu  

bez překlepu a v mžiku ji vytisknout a zkopírovat, člověk měl stále víc a víc času  

na přemýšlení o tom, co je v té zprávě důležité. A taky ji snad i líp napsal. 

 

Jak se dostával na scénu Internet? 

To mám pocit, že postupovalo pomalu a minimálně. Přísun informací se pořád děl spíš  

z tradičních tiskových agentur, než z nového média, z nových zpravodajských serverů. 

 

Kdy jste končil jako editor? 

Nevím, asi před deseti lety. Já odcházel z Radiožurnálu jako přebytečný směnař,  

z editora jsem se pak stal směnařem. Alex usoudil, že už jsem starý a že bych to 

neustíhal. 

 

Jak hodnotíte fluktuaci ve zpravodajské směně v 90. letech a v prvním desetiletí 

nového tisíciletí? 

Byla podstatně větší než dříve. Směna byl takový přípravný tábor, protože ambice 

mladých lidí byla spíš být reportérem a zpravodajem než článkem ve směně. Někdo to 

podceňoval a psal rutinně s nadějí, že se na něj usměje štěstí a že to v jiné žurnalistické 

profesi bude moct zkusit a zazáří tam. Někdo to naopak bral tak, že napsáním 

kvalitních, až brilantních zpráv na sebe upozorní tak, že mu tu šanci dělat zajímavější 

práci zpravodaje nebo reportéra někdo nabídne, příslušný nadřízený samozřejmě. 

Myslím, že redaktoři z jiných redakcí neměli přehlíživý vztah k zaměstnancům  

ve směně. 

 

Jak probíhala zpětná vazba ve směně? 

Když jsem přišel, tak zpravodajská směna měla dvoučlenné vedení: vedoucí a zástupce. 

Od nich taky přicházela zpětná vazba, nakolik je moje práce z jejich pohledu kvalitní. 
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Kontrolory a kritiky byli zaučující redaktor, směnaři a vedení směny. Později se  

to umenšilo o vedení, hlavními kritiky zůstávali směnaři. „Tohle je blbý“, „tohle ti 

nevezmu, běž to přepsat.“  

 

Jak často? 

Jak komu. 
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Příloha č. 19: Přepis rozhovoru s Václavem Pešičkou, v Českém rozhlase od roku 

2003 (s přestávkou) sportovním redaktorem zpravodajské směny, redaktorem 

Rádia Česko, editorem Rádia Česko a editorem Centra zpravodajství 

 

Vy jste byl u zrodu Rádia Česko, ale víte také, jakým způsobem to funguje  

na Radiožurnálu. Když to porovnáte, dá se provoz na Rádiu Česko nazvat 

zpravodajskou směnou? 

Tak na Česku to bylo tak, že zpravodajství vesměs přebíralo z centrální nabídky,  

kterou vlastně Žurnál v té sobě vybudovával. Teď ji dělá Centrum zpravodajství,  

ale naplnění toho publicistického obsahu bylo čistě směnné. To znamená, že když to 

vezmu od začátku dne, tak ranní vysílání se připravovalo den předem, připravovali ho 

redaktor s editorem, dvě a půl hodiny vysílání připravovali ve dvou. Sami si objednávali 

hosty, protože produkční tady v tom ještě nefungovala. Rešeršovali témata, psali 

podklady. Denně vyšlo na člověka třeba pět až šest témat, která měl zpracovat. Ten 

směnný provoz probíhal úplně klasicky tak, že odpoledne byli tihle dva, ráno to odbavil 

redaktor s editorem, kteří se na tom podíleli, psali tisky, aktualizovali připravená témata, 

dodávali případně nová témata, když něco vyběhlo, ale už víceméně to ranní vysílání 

bylo jenom formou odbavení. To odpolední vysílání, ten odpolední tříhodinový blok se 

připravoval taky klasicky směnným provozem, tam byl editor a dva redaktoři, ti ráno 

přišli na poradu, většinou v půl deváté, tam se rozhodla témata, do dvanácti hodin se 

objednali hosté, sháněla se témata, psaly se zase podklady pro moderátory. Ti už pak jen 

přišli a upravili si to. Takže takhle probíhal ten redakční systém v určitém koloběhu. 

Bylo hodně rozhovorů, protože na reportáže nebyli na Česku lidi, používaly se 

maximálně ty z toho centrálního výrobníku Radiožurnálu. Ten směnný provoz tedy 

tímto způsobem plynul, byly tam fakticky na den tři směny. Jedna, která odbavila ranní 

vysílání, druhá, která připravovala odpolední a odbavila ho, a třetí, která připravovala 

ranní vysílání na druhý den. 

 

Dal byste to dohromady i časově? Odkdy dokdy trvaly ty směny? 

Hm. Tak ta ranní směna chodila na šestou, protože se vysílalo od osmi, tak aby tady 

byla dvě hodiny před vysíláním. Vysílání končilo v jedenáct dopoledne, takže pak ještě 

zpracovala nějaké věci a ve dvanáct odcházela. Takže to byla šestihodinová směna. 

Moderátoři už odcházeli většinou po té jedenácté, ale redaktor a editor ještě plnili 

takové ty obvyklé povinnosti, že napsali zápis, případně nastříhali ty věci z dopoledne, 



- 92 - 

aby se na ně dalo odpoledne reagovat. Ta denní směna vysílala odpoledne od jedné  

do čtyř a probíhalo to tak, že opravdu chodili tak na tu osmou, aby v půl deváté byli 

připraveni na tu poradu, a skončili v ty čtyři. A ta odpolední směna byla naplánovaná  

od jedné do devíti. Ve dvě byla porada, kde se rozhodovalo, co bude podle deníku 

plánovat, co se má druhý den dít. Pak to začali shánět. Samozřejmě se to ještě 

updatovalo podle toho, co se v průběhu dne a večera stalo. Ta večerní směna byla hodně 

závislá na tom, co se ten den dělo a jak se to podařilo sehnat. Někdy člověk mohl jít  

v osm večer domů, protože měl hotovo a nepředpokládalo se, že by se něco dělo.  

Ale byly i dny, kdy jsme prostě šli domů v jedenáct, protože nikdo jiný to za vás přes 

noc připravit nemohl, když to nebylo hotové. 

 

Když se přesuneme ke zprávám, z té radiožurnálové nabídky si to skládal sám 

zprávař?  

Hm, zprávař byla u nás jediná osoba, editor mu to jenom editoval, když ty zprávy slyšel, 

nekontroloval je dopředu. Pro zprávaře to bylo těžké, protože jsme se snažili odlišit  

od Žurnálu, takže ty zprávy byly delší, takže on musel ty jednotlivé zprávy více 

rozepsat, případně na jedno téma použít víc zvuků. Od té doby, co se začaly zprávy 

podepisovat, „Václav Pešička, Radiožurnál,“ tak si to musel odstřihávat, protože není 

možné, aby v našich zprávách pořád znělo „Radiožurnál“. To by posluchač nevěděl, 

jakou poslouchá stanici, nebo jestli se Radiožurnál nezbláznil, že dělá osmiminutové 

zprávy. Takže ten zprávař si to musel kompletně odbavit sám, nikdo mu s tím 

nepomáhal. Jenom když jsme u nás měli něco zajímavého ve vysílání, tak jsme to 

vystřihli a pak to zpětně dali i do té centrální nabídky. Tím jediným se jim trochu 

ulevilo, protože to stříhali redaktoři. Jinak ten zprávař si vlastně musel ty zprávy vybrat 

sám, přepsat sám, odvysílat sám. Musím říct, že ze začátku byl na zprávaře hodně velký 

tlak. V celou vysílal skoro desetiminutové zprávy, pak ve čtvrt minutové headliny,  

které jsme mu teda psali my, v půl měl pětiminutové zprávy a ve tři čtvrtě zase čtvrtky. 

Bylo to pro ně opravdu náročné a ty tři hodiny se nezastavili. Postupem času se to pak 

odbouralo, že ty headliny si dělali moderátoři sami.  

 

Ti zprávaři byli na každý ten blok jeden? 

Na každý blok jeden, ze začátku dokonce na celý den jeden. Že si dal tu ranní směnu, 

pak měl dvě hodiny pauzu, pak si dal tu odpolední, kde už nebyly teda ty čtvrtky. Taky 

byl ještě rozdíl v tom, když jsme měli jednoho a dva moderátory. Když byli dva,  
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tak třeba ranní přehled tisku směna jen připravila a moderátoři ho odvedli. Když byl 

jeden moderátor, tak ten domácí tisk četl redaktor, který ho připravil. Výběr  

ze zahraničního tisku nám poslal externista, redaktor ho upravil do rozhlasové podoby a 

šel ho číst editor. Takže zhruba takhle. 

 

Kdy byl jeden moderátor a kdy dva? 

Jeden moderátor byl hodně, hodně dlouho. Myslím, že jenom poslední tři roky vysílání 

Rádia Česka byli dva moderátoři. Jinak drtivou část byl ráno i odpoledne jenom jeden 

moderátor. 

 

Témat v hodině bylo zhruba kolik? 

Témat v hodině? Ten clock vypadal tak, že byly zprávy, jedno téma, krátké čtvrtky, 

téma, téma, mezitím byl tisk. Takže v první půlhodině většinou tři. Pak byla ekonomika, 

glosa, zahraniční tisk a pak tři témata. Takže tak zhruba pět až šest témat podle toho,  

jak to bylo. Dále se samozřejmě témata spojovala, když na to přišlo, když bylo téma  

na duel nebo dva hosty. Bylo to samozřejmě i kvůli vyváženosti. Když člověk vysílá  

o politice, tak se tomu nemůže vyhnout, to nejde vysílat s jedním hostem. 

 

Takže každý ten redaktor připravil kolik témat? 

Pět až šest témat. Samozřejmě postupem času se to posouvalo dál. Když byli dva 

moderátoři, tak se redaktoři nezatěžovali tolik výrobou těch témat, jen se objednali 

hosté. Z počátku, když byl jeden, tak ne, protože ten jeden člověk ráno přišel do práce 

nebo se večer dozvěděl, co bude, tak se musel aspoň zorientovat ve dvanácti tématech, 

která byla od zahraniční politiky přes domácí politiku, ekonomiku, kulturu až po sport. 

Moderátor musel mít přehled ve všem a vše probrat. Když nevěděl, musel to probrat  

s editorem, který to načtené mít musel, i když o tom moc nevěděl, protože samozřejmě 

nejsou všichni editoři všeználkové, kteří vědí úplně všechno dokonale. Takže musel mít 

nazjišťované nějaké věci a musel toho člověka uvést. V momentě, kdy tam byli dva 

moderátoři, tak se začalo pracovat s tím, že každý ten moderátor si připravil jedno téma, 

jeden ten otvírák, takže ta zátěž těch témat na redaktory se snížila na tři až čtyři. Bylo to 

i tím, že se víc začali zapojovat zahraniční zpravodajové, kteří si ten vstup připravili 

sami. Když vezmu Ondřeje Housku, ať už seděl tady nebo v Bruselu, nebo Pavla 

Nováka, tak si prostě ten vstup napsali a poslali sami, aby ho měli, jak má být. 
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Ke konci už byl ten model trochu jiný, že? 

Poslední dva měsíce už se hodně reprízovalo, už to bylo vlastně takové doznívání,  

než vlastně skončí Česko a začne Český rozhlas Plus. Tak už se reprízovaly magazíny, 

ta změna přišla už rok dopředu s novým šéfredaktorem Vaškem Sochorem, který přišel 

s nápadem, že budeme dělat oborové magazíny. Tak se část těch redaktorů, lidí  

a externistů dohodla na tom, že před celou hodinou vždycky bude čtvrthodina věnovaná 

nějakému oborovému magazínu. Byl to třeba Marketing, Týden v médiích, Koktejl,  

to byl poměrně exkluzivní magazín o prémiovém alkoholu, což ten byl hodně dobrý,  

ten se mi fakt líbil. 

 

Kdo to připravoval?  

To buď připravovali redaktoři, kteří byli tady a měli na to den volna, aby připravili ten 

patnáctiminutový magazín, nebo externisti. Normálně se zaplatil externista, ten věděl, 

co má dělat, naučil se to a dělal normálně jako čtvrthodinu. Ty magazíny byly v tom,  

že tam měla být krátká úvodní reportáž, pak debata s hostem nebo dvěma hosty nad tím 

tématem z daného oboru. 

 

Jak se vyvíjely ty technické záležitosti? 

Vyvíjelo se to průběžně. Napřed jsme začínali vlastně na OPRCu, což víte, co je, to je 

operační takové to malinké péerko, jak je diskuzní studio Radiožurnálu, tak z něj 

vysílali moderátoři, editor, zprávař a redaktor seděli v tom malinkém studiu vzadu. 

Takhle to probíhalo pět let existence Rádia Česko. Změnilo se to vlastně až s těmi 

novými prostory, kde jsme teď tady, do té doby se vysílalo tam odsud. To znamená,  

že ta směna seděla v místnosti, která byla velká třikrát dva metry a ve které skoro není 

světlo. Taky si zprávaři dělali legraci, že po několika letech vidí světlo, když přišli sem 

do těchto studií, která mají v podstatě okna. Z té kobky se vysílalo hodně dlouho  

a moderátoři z diskuzního studia. A co se týče třeba Daletu, tak ten měl editor a zprávař, 

redaktor měl jen počítač. Potom v těch posledních dvou, třech letech, když se otevřela 

tady ta nová studia, tak tím vznikl nový newsroom se dvěma Dalety, zprávař měl Dalet 

a editor měl Dalet u sebe v režii. Devaderát procent redaktorů mělo normálně jenom 

počítač se Soundforgem, takže to bylo pracnější, protože si museli stahovat zvuky  

z Intranetu, když to bylo z našeho vysílání, tak museli stahovat celou tu hodinu. Neměli 

ten komfort napojení přímo na zpravodajské televize nebo rozhlas, že by si jen klikli, 

nahráli a ustříhali to. Ale nevím, jestli to bylo tak zásadní. 
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Příloha č. 20: Přepis rozhovoru s Janou Petrovou, v Československém/Českém 

rozhlase od roku 1992 (s přestávkou) písařkou, redaktorkou zpravodajské směny,  

zprávařkou a vedoucí regionální redakce 

 

Začínala jste v Českém rozhlase jako písařka. Kdy to bylo? 

Já jsem sem nastoupila v roce 92 na jaře, to znamená, že ještě byla federace, byla 

stanice Československo, následovnice Hvězdy. Zprávy četli na střídačku český hlasatel, 

tehdy se hlasatelé vůbec nepodíleli na zprávách, byli to jen mluvící hlavy, no a slovenští 

hlasatelé. Ob hodinu. Jednu hodinu byly zprávy v češtině, další hodinu ve slovenštině.  

Z toho se odvíjela skladba redaktorů ve zpravodajské směně. Nevím, jestli byly určené 

nějaké kvóty, ale pracovali jsme i se slovenskými kolegy. Byly tam i slovenské písařky. 

Systém práce byl takový, že byli redaktoři zpravodajské směny, nad nimi byli směnaři, 

kteří skládali relace dohromady, redaktoři psali zprávy za pomocí písařek. Písařky 

seděly v písárně, před sebou měly elektrické psací stroje a redaktoři chodili, protože 

tehdy se počítače ve firmách teprve zaváděly, tady se ty počítače zavedly v nějakém 93., 

94. roce, no a vždy redaktor přišel s hrstí utržených papírů z telexu, z dálnopisu,  

což chodily zprávy vlastně z agentury, jak z Reuters, tak z Československé tiskové 

kanceláře tehdy. Ty zprávy se přeformulovávaly, aby nebyly ve stejném znění s Četkou, 

a byla to docela dobrá škola, protože takhle člověk udělá „ctrl c“ a „ctrl v“ v současné 

době, maximálně tam přehodí slovosled, ale tehdy se to muselo přeformovat. Takže se 

člověk naučil ty zprávy opravdu psát podle těch základních kdo, kdy, kde, proč a jak. 

 

Vím, že písařky kolikrát rozmlouvaly s redaktory, že „takhle je to blbě“  

a podobně. 

To si dovolily takový ty starý paní, který už tam byly. „Tohle je blbá formulace, pane 

redaktore.“ Ale spíš to zkoušely na takový ty mladý redaktory, kteří přišli. Mně se 

vybavuje jedno jméno – paní Červnová, což byla legenda tady mezi písařkami a ta 

vždycky říkala: „Mladej, takhle to nebude, takhle to bude lepší.“  Takže lidi po škole, 

kteří přišli vystudovaní ze žurnalistiky, tak školila tahle paní, která už tehdy byla  

v důchodu. Jinak to nebylo obvyklé. 

 

Psali jste jen zprávy nebo i nějaké věci mimo zprávy? 

Psaly se jen zprávy, protože to byla zpravodajská směna. Vlastně ne, teď si vzpomínám, 

že tehdy ještě, ten pořad existuje dodnes – Zápisník zahraničních zpravodajů – a tehdy 
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se vše natáčelo na pásy, vše šlo přes telefon na rozhlasové pásy. Vždy přinesli 

rozhlasový pás a ta reportáž se přepisovala slovo od slova, to dělaly písařky, což zabralo 

dvě hodiny. Vlastně se podle toho redaktoři, kteří tvořili ten Zápisník zahraničních 

zpravodajů, řídili, kde ten člověk třeba to spletl, vrátil se, aby se prostě ten pás mohl 

vystřihnout. Aby tam byla dvojí kontrola jednak poslechová, jednak vizuální na ten 

papír. 

 

Seděli jste vedle směny? 

Seděli. 

 

Takže téměř výhradní záležitost bylo psaní zpráv…? 

Téměř výhradní záležitostí bylo psaní zpráv a povinností písařek bylo také nabírat 

počasí z Českého hydrometeorologického ústavu, kdy oni zavolali v určitou hodinu, 

nadiktovali předpověď počasí a ta se potom odnesla směnařům do zpravodajské směny, 

kteří ji zařazovali na konec zpravodajské relace tak jako teď. 

 

Byla tehdy velká a malá písárna? 

Byly obě. Ve velké seděly slovenské písařky, ale my jsme měli služby, tak byly noční, 

byly normálně ranní, pak se to tam střídalo. Někdy ve velké písárně seděla jedna žába. 

Ale pak postupem času, když začaly počítače, tak už si redaktoři začali pomalu ty 

zprávy, i když nebyl ještě informační servis Četky propojený do toho počítače a furt 

byly ty faxy, nebo ne faxy, ale telexy, dálnopisy, tak si to redaktoři psali sami. Tím 

pádem ty písařky v tý písárně měly míň a míň práce a pak už tam zůstalo jenom torzo. 

A myslím, že už tam zůstaly jen ty důchodkyně, protože mladé holky odešly do světa,  

já jsem odešla do zpravodajské směny. 

 

Kolik tam bylo písařek, když ještě počítače nebyly? 

Šest určitě, v noci dvě. V noci jedna dvě, protože v noci zas takový frmol nebyl. 

Vždycky se složily relace, obhodily, čili stejné zprávy 1-3-5 a 2-4-6 nebo půlnoc-2-4, 

takže těch zpráv se zas tolik nepsalo, takže ta písařka byla vyloženě vyčleněná,  

že redaktor jí diktoval výběr z novin. 
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Musely jste umět psát slovensky a Slovenky česky? 

Vždy to vyšlo tak, že Slovenka si psala slovensky, Češka česky. Ale v té době,  

protože jsme žili ve federaci, tak ta slovenština nebyl problém, ona není zas tak těžká. 

Troufnu si říct, že jsme byly zastupitelné vzájemně. Třeba se tam objevily nějaké 

hrubky, ale to si prostě opravili. Myslím, že Češky zvládaly psát slovensky a obráceně. 

 

Potom jste tedy přešla do směny. 

Jako redaktorka a teprve asi až po roce, prošla jsem hlasovým školením a tak dále,  

co všechno k tomu náleželo. Teprve až po roce mě pustili na mikrofon. Do směny jsem 

přišla v 93. necelý rok od nástupu do pozice písařky. 

 

A tehdy ve směně seděl kdo? 

Šéf směny, což byl Vlasta Hankus, potom tam byli směnaři, jeden měl na starosti 

Československo a druhý měl na starosti Prahu plus Vltavu, kde byly zprávy jednou  

za uherák, takže tam seděli dva směnaři a každý měl k dispozici ansámbl redaktorů 

píšících zprávy, to znamená určitě jednoho slovenského redaktora a minimálně tři další, 

kteří psali ty četkařské a reuterovské zprávy. 

 

Když můžete srovnat, když jste začínala jako hlasatelka… 

Já jsem začínala zprávařit na Alfě, odešla jsem do Rádia Alfa a tam jsem začala 

zprávařit a moderovat. Když jsem se vracela sem, tak jsem se vracela jakoby tehdy ještě 

hlasatel, ale už v té době tehdejší šéfredaktor Alex Pícha vymýšlel nový koncept,  

to už byl Radiožurnál a nechtěl sedět takzvaně na zadku, na tom federálním 

zkostnatělým vysílání a vybral si mě jako takového posla nové práce. Takže já jsem 

vlastně už se začínala na těch zprávách podílet k velké nevoli ostatních hlasatelů,  

kteří prostě měli hodinu na to, aby si uvařili kafe, pokecali a mě to nebavilo, takže já 

jsem se do toho radši zapojovala. Navíc napsaná zpráva sama sebou má, můžu nadávat 

sama sobě, nikoliv těm druhým. Takže když tohle začalo, tak jsem nebyla v moc hezké 

pozici. 

 

Kdy to bylo? Po polovině 90. let? 

V nějakém 95. No a pak vlastně vzniknul ten koncept, že zprávaři se stoprocentně musí 

podílet na vzniku zpravodajské relace, byť si ji ještě nesestavovali. 
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V čem spočívalo to podílení? 

Spočívalo to v tom, že jsem si psala zprávy, nabízela jsem je tomu směnaři a on řekl: 

„Jasně, to tam dáme.“ Takže člověk se aktivně podílel na zpravodajské relaci.  

Tu hodinu neseděl a nečetl si Ženu a život. Když bylo potřeba, jelikož jsem tou 

zpravodajskou směnou prošla, tak mi bylo blbý sedět, takže jsem nabízela, když byl 

nějaký fofr, když se natáčely příspěvky, člověk uměl sestříhat ten pásek, to bylo to 

mechanický stříhání přes sluchátka, pohybování s tím pásem, natáčení, odbavování 

příspěvků. Ten aktivní přístup do tvorby té relace, té směny. 

 

Potom to úplně přešlo vlastně, když skončil ten směnař. 

Směnař, to bylo myslím 2007, skončil s Bárou, ale do konce roku ještě směnaři byli, 

takže od 1. 1. 2008 skončili.  

 

Mohla byste srovnat stav v době, kdy jste přišla, a teď? 

V podstatě systém práce je stejný, pokud si odmyslíme technické prostředky. 

Samozřejmě změnila se čeština, změnilo se tempo, obrovským způsobem se změnilo 

tempo zpráv, i pracovní tempo. Teď je vlastně soutěž mezi sdělovacími prostředky,  

kdo vyjede s jakou zprávou dřív, protože v té době kolem roku 93, 94 tady už sice 

vznikala soukromá rádia, byla tady Evropa 2, ale ještě ten hon za tím prvenstvím nebyl 

takový. Z lidského hlediska teď není čas si pokecat s někým, protože sedíte, 

posloucháte, píšete, abyste to měl všechno dohromady, dřív se ty lidi stýkali i mimo 

práci, což teď je taky, ale je to omezený množství. 
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Příloha č. 21: Přepis rozhovoru s Alexandrem Píchou, v Československém/Českém 

rozhlase od roku 1984 (s přestávkou) redaktorem zpravodajské směny, směnařem, 

parlamentním zpravodajem, zahraničním zpravodajem v Bratislavě  

a Washingtonu, šéfredaktorem Radiožurnálu, ředitelem Radiožurnálu, vedoucím 

Projektu digitalizace a ředitelem Centra Nová média 

 

Než jste se stal šéfredaktorem Radiožurnálu, tak jste začínal ve zpravodajské 

směně. 

Ano. Za komunistů v roce 84. 

 

Bylo tehdy těžké nebo lehké se do zpravodajské směny dostat?  

Byla to spíš politická záležitost. Přiznám se, že jsem se do zpravodajské směny dostal 

více méně protekcí, protože jsem jel autobusem s jednou paní z Mladé Boleslavi,  

která měla určité postavení v rozhlase. Já jsem říkal, že nevím, co budu po škole dělat,  

a ona, že ví, že je ve směně místo. Potom ve zpravodajské směně to bylo složité  

více a méně. My jako zahraniční redaktoři to měli trochu volnější, ti domácí to měli 

politicky sešněrovanější. Ještě byly dvě kasty lidí. Jedna dělala politicky exponované 

záležitosti – o sjezdech komunistické strany u nás i v SSSR a tyhle záležitosti. Druhá 

kasta dělala ty ostatní, paradoxně zajímavější věci. Tehdy byla třeba válka mezi Íránem 

a Irákem, Blízký východ mě zajímal, to jsem si mohl dělat relativně volně bez větších 

problémů a dozoru. Občas se tam podařilo propašovat i zprávy z tzv. monitoringu, 

 který sem chodil. To byly zprávy mimo ČTK, Nová Čína, TASS. Ještě jsme měli 

Reuter, ale to jsem nemohl používat. Co se týče technologií, zprávy chodily dálnopisem, 

redaktoři je diktovali písařkám. Bylo to dobré kvůli rychlosti a tomu, že člověk mohl 

přemýšlet.  Pak jsme je dávali směnařům, kteří je kontrolovali a dávali je přepsat. Pokud 

jde o cenzuru, tak tu byli ještě lidé z 68., ale ani de iure to nebyli cenzoři, byli to 

inspektoři vysílání. Pozice, která byla zavedená po 68., měli sáhnout na knoflík, pokud 

by se dělo něco špatného v éteru. V pozdních 80. letech fantasticky fungovala 

autocenzura, takže inspektoři trochu ztratili smysl. Mimochodem paradox je, že tahle 

funkce se přenesla i do nového rádia po roce 89, protože už přestala být politická. Když 

jsem nastoupil v roce 93 jako šéfredaktor Radiožurnálu, tak to byla první funkce, kterou 

jsem rušil. Ne kvůli tomu, že to byli bývalí cenzoři, ale protože jsem věděl, že to jsou 

lidi, kteří tu nemají co dělat. Měli 24hodinové směny, ale měli tu polštáře a peřiny  
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a kolem půl dvanácté to vždycky zatípli a probouzeli se kolem šesté a sedmé hodiny 

ráno. Ale to jen tak na okraj. 

 

Jak dlouhý byl proces zaučování, než jste se stal regulérním redaktorem? 

Proces byl politický ze začátku. Nastoupil jsem nestandardně, moji rodiče neměli 

prověrku, rodiče nebyli komunisti, jsem spíš z buržoazní rodiny. Čekalo se, jak to 

dopadne s otcem, se kterým se máma rozvedla. Ze začátku mě k ničemu nepouštěli, 

protože se nevědělo, jestli tu zůstanu. Potom čtvrt roku se žádná moje zpráva nedostala 

do éteru, ani kdybych byl sebelepší, tak by se nedostala. Každý nováček měl nedůvěru, 

kasta lidí, co tu byla, mu dávala najevo, že nemůže být ještě dobrý. Po půlroce  

už věděli, že umíte psát. Tady nemohl zůstat člověk, který by neuměl psát, bylo to 

celostátní vysílání, výstup práce směnaři hned viděli. I když nebyla žádná konkurence, 

tak rychlost už tehdy byla poměrně kritérium. Profesní čest byla být rychlý. Musel jsem 

se ukázat. Po půlroce jsem dával poprvé zprávy sám, rok jsem byl ještě stínovaný, dělal 

jsem dvojku. Po roce jsem mohl být sám. Nepředstavitelné se srovnáním s dneškem.  

V té době nikdo nehleděl na rozpočet a tak dál. Všechno bylo pomalejší, nehledělo se  

na délku pracovní dobu neefektivní, než začnete pracovat. Po revoluci se to všechno 

rapidně měnilo.  

 

Složení směny bylo tehdy jaké? Dva směnaři, zahraničáři, dva domácí? 

Ano, ano, ano. Ještě to bylo tak, že jeden směnař byl pro stanici Praha a pro stanici 

Vltava a druhý pro stanici Československo. Promiňte, pro Hvězdu. Ti brali zprávy  

od domácího redaktora, zahraničního redaktora a ještě od slovenského redaktora. 

Slovenský redaktor dělal domácí i zahraniční. V té směně bylo tedy pět lidí. Potom ještě 

produkční a ještě písařka. Písárna měla tak tři písaře v jedné směně, produkční chodila 

jen přes den, přes noc jsme si stříhali sami. 

 

Celou dobu fungoval tzv. Zázvorkův systém pětitýdenní ho točení směn? 

Zázvorkův? To ani nevím, že se mu říkalo Zázvorkův. Vím, že byl pětitýdenní. 

 

Podle směnaře Miroslava Zázvorky, který ho vymyslel. 

Aha, tak to nevím. Ale byl celou dobu. Vlastně myslím, že byl ještě v dobu, kdy jsem se 

přišel jako šéfredaktor, ale to si už přesně nepamatuju, protože potom jsme to měnili. 

Bylo to tak, že bylo 14 služeb za pět neděl plus dvě dokrývací za dovolenkáře  
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a podobně. To byl jeden z důvodů, proč jsem tady sám pracoval, protože to byly 

dvanáctky třeba od pondělí do čtvrtka a pak bylo šest dní volna. Úžasné. 

 

Podle některých pamětníků byli dva zahraničáři a dva domácí. To bylo tedy  

až později? 

Oni byli většinou dva zahraniční a dva domácí proto, že tam byl ten člověk, který se 

zaučoval. Bylo celkem výjimečné, že by tam někdo takový nebyl. Byla tam poměrně 

dost fluktuace, protože řada lidí to brala jako přestupní stanici, aby šli někam  

do redakcí. Já jsem vydržel celou dobu. Nechtěl jsem mluvit na mikrofon, ráčkoval 

jsem, pak jsem to odstranil, ale jít do redakce znamenalo pracovat politicky. 

Zpravodajská směna byla úložištěm lidí, kteří zahaprovali z hlediska režimu v 68.  

Ti, kdo nechtěli šplhat dál, nemuseli být tak politicky kovaní. Zahraniční redakce 

znamenala jezdit do zahraničí, což jsem chtěl, ale… Když jsem sem přišel, tak jsem byl 

trošku naivní, takže o StB a donášení moc nevěděl. Potom, když jsem tu byl, tak jsem 

zjistil, jak to politicky fungovalo. Bylo to podobné jako na vojně, bylo tu redakční  

a politické vedení. Scházelo se jak redakční vedení, tak komunistická buňka. Chtěl jsem 

jít do zahraniční redakce, na druhou stranu jsem ale víc poznával, že to nejde  

bez podpisu. Vlastně jsem kariéru tedy ani nechtěl dělat a spíš mi vyhovovalo to,  

že byly ty dobré pracovní směny a že jsem mohl načerno dělat jinou práci mimo 

rozhlas. V Boleslavi jsem dělal u otčíma. 

 

Pět let jste zažil, možná přes pět let… 

…čtyři, protože jsem rok byl na vojně. 

 

Tak čtyři roky jste to ještě zažil. Byl tam nějaký tlak na vaši prokomunistickou 

aktivitu, členství? 

Byl. Když jsem se ukázal jako schopný redakčně, tak chtěli, abych vstoupil  

do komunistické strany. Přiznám se, že jsem o tom uvažoval ještě s jedním kolegou, 

který tu stále je, nebudu ho jmenovat. Šel jsem na VUML, to byly dvě hodiny,  

které v podstatě znamenaly něco daleko trapnějšího než marxismus-leninismus na škole, 

protože to musel tehdy absolvovat každý vysokoškolák. A pak to znamenalo nějaký 

úkol. Já dostal za úkol starat se o svazáckou klubovnu v Balbínově ulici, což byla tady, 

jak je ta prodejna na rohu. Namítl jsem, že bych musel z MB sem dojíždět i mimo 

směny. Tak jsme se nedohodli, skončila moje kariéra. Bylo to ale lepší, než kdybych to 
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odmítl. Jinak bych třeba musel odejít odsud. Když jste nebyl moc dobrý, tak se o vás 

tolik nezajímali. Když vám to ale nabídli s větší parádou a vy jste odmítnul, tak potom 

jste byl podezřelý. Nezažil jsem, že by někoho vyhodili. Dva kolegové to odmítli a byl 

na ně velký tlak. Pak jsme se ale dozvěděli, že mezi donašeči byli i ti lidé, kteří odmítli 

a byli tu braní jako neprověření, podezřelí. Možná to byl krycí manévr, těžko říct, 

protože člověk tem lidem do hlavy nevleze. Bylo mi řečené, že můžu být směnařem,  

ale musím vstoupit do strany. Proto jsem řekl, že se na to necítím. Myslím, že to byl Ilja 

Jenča. Ptal se, na co se cítím. Já, že na zahraniční redakci. Tam jsou prý samí 

komunisté, tak to ani jinak nejde. Takhle to probíhalo. 

 

Už jste se trochu dotkl cenzury. Tu už jste tehdy v podstatě nepocítil? 

Hele, já jsem měl pár problémů, protože to člověku nedalo. V drobnostech. Měl jsem 

vždycky rád Ameriku. To, co bylo nové, jsem občas z toho monitoringu do zpráv dal. 

Byl z toho hodně velký bubák. Bylo vidět, že zprávy přišly přes směnaře. Nebo v noci 

jsem napsal zprávu, která nebyla z oficiálních agentur, ani to třeba nebylo nic 

politického. Směnaři to docela flákali, takže třeba v jednu ráno odešli a nechali nás tu 

do šesti samotné se složenými relacemi. Kdyby přišlo něco nového, velká bomba, tak to 

máme vyměnit a případně zavolat domů, kdyby se něco dělo. Občas si tam člověk něco 

dal. Muselo se to monitorovat, protože jsem dostal sprdung dvakrát. Jednou hodně 

velký. To bylo kvůli tomu, že v Maďarsku někdo něco řekli jako studenti. Probíhal 

monitoring. Někdo, kdo to monitoroval, to řekl Iljovi Jenčovi, ten sprdl Máčikovou,  

ta sprdla směnaře a potom společně sprdli mě.  

 

Následovaly nějaké sankce? 

Byly, přišel jsem o odměny, nedostal jsem je. Byly odměny za nadsloužené směny,  

tak ty se nekrátily, a jednak kvartálně myslím další odměny. Tak ty jsem nedostal. 

 

Byl i přímý tlak, abyste něco napsal jinak, než jste chtěl? 

Byl. Když se ta věc zdála směnaři málo kovaná, tak to člověka nechal přepsat.  

Když jsme si neporozuměli, tak to šel směnař napsat sám. Ale bylo to takové, že člověk 

nedělal dramatické problémy, ale něco přes vás neprojde. Nepočínal jsem si nijak 

hrdinsky. Ale některé věci přese mě neprošly. Asi pětina kolegů, co jsme tam byli, měla 

taky problémy. S námi směnaři rádi spolupracovali, protože na nás byl spoleh, protože 

jsme zprávy psali rychle, věděli jsme, o čem píšeme a tak. Takže když viděli, že nám 
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něco opravdu nevoněli, tak se zvedli a šli si ty zprávy napsat sami. Podle zpráv a jejich 

autorství se taky dávaly prémie. Když si zprávu o sjezdu komunistů napsal sám směnař, 

tak byla větší pravděpodobnost, že tu prémii dostane směnař, když se to potom 

rozdělovalo. 

 

Instrukce, co se jak má psát a tak dále, to bylo spíše nepsané? 

Stoprocentně nepsané. Nikdo si to nelajznul z toho důvodu, aby to někam neuniklo, 

odhaduju. Instrukce, která se mi líbila, byla zakázaná slova. Již, protože se to blbě 

vyslovuje, nic se nemá konat, nic neprobíhá. I vzdělávací oddělení vydávalo brožurky, 

jak se má co formulovat. Profesionalita v tomhle ohledu pak poklesla hodně. Některé 

věci z tehdejší doby tu zase trošku zavádíme.  

 

Byla mezi těmi zakázanými slovy i nějaká ideologická? 

Ne, ne. To byla čistě profesní záležitost. Jinak pokud jde o ty ostatní věci, tak to byly 

uzance. Třeba jedna z uzancí byla, že se musely uvádět tituly komunistické před 

státními. Já jsem to nesnášel, ani ne tak z ideologického důvodu, protože to, že uvedete 

Ševarnadzeho jako ministra zahraničí s komunistickým titulem, nebo ne, to není žádná 

ideologie. Prostě ta zpráva byla delší, tak jsem se snažil těch titulů neužívat. A když 

jsem měl na zprávu šest, sedm, osm řádků, tak jsem toho tam pak nedal tolik. O to se  

i bojovalo. Trošku to šlo lepším směrem, vedení si uvědomovalo, že všechno nemusí 

být tak oficiální. Ke konci už se všechny tituly nepsaly. 

 

Listopad 89 je hodně kritizovaným obdobím z hlediska rozhlasových dějin. Věděli 

tehdy redaktoři směny o tom, co se děje, ale nesměli to psát, nebo jak to bylo? 

Konkrétně to je legrační, protože já jsem strávil 17. listopad na mejdanu soukromém 

rozhlasovém u jednoho směnaře. Byli jsme na chatě od 16. tuším do 18., nebo takhle 

nějak. Takže v ten den samotný jsem tady ani fyzicky nebyl. Nicméně když jsme se 

vrátili, tak tam byla jedna zajímavá věc, každému bylo hned jasné, že se ten režim 

nějakým způsobem láme, že to tak nezůstane. Hned se projevilo několik druhů lidí. 

Jednak to byli poctiví lidé, co dělali rádi cokoliv, ti hned založili Občanské fórum a tak 

dál. Potom tady byli konjunkturalisti, kteří prostě vycítili, že se to fakt zlomí, tak vsadili 

na tuhle kartu. A řadě lidí to bylo vcelku jedno. Pracovali a žili normálním způsobem.  

A potom tady byl zmenšující se okruh lidí, který byl bojovný, protože si uvědomil,  

že když se poměry změní, tak se jim špatně povede. Projevovalo se to takovým 
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legračním způsobem, že podle toho, jak se situace měnila, tak ti lidi různě měnili barvy. 

Bylo ale zajímavé to, že komunisti v tuhle dobu nedávali pořádně pozor na všechny 

zprávy v celém rádiu. Soustředili se v té křeči na monitorování situace a na hlavní 

zprávy. Ale od těch prvních dnů, co jsem tady byl, tak se podařilo na rádiu E+M vysílat 

poměrně nezávisle. My jsme tam chodili číst zprávy, já i s tím ráčkováním. Tam ty 

zprávy byly poměrně otevřené. Já si to úplně přesně nepamatuju, já měl dvě směny  

na tom rádiu E+M. Myslím, že 18. a 19., nebo 19. a 20. Potom na to komunisti přišli  

a někdy kolem 20. to E+M stopli a ty zprávy musely jít přes směnaře. Abych to ještě 

řekl přesně, na vysvětlenou. Bylo to tak, že ještě k té směně, která pracovala pro ty 

stanice, jak jsem vám řekl, tak ještě byl další člověk, který přišel do toho rádia a psal 

zprávy pro E+M. To bylo Elán a Mikrofórum. Ty zprávy jako formálně měli směnaři 

číst, ale protože to byla pro ně práce navíc, tak to nečetli. To bylo už za komunismu, 

někdy v půlce roku 89, tuším, to vy budete vědět líp. Už vznikl takový nějaký úzus,  

že se ty zprávy nečtou, takže už v té době ty zprávy šly mimo směnaře. A on si to nikdo 

neuvědomil. Takže v tom Mikrofóru ti lidi poměrně zariskovali a byl to docela ajfr,  

že se to otočilo. Samozřejmě všichni jsme byli taková Strana mírného pokroku v mezích 

zákona, nikdo do toho nešel úplně natvrdo, že by něco totálně obrátil, ale ty zprávy byly 

otevřené. V podstatě bych řekl, že na tom E+M jsme vysílali to, co bylo. Nikdo se 

neodvážil do komentářů. Rozhlas byl konzervativnější než televize. Televize se odvážila 

v nějakých těch reportážích ukázat víc z Václaváku a tak dál. Rozhlas to trošku brzdil, 

ale ne to E+M.  

 

Ale v klasické zpravodajské směně, i když jste říkal, že jste všichni věděli, jak to 

bude, tak se pořád držela ta tradiční stará linie. Kdo o tom rozhodoval? 

Já pořádně nevím. Prostě směnaři. Směnaři určovali, co se pojede. Měli informace  

od vedení určitě. Docházelo tady pak k takovým situacím divokým, pamatuju si,  

že když přišel průvod před budovu rozhlasu, tak s Marikou Táborskou, která tady pořád 

dělá, jsme vylezli do oken a vrhli se na nás lidé, kteří nás od oken tahali za košile 

dovnitř. Dokonce i vím kdo, ale ten už tady nedělá. Poměrně dlouho, třeba tak do 22. 

drželi směnaři takovou tu spíš komunistickou linii. Báli se dávat věci otevřeně.  

 

Když se posuneme do další doby, kdy jste celému Radiožurnálu šéfoval. 

No. Jen zkráceně, u mě to proběhlo tak, že po listopadu začala hned být zajímavá 

žurnalistika, takže jsem šel hned ze zpravodajské směny do domácí redakce. Asi za čtvrt 
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roku nebo za půl roku. Začal jsem v domácí redakci nejdřív dělat externě, protože mě 

nechtěli ze zpravodajské směny pustit. Potom tady byl poměrně velký problém,  

protože se tady udělaly lustrace. Tehdejší ředitel rozhlasu Pavlíček nechal udělat 

lustrace, ono to bylo protizákonné, protože si je mohli podat jen lidi sami, ale bylo to 

hrozně dobře, protože se ukázalo, kdo má ty lustrace a kdo nemá. Muselo odejít z rádia 

dost lidí. 

 

Ale ze směny ne tolik.  

Ze směny taky. Ale já si to pořádně nepamatuju, protože jsem tam nebyl. Ale právě 

proto, že odešli i ze směny, tak mě ještě žádali, abych šel znovu pracovat do směny,  

i když jsem formálně přestoupil do domácí redakce. Takže jsem někdy v roce 91 ve dne 

pracoval v domácí redakci a na noc jsem si chodil sednout jako směnař do směny. 

Poměrně jsem tam sledoval, jak to fungovalo, a můžu na to říct, že mě překvapilo, 

jak v té zpravodajské směně se hrozně dlouho držel takový ten formální styl, na který 

byl člověk zvyklý ještě z komunismu. Bylo to proto, že se nevyměnili lidi. Problém byl 

v tom, že pro formulování zpráv a titulkových vět tu nebyli žádní profíci. Paradoxně 

lidé, kteří odešli na lustrace, byli leckdy většími profíky než ti, kteří tu zůstali. Morálka 

a technická úroveň je něco jiného. Žurnalistika leckdy trošku zaostávala po profesní 

stránce. 

 

Když jste od 93. roku začal šéfovat Radiožurnálu, tak směna taky přešla  

pod Radiožurnál? 

Bylo to tak, že už v roce 92 byl dost velký rozkol mezi lidmi z federálního rádia, 

Československého rozhlasu, a Českého rozhlasu. Český rozhlas byl dle zákona a taky se 

etabloval jako taková reakce na vznik Slovenského rozhlasu na Slovensku.  

Ve federálním rozhlase, který byl státní, jsme byli tak dvakrát víc placení než v Českém 

rozhlase, takže byla velká animozita mezi lidmi z federálního a Českého rozhlasu. 

Projevovalo se to na všech stránkách. Tehdejší vedení Českého rozhlasu, které převzalo 

stanici Československo, udělalo dvě fatální chyby: dívali se na lidi z federálního 

rozhlasu jako na nepřítele, kterého je potřeba seknout, kterému teď ukážou, a všem dali 

jen půlroční smlouvy. My navíc dostali pět platů odstupného, zatímco ti, co šli  

do Českého rozhlasu rovnou, ne. Bohužel v tom půlroce začaly vznikat stanice  

jako Alfa, pozdější Impuls, Frekvence 1 a tak dál a odsud lidi houfně odešli.  

Lidi jako Milada Richterová, co si pamatuju, Mirek Panuška, prostě spousta lidí odešla 
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do Alfy, protože jim po půlroce končily smlouvy a platy tu neměli bůhvíjaké.  

Když jsem se po prázdninách vrátil v září 93, tak tu sice zaměstnanci byli, ale většinou 

čerství absolventi žurnalistiky nebo lidi, kteří tam ještě chodili. Nebo novináři,  

které soukromníci nevzali. Hodně špatné to bylo. Když jsem nastoupil jako šéfredaktor, 

tak jsem si dokonce musel na dvě noci jít sednout jako směnař, protože tady nebyl  

ani jeden člověk, který by tam mohl jít a celé to okaučoval. V září a říjnu to bylo hodně 

adrenalinové, protože pomalu nebyli lidi, kteří by vysílali. Přitom jsme měli 172 míst  

na Radiožurnálu a 165 jich bylo obsazených. 

 

Kolik směnařů tehdy bylo? 

Sakriš. Nevím, ale myslím, že dva. Jeden musel být pro Radiožurnál a druhý pro Prahu 

a Vltavu. 

 

Velké změny přišly s technologickými novinkami. Jaké byly podle vás ty zásadní? 

Zásadní změna byl přechod na počítače. Už za komunistů v roce 89 k nám v tehdejším 

dosovském wordperfectu chodily zprávy z Četky. Mohli jsme v tom psát, ale nebyl tlak 

na efektivitu, tak to bylo dobrovolné. Byla tu tiskárna a tak. Ale vím,  

že už za komunistů tu jeden počítač na celou směnu byl a tiskárna. V místnosti  

mezi směnou a šéfovou, kde seděla sekretářka, jsme si mohli jít sednout k tomu stolu  

a něco si tam dělat. Potom bylo základní to, že někdy v roce 91 nebo 92 přišel Basys, 

dosovská aplikace ještě před vznikem internetu. Začaly se v tom psát zprávy, rušily se 

písárny. Lidi si začali psát zprávy sami. Ve směně pak už byly počítače pro všechny. 

Byly diskuse i o tom, jestli si to hlasatelé mají tisknout nebo číst z monitoru. Největší 

zlom pak byl se stavěním studiové budovy. V Římské neměla být žádná redakční 

místnost. O rozvržení jsme se dozvěděli až potom, co bylo všechno připraveno skoro  

ke kolaudaci. Uvědomil jsem si, že aby lidi seděli na druhém konci traktu a se vším 

chodili na vysílání tak daleko, to nejde. Budova už byla naplánovaná, jak byla. Chtěl 

jsem, aby vysílací pracoviště Radiožurnálu bylo na Vinohradech, jak je dneska Wave. 

Tam bylo vysílací pracoviště už za komunistů. Ten boj jsem nakonec vyhrál. Souhlasil 

generální ředitel s tím, že vysílací pracoviště zůstane na Vinohradech.  Pak jsme si  

ale sedli s lidmi z techniky, jestli by vážně nebylo lepší být v Římské. Přesvědčili mě  

s tím, že bychom seděli tam, kde je dnes domácí a zahraniční redakce. Zasekl jsem se  

a nakonec to dopadlo tak, jak to je. I z dnešního pohledu je otázka, jestli to bylo dobře. 

Mám trochu výčitky svědomí, že jsem lidi poslal tam, kde nebyla větrací okna a denní 
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světlo. Ale zhlédnul jsem se v tom, jak je to v Americe, kde je to podobně jako teď tady. 

Jeden z výdobytků, na kterých jsem trval pro zlidštění prostoru, bylo to akvárium. 

Říkalo se, že v tom akváriu je stejně rybiček jako lidí na Radiožurnálu a že když nějaká 

umře, tak je to znamení, že chce Pícha někoho vyhodit. Ty úpravy stály rozhlas asi 7,5 

milionu korun. V to dobu sem přicházel Dalet. Chtěli jsme to naplánovat tak,  

že s ukončením stříhání na páscích přejdou redaktoři na stříhání v Daletu 

a v Soundforgi. Že se to lidé ze směny naučí dělat sami a že ušetříme na produkčních, 

které to dělaly. Proti tomu vzniknul velký odpor ve směně, který vyvrcholil v petici, 

kterou podepsalo přes dvacet lidí a dvanáct jich pohrozilo výpovědí a někteří ji vážně 

dali. Rada vyzvala Ježka, aby zvážil moje odvolání. Ale 12 lidí odešlo. Martin Šulc si 

pak šel sednout do směny, přetáhli jsme řadu nových lidí. To bylo nejrevolučnější 

období. Udělal jsem to blbě. Ještě než se ta budova vybavovala, tak jsem tam lidi zavedl 

na exkurzi. Když to tam viděli ještě s tím betonem, tak vůči tomu pojali obrovský 

odpor. Prostor bez oken, stoly, které nebyly jejich, bez produkčních, místo kterých 

museli stříhat oni a ještě v digitálních technologiích. To ti lidé nemohli skousnout  

a dopadlo to takhle. 

 

Jak jste přijímali ČTK? 

Byla tu linka mezi Četkou a rozhlasem a pak přes satelit. Fungovalo to i přes telefonní 

spojení jako dial-up. 

 

Když se znovu vrátíme od strojů k lidem: Proč došlo ke zrušení směnařů? 

Hlasatelé i směnaři měli ke zprávám neosobní vztah. Směnař něco udělal dobře,  

ale zprávy neprezentoval, nebyli pod nimi podepsaný. Hlasatel je přečetl, ale neměl  

za ně zodpovědnost, když je sestavil někdo jiný. Řekli jsme si, že musí být zprávař, 

který si z podkladů ty zprávy udělá sám a bude si rozhodovat i o prioritách. Tak jak 

končil směnař, tak zároveň vznikala pozice editora. Původně byli jen přes den. 

 

Byli za vás jazykoví korektoři? 

Na to jsme neměli peníze, to za mě nebylo. Občas nám vzdělávací oddělení udělalo 

korektury zpětně, takže jsme si udělali potom seanci a tam to probrali, jaké se dělaly 

chyby. 
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Jak probíhal výběr lidí do směny? 

Přes výběrová řízení. Před vznikem jobs.cz to nebylo to pravé ořechové, takže jsme 

přetahovali také lidi zpátky ze soukromých stanic, nebo se dávaly inzeráty do škol. 

Standardní přijímací řízení to nebylo.  

 

Byly tehdy nějaké manuály, jak se co má dělat ve směně? 

Jo! Tak asi největší věc, co jsem po téhle stránce udělal, byly ty Žurnalistické zásady, 

které jsou v podstatě základem těch zásad, co jsou teď tady. To bylo popsané i v takové 

hlavičce těch pravidel, jak to vzniklo. Požádal jsem o spolupráci Hvížďalu. Karel 

Hvížďala si vzal za základ guideliny ORF, ty jsme potom totálně překopali. Já jsem to 

přepsal podle naší praxe, díval jsem se ještě na pravidla BBC a tak dál, všude možně  

a pak jsme to takovým hrozně poctivým procesem diskutovali v redakcích, diskutovali  

u nás na vedení, lidi se k tomu musei vyjadřovat a pak jsme si to odhlasovali dokonce. 

Pak se to vyvíjelo ve vztahu ke sponzoringu, práci se skrytým mikrofonem a tak dál,  

ale jinak se to moc neměnilo. Potom jsme měli pravidla pro moderátory, které byly 

víceméně opsané od lagarderských pravidel, s tím, že jsme si tam dali ještě to, co jsme 

zjistili u BBC a podobně. Jen jsme to hrozným způsobem osekali, protože BBC má 

zvrhlou úchylku, že všechny ty pravidla a guideliny jsou děsně dlouhý. To by u nás 

nikdo nečetl. Měli jsme i krátká pravidla pro tvorbu zpráv. Že je důležitý titulek, 

titulková věta… Ty základní věci jsme tam měli. Od začátku ta pravidla byla on-line  

v BASYSu. Když jsme je aktualizovali, tak jsme všem napsali, že si je mají přečíst,  

co je tam nového. 

 

Když jsme byli u různého rušení, zavádění a tak, ten pětitýdenní cyklus se rušil  

z jakého důvodu? 

V tom jsem taky jel já. Postupně se mi to vybavuje, jak ty věci víte. Důvod byl ten, že já 

sám vím, že se nedá ta dvanáctka, zvlášť noční, vydržet, aby to bylo efektivní. Směnař 

za komunistů často v jednu odešel a vrátil se v sedm, někdy ani to ne. Já si taky 

předpřipravil zprávy tři až čtyři hodiny dopředu a pak si dáchnul, fyzicky to nešlo 

zvládnout. To dělal snad každý. Taky to bylo kvůli zprávařům, protože ti museli být 

čerství, tak aby tam kolem nich lidé nespali. Zprávař tam tak totiž býval osm hodin,  

pak se to zkracovalo. Proti zkracování směn zprávaři taky bojovali. Když je měli kratší, 

museli jich odsloužit víc, chodit do práce častěji. 
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Ve starém newsroomu se kouřilo. Kdy to zmizelo? 

Ve starém newsroomu se kouřilo. Člověče, kdy tohle zmizelo? Řekl bych, že začátkem 

90. let. Za komunistů se tu kouřilo.  

 

Za vás se tedy už nekouřilo? 

Za mě jsme udělali drsný zákaz kouření v nové studiové budově, to jsme si řekli, že teda 

ne. Za mě se tak v 93., 94. v redakcích ještě kouřilo. I u mě v kanceláři se kouřilo,  

já sám jsem taky kouřil. Řekl bych, že ve směně se přestalo kouřit tak v roce 91, 92.  

V redakcích podle mě tak kolem roku 2005 až. V nové studiové budově byl zákaz 

kouření a ta vznikla v roce 2000 nebo 99, řekněme. Já jsem byl potom bojovníkem proti 

kouření, takže se zakázalo kouření nejen v nové studiové budově, ale i v těch 

zrekonstruovaných místnostech, kde teď sídlí domácí, zahraniční redakce a tak dál.  

Tam jsme pro ty lidi potom zřídili kuřárnu, kam všichni chodili kouřit.  

 

Ten systém, že si lidé připravovali zprávy dopředu a pak si šli lehnout nebo domů, 

to podle vás skončilo s přechodem na osmihodinové cykly? 

Ne. To zmizelo, když jsem se stal šéfredaktorem. Když jsem se stal šéfredaktorem,  

tak byli lidé hrozně špatně placení. Průměrný plat byl na Radiožurnálu nějakých 6 100 

korun, v druhé polovině roku 93. Začal jsem propouštět, abychom měli peněz na platy 

víc. Rušili jsme inspektory a další profese, které se různě překrývaly. Hele, je možný,  

že tu spali. Je fakt, že se sem tam někdo zašil a že se různě kryli. To jsem zjišťoval  

i kolem roku 2000. Ale ta morálka hodně narostla tím, že tu nebyl nikdo, kdo by za vás 

práci udělal. Taky jsem to poslouchal v noci, byli jsme do toho nadšení, když jsme tu 

zaváděli nejrůznější věci. Moc si to nedovolili. Měli jsme tu x skandálů, které jsem řešil. 

Některým lidem jsem dával dýchat a vyhazoval je z práce kvůli alkoholu, protože si dali 

panáka. Taky jsem sem chodil a kontroloval, jestli tu lidi fyzicky jsou. 

 

Byl alkohol, ať už za vašich dob redaktorských, nebo později šéfredaktorských, 

velkým problémem? 

Dobrá otázka. Hele, nebyl to dramatický problém, ale pilo se hodně. Za komunistů tady 

byla spousta večírků. Alkohol z pracoviště zmizel – víc než snahou managementu 

myslím tím, že už se to v určité společenské třídě tolik nenosí. A taky s příchodem 

nových mladých lidí, kteří mají víc nastavenou kariéru a víc to, že se má v práci dělat, 

než to měli nastavení ti, kteří tu byli před nimi. Celá 90. léta jsou historií pomalu 
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upadajících večírků. Bylo běžné, že si lidi dali večer panáka po službě nebo jsme někam 

šli. Byli jsme workoholici, kteří tímhle odšpuntovali ten stres. Je z toho spousta 

rozvrácených manželství. Když člověk dělal 10-12 hodin denně a pak si ještě dal  

do nosu, a kolikrát jsme ani nešli domů a spali tady, tak to leckteré manželství neustálo. 

Po téhle stránce je to lepší. Někteří lidé se ošívali, že bychom si tu panáka mohli dát.  

Já jim říkal, že ne. To je tak přelom tisíciletí. Devadesátky se dojížděly. Při službě  

ale ne, po práci to bylo. Během ne. V 80. letech to bylo, ale jen při nočních. Přes den to 

nešlo. V 90. letech po práci, ale v rádiu a často. Třeba dvakrát za měsíc mejdany  

v redakcích. Problémy tu byly. Chtěl jsem několik lidí vyhodit, ale oni si to uhráli  

u generálního ředitele a dva tu ještě pracují. Tři, čtyři lidi jsem kvůli alkoholu z práce 

vyhodil. Na vrátnici jsme dokonce měli detektor. 

 

Na začátku tisíciletí se rozjíždí iŽurnál. Dá se to podle vás brát jako součást 

směny? 

No iŽurnál jsem zakládal sám. Idea vznikla roku 98. Bohužel problém byl ten, že jsme 

neměli víc lidí. Nastoupil totiž generální ředitel Kasík, se kterým jsem od začátku  

i osobně bojoval, proto byl ten projekt přiškrcený. Za Ježka jsem na to dostal pět lidí,  

za Kasíka vznikla internetová divize, což byli přátelé generálního ředitele, zatímco já 

jsem byl v nemilosti. Proto jsme na iŽurnál měli tři a později čtyři lidi. Ani jsme neměli 

24tihodinový režim, to až později. Problém nebyla technika, ale počet lidí. Proto jsme 

nepřeváděli tolik zpráv, kolik jsme chtěli. Řekl bych, že to byla jedna z fatálních chyb, 

které rozhlas udělal. V době, kdy vzniknul iŽurnál, tak jsme byli jedni z prvních  

po iDnesu a mohli jsme mít šanci. Ale potom to šlo zu grund. 

 

Dá se to podle vás brát jako součást směny? 

Ne. To nikdy nebylo součástí. Od začátku to bylo organizované zvlášť. Chtěl jsem,  

aby byly věci na iŽurnálu dřív než ve vysílání, aby se nečekalo. Směny a kritéria byly 

jiné. Ale posadil jsem je do newsroom, aby agenda byla společná. Zpracovává se to  

ale jinak, měli by to dělat specialisti, v newsroomu by ale měli sedět.  

 

Jakou má podle vás zpravodajská směna budoucnost? 

No tak jako. Teď jste mě trochu zaskočil. Ve zpravodajské směně se vždycky prolínají 

dvě formy vedení. Jedna je ta, že ty lidi máte momentálně na povel, to jsou editoři. A ti 

mají na povel lidi, kteří pod ně normálně nespadají. Má je na starost vedoucí redakce… 
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Tahle forma, spíš uvažujme v rozměru newsroom než zpravodajská směna, kde se 

budou setkávat zástupci redakcí, bude vždycky. Nedokážu si představit, jak se to bude 

dělat jinak. Jestli tu nadále budou lidi, kteří nechodí na mikrofon a jen připravují zprávy 

pro někoho jiného, to je otázka. Záleží, jestli na to Český rozhlas má peníze. Ale bude to 

asi vždycky. Musí se dávat dohromady tolik podkladů, bude potřeba víc lidí  

než mluvících hlav. Těch by zase mělo být co nejméně, protože to jsou profíci,  

kteří umějí moderovat, kteří umějí produkt ostatních prodat. Zpravodajská směna, tedy 

lidé, kteří nemluví na mikrofon a připravují podklady pro ostatní, ta má budoucnost  

v rozhlasech i televizích podle mě forever. 
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Příloha č. 22: Přepis rozhovoru s Janem Pokorným, v Československém/Českém 

rozhlase od roku 1984 (s přestávkou) redaktorem zpravodajské směny, 

moderátorem, parlamentním zpravodajem, vedoucím publicistiky, šéfredaktorem 

Radiožurnálu a zahraničním zpravodajem v Paříži 

 

Vy jste také jedním z těch, kteří začínali ve směně. 

Já jsem 3. července 1984, což bude letos třicet let, tři dny po státnicích nastoupil  

do rádia s tím, že chci moderovat ranní vysílání a oni velice správně řekli, až se něco 

naučím, a na to mě posadili do směny, která seděla tady v té staré budově. Byl jsem tam 

do září, pak jsem šel na rok na vojnu a pak jsem se tam vrátil. Byl jsem tam dohromady 

asi rok. 

 

Jak bylo těžké se do ní dostat? 

Ono to moc těžké nebylo, on tam málokdo chtěl. Všichni chtěli mluvit do rádia, před ten 

mikrofon a ta směna hrála tenkrát dvojí roli. Buď tam byli lidi, kteří byli životně lidi  

ze směny, anebo to byl takový průtokový ohřívač, že tam lidi sbírali ty zkušenosti a pak 

se dostávali do těch redakcí. 

 

Víc tam bylo těch prvních nebo druhých? 

Těch prvních. Já začínal u Míry Panušky na zahraničním. Míra tam byl jako redaktor  

ve směně pro zahraničí a já jsem byl ten druhý. Vždycky byly dva a dva a dva směnaři. 

 

To se ne všichni shodují. Byli vždy dva, dva a dva? 

No na tom začátku ano. 

 

A když se člověk zaučil, tak už tam byl třeba sám z toho zahraničního, respektive 

domácího? 

Já si myslím, že se vždy dělalo ve dvojici. Plus tam byli vždycky dva Slováci. Ne, 

jeden. Oni se točili po nějakých směnách a Eva Stránská na TASS. Ještě tam byla 

písárna, ty paní s psacím strojem a těm se diktoval třeba přehled z tisku. 

 

Zaučování trvalo jak dlouho? 

Jako než jsem mohl napsat první zprávu? To bylo takové bizarní, že vlastně nejsnazší 

bylo napsat nějakou zprávu ze zasedání Ústředního výboru Komunistické strany 
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Československa nebo ze zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského 

svazu, protože tam se nesmělo změnit nic v té Četce, ale to museli dělat ti 

nejprověřenější redaktoři a my neprověření jsme museli třeba z třicetistránkové zprávy, 

že začínají žně, udělat pětistránkovou, ale tak, aby tam bylo všechno. A aby to bylo 

zajímavé a zároveň čtivé. Takže já si myslím, že první zprávu mě nechali napsat asi  

už po měsíci. 

 

Jak moc se tehdy pracovalo se zvuky? 

Minimálně. Ve zprávách hodně zřídka, spíš tam byly čtené zprávy a pak zprávy  

z terénu, telefonáty do toho vysílání a tyhle točené věci šly do proudu. 

 

Byl ve směně nátlak na nějakou aktivitu režimní? 

Ten tlak nebyl, to bylo normální, tam se režim pomlouval jako všude uvnitř,  

ale navenek… Přišla vždycky soudružka Máčiková, to byla vedoucí směny a před tou si 

tedy nikdo nic nedovolil, protože ono by se to mohlo donést dál. Mě jednou poslali  

ze směny domů, protože jsem si tenkrát koupil v Jugoslávii nejnovější výkřik módy 

trenky Adidas a přišel jsem v nich do práce a v tričku a tady zástupkyně šéfredaktora 

soudružka Horáková mi řekla, ať se okamžitě jedu převléct, že rozhlas je kulturní 

instituce a že takhle to nejde a já jsem říkal, že ale bydlím v Hořovicích. Ona řekla: „To 

je jedno.“ Já říkám: „Ale já už nestihnu přijít.“ „No tak nestihneš, ale takhle v těch 

trenkách tady nebudeš!" Tak jsem jel domů. Ale ty zprávy, ty oficiality, tak u toho 

vždycky, když se to diktovalo, tak u toho byl vždy nějaký zástupce šéfredaktora, 

vedoucí směny a ten směnař. Mělo to trojí kontrolu. My ostatní jsme se snažili psát 

zprávy pokud možno normální. Ale co tenkrát bylo normální, že jo… Všechno bylo 

nějak idealizované, ideologické. 

 

Takže člověk měl i nějakou autocenzuru? 

Ono nebylo co jiného psát. Pokud jediným tím oficiálním zdrojem byla Československá 

tisková kancelář a to zahraničí se dělalo taky spíše přes ČTK… ČTK tenkrát, ne že by 

tam byla nějaká vlastní tvořivost, člověk už vlastně autocenzuru nemusel mít, protože 

už měl zcenzurovaný obsah, který jenom opsal do toho vysílání. 
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Na tom zahraničí byly ještě nějaké další agentury, ne? 

Jasně, tam byl Reuters a už tenkrát byla síť zahraničních zpravodajů docela velká.  

Už tenkrát se psala taková takzvaná tečka za zprávami, jak se dnes používají zvířátka 

nakonec, to vlastně byla oficiální část té relace, že se četly zprávy, dělané z domova  

a ze zahraničí, ze sportu a pak byla tečka za zprávami, což bylo něco jako… Jako škola 

to bylo dobré, protože to byl takový mikrofejeton na šest řádek, to se lišilo stylem  

i výběrem toho tématu, prostě takový ten relaxační obsah na konec zpráv. A to se 

psávalo i třeba z novin, nebylo to jen přisáté na tu Četku. 

 

Zažil jste tlak na členství ve straně? 

Tlak na členství ve straně byl takový, že mi třeba říkali, že když vstoupím do strany,  

tak mi rozhlas dá byt, takže jsem neměl byt. Já si myslím, že tady to bylo tak, že v té 

směně byli tvrdí normalizátoři, kteří do toho rádia přišli v 71. roce, s tou hodně 

normalizační vlnou, a pak tam byli takové jako zkrachovalé existence, které byly 

vyloučené v 68., taky se tam objevovaly. A pak jsme tam byli my, co jsme v té straně 

nebyli. Ale tenkrát to bylo tak, že vaše perspektiva jako nestraníka byla v podstatě 

nulová. A potom jsem přešel do toho Dobrého jitra, což bylo ještě bizarnější, protože 

tam byli chlápci, které oni z toho rádia vyhodili po 68., ale protože zase oni nebyli úplní 

blbci tenkrát v tom rádiu, i když to byl jeden soudruh vedle druhého, řekněme, že tomu 

rozhlasu i rozuměli a protože to byli dobří rozhlasáci, tak oni řekli: „Abyste 

nepobuřovali pracující, tak budete v tom ranním vysílání.“ Což bylo Dobré jitro z Prahy 

od půl páté do osmi. Takže oni je dali dneska z našeho pohledu do prime timu a to byly 

největší hvězdy, ti moji učitelé. Ale všechno to byli nestraníci. Aleš Voves, Karel 

Mastný. Jediný, který byl v té straně, to byl vedoucí té redakce, Jirka Vopršal. Ten byl 

ve straně, tak ten byl vedoucí. 

 

Byly nátlaky také ze strany StB? 

My jsme pro ně byli malé ryby. Pravděpodobně ti lidi na pozicích šéfredaktora,  

co se později ukázalo, byli v nějakém úvazku směrem k téhle organizaci. Tenkrát jsem 

se kamarádil s jedním směnařem. Jednou 21. srpna, v den výročí okupace, jsme se 

převlékli do doktorských šatů a chodili jsme v Sušici po náměstí. Policajti nás chtěli 

zahaftnout a on říkal: „Nechte nás být.“ „No ale my budeme mít průšvih.“ A on jim 

říká: „Já to když tak vyřídím s Prahou a bude to v pořádku.“ Já si myslel, že si dělal 

srandu, ale když vyšly první Cibulkovy seznamy, tak on mi den předtím volal a říká: 
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„Hele, zítra se o mně asi něco dozvíš.“ Já jsem s ním pak kamarádil, ale vůbec jsem to 

nepoznal. Takže na nás jako tlaky, to vůbec. 

 

Slyšel jsem i od řadových lidí, že to zkoušeli. 

Hele, asi jsem pro ně nebyl tak atraktivní.  

 

Do brigád a sběrů jste byli nucení? 

Každá redakce si vedla kroniku Brigády socialistické práce. My jsme měli nějakou 

družbu s národním podnikem Permon Roztoky u Křivoklátu, tam jsme jezdili třeba 

jednou za půl roku na besedy a na brigády, to byly nějaké akce Z, že jste musel jednou 

za čas třeba v sobotu vzít hrábě a jít hrabat nějaký park a to se asi kontrolovalo. Já na to 

moc nechodil. Já jsem byl za rozhlas na jediné brigádě, když jsme u tehdejšího prvního 

náměstka ústředního ředitele Květoslava Fajxe opravovali na jeho chalupě plot. A tam 

jsme ho pobuřovali tím, že ten Aleš Voves z Dobrého jitra tam byl se svým Renaultem  

a otevřel dveře a do omrzení tam pouštěl kazety Semaforu tomu soudruhovi, ale ten  

v civilu byl skoro normální. 

 

Jaká byla tehdy atmosféra ve směně? 

Já o ní musím vyprávět jako tehdy. Tenkrát jsem byl 25letý kluk, tenkrát jste nezačínal 

v médiích v 18 letech jako dneska, ti nejmladší měli kolem 25, takže atmosféra  

ve směně… Tenkrát jsem přes den nebo i večer chodil na pivo a pak zase zpátky  

do práce, což si třeba dneska nedovedu představit, že by vůbec někdo udělal, nebo já 

bych to udělal. Protože jak to bylo nalajnované, tak o nic nešlo. Ti lidi se prostě 

kamarádili a jezdili spolu na nějaké mejdany a různé sportovní akce a tak dále. 

Atmosféra byla taková nemastná, neslaná. 

 

Byla nějaká rivalita? 

Ne, tam ne. Ta rivalita byla pro tu část lidí, pro které to byl ten průtokáč, že se tam přišli 

naučit část toho řemesla a pak chodili do těch redakcí. A rivalita asi byla potom  

mezi těmi reportéry. Ale ve směně ne. 
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Když přejdeme do doby vašeho šéfredaktorování Radiožurnálu, jak se měnil  

do současnosti systém editorů a proč k tomu vlastně došlo? 

Protože je to projekt generálního ředitele, který s ním uspěl při volbě generálního 

ředitele, takže potom ho realizoval. 

 

Nemyslím Centrum zpravodajství, myslím Radiožurnál, za který teď sedí ve směně 

tři editoři. 

No ale to s tím souvisí, rozdělení na stanice a centra. Dřív tam seděl jeden člověk  

a do toho vysílání se dostala polovina materiálu, který nikdo neslyšel kromě toho 

redaktora. A ten editor se tam točil po osmi hodinách. Byly tři, kolik jich bylo? Šest 

dohromady, aby to vyšlo. A riziko, že tady ten rozhlas prochází nějakou reorganizací, 

na své poměry nebývalou, a že ta doba se zrychluje a že ta poptávka nebo požadavky 

toho Radiožurnálu na rychlost a aktuálnost jsou takové, že moje představa, že by tam 

byl jeden editor, který by půlku věcí neslyšel, tak to by se asi zhroutil, to by snad nešlo 

zodpovědně dělat. Přes den tam jsou tři editoři a jsou tam dvanáct hodin, tedy šéfeditor 

a dva editoři. 

 

Když jste dřív šéfeditoroval, tak tam taky seděl jen jeden. 

No jasně, ale to vysílání bylo trochu jiné. Tam byl čistý proud. Nebo byly tady ještě 

pozůstatky toho blokového vysílání. To se dělalo snáz. 

 

Připadá v úvahu návrat funkce směnaře, nebo že by se jeden z editorů více zabýval 

zprávami? 

Ne, proč? Myslím, že se mají zabývat i těmi zprávami, proto tam sedí. 

 

A zabývají se těmi zprávami? 

Hele, já myslím, že ty zprávy trošku podceňují, že to nechávají někdy až příliš na tom 

zprávaři. Že se hodně soustředí na dramaturgii těch proudů, protože ono to  

pro nezasvěceného čtenáře nebo sledovatele vypadá, že se tam nic neděje, ale oni mají 

od nás naprosto jasné pokyny, jak má vypadat ta hodina třeba co do žánrů. Že se tam 

nesmí třeba objevit dvě reportáže po sobě nebo že to musí být třeba eresemko (rozhovor 

s moderátorem – pozn. autora), reportáž, vstup z terénu, blablabla a řadit to takhle  

a dramaturgovat tak, aby ta koordinace byla v pořádku, ono to jako není úplně nuda tam 

sedět. A to říká člověk, který tam občas za ty editory sedává. Moje výhoda je tady 
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oproti těm ostatním šéfům, že já tam opravdu sedím. Myslím si, že tohle je spíš věc 

tlaku jako nás na editory, že ty zprávy jako musejí být pod stejným drobnohledem  

i přes den. Dušan Valenta to třeba stíhá, ten si to tam ošéfuje, uznávám, že přes den  

ne vždycky se jim věnuju. 

 

Systém zprávařů, ukázalo se to jako správný krok, že zprávy sestavují sami 

zprávaři? 

Ano, je tam jednoznačně znát, že od toho hlasatele, který byl vlastně pouhým 

interpretem těch obsahů, to jsou vlastně lidi, kteří tam jsou i s nějakou novinářskou 

zkušeností a kompetencí a zodpovědností zároveň. Takže nejen, že to dokážou přepsat 

do huby, ale dokážou si to i sestavit. Proto i ten editor to občas pouští ze zřetele. Určitě 

je to krok správným směrem. Hlavně hodně se to zcivilnilo. Ten sound té stanice je 

takový už jako… Ráno bych řekl, že už je to na hranici mého ideálu. Že tam jsou fakt ty 

nejlepší hlasy a nejlepší speakři a nejlepší zprávaři. Představa, že by tady byl zase jen 

nějaký hlasatel, to už je všechno pryč. 

 

Mají editoři a zprávaři jasně daný systém, podle kterého se točí? 

U zprávařů je to tak, že oni ještě vlastně v prosinci to byli externisti. A bylo to tak,  

že byly dvě party na ráno, ty dvojice a pak byly party na den a potom ty slabší na noc. 

No a to v podstatě zůstalo, že máme dvě dvojice na ráno a pak střídáme, ale v tom  

už nenajdete logiku. My jsme to nějak nastavili, aby to vycházelo, a protože se s tím 

nechci trápit, tak jsem řekl, že pokud budou nějaké změny, ať si to mění mezi sebou. 

 

Takže mají nějakou matrici? 

Mají, ale Alenka Růžičková (asistentka šéfredaktora Radiožurnálu – pozn. autora) jim 

vždycky na ten měsíc pošle rozpis pro jistotu. 

 

Plánujete změny, které by se dotkly i zpravodajství, zpravodajské směny? 

Ne, myslím, že jsme stále ještě ve fázi, kdy si to sedá. Ještě to není úplně to workflow, 

které je podle mě namalované dobře. Musí se jen nějak správně obsadit lidmi. Už se 

dobíráme vlastně toho, že ten systém editorů CZP postupně kopíruje ten systém těch 

našich part tak, aby tam opravdu byla ta kontinuita, aby ti lidé byli na sebe zvyklí,  

aby se tam zkrátila nějaká komunikace, bylo leccos jasnějšího, než když tam byl každý 

den někdo jiný. Není to ještě stoprocentní. 
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Ideální je to, aby i ten editor CZP byl taky celý týden s editory Radiožurnálu? 

Ano. 

 

Má zpravodajská směna budoucnost? 

Zatím jsem nikde neviděl jiný model, jak by to šlo taky dělat. Z domova tohle 

neuděláte, já si myslím, že naopak kdybych měl tu kompetenci, tak bych udělal ještě 

větší open space, kde by opravdu seděli všichni redaktoři a ne takhle zastrkaný  

po kancelářích. Ale tím, jak se to zpravodajství bude multimedializovat, a kdo ví,  

já nevím, jakými distribučními kanály budeme šířit jaké obsahy za deset let. To je 

strašně zajímavá otázka do budoucna. Myslím si, že i takoví lidi by v tom newsroomu 

měli sedět, kteří by měli pracovat s tou multimedialitou, že něco prostě jde do vysílání, 

něco má stejnou váhu na tom internetu, mají tam sociální sítě. Já si myslím, že ta doba 

si, jak budou ty technologie pokračovat, řekne o nějaký úplně jiný výstup k té práci. 

 

Sociální média jsou pod vámi, nebo pod CZP? 

Pode mnou. 

 

Dál tam jsou ve směně například korektor nebo rešeršisté. 

U těch rešeršistů bych si občas představoval flexibilnější přístup k tomu a zaměření spíš 

víc jako na zvuky, vyhledávání zvuků. Tady z toho našeho archivu to je věc nějakého 

vývoje, že je tam korektor, to ani nevím. Ještě jednou říkám: Vzhledem k tomu, jaká to 

byla změna a ten posluchač si ani ničeho nevšiml, tak pro mě je to důkaz, že je to takhle 

správně. Uvidíme, jestli do budoucna se management neshodne třeba na nějaké redukci 

některých těch postů, protože zase z pohledu té stanice je to v pořádku, ale mně třeba 

osobně mrzí, když někteří zkušení reportéři tam sedí na místě koordinátorů, místo toho, 

aby byli někde v terénu. Ale to je věc nějaké personální kapacity a rozhodnutí CZP,  

s tím já nic neudělám. 

 

Napadají vás ještě nějaké zásadní změny ve směně, které se odehrály? 

Pro mě je to takové srdce té vysílačky, mně to baví přijít do newsroomu a slyšet tam ten 

cvrkot. Bohužel tahle naše profese je taková, že největší adrenalin je, když se stane něco 

mimořádného. A to něco mimořádného je zpravidla tragické nebo vážné. A pro mě 

dívat se na tu směnu, jak maká, když jsou povodně, když se někde střílí, někdo někoho 
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honí nebo nějaká politická krize, tak to je radost. Pak přijdou dny všední, kdy tam 

všichni brblají na tu práci a nadávají, že je tam moc editorů, že je tam moc koordinátorů 

a že levá ruka neví, co dělá pravá, ale zase když se něco stane a je tam nějaký ten editor, 

který to vezme do svých rukou a zavelí tomu v podstatě jako vojenské jednotce a pevně 

rozdá úkoly a stoupne si k těm dveřím toho studia a jenom ukazuje: ty tam jdeš, ty tam 

jdeš, ty tam jdeš, to jsou okamžiky, kvůli kterým stojí za to chodit do práce. 
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Příloha č. 23: Přepis rozhovoru s Pavlem Prouzou, v Českém rozhlase od roku 

2000 (s přestávkou) zprávařem 

 

Od kdy pracujete v rozhlase jako zprávař? 

Asi od roku 2000, ještě jsem byl ve starém newsroomu asi rok.  

 

Ale tam jste neseděl přímo ve směně. 

No hele to bylo nějak, že Pícha si tam začal tahat nějaké ty nový zprávaře, což začalo 

Zbyškem Horákem, ten tam šel a ještě to bylo takové jakože hlasatelské. My jsme si 

vlastně přišli pro hotové zprávy a Alex nás nutil, že nás jako posadil do té směny,  

ale jak to mělo tři místnosti, tak jsme seděli úplně v té krajní, kde se akorát natáčeli 

nějací krajánci nebo něco, takže tam jsme byli úplně izolovaní, mohli jsme nějak  

už vidět v tom Basysu ty zprávy, něco si tam třeba upravit, ale v podstatě jsme to 

dostávali hotové na klíč a šli jsme číst. To bylo tak rok. Pak já nevím, začal se budovat 

tady ten nový newsroom a s tím, jak jsme šli sem, tak se to pak nějak změnilo. Trošku. 

Hlavně odešli ti staří směnaři, Milan Kopp a takový ten, co dělá teď na Vltavě, a zůstal 

akorát Igor Maňour, jeden z těch hlavních editorů nebo směnařů vlastně tenkrát. 

 

S tím přechodem se začala měnit i ta vaše práce? 

Jojojo, to se začalo s tím tak nějak měnit. Ono už to bylo na té starý směně, že jsme si  

i nějaké psané zprávy psali sami, ale takové to, že to vždy složil ten směnař tu relaci,  

to pořád platilo. Já jsem do toho mohl vidět, něco si tam přepsat a pak nám přibylo to, 

že jsme si třeba psali půlkové zprávy sami. To bylo ještě v té staré směně. A s tím 

přechodem sem se to nějak vlastně… Ale stejně to byl vždycky směnař, který tu relaci 

jako nasázel, my jsme tam nějakou jinou práci vlastně neměli. Psali jsme si titulky  

a počasí, což je třeba teď v osmnáctce taky. 

 

Pamatujete si, kdy úplně odpadl ten směnař? 

Rok nevím. Já jsem pak na dva roky šel do Brna, to bylo asi s tou Bárou Tachecí,  

to pak jako odpadlo, že jsme si to celé skládali sami. 

 

A ten model, který je teď, s tím, že se točí dvě dvojice ranních zprávařů, tak to 

bylo taky někdy v tu dobu? 
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My jsme, co se týče těch zprávařů, tak my jsme vlastně vždycky to ráno dělali, byl tam 

noční zprávař, ten končil myslím někdy v pět nebo v šest a ten další naskakoval někdy, 

když se četl nějakej tisk, třeba v půl sedmé nebo nevím. A nečetli jsme ty zprávy  

v celou, to vždycky dělala ta dvojice domácí, zahraniční nebo někdo. A to podle mě 

taky trvalo, než přišla Bára. A Bára pak udělala to, že tam dala stálé lidi, jednoho 

zprávaře plus někoho k němu. Tam začínala Katka Causidisová s Martinem Drtinou. 

Jeden byl takový hlavní, ozvěnář, a zprávař, tak to bylo. 

 

S Barborou Tachecí taky začaly ty čtvrtkové zprávy? 

Asi jo. To myslím, že se do té doby nedělalo. 

 

Začali vás potom i jinak brát, když se z hlasatelů stávali zprávaři? 

To bych ani nějak neřekl. Jediné, co tady bylo špatné, nebo jak to ty lidi v té směně 

brali, tak to bylo tím přechodem do toho nového newsroomu. Protože předtím jsme fakt 

byli jenom ti hlasatelé, ti, co to jdou jen přečíst a jako nic jiného neumějí a jak se tam 

obměnili i ti směnaři, byl tady Igor, byla tady Zuzana Bančanská a Láďa Dvořák, 

myslím, to byli ti tři hlavní, tak to bylo, že my se o ty zprávy nějakým způsobem 

staráme. Oni řeknou nebo dají mustr, jak se to má složit v tu hodinu a zbytek už byl  

na nás. Protože pak už nás brali, že tam už něco děláme. 

 

Ale zpočátku toho moc nebylo, když zprávy stále skládali směnaři.  

No jako neměli jsme tam nějak extra práce. Ale dělali jsme třeba ty půlkový zprávy.  

Ty jsme si psali přímo my. Tenkrát to bylo tak, jak je to teď. To znamená bez zvuků, jen 

nějakých čtyři, pět zpráv čtených. 

 

Jak moc se měnili lidi? 

Nijak výrazně, někdo se třeba rozhodl, že odejde, tak přišel někdo. Ze zprávařů 

minimálně. Jsem odešel vždycky jenom já, pak sem někoho vždycky dotáhli a ten pak 

taky skončil. Ale z těch zprávařů moc ne a jestli se to měnilo ve směně, to bylo spíš,  

že byl někdo těhotný nebo něco takového, v podstatě tady ty lidi tak nějak průběžně sem 

přicházeli a buďto odešli, nebo tady zůstali dál. Kdybych to srovnal, co bylo v roce 

2000 a co je teď, tak je to úplně jiné. Ale vezmete to prostě v průběhu nějakých deseti 

let, že se to prostě někam vyvinulo. Že by jako nějak hromadně odcházeli a pak zase 

přišli, to ne. 
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Pro vás se to dost změnilo, ale kromě toho, že si to sestavujete sami, je tam nějaký 

podstatný rozdíl? 

Asi ne. Je na vás větší zodpovědnost. Pokud vám do toho ten editor nekecá, tak máte tu 

důvěru v tom, že to poskládáte dobře. Jen se zeptáte, čím začít, co je ta hlavní zpráva.  

Já mám třeba možnost to srovnat s privátem. Když to vezmete, tak, jak je to teď, tak je 

to srovnatelné, že to opravdu skládáte celý sám. S jedinou výjimkou, že tady máte tu 

podporu, že vám ty zprávy vlastně ti lidi udělají, že dostanete ty čtené, že dostanete ty 

zvuky, všechno, kdežto na tom privátu si děláte kompletně vždycky všechno, takže tam 

mají jednoho dva redaktory, kteří si třeba připraví nějaký příspěvek, ale jinak  

tam vlastně je to založené na čtených zprávách, tam ty zvuky moc nejsou. 

 

Jak moc vám do toho editoři sahají? 

Záleží na zprávaři. Mně ani moc ne. Když se s nimi dohodnete, co se točí… Nevím,  

na začátku, když tu byl nějaký plán, že těch editorů tady bude asi sedm nebo kolik jich 

tady dneska funguje, tak se jeden měl starat jen o ty zprávy. Ale oni se vlastně o to 

starají jen tím, že dělají tu osmnáctku nebo tu dvanáctku a do těch ostatních zpráv moc 

nezasahují. To je spíš výjimka, že on se tam podívá, najde tam nějakou blbost nebo 

něco, nebo při nějakých vypjatých situacích, kdy něco hoří, tak to nějak koordinují,  

ale ty zásahy jsou minimální. 

 

V souvislosti s technologiemi, byly nějaké výrazné změny? 

Určitě byla změna z Basysu na iNews, protože Basys, to bylo ještě v prostředí  

MS-DOS, ale to bylo takové zvláštní. To byl systém, který fungoval bezvadně,  

ale nepoužívala se myš, jenom šipkami se v tom ovládalo, takže skočit do toho iNewsu 

byl pro lidi dost problém. Takže to byla taková dost revoluční změna. No a z pásku  

na ten Dallet, ten nevím teda přesně ve kterém roce, ale tady když už se šlo do nového,  

tak už to bylo. Nás se to zas až tak moc netýkalo, protože my jsme nikdy žádný zvuky 

ani moc nestříhali, i když učili nás na těch kotoučácích si něco střihnout a i v tom 

Daletu. Tam potom na nás bylo, že jsme to akorát dávali do toho Daletu, ale taky  

až v pozdější době jsme tam dávali ty zvuky, takže tohle se tak nějak vyvíjelo. 
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Asi i se začaly více využívat televize, že? 

No, to asi jo. Televize, používaly se i zvuky z televize, což dřív nebylo. Dřív se to 

nevyužívalo, protože tam nebyly ani možnosti to nahrát. Když už tady byly ty krabičky, 

tak se to začalo už oficiálně dělat. 

 

Máte dojem, že někdy to tady může dojít tak daleko jako na privátech, nebo že ta 

směna má budoucnost? 

Myslím si, že to bude asi pořád takové, jaké je to teď, protože potřebujete ten servis  

od těch lidí, aby to bylo zpravodajsky takhle plné, takže potřebujete ty lidi za sebou,  

to znamená domácí, zahraniční, sportovní redakci, to tam prostě musí být vždycky.  

A někdo prostě musí být nad vámi, kdo to kontroluje, než to jde ven, což se teda jako 

nějak extra moc neděje. Ten model, co je teď nastavený, že máte nad sebou nějakého 

editora, podle mě by tam měl být ještě nějaký editor spíš zprávařský, něco jako byl ten 

směnař, protože takhle tu funkci třeba supluje Dušan Valenta ráno, který vám řekne: 

„Hele, dělá se tohle, pojede se tohle, potřebuju takový a makový zprávy.“ Tak to pak 

jako přes den není, oni se starají o ten proud hlavně, skládají si ty hlavní zprávy, ale nad 

vámi není zas až taková nějaká ruka, který by… Takže může proklouznout nějaká 

hovadina. Ale asi to bude vždycky nastavené takhle. 

 

Byly nějaké sankce za obsah zpráv? 

Nepamatuju si, že by někoho takhle sejmuli. Vím, že se vyhrožovalo, že se budou dávat 

za přeřeky nějaké peníze, ale to si snad pak nějak rozmysleli. Asi se to stalo,  

ale většinou to stejně šlo ještě v té starší době na směnaře, že ten zprávař v podstatě  

za to nějak extra nikdy nemohl. 

 

Máte nebo měli jste manuál, jak skládat zprávy nebo je to na citu? 

Je to hodně na citu a o tom, jak se s tím editorem domluvíte. Asi nějaký obecný manuál 

existuje nebo existoval. Vím, že v tom iNewsu něco bylo, něco jako napsaného, ale je to 

o takových obecně platných prioritách, které prostě v té žurnalistice fungují. Myslím,  

že to není tak, že by tady bylo něco extra výjimečného, jak to skládat. 
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Příloha č. 24: Přepis rozhovoru s Miroslavem Skoupým, 

v Československém/Českém rozhlase od roku 1985 (s přestávkou) redaktorem 

zpravodajské směny, směnařem, vedoucím domácí redakce a editorem a bývalým 

směnařem a zástupcem šéfredaktora zpravodajství Rádia Alfa 

 

Kdy jste začal pracovat ve zpravodajské směně? A bylo pro vás lehké se do ní 

dostat? 

To bylo v 85. roce a pro mě lehké, protože jsme na fakultě dělali ve směně stáže,  

takže jsem se tam byl podívat. V 85. se člověk musel trochu ohlížet, aby měl místo. 

Když jsem se vrátil z vojny, zašel jsem sem na Vinohrady, tady byl tajemník 

šéfredaktora Špaček, který říkal, že do směny by byl někdo potřeba. Já jsem potřeboval 

práci, protože jsem byl ženatý. Mě to docela i bavilo ta práce.  

 

Jak probíhalo zaučování? 

Tehdy to nebylo tak jako dneska, že jsou lidi často hozeni do vody, aby ukázali,  

že umějí plavat. Několik měsíců jsme psali do zdi, abychom se to naučili. „Tos napsal 

šikovně,“ řekl směnař, ale šup a šlo to do koše. Maximálně o víkendu mi tam něco dali. 

Nebyl takový tlak na to být okamžitě skvělý a chodit na mikrofon, takže bylo běžné,  

že tam dělali domácí redaktory staří lidé, kteří ale na druhou stranu byli vypsaní.  

Že přijdou lidi, kteří jsou tím nedotčení a jsou hození do vody jako dneska, to tehdy 

nebylo. Dneska to považuju za velkou chybu. Takže jsem nastoupil do party jako 

dvojka a pak se uvolnilo místo v Hankusově partě, které se říkalo mordparta, protože 

byli takoví drsňáci. S nikým se moc nezmazlili. Myslím, že to byl zrovna Vlasta,  

který přišel a ptal se, jestli chci k nim. Druhého redaktora jsem napořád dělat nechtěl, 

tak jsem šel k nim. Pak to šlo dost rychle, protože v 80. letech to bylo už trochu jiné. 

Asi za dva roky se uvolnilo místo směnaře, tak bylo sezení směnařů. Kromě těch 

velkých politických věcí tam byla taková zvláštní demokracie, protože o technických 

věcech, co se řešily uvnitř směny, rozhodovalo takové zvláštní koncilium směnařů. 

Samozřejmě, že ta vedoucí měla hlavní slovo, ale na druhou stranu o tom vždy ti 

směnaři jednali. Asi v 87. roce se uvolnilo místo směnaře a nevím, který z nich to byl, 

že řekl, že chtějí Skoupého. 
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Takže uvnitř směny nebo ze směny se dalo postupovat poměrně rychle. 

No já šel dělat směnaře po dvou letech. Záleželo na štěstí, třeba že někdo umřel nebo šel 

do důchodu. Pak tam byli lidi, kteří věděli, že chtějí dělat něco jiného, třeba Honza 

Pokorný moderovat, Bára Tachecí ekonomiku, takových tam bylo víc. Někteří chtěli 

dělat směnu, výš se dalo dělat jen směnaře. Já měl kliku, že někdo končil. Měla tam jít 

ženská, kterou ostatní směnaři neměli rádi, takže ji nechtěli. Chtěli mě.  

 

Jaké měly party složení a jak to v nich fungovalo? 

Jak s kým. Naše parta s Hankusem si od začátku sedla, parta byla dobrá. Alan dělal 

zahraničníka, Helena Lukasová jako Slovenka. Ale byly party, ke kterým se chodilo 

sloužit nerado. To je úplně stejné jako teď. Přijdu do směny, vidím, kdo tu je, a vím,  

jak to půjde. Jestli to bude bez problému, nebo se sejdou jiní a nic se nedaří. Správně 

tam měli být dva směnaři, dva maníci zahraniční, dva domácí a slovenská redaktorka. 

Ne všechny party byly z nejrůznějších důvodů úplné. 

 

Jak vypadaly ty místnosti zpravodajské směny? 

Uprostřed byli směnaři, napravo seděl směnař Prahy a Vltavy, vlevo byl směnař  

pro Hvězdu. Ještě tam byl, když jste vešel, malý stoleček pro hlasatele, aby si ty zprávy 

mohli pročíst. Na pravé straně pak byly dveře do místnosti, ve které seděl Slovák  

a jeden nebo dva domácí redaktoři, na levé straně seděl jeden nebo dva zahraničníci. 

Plus vlevo u okna ještě Eva Stránská s TASSem. Ta překládala vyloženě jen zprávy  

z TASSu. V místnosti zahraničních maníků byla taky kuchyňka a dveře k vedoucí 

směny. Na chodbě naproti nám byli sporťáci. Mírně našikmo byl dálnopis, odkud nám 

to ty ženské nosily. A na konci té chodby, kde jsou teď záchody, byl OPRC, operativní 

pracoviště, odkud se vysílaly Rozhlasovky a složitější programy. Jinak se to vysílalo 

zpoza rohu. 

 

Jaký byl postup při psaní jednotlivé zprávy? 

Holky z dálňáku přinesly Četku směnaři, házely mu to do šuplíků. Buď se podíval 

směnař, nebo se chodili koukat sami redaktoři. Někdy řekl směnař, co chce konkrétně 

napsat, nebo to nechal na redaktorovi. Když tam přistálo něco jó důležitého,  

tak na redaktora křiknul. Pak se s tím šlo vedle k písařkám, na to mám taky pěkné 

vzpomínky. Ony uměly leccos napsat i samy. Jednou přišel jeden kolega rovnou  
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z hospody, měl diktovat tisk, tak mu ta písařka řekla, ať jí ty noviny nechá, nedýchá  

na ni a za hodinu si přijde. 

 

Pracovali tehdy redaktoři zpravodajské směny se zvukovými materiály a kolik jich 

tak obvykle bylo v relacích? 

Já jsem se učil stříhat manikúrovými nůžkami. Ve zprávách bylo obvykle tak pět zpráv, 

které napsali naši redaktoři, a v tom byly jeden nebo dva pásky. Výjimka byly 

Rozhlasové noviny, v nich byly za mě prakticky jen zvuky. A bylo pravidlo,  

že kdo nosil pásky, měl zakázáno jezdit páternosterem.  

 

Chodili tehdy redaktoři směny na mikrofon? 

To se myslím začalo za mě s tím experimentovat, že na konci 80. let začali redaktoři 

chodit na mikrofon a dělali zprávy. I tak tady ale byla spousta lidí, která nechodila  

na mikrofon. 

 

Také jste si jako v dřívějších letech vzájemně ulevovali a z nočních odcházeli spát 

domů? 

Většinou tam v noci zůstal jeden směnař a jeden až dva maníci přes noc. Vždycky 

někdo musel hlídat. Třeba si četl, ale nespal. Směnař si šel kolikrát lehnout, aby byl 

ráno fit. Ale stejně nebylo co. Četka domácí zavírala o půlnoci, sport s poslední 

událostí, někdy přišlo něco ze zahraničí. Četka byla mnohem víc filtrovaná, nevalila to 

tolik v noci jako dnes. 

 

Kouřilo se tehdy ve směně? 

Kouřilo se úplně všude. Všude byly normálně popelníky. Bylo to trochu jako v hospodě. 

 

Jak hodnotíte atmosféru ve směně? 

Někdy tam byla až na můj vkus dost uvolněná. Když tehdy ukládali Brežněva do hrobu 

a praskl jim jeden popruh, takže tam sjel, tak se všichni mohli zbláznit smíchy. Kolem 

chodila Máčiková a říkala, ať neblbneme, že je to tragédie. My řvali… Sešněrované to 

nebylo, ale kam šla hlášení, to nevím. Žádné dusno jsem nezažil. Byli tam ale lidi,  

před kterými si člověk musel dávat bacha. Spíš věděl, že se s těmi lidmi nemá cenu 

bavit navážno, ale politické fóry létaly furt. Až nemístně. A velmi dobré zkušenosti  
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a vzpomínky mám na utužování party na pracovních výjezdech. To bylo tak na dva  

až tři dny za peníze podniku. To by vydalo na samostatnou kapitolu. 

 

Zažil jste tlak, že byste měl něco napsat nějakým určitým způsobem, nebo něco 

zase radši nepsat? 

Jo, tak jasně. Kolikrát se stalo, že přišla vedoucí směny s tím, že zítra vyjde v Rudém 

právu například nějaké prohlášení prezidenta Husáka, tak mu máme v přehledu tisku 

věnovat 99,9 % a pak už jen něco neutrálního. A třeba při sjezdech KSČ byly zvláštní 

party důvěryhodných, kteří byli daní dohromady z různých part. Písařkám se diktovaly 

několikastránkové projevy, které četli hlasatelé na dva hlasy. Ve směně byli i další 

redaktoři, ale psali „drobky“, jak kvetou fialky v Beskydech a podobně.  

 

Hlídaly se hodně zprávy z hlediska ideologické nezávadnosti? 

My se hlídali sami. A navíc se všechno bralo z Četky a TASSu, takže moc nehrozilo,  

že by se tam mohlo dát něco závadného. Navíc pak byli ještě směnaři. Ale ti to kolikrát 

složili hala bala, dali relaci do desek, přišel si pro ni hlasatel, měl si ji přečíst u stolečku, 

ale kašlali na to a pálili to z listu. Druhý den na poradě se řešily průšvihy. 

 

Vadilo vám celé to tehdejší klima? 

Já k tomu přistupoval tak, že není třeba měnit některé věci, které jsou neměnné. 

 

Měli jste i nějaká zakázaná slova? 

To už si nevybavím přesně, ale myslím, že to už v 80. letech nebyla politická slova, spíš 

se dbalo na to, aby to nejelo tím četkařským stylem. Jo, jedno ze zakázaných slov,  

což myslím prosadil Míra Panuška, byly „poslední zprávy“. „Tohle nejsou poslední 

zprávy, ještě budou další,“ říkal. 

 

Musely se naopak stále vyjmenovávat všechny tituly komunistických funkcionářů? 

Na konci 80. let už ne. 

 

Byla i snaha dostat lidi ze zpravodajské směny do strany? 

Já byl kandidát, stejně jako třeba Alex Pícha. Bez toho bych se možná směnařem nestal. 

Protikandidátka byla kovaná komunistka, ale blbá jak putštok. Bez toho bych ji ale asi 
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nezdolal. Ve směně ale byla spousta nestraníků. My měli schůze u Netuků, a když se 

zapískalo, mohli zůstat jen straníci. Půlka lidí šla pryč. 

 

Měla o vás zájem i StB? 

Ne. Byl jsem v podstatě nadějný kádr, o mě zájem neměli. O některých lidech jsme to 

věděli, buď se tím ani netajili, u dalších jsme to dovtípili. U některých mě to potom 

překvapilo. Nikdy jsem se po ale tom nepídil. A u řady mě to nepřekvapilo. Třeba  

u jednoho ze směnařů vím, že tam byl, ale nikdy jsem nezažil, že by po někom šel. 

 

Jak probíhal listopad 89 ve směně? 

První týden jsme měli přesně instrukce, jak vysílat. Hlavně opatrně. Nikdo moc nevěděl, 

co bude, panoval trochu chaos. Když tehdy přišli lidi demonstrovat z Václaváku  

před rozhlas, tak si pamatuju, že jedna kolegyně se vyklonila z okna a cosi pozitivního 

zakřičela vůči demonstrujícímu davu. Myslím, že to byla Marika Táborská, která teď 

dělá na internetu. Z toho davu se nenápadně odpojila skupina asi padesáti lidí  

a nakráčela si to do rádia. Tehdejší šéfredaktor Ilja Jenča je poslal pryč. To bylo tak 

čtvrtý, pátý den. Myslím, že Marice a ještě jedné holce, co v tom okně byla s ní, ušetřil 

výjezd za Prahu a nakládačku.  

 

Odešlo po listopadu ze směny hodně lidí? 

Nějací lidé odešli, ale nepřišlo mi to dramatické. Víc to pak bylo až v roce 93. Někdo 

sice odešel, ale nebyly to čistky, nikdo ty lidi zatím nevyhazoval. Třeba Pavel Fiala 

odešel, ale ten odešel sám. Víc se to rozdrobilo s rozpadem federace. To bylo revoluční. 

Ti, co končili, musel automaticky vzít Český rozhlas a ještě jsme dostali myslím pět 

platů odstupného. Ale samozřejmě to bylo riziko, že než se to schválilo, tak nás vzít 

nemuseli. Mohli jsme skončit bez práce a bez odstupného. Pak jsme se nechali v 93. 

zblbnout Kasíkem a kvůli Musílkovi s Honysem jsme šli na Alfu. Odešlo nás plno  

ze směny i redakcí. Chtěli jsme to dělat jinak, tady vysílání bylo i po revoluci zbytečně 

zkostnatělé. Tam to mělo větší švih. Dokud měli majitelé Alfy dost peněz, tak program 

nás hodně bavil. První nebo druhý rok jsme koupili i práva na vysílání fotbalové ligy,  

z čehož tady byli nepříčetní. Neměli jsme takové bloky, ale vysílání bylo podobně jako 

teď tady, takový zpravodajský pelmel. Party byly menší, směnař s dvěma maníky  

a jedním hlasatelem přes den – to bylo u part, kde lidi nechodili na mikrofon. Já často 

chodil zprávy číst i sám. V některých partách četl buď směnař, nebo redaktor. 
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Ředitelem byl Ivan Hoffman. Nemohli jsme ho přesvědčit, že systém part, který jsme 

přetáhli, byl dobrý. Obojí má své výhody i nevýhody. Ve dvanáctkách máte pak víc 

volna, ale taky máte kontinuitu, nemusíte nikomu říkat, co se děje, předávat službu… 

Nejdřív tedy byl klasický Zázvorka, Ivana jsme přesvědčili, zůstal podle mě  

až do okamžiku, kdy se rádio přejmenovalo na Novou Alfu a začalo jít jiným směrem. 

Ukázalo se, že zpravodajské rádio je drahé, z čehož jsme měli obavu. S docházením 

peněz chtěli vlastníci rádio zjednodušit, pak rádio zbulvárnělo, přišli tam moderátoři 

jako Boura a Majerová. Řada lidí to vzdala už tehdy včetně lidí ze směny a vrátili se 

sem už tehdy, například Milada Richterová. Ze mě se stal zástupce šéfredaktora 

zpravodajství. S nástupem Nové Alfy byly myslím, ale přesně to nevím,  

v osmihodinových cyklech. Zprávy si chystali zprávaři a chodili je číst. Ze směny se to 

zredukovalo na zprávaře, redaktoři ze směny chodili i točit, ale zprávař tam nebyl úplně 

sám, ale směnař zmizel. Mělo to negativní dopad, protože v Nové Alfě nebyli  

ani editoři. Kontroloval jsem vysílání buď já, nebo šéfredaktor. Systém to v podstatě 

nemělo. 

 

Jak často byly na Alfě zprávy? 

Na začátku Alfy byly každou hodinu, možná i půlky, ale to bych kecal. Později se to 

velmi omezilo. Původně 24 hodin tam pořád někdo byl a nespalo se tam. 
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Příloha č. 25: Přepis rozhovoru s Martinem Šulcem, v Českém rozhlase od roku 

1993 redaktorem zpravodajské směny, směnařem, šéfem zpravodajství, šéfem 

programového centra, vedoucím provozu zpravodajských stanic a šéfproducentem 

Centra zpravodajství 

 

Jaké byly vaše začátky v rozhlase? 

V červnu 93 jsem skončil školu, o prázdninách jsem sem napsal, přišel jsem a Weissová 

tehdy byla šéfkou domácí redakce. Už tehdy tuším redaktoři patřili k redakcím, pak se 

to dalo všechno pod směnu, pak se to zase začalo vracet. Tak mě posadili do směny  

k Hankusovi jako externistu 1. září. Od prvního října mě zaměstnali, v lednu mě 

zaměstnali jako směnaře.  

 

Takhle rychlý postup byl běžný? 

Běžné to nebylo, ale jak vidíte, dalo se to. Šlo o kvality člověka. 

 

Chodili tehdy redaktoři směny na mikrofon? 

Jak kteří. Rozhodně to tehdy nebyla nutnost, ale samozřejmě to byla výhoda pro ty, 

kteří toho byli schopní. 

 

Jaké agentury rozhlas odebíral? 

Četka, Reuter, DPA, asi i AFP. Chvíli byla i ČTA, když existovala. Do Mediafaxu jsme 

nikdy nešli, to nemělo cenu. A máme i TASR pro menšiny, do iNEWSu ale neleze. 

 

Vy jste měl skoro vždycky v rozhlase nebo Radiožurnálu na starosti technologie. 

Jaký byl jejich základní vývoj? 

Tak v roce 92 přestala fungovat písárna, koupil se Basys jakožto redakční systém  

a redaktoři si to začali psát sami. Do té doby to bylo v písárně na stroji  

nebo ve WordPerfectu. Kolem 99. byl Basys nahrazen Avstarem. Ještě před přechodem 

do nového newsroomu byl Dalet, takže kolem roku 98, 99. Četka, ta lezla nejdřív 

dálnopisem a pak až doteď přes satelit, od roku 92 přímo do Basysu. Když už jsme  

u redakčního systému, plánujeme náhradu iNewsu. Měli jsme prezentaci od Annovy, 

Octopusu a news systému od Daletu. Dalet nechceme, protože je lepší mít na zvuky  

a zprávy dva systémy zvlášť. Když nám spadne jeden, máme ještě druhý. Když by to 

bylo dohromady a spadlo to, nemáme nic. Původně to mělo být od 1. ledna 2015,  
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do plného provozu to pravděpodobně bude 1. ledna 2016. Bude zapotřebí školení,  

na iNEWSu máme asi tisíc lidí. Jen proškolit lidí ze zpravodajství a stanic bude trvat 

dva až tři měsíce, protože to bude úplně něco jiného. 

 

Prý jste vymyslel matrici pro rotaci služeb domácích a regionálních redaktorů. 

Ideální by bylo mít určitou matrici pro všechny v newsroomu. Když máte předepsané 

směny, nemusíte řešit náhradní volna, dovolenou, případné změny si domlouvají sami 

zaměstnanci spolu. Nechápu, proč se ten systém v 90. letech opouštěl. U zvukařů to 

zůstalo dodneška, mají rozepsaný turnus na osm týdnů dopředu a jsou schopní si  

to spočítat na celý rok dopředu. Ve směně jsem to měl spočítané čtvrt roku dopředu,  

což bylo dobré. Plno lidem to nevyhovuje, protože jim někdo nařizuje pracovní dobu. 

Asi přišly nějaké plačky a plakaly tak dlouho, až to Pícha zrušil. Celý barák tady totiž 

dlouhodobě funguje na systému plaček. Pak se to začalo dělat tak, že každý napsal 

požadavky, kdy se mu chce, a podle toho se to skládalo. Bylo to u redaktorů, editorů, 

zprávařů. Až někdy do roku 2005 fungoval Radiožurnál způsobem „Kdo má kostým, 

jde za rakví“ z filmu Trhák. Kdo šel kolem, tak se mu něco dalo a on něco dělal. Každý 

den moderoval někdo jiný, kdo zrovna mohl. Nebyl v tom žádný systém. Ani ve směně, 

zkrátka se to různě dohazovalo. Na to je doplňovaný systém lepší. Ale pokud máte ty 

týmy stabilizované, tak jsou lepší turnusy. Když je to v turnusu, tak si to můžete 

prohodit, to jde – kus za kus, ale zaměstnavatel s tím nemá žádnou starost. Za BT 

(Barbory Tachecí – pozn. autora) se nasadili moderátoři do pevných časů, editoři to 

měli taky více méně stálé. Do všeho se pomalu začal vracet systém od BT.  

 

Teď je tedy pevný systém kde? 

Pevný systém platí u domácích redaktorů směny, tedy domácích i regionálních, protože 

to jsou ti samí lidi, pak víceméně u koordinátorů regionů a domácích. Ti by měli jet 

týden-týden a o víkendech se točit, protože to je tu jen jeden koordinátor za obojí 

dohromady. U editorů je to vymyšlené, ale vzhledem k fluktuaci editorů to nefunguje 

úplně ideálně. Výhledově by byli dva denní, kteří by sloužili pondělí až neděle a další 

týden volno, noční by jeli v jiném cyklu a zbytek úvazku by dělali něco jiného. Když se 

to roztočí celé, stačilo by pět lidí. Pokud budou dva jen na denní, je jich třeba šest,  

ale budou dělat něco jiného. Ono by to šlo, ale týden nočních dvanáctek by asi nikdo 

nechtěl. Je potřeba mít taky zálohu kvůli dovoleným a nemocem. 
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Příloha č. 26: Přepis rozhovoru s Karlem Tejkalem, v Československém/Českém 

rozhlasu v letech 1957–1998 redaktorem sportovní redakce, redaktorem 

zpravodajské směny, vedoucím sportovní redakce, vedoucím zpravodajství stanice 

Československo a vedoucím redaktorem Dobrého jitra 

 

Vy jste dlouho pracoval ve sportovní redakci nebo jste s ní spolupracoval,  

ale zaměstnaný jste nejdřív byl od roku 1960 jako zahraniční redaktor 

zpravodajské směny. Sport tehdy svého zástupce ve směně neměl? 

Ne. Ne, nikdy neměl a mám dojem, že nemá ani teď. To nevím, ale nikdy neměl.  

To dělali sporťáci ty zprávy. Já jsem dokonce, když jsem pak byl tím šéfredaktorem  

po roce 90, na tuhle anomálii upozorňoval, že je to nesmysl, že když ta směna může 

psát zprávy ze světa, z kultury, ze všeho, proč musí na to kvalifikovaný sportovní 

redaktor, který má reportáže a fůru práce jiné, tam smrdět každou noc. Jestli by to ta 

směna mohla dělat. Chvíli to snad dělali, že jsem ty sporťáky z toho vyvázal. Říkali: 

„No jó, ty držíš na ty svý sporťáky.“ Já jsem říkal: „Já mám pocit,  

že pro kvalifikovanýho reportéra jako je Aleš Procházka, je ztráta času pro to rádio,  

aby on tady seděl a psal zprávy.“ No ale neprosadilo se to, takže pravidelně jsme chodili 

na noční služby, měli jsme je týden tu noční. Tenkrát byl bodový systém, že každý měl 

nějaký úvazek, počet bodů za měsíc, myslím dvacet nebo osmnáct. Za tu jednu noční 

byl bod. Takže nebyl nikdy sporťák ve směně. 

 

Ale ty zprávy připravoval. 

Ty zprávy připravoval, nosil je směnaři, ten je ani nečetl, ten s tím nechtěl, no proč,  

on tomu nerozuměl nebo dělal, že tomu nerozumí. A oni někdy ti směnaři, tak co by se 

honil, tak přinesl sporťák. Akorát jsem chodil, já si pamatuju, tam byl směnařem nějaký 

Jan Svoboda. To byl taky dělnický kádr, ale to byl nebezpečný, politicky nebezpečný  

i lidsky nebezpečný člověk. A vím, že první zadání bylo, jsem říkal: „Dobrý den, 

soudruhu Svobodo, já budu dělat zprávy na ráno,“ jsem se představil. „Jo, tak sto řadů, 

každej jinej.“ Takže chtěl tím říct, že mám napsat na ráno sto řádek a každá zpráva bude 

jiná. Takže to bylo první zadání, ale pak jsme to tam nosili a oni to automaticky… 

Napsal jsem: „Tohle je na pětku, na šestku, na sedmičku.“ Oni to zařadili.  
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Takže chápu to správně, že v podstatě tu směnařskou práci dělal redaktor 

sportovní redakce, který neseděl ve směně, ale někdo takhle vyřazený pro tuhle tu 

zpravodajskou činnost tam vždycky byl ze sportu? 

Ano, to byl jeden z nás, jeden z redaktorů. Prostě měli jsme týden noční, dělali jsme 

sportovní zprávy, nosili jsme je do směny s označením, na kterou je to relaci. Směnař to 

tam pouze mechanicky zařadil. 

 

Přes den tam nikdo takhle… 

Přes den byla taky denní služba, ale ta už byla volnější, protože ono toho sportu přes 

den tolik nebylo. Buď byl nějaký ze zahraničí, kde už, já nevím z Asie, kde už něco se 

dělo, takže ten, kdo měl denní službu – a mám dojem, že za ni ani nebyl celý ten  

bod – si dělal jiné věci. Vyřizoval reportáže, připravoval pořady a tak. To už bylo 

přidružené. Ale směna sama nikdy sportovní zprávy nedělala. Vždycky chodili od nás. 

 

Ten sportovní redaktor na tu denní službu, zpravodajskou v podstatě, a tu noční, 

to byl vždycky jeden člověk? 

To byli dva. Jeden měl denní, jeden měl noční. Ten vím, že, my jsme nikdy neměli 

nástup do práce, my jsme chodili tehdy, když bylo potřeba. Ale vím, že ten, kdo měl 

denní službu, tam byl od devíti a odcházel, když přišel ten, kdo měl noční, aby mu to 

předal a něco mu řekl nebo ho nějak prostě informoval, co se kde děje. Takže to byli 

vždycky dva lidi. 

 

Když se přesuneme ke členům zpravodajské směny, jak se na službách střídali? 

Ta směna měla takový zvláštní řád, to byl systém služeb, který vymyslel nebožtík Mirek 

Zázvorka, vynikající směnař, který měl cit pro zprávu, a vymyslel systém služeb, který 

ho zabil. Jeho zabil. Spočíval v tom, já si to teď už nevybavím přesně, ale byla denní 

šňůra, to byly čtyři dvanáctihodinové služby denní od sedmi do sedmi. Pak byly dva 

dny volna a pak byly dvě noční dvanáctihodinové směny. To se točilo až v pětitýdenním 

cyklu. Každý týden byl jiný, takže ten organismus nebyl schopen se na to přizpůsobit. 

Takže po třech nočních byl člověk úplně vyřízený, zejména ten směnař, který musel číst 

Četku, tedy docházející materiál, co z toho ti redaktoři vyrobili. Kdo to chtěl dělat 

pořádně, tak dvanáct hodin v kuse pořád něco četl. To bolely oči. Ono přečíst tu Četku, 

to je za den pěkně tlustá kniha. Takže já vím, že jsem chodil ráno, jezdil jsem domů, 

pak autobusem a musel jsem, bylo štěstí, že tady u zámku to hrklo ten autobus, tam byl 
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takový rigol, že mě to probudilo, protože byli jsme z toho naprosto, naprosto vyřízení. 

Tahle organizace směny byla patrně efektivní, ale byla hrozná. Bylo, těžko se  

to snášelo. Plno lidí kvůli tomu marodilo. Kdo byl odolný, tak to snášel lépe. Řadě  

lidí to vyhovovalo. Stavěly se družstevní byty, tak měl najednou tři dny volna a mohl jít 

na stavbu.  

 

Jaké bylo to klima v té zpravodajské směně? 

Sportovní redakce byl jeden tým, který se vídával ve dne, v noci. V té směně jsme se 

třeba s někým nepotkali za rok. Protože tak, jak se to točilo, tak já jsem ty předcházející 

viděl, že odcházejí. Já jsem nastoupil, ráno přišel někdo, já už jsem měl krvavý oči,  

už jsem byl rád, že vypadnu. Takže tam zdaleka atmosféra nebyla taková, ta směna, to 

bylo zařízení, kde teda musel tím projít každý, ale někdo tam byl proto, že nic lepšího 

neuměl a nikdy nedokázal, ale to byl třeba ten Mirek Závorka, ten Ilja Vašátko,  

ale naučili se dělat dobře zprávy, pak nás tam byla řada těch, kteří jsme věděli, že jsme 

tam na čekačce. Že si teda odbudeme to, co musíme, a jakmile se uvolní to místo  

nebo bude volné místo tam, kam chceme jít, že tam půjdeme. Takže to byla… A pak 

tam byli ti, kteří třeba neuměli nebo prostě jim to vyhovovalo. Že byli v anonymitě. 

Tam byla řada lidí, kteří v životě nepromluvili do mikrofonu. Já jsem říkal: „Prosím tě, 

proč jsi v rádiu, tak jdi do Četky nebo někam, tady v rádiu přece je nejcennější ten 

mikrofon, to je to největší lákadlo.“ No ale tak byli tam. Takže tam ta atmosféra byla 

taková jako na nádraží, když se střídají směny. Samozřejmě tam byla rivalita mezi námi, 

kteří jsme dělali zahraniční zprávy, někomu to šlo líp, někomu to šlo hůř. Navíc ale v té 

partě, a tu my jsme měli úžasnou, se vytvářely nádherné vztahy. No jo. Nádherné 

vztahy, to byla šťastná doba, kdy třeba naše parta sloužila, když vyletěl Gagarin,  

to přišlo asi v osm hodin ráno ta zpráva a to se podělali akorát šéfové. Ti se celý den 

radili, co s tím, a radili se až do večera a zapomněli nám říct, co máme dělat, takže my 

jsme to dělali bez nich. Takže jsme odvysílali a byla spokojenost. Já nevím,  

za jak dlouho, ale krátce poté vyletěl German Titov jako druhý kosmonaut, to byla 

neděle, zase ráno. Současně umřel Václav Kopecký, tehdejší ministr. A teďka jako jsme 

říkali: „No moment, čím jako začneme tu relaci? A co bude po ní, jaká hudba?“  

A najednou šéfové jako by nebyli. Nikdo s tím nechtěl nic mít, to byli poseroutkové,  

to byli všichni takoví jako přenašeči informací z ÚV, ale sami něco rozhodnout a na své 

riziko něco vzít, to je nenapadlo. No hlavně je napadlo uhnout. Takže my jsme si to 

řešili tak, že jednou jsme začali Kopeckým, jednou jsme začali Titovem a vůbec se nic 
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nestalo. A v té směně pak už byla atmosféra taková, že když ta parta dobře fungovala, 

tak si ulevila. Já vím, že jsme jednou sloužili s tím mým šéfem, tehdejším směnařem 

Iljou Vašátkem, nedělní službu noční. Nedělní služba byla hrozná, protože večer nebylo 

ale lautr co vysílat. Ta Četka nic nevydala, ono se nic nedělo a nebylo z čeho ty zprávy 

klohnit. A my jsme si… Buď si šel jeden lehnout a jeden to tam hlídal nebo ten jeden 

šel domů. A toho dne ten Vašátko říká: „Hele, chcípnul pes, já jedu domů na chatu,  

tak to tady za mě dotáhni.“ Říkám: „To je brnkačka, tady se natáhnu do křesla.“  

Ve dvanáct hodin přišla zpráva, že Četka začne vydávat důležitý projev soudruha 

Chruščova na nějakém zasedání. To byl projev, na kterém oznámil, že tato generace 

sovětských lidí bude žít v komunismu. A teď to z té Četky lezlo. Nebyly mobily a on jel 

na chatu, jestli za milenkou nebo kam. Prostě já mu nemohl zavolat: „Hele, vrať se, 

bude průser.“ Tak jsem tam zbyl sám a teď lezla patnáctá stránka, dvacátá stránka. Tak 

já jsem říkal: „No já nemůžu nikoho z šéfů volat, protože oni budou říkat, proč nevolá 

směnař, proč voláš ty. Tím ho shodím, budou se ptát, kde je, bude mít průser, vyhoděj 

ho.“ Tak jsem dělal jako že nic a zpracoval jsem to podle svého vlastního uvážení,  

až od těch dvou hodin jsme začali na Československu. Až do rána jsem z toho do všech 

relací udělal nějaký výcuc, nějaké zprávy jsem z toho zmastil. Druhý den nikdo nic 

nepoznal, že tam nebyl Vašátko, na těch košilkách byl podepsaný. 

 

Vaší rukou? 

Jeho. To nám vždycky dělal, to dělal nějaký ten elév nebo ten začátečník, že vyplnil 

všechny ty košilky průvodní a tam napsal jméno. Takže on to nebyl vlastně podpis,  

to byla šifra, kterou uměl každý. On byl -vaš-, já byl -tej- nebo -tk-. A druhý den šéfové 

shledali, že to bylo výborné, Vašátko dostal odměnu, já jsem dostal odměnu,  

no a dokonce se pak nad tím celý den radili a do večerních Rozhlasovek, což bylo jaksi 

božské vysílání, že jo, to nejdůležitější, použili to, co jsem dělal já do ranních zpráv. 

Takže tento průšvih nám prošel, jinak by letěl.  

 

V tu chvíli tedy v tom rozhlase z lidí, kteří se podíleli na tom vysílání, jste tedy byl 

vy jakožto redaktor zahraniční směny, byl tam redaktor domácí směny… 

…ten už asi šel taky domů. 
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…technik a hlasatel? 

Ne, žádný technik. My jsme byli v té směně a byl tam hlasatel. Ale ten s námi nebyl  

v jednom týmu, to bylo zase úplně jiné oddělení. Tomu jsem to tam nosil do té 

hlasatelny takhle za roh, no a ten to přečetl. To jako já vím, že jsem jednou něco přinesl 

a bylo to ty zprávy tak hnusné. To byla slovenská hlasatelka, já jsem říkal: „Člověče,  

to je hrozný, takový sračky vysílat!“ Říkala: „Co blbneš? Má to gombík? Má. Tak ať si 

to vypne každej, komu se to nelíbí.“ Takže ten hlasatel byl, ale ten s námi neměl  

co do činění, i když ta spolupráce byla výborná, protože třeba před hlavními  

relacemi – polední a Rozhlasovky – tam hlasatelé přišli půlhodiny před tím do směny, 

sedli si ke stolečku a četli ty zprávy si, tak jako brumlali, já vím, že nás vždycky Zdeněk 

Švinger vytáčel, že si brumlal nějakou šílenou kravinu, pak jsme se lekli, takže byl 

prezidentem už dávno Novotný a on: „Prezident republiky Antonín Zápotocký…“ Jsme 

vylítli, říkali: „Co to?“ „A jé, vidíš, já jsem se překoukl, správně to máš.“ No takže to, 

ale to byli, to byli špičkoví spíkři a já mám pocit, že tomu rádiu dneska mimo jiné chybí 

to, že se tam ty profese tak jako rozvolnily. Tam je klíčová profese moderátor, ten kecá 

o všem a do všeho a o ničem skoro nic neví. A tenkrát prostě byla hlasatel, třeba takový 

Vláďa Fišer, to je bůh mezi hlasateli dodneška, četl i zprávu 21. srpna tenkrát, to bylo 

brilantně přednesená zpráva, a i mnozí další.  

 

Hlasatel byl to, čemu dnes říkáme zprávař? Anebo mluvil vlastně i mimo zprávy? 

Byli hlasatelé programoví a hlasatelé zprávaři. Hlasatel programový, to byla asi ta horší 

kategorie, ten tam teda seděl a „Teď uslyšíte hru Františka Pavlíčka o tom a o tom.“  

No tak, byl tam. A pak byli ti zprávaři a to byla elita hlasatelská. To byla špička.  

 

Kdo byl vlastně hlavou toho vysílání, který byl zodpovědný za to, že když se něco 

stalo, tak že se to dostalo do vysílání? 

Ve dne to byl ten směnař, i když byl vedoucí zpravodajské směny, který tam ale chodil 

jenom, to byl administrátor, Alois Šrubař, ten tam chodil ve dne na klasickou pracovní 

dobu, já nevím od devíti do pěti, chodil na porady, udělal hodnocení a šel domů. A to 

byl vlastně formálně náš šéf, ale stejně to rozhodoval v 99 procentech případů směnař. 

Jedině když se opravdu něco stalo, tak se volalo Šrubařovi nebo šéfredaktorovi.  

Ale zpravodajské vysílání nebo vysílání zpráv řídil směnař. 
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Organizačně byla směna na stejné rovni jako redakce zahraniční nebo sportovní? 

Tak. To byla hlavní redakce zpravodajství, ta měla zahraniční redakci, sportovní 

redakci, domácí redakci a zpravodajskou směnu. Ta měla vedoucího Aloise Šrubaře.  

 

Jak byl tehdy chápaný její význam? 

Například první cesta tehdejšího ředitele Karla Hoffmanna v rozhlase vedla do směny  

a pak k dálnopisu. Vždycky. V dálnopise se zeptal, co zrovna leze, pak šel k nám  

do směny a stejně odcházel domů z práce. 

 

Kolik bylo zpravodajských relací? Nebo jak často byly? 

Na stanici Československo posléze, tak od 60. let, každou hodinu a na Praze snad si 

vzpomenu, v 11, to se začínalo ta denní služba, ve 12, ve 2, ve 4 a Rozhlasové noviny. 

 

Zpravodajská směna připravovala zprávy jen pro Československo nebo i pro 

Prahu? 

Pro Prahu i Československo. Seděli směnaři proti sobě. Mělo to svůj význam v tom,  

že to Československo bylo každou hodinu a Praha ne. Čili zprávy pro Prahu se musely 

dělat s ohledem na to, že tři hodiny předtím třeba nebyly. Ale ti směnaři spolupracovali 

a maníky měli, jak jsme říkali těm redaktorům, měli společné. Ale tak se řeklo: „Hele, 

udělej mi, udělej mi na šestnáctku pro Prahu souhrn, já nevím, návštěvy Kennedyho.“ 

Nebyli specialisté na Československo a na Prahu mezi redaktory, ale byli dva směnaři. 

To by jeden neuřídil. 

 

Rozhlasové noviny taky skládal směnař? 

Směnař. 

 

Všechny relace skládal směnař? 

Směnař a na Rozhlasové noviny svého času chodil zástupce šéfredaktora Hanuš 

Orlický. To byl takový plašan, takový hektický, hlavně aby neměl průser. Chodil na ty 

Rozhlasovky koukat. Směnař měl ty zprávy srovnané na stole a očíslované, srovnané 

jako kalendář na sobě. On do toho chodil rejpat. Hlasatelé už tam seděli, že by si to 

četli. „A nešlo by tohle přehodit s tamtím?“ To byl typický šéf, který tam neměl  

co dělat. Když jsem dělal směnaře, tak se mi v tom takhle ryl, já jsem se nenápadně 

vytratil. Pak jsem se vrátil, zeptal se ho, jestli je to dobré. A ono bylo. Mirek Zázvorka, 
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ten jednou dal na stůl cihlu a na ní bylo napsáno: „To je na Orlickýho“. Protože on tam 

do toho vnášel bordel. Směnař na tom dělal celý den, ten nejlépe věděl, jak to má 

sestavit. Ono se v té době dbalo, někdy i zbytečně, na to řazení. Aby nešlo něco proti 

něčemu. Někteří směnaři to přeháněli. Jsem říkal: „Neděláš umělecký dílo, děláš obraz 

toho dne.“ Ten směnař uměl tu relaci sestavit.  

 

Jak dlouhý byl ve směně proces zaučování, abyste se dostal do toho provozu? 

No… Byli lidi, kteří to nepochopili nikdy. Tam byl jakýsi doktor Švaněk, já mám pocit, 

že to byl nějaký vyšetřovatel StB, kterého tam uklidili, který prostě tu Četku jenom 

opisoval. Jsem říkal: „Pane doktore, ale to není rozhlasová zpráva.“ Pak byli tací,  

kteří to pochopili velice rychle, Tomáš Randák, myslím si, že i já, že jsme věděli,  

že musím udělat nějaký titulek, že ta první věta to musí uvést, že to hlavní tam musím 

dvakrát zopakovat. Mně to trvalo velice krátce, já si myslím, že jsem nastoupil a druhý 

den už jsem byl považován za schopného psát zprávy. Možná že to byl cvik už z toho 

Sportu, do kterého jsem předtím dopisoval, ale mně to problém nedělalo, ale pamatuju, 

že byli tací, kteří se to nikdy nenaučili, a ti byli na zabití. Protože to byly hrozné zprávy, 

co z nich lezly. Když pak ta zpráva začíná: „Plzní dnes otřásl výbuch.“ Já říkám: „To je 

titulek? Co to je? Tak musím říct, že v Plzni vybouchl plynojem! To je první věta, 

kterou musím mít.“ Ale to byl problém, ale i jako rozhlasová věta vypadá jinak  

než četkařská věta. A to úplně jinak. A ta Četka není povinna psát rozhlasové věty,  

to píše pro nás, pro televizi, pro noviny a my jsme tam od toho, aby se tento materiál 

dostal do rozhlasové podoby. Takže některým to trvalo dlouho, některým nekonečně 

dlouho a někteří si myslím, že jsme to uměli poměrně brzy.  

 

Zpravodajská směna seděla v jedné místnosti? 

Šéf měl jednu místnost, směnaři měli jednu místnost a maníci měli třetí místnost. 

 

Takže když bylo potřeba něco rychle napsat, tak bylo třeba přebíhat. 

Nebylo. Tam byly otevřené dveře, to byly spojené místnosti a to se jenom houklo a to 

fungovalo docela slušně tahle spolupráce. 

 

Když se něco stalo, za jak dlouho bylo technicky i lidsky možné dostat tu věc  

do vysílání? 
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Za minutu. Pravda je, že nebylo zvykem, a za co já pamatuju, se to nezměnilo nikdy,  

že ti redaktoři směny chodili na mikrofon, což já považuju za chybu. Ale fakt je,  

že někteří toho nebyli mocní, ten Ilja Vašátko to jednou zkusil a málem umřel na infarkt 

z toho. Takže kdyby býval to někdo uměl přečíst, tak to byla otázka vteřin. Já jsem 

dokonce měl takovou ideu, s tou jsem pak narazil a ta mi pak velice nepomohla, když se 

účtovalo po 68., já jsem říkal: „Heleďte se, dejte mi jednu písařku, jednu místnost, 

vyveďte mi sem dálnopis a dejte mi mikrofon. A čtyři lidi vám ušetřím! Já tady budu 

sedět, já si to buď nechám přepsat, nebo to přečtu z tý Četky nebo zaimprovizuju z tý 

Četky.“ Tam byl v té době problém v tom, že všechno muselo chodit přes cenzuru, 

HSTD, Hlavní správa tiskového dozoru, dávali takové malé obdélníkové razítko  

s číslem, dokonce i zprávy o počasí. Ale to kdyby odpadlo, tak technicky to bylo o tom 

to bafnout, eventuálně přediktovat v té písárně a dojít za roh k tomu hlasateli. Takže to 

mohlo jít hned. Když zastřelili Kennedyho, tak to šlo taky hned.  

 

Bez HSTD. 

Bez. To jsem tenkrát riskoval, ale to jsou takové momenty, když si to člověk zpětně 

probírá, že jsem šel vysílat v srpnu a já nevím co, že o tom vůbec nepřemýšlí, že bude 

průser. Prostě tady byla zpráva, bomba a HSTD mě nenapadlo. A že už jsem byl 

zkušený mazák, šel jsem. Nic se nestalo. Oni ti háestéďáci se pak ukázali jako docela 

slušní, rozumní lidi v 68. někteří z nich. Potom za rok na to taky zakukali. 

 

Ti seděli… 

O patro níž. Pod zpravodajskou směnou, takže se tam muselo běhat. Takže pak 

vymyslely chytré hlavy, že se udělal výtah. Tam se probourala díra v podlaze a tam byl 

takový černý tunýlek, špagáty, takže se to strčilo do takové kasičky, zazvonilo se, 

spustilo se to dolů, on to orazítkoval, zazvonil a vytáhli jsme to nahoru. Takové to bylo 

jako trapné. 

 

Když to vezmu technicky, vy jste dostal z Četky zprávu vytištěnou? 

V dálnopise vytištěnou. 

 

A teď ten proces byl v podstatě jaký? 

Ta služba, která byla u dálnopisu, ty dívky, to nosily ve dvou exemplářích. Jednu 

směnaři a druhý tomu zahraničnímu redaktorovi, anebo směnaři a domácímu 
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redaktorovi. A zase to bylo, jak fungovaly vztahy, teoreticky měl směnař přijít, nebo 

měl povolat toho a říct: „Uděláš mi z toho dvanáct řádek na tuhle relaci.“ Posléze to 

bylo, redaktor to taky uměl odhadnout sám, takže si to přečetl, šel za směnařem, říká: 

„Hele, jdu ti to napsat, bude to patnáct, stačí? Patnáct řádek, vejde se to?“  

Takže domluva byla taková, ale rozhodující slovo měl vždycky ten směnař. 

 

Mluvili jsme o písařkách, to znamená, že vy jste to psal nebo redaktoři směny to 

psali v podstatě nanečisto a… 

Nepsali. Připravili jsme si to a šli jsme do vedlejších dvou místností, písárny. To byla 

šílená robotárna, tam byly ženské, takhle jedna vedle druhý, a klapaly. Pak přišly 

elektrický stroje, to byl kravál, a tam jsme to diktovali.  

 

Takže vy jste si to psal vlastní rukou… 

Já jsem si nikdy nic nepsal, já jsem si to odškrtal v tom dálnopise nebo jsem si tam 

napsal rukou poznámky. To asi každý, protože to by to opravdu zdržovalo. A jestliže  

na tom Československu to muselo být každou hodinu, takže tam nebylo jako žádný čas 

na flákání, takže zpravidla, no ale v té písárně to bylo utrpení. A hlavně ty písařky  

už byly takové oblblé a unavené, takže psaly někdy šílené nesmysly. Moje první zpráva 

zněla: „Na recepci vyl také Nikita Sergejevič Chruščov.“ B a V je vedle sebe, klofla to 

vedle, hlasatelka Věra Pokorná, manželka tehdy Vladimíra Fišera: „Hele, mladej, tobě 

se tady nelíbí v tom rádiu?“ Jsem říkal: „No já jsem tady krátce a líbí.“ „No tak kdybych 

ti tohle přečetla, tak už by se ti tady nelíbilo, už bys letěl.“ No tak to samozřejmě 

nepřečetla. Ale odchytat to po nich, to byla někdy šichta. Některé byly hrozné. 

 

Říkal jste, že v podstatě dostat to do vysílání mohla být vteřina, byla to třeba 

minuta, ale když vezmeme v potaz HSTD, písařky, kolik to tak trvalo? 

No tak to už je pak v řádu desítek minut. Minimálně deset minut, protože musím to 

přečíst. Pokud to šlo do zpravodajských relací v plánovaných časech, tak to nehrálo roli, 

věděl jsem, že je půl dvanácté, že to dělám na dvanáctku, tak vím, kolik na to mám 

času, že to nejméně ve tři čtvrtě na dvanáct ten hlasatel měl mít. Pokud, a to byly 

mimořádné události, to mělo jít hned, tak to šlo fofrem. Ale muselo to jít přes tu 

písárnu, muselo to jít přes HSTD, deset minut minimálně.  
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Když se bavíme o délce zprávy, tak používáte termín „řádky“, tehdy se vůbec  

v potaz nebrala při tvorbě časová stopáž, bralo se to podle řádků? 

No ale my jsme věděli, že deset řádek nebo třicet řádek je minuta. Ta norma tady byla 

jasná. A nejkratší relace byla pětiminutová, Rozhlasovky byly půlhodinové  

až hodinové.  

 

Zdroji těch zpráv byly výhradně agentury? Nebo jste čerpali i od redaktorů, 

reportérů? 

Hlavní zdroj byla Četka, jak jsem říkal, že Četka vydávala vlastní zprávy, která později 

rozšířila o tak zvaná íčka, zprávy pro informaci, jejichž zařazení nebylo zakázáno,  

ale bylo na odpovědnosti dotyčného a většina se odpovědnosti zbavovala: „Trhněte si 

nohou.“ Posléze nám tam načerno připojili agentury Reuter a AFP s tím, že načerno  

to je dvojnásobně, protože jsme napojení na terminál Četky, ale neplatíme za to těm 

agenturám, a zadruhé to bylo ale už opravdu na riziko, protože o egyptsko-izraelské 

válce referovat z Reutera znamenalo koledovat si o padáka. Ale na tom to právě vzniklo 

a to tenkrát ta osvícená zahraniční redakce dělala a došli až na tu samotnou hranici,  

že prostě jsme byli na úrovni to zpravodajství, takže dělali to dobře. Takže to byla ta 

Četka, pak jsme měli vlastní krajské zpravodaje domácí, kteří posílali „výkup fíků 

splněn na sto procent“, jak říkal Werich, nebo otevřeli novou drůbežárnu. To byly dost 

takové bídné zprávy, posílali to buď taky dálnopisem, nebo někteří na vlastní pusu,  

to už bylo lepší, že už to bylo trošku živější. No jiné zdroje nebyly. Takže domácí 

zpravodajové u nás anebo Četka anebo zahraniční zpravodajové rozhlasu, kteří nedělali 

většinou pro běžné zpravodajské relace, dělali pro relace zahraniční redakce, ale když 

něco bylo důležitého, tak samozřejmě vstupovali i do běžných zpravodajských relací. 

Tenkrát byl zpravodaj v Moskvě, ve Washingtonu, v Paříži, v Londýně a Bonnu.  

 

Přišel, protože v podstatě dnes je to běžné, přišel redaktor směny do – samozřejmě 

myšleno telefonického nebo nějakého korespondenčního – styku přímo s těmi 

zpravodaji zahraničními? 

V těch případech, kdy to bylo nutné, ano. Já vím, že když byl ten atentát na Kennedyho, 

tak jsme pak korespondovali a telefonovali s Karlem Kynclem. 

 

Mluvil jste o tom, že ti tak zvaní krajánci posílali i na vlastní pusu ty zprávy… 

…ano, ano. 
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Jakým způsobem to tehdy bylo? 

Buď byly linky z těch krajských studií, což nebyl problém, nebo to telefonoval, pak už 

bylo i záznamové zařízení, že se daly přijímat i telefonáty, nebo to poslali dálnopisem.  

 

A v domácí redakci, myšleno pražské záležitosti, pokrývaly se tak, jak to známe 

dnes, že dejme tomu, když vezmu tehdejší dobu, jednalo ÚV KSČ, tak byl tam  

u toho nějaký reportér rozhlasu? 

Rozhlas měl svoji vnitropolitickou redakci, tak jako měl vedle směny zahraniční, 

sportovní, tak měl i vnitropolitickou, to byli takoví oficiální reportéři, Pepík Merunka, 

Vladimír Brunát. Na ÚV nepřicházelo v úvahu, to jenom soudruzi poslali a to bylo 

posvátné. Ale oni dělali krom toho ÚV a takových těch velkých oficialit všechno. Takže 

příjezdy státníků a podobně, to dělala vnitropolitická redakce. 

 

Do těch zpravodajských relací kromě těch zpráv čtených, připravovaných 

redaktory směny, zařazovaly se tedy i zvukové zprávy. 

Ano, ano, pokud byla, bylo to oživení. 

 

Přišli při tom odbavování s těmito zvukovými zprávami nějak do styku ti redaktoři 

směny? 

Museli. Pokud to šlo do zpravodajské relace, muselo to jít přes tu směnu. No to nebylo 

jednoduché, že jo. To musel někdo ten pásek přijmout, musel ho někdo sestříhat, musel 

ho přetočit na tak zvaný vysílací pásek, to jako nesměl být střižený nikde. Takže to byla 

dost dlouhá manipulace a teprve potom to mohlo jít do vysílání, ale muselo, pokud to 

šlo do relací zpravodajských, musel to směnař vidět, musel to slyšet a vědět o tom.  

Aby na to mohl reagovat v příštích relacích a podobně.  

 

Tenhle ten proces včetně těch pásků, to dělal redaktor, nebo…? 

Dělal to domácí redaktor směny, nebo to dělala ta vnitropolitická redakce, to bylo jak 

kdy, anebo to dělali ve spolupráci. Ono se to pak trochu rozvolnilo ty vztahy, takže… 

Ale ono to nebylo tak často a nebylo to tak důležité, nebylo to tak aktuální. 

 

Byla ve směně zpětná vazba? 

Byla, byla. Každý den byla porada redakce, významná část se věnovala i hodnocení 

zpráv, Rozhlasových novin. To nám šéf přinesl, to byla taková kniha. Fakt je, že první 
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cesta každého zodpovědného redaktora, když nastoupil, byla ke knize. Tam byl 

kvalifikovaný rozbor toho, co jsme dělali. Nikdy tam nebylo, že jsme málo oslavili 

soudruha nebo socialismus. Tam byly zpravodajské nebo rozhlasové prohřešky.  

 

Jak jste tehdy ověřovali informace? 

Měli jsme tam všechny slovníky, které byly. Encyklopedie, slovníky všech klíčových 

jazyků, knihy. Denně jsem po nich sáhnul několikrát. 

 

Když jsme zmínili HSTD, obecně cenzuru, jak časté byly, třeba ve vašich 

zprávách, ty úpravy, ty zásahy? 

Já je nepamatuju. Já mám pocit, že ti chlapi, nebo chlapi a jedna dáma, že se tam flákali. 

Já nepamatuju, že mně někdo by z háestéďáků šáhnul do zprávy, řek‘: „To by moh‘ bejt 

průser.“ A nepamatuju dokonce, že by nachytali někoho v našem okolí. Já mám dojem, 

že u zpráv ten problém nebyl, ten problém byl u publicistických pořadů, když Ludvík 

Vaculík udělal pořad, tak háestéďáci aby se sešli čtyři a neuhlídali to, nebo uhlídali, 

řekli: „To se nedá.“ On řek‘: „Trhněte si nohou“ a pak to řešil až pan ústřední ředitel. 

Takže u zpráv ty zásahy HSTD já nepamatuju.  

 

Nebylo to třeba i tím, že člověk měl určitou autocenzuru? 

Přesně tak. Vlastně to je to, my jsme věděli, kde žijeme, kdy tu žijeme a že prostě bylo 

období uvolnění a to bylo spojený se jménem toho Karla Hoffmanna, který byl  

podle mě nejlepší ředitel rádia, ač je to nenáviděný komunista a dodneška se na něj 

plive, i na jeho mrtvolu. Tak jsme věděli, že prostě já můžu hodně, ale jsou věci, které 

nesmím. Já nemůžu znevážit politiku KSČ, Sovětského svazu. Tak ji neznevážím,  

tak vezmu to oficialitu, odprásknu to a věnuju se věcem z kultury a dalším, které jsou 

užitečné pro ty lidi. 

 

Řešil jste to v sobě nějak? 

My jsme to nemuseli moc řešit, prostě my jsme to věděli, že je to danost. Tak to je.  

Já když teďko čtu třeba, že – a to nechápu – že František Kožík, který mimochodem 

přečkal celý protektorát v roli rozhlasového redaktora, byl redaktorem a editorem 

protižidovských skečů. A já si říkám, jak ten chlap s tím mohl žít? Jak mohl žít s tím,  

že vlastně je v průseru, protože jel do Katyně a on dosvědčil pravdu. Tenkrát.  

A dosvědčil ji těm nepravým. A když ti nepraví padli a přišli sem Sověti, tak on žil  
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ve strachu, že za to, že dosvědčil pravdu, že je tam pobili Rusové nebo Sověti,  

tak že zase od těch Sovětů dostane do držky. To jsou věci, které jdou už nad rámec 

mého chápání. Takže my jsme naštěstí, nebo já jsem nebyl vystaven takovéhle roli.  

Já jsem jednou jako redaktor směny, že se dělá každoroční rozhovor s ministrem 

zahraničního obchodu Krajčírem, že se podepisuje Protokol dlouhodobé smlouvy  

o spolupráci se Sovětským svazem. „Hele, ty jsi chodil s jeho dcerou do školy, tak běž 

za Krajčírem.“ Tak já jsem se jako blbeček připravil, měl jsem otázky, soudruh ministr 

mě přijal. Kafe a „co škola, dcera“ a takhle a „začneme pracovat“. Tak jsem vytáhl, „já 

mám ot..“ „Né, né, to zahoď, tady máš otázky“ a dal mi svoje otázky, který já jsem mu 

musel přečíst. Takže já jsem pochopil, že odsud až posud, a právě mě to neiritovalo,  

že bych proti tomu šel bojovat, protože proti tomu bojovat nešlo. Mě to vedlo k tomu, 

že jsem to dělat nechtěl. Takže já jsem si dělal hlavně v té směně zahraniční 

zpravodajství a pak jsem dělal sport. A pokud někdo dělal tohle to domácí, tak musel si 

najít on sám svoji hranici, kdy už ze sebe udělá prodejnou děvku anebo kdy už udělá 

nějakou lumpárnu. Ale oni se s tím, Vladimír Brunát, ten pak byl za normalizace 

ředitelem krajských studií nebo něčeho, ten prostě byl ochoten říct cokoliv a to si 

myslím, že nelze. Ale on by se našel jiný. Protože ten režim byl založený na tom,  

že tyhle nepravdy, tyhle lži se tam říkat musí a někdo byl ochoten je dělat a někdo byl 

neochoten, tak buď si našel jiný prostor… Když pak oni vyhazovali za normalizace, tak 

řadu jich vyhodili naprosto nekompromisně, Šťovíčkovou, Petránka a další a pak si 

uvědomili, že to rádio nemůžou úplně zdevastovat, tak si našli takové jako: „Hele, my 

bysme tě měli vlastně vyhodit, soudruhu,“ já nevím, kdo tam byl, Karel Mastný  

nebo Milan Rykl, „ale my tě nevyhodíme, ale…“ No a teďko záleželo na tom, jak velké 

bylo to „ale“. No a protože já jsem stejnou nabídku dostal a ta zněla: „Byl jsi mladej, 

byl jsi pomýlenej, posypeš si hlavu popelem a budeš dělat v Dobrém jitru, my 

zakládáme ranní vysílání a pomůžeš nám tu ideologii dělat tam.“ Bylo devět hodin 

večer, když mě zavolal pan ředitel Faix. Já jsem říkal: „Slávo, nezlob se, tohle já dělat 

nebudu. Hele, já bych nemohl přijít do hospody na Zbraslavi, na mě by lidi plivali,  

na děti by plivali. Ne, nebudu. Tady máš výpověď.“ „Tak zejtra písemně“ A to bylo 

obrovské gesto, já si uvědomuju, jak, v čem oni žili, tihle šéfíci. „Já tě chápu, ale já  

už z toho vlaku vystoupit nemůžu, já už jedu.“ „No ale já jsem rád, že vystoupit můžu.“ 

Nemám za sebou nic, taky kdyby po mně hledal někdo v archivu, tak tam najde stovky 

pořadů, ale žádný, za který bych se já styděl. A věděl jsem, že oni prostě zaplatili 

velkou daň. Takže já jsem řekl: „Ne, tady je ta moje hranice, já prostě nepůjdu.“ 
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„Srpnové vysílání, tak prostě zapomenem‘!“ „Ne, nezapomeňte na to, já se za něj 

nestydím, já chápu, že teď už to říkat nemůžu, že jsou to okupanti, a právě proto tady je 

výpověď a já jdu.“ 

 

Cítil jste na sebe, myšleno před srpnem, nějaký nátlak, že máte něco dělat jinak? 

Ne, ne, ne. To rádio bylo v 60. letech jedno z nejlepších v Evropě. Díky tomu Karlovi 

Hoffmannovi, který dostal stranický úkol vést rádio a on ho plnil rozumně, tam prostě 

mohli vysílat Vaculíkové, Otky Bednářové a Kynclové, Petránkové a Šťovice (Věra 

Šťovíčková – pozn. autora). Takže tam ty tlaky nebyly, my jsme věděli, kde jsou 

mantinely, a můžeme se jim přiblížit úplně, můžeme se pokusit na ně povyskočit,  

ale věděli jsme, že prostě něco nejde. Ale třeba jak Československý rozhlas vysílal  

o egyptsko-izraelském konfliktu, to jsme byli na evropské úrovni. A my jsme pak 

postupně mohli o domácích i ekonomických problémech vysílat, ale tohle šlo mimo mě. 

Já jsem si dělal zahraniční zprávy a těšil jsem se na sport. A tam ty tlaky nebyly vůbec 

žádné. 

 

V těch šedesátých letech, na jejich sklonku před srpnem, zvlášť tedy léta 67, 68, 

byli jste přesvědčení, že ten režim se změní? 

Ne, já jsem nevěřil. Já jsem doufal v jistou liberalizaci toho režimu, ale natolik jsem byl 

jaksi poučen, že princip se změnit nemůže, protože by ten režim padnul, takže tady musí 

zůstat diktatura, ten režim teoreticky že je krásná pohádka, ale nerealizovatelný,  

no a pak po srpnu, to řekl Sartre, že „pochopil jsem, že vehikl je neopravitelný, hoďte 

ho ze skály“. No tak my jsme si říkali: „Hele, bude líp, v rámci těch možností bude líp. 

Takže budeme smět mluvit o Jaroslavu Drobným, o kterém jsme nesměli říct ani slovo, 

jako by nebyl.“ A to bylo tabu a jednou za to Věra Škutinová málem letěla, protože 

Drobný vyhrál v roce 54 Wimbledon. Tenkrát to bylo tak, že u zpráv z tenisových 

turnajů byla napsána čtyři jména těch, kteří postoupili do semifinále. Když tam byla jen 

tři jména, tak jsme věděli, že ten čtvrtý je Drobný. A to se nesmělo říct,  

takže do semifinále postoupili tři. Pokud do finále postoupil jen jeden, tak bylo jasné,  

že tím druhým je Drobný. Taková to byla absurdní situace. A když vyhrál Wimbledon,  

tak na ÚV rozhodli, že se to může oznámit. Ale v té době, pokud se Drobný směl někde 

objevit, tak jedině jako „Drobný, Sjednocená arabská republika“ nebo „Drobný, Egypt“. 

Sloužila Eva Škutinová a přišla zpráva, že „Drobný, Egypt“ vyhrál Wimbledon. A ona 

říkala: „No přeci já nemůžu říct tohle, vždyť já budu za krávu před celým národem!“ 
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Řekla: „Čechoslovák Jaroslav Drobný“ a málem letěla. Byl z toho velikánský průšvih. 

Takže jsme se smířili, že Drobný buď nebyl, nebo byl Egypťan. To vysílání zpráv v 60. 

letech mělo taky svoje omezení, pochopitelně. Věděli jsme, že už nebudeme říkat  

jako v 50. letech „válečný štváč Adenauer“, a už se to mohlo vysílat kultivovaně. Ale co 

jsem se pak dozvěděl, když jsem se vrátil, že za normalizace byla slova, která se 

nesměla použít v nepatřičných souvislostech. Například slovo „vlast“. Takže 

československý státník se mohl ze zahraniční cesty vrátit do vlasti, sovětský státník 

taky, ale západní ne. Ten se mohl vrátit do Paříže, do Bonnu, protože jim to slovo 

„vlast“ znělo tak posvátně, že jsme ho nemohli spojit s tím, komu bychom nejradši 

říkali „válečný štváč“. To pak poznamenalo to vysílání v těch 70. a 80. letech, kdy ty 

zprávy byly k neposlouchání. Musely se úplně vypisovat funkce stranických 

funkcionářů. 

 

V roce 1967 jste se konečně stal zaměstnancem sportovní redakce, po srpnu jste se 

ale musel do zpravodajské směny vrátit. Kdy přesně to bylo? 

Já jsem pak musel na vojenské cvičení, tam jsem chytil těžkou žloutenku, po které jsem 

téměř na dva roky onemocněl, takže já jsem přečkal takovou tu šílenou bouři. Tam byl 

nějaký Josef Skála, který teda to byl mistr popravčí, a pak jsem se vrátil, tak sport nebyl, 

tak „půjdeš do směny“ a to bylo furt čekačka, to jsme věděli, že jednoho dne to prostě 

zavřeme. 

 

Můžete to nějak časově to vymezit? 

72 a tam jsem znova onemocněl z té směny, z těch služeb, to bylo šílené. No takže jsem 

marodil znovu a oni jako, pak už se to do té míry uvolnilo, že jsem se mohl vrátit  

do sportu, vysílal jsem, to byl rok 75 nebo kolik. 

 

Takže když to zrekapituluju, tak už v tom roce 68. jste šel na to cvičení? 

Ne, v sedmdesátém. 

 

V sedmdesátém na cvičení… 

Pak jsem byl dva roky marod, pak jsem byl ve směně, pak jsem se mohl vrátit do sportu 

a pamatuju, že jsem vysílal hokejovou reportáž Kladno s někým, sluníčko svítilo  

a jak se to tak sejde někdy, tak zápasy končily, já jsem tam visel skoro dvacet minut 

sám a mně se tak dobře vysílalo, takový pocit, jak jsem to vystřihl. To skončilo a já 
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říkám „a hele, bude průser“. A technik říkal: „Co blbneš, to bylo dobrý.“ No a vrátil 

jsem se do redakce, taky nevím proč, někdy jsme jeli rovnou domů, no a „hele, sháněl tě 

tu ředitel Faix“. Jsem říkal: „Co chce?“ „No to já nevím, ale je tam ještě.“ Tak jsem tam 

za ním šel, proběhl ten rozhovor teda, že by mě tam nechali a to, ale sport že ne. Jsem 

říkal: „Sport bych zůstal, hokej hrajou, fotbal hrajou, já nevím, proč bych měl bejt 

superhrdina, tak…“ „Né, do sportu tě nepotřebujeme, my tě potřebujeme na něco 

jiného.“ A tím to skončilo. 

 

To byl sedmdesátý šestý? 

Šestý. 

 

Ale prověrky, ty už vlastně byly předtím. 

To už jsme byli vyházený z partaje. 

 

Ale mohl jste zůstat? 

Mohl jsem zůstat. Nás tam byla taková ta kategorie, ti hlavní letěli hned a my jsme byli 

na čekačce, ale ono postupně nás byli, oni si nás tam nechali, to byli Milan Rykl a další 

no. 

 

Když se přesuneme už do toho roku 90 řekněme, tak bylo těžké přijmout tu 

nabídku zpátky do rozhlasu? 

Já jsem vlastně žádnou nabídku… Takhle: Nabídku na to, co jsem chtěl, jsem nedostal. 

Taky jsem napsal Vaškovi Svobodovi, že mě mrzí, že se mi neozval, že jsem 

předpokládal, že ten Vašek řekne: „Hele, Karle, pojď zpátky.“ Tak on se pak omlouval 

a… Prostě on byl Vašek trochu to, jednoduchý chlapec, no ale já jsem řekl, že chci 

zpátky, tak jsem si o to řekl sám, ale mně už mezitím volali jeho nadřízení, různí 

šéfredaktoři a nabízeli kdeco. Tak jsem říkal: „Tam být šéfredaktorem nebo ředitelem 

nebyl problém.“ To jsem tvrdě odmítal, takže dostat se zpátky nebyl problém, dostat se 

zpátky a pracovat pro mnohé problém byl. Tím, že já jsem vlastně byl v tom 

Sportpropagu trochu v branži, tak jsem byl ještě v nějaké formě, ale lidi, kteří se vrátili 

po dvaceti letech v kotelnách, měli problém, protože ti spratkové, kteří se tam jaksi 

dvacet let rozvalovali, jezdili na zahraniční cesty, měli krásné příležitosti, vysílali, byli 

lepší než oni profesionálně. Takže spousta těch kolegů najednou si neškrtla, takže oni se 

nás první týden báli, druhý týden jim otrnulo a třetí týden už věděli, koho jako začít 
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dusit. Takže jako mnozí, zejména tedy nikoliv ze sportovní branže, protože já jsem 

odešel jediný z té sportovní redakce, v jiných oblastech to bylo problematický. A pak 

byla kategorie těch politických redaktorů, kteří padli po osmašedesátém, ale oni se 

neuměli vrátit do nových poměrů, oni byli zvyklí, že to mají od ÚV nalinkované,  

že mají pokyny „takhle, takhle“ a najednou na vlastní hlavu myslet a vlastní materiály  

a vlastní hodnocení a to jim bylo na obtíž, takže řada, dokonce bych řekl, že velká řada, 

neobstála a mnozí si to uvědomili. Věra Šťovíčková se nikdy nevrátila, Honza Petránek 

se nikdy nevrátil jako do zaměstnání, přestože jim to Pavlíček a další nabízeli, protože 

usoudili: „Hele, dvacet let jsem byl mimo, ne!“ Externě jo, když jsem je pak v Dobrém 

jitru bral jako spolupracovníky, to chodili rádi, ale do zaměstnání už se tam nikdy 

nevrátili. 

 

Jak těžké pro vás bylo vlastně vrátit se do toho zaměstnání z pohledu nových 

technologií, které se… 

Žádné nebyly. To je to, co říkám teď: Kdybych tam byl před pár lety býval půlroku 

chyběl, tak si nevrznu. Já jsem se vrátil, tam byl můj stůl, u kterého jsem sedával, 

Studer, na kterém jsem střihával pásky, kazetový magnetofon, na kterém jsem dělával,  

a technici měli Nagru, kterou měli předtím, a dálnopis chodil na papíru, počítače 

nebyly, takže tam z hlediska technologií se za těch dejme tomu skoro dvacet let nic 

nezměnilo. To zůstalo všecko stejné. Kdybych byl chyběl po určité době později, tak 

digitální, žádné pásky a tak dále, tak to by byl problém. Ale tenkrát to bylo, jak jsem 

skončil, tak jsem začal. 

 

Vy už jste na to narazil a zmiňují se o tom i mnohé publikace, že ti tak zvaní 

osmašedesátníci byli poměrně špatně přijímáni těmi lidmi, kteří tam zůstali. Vy 

jste to zažil, nebo ne? 

Já jsem to nezažil, já jsem končil jako předseda stranické organizace v osmašedesátém. 

Já jsem věděl, že to mám sečtené, ale hlavně v té době šlo o to, jestli tu rudou knížku 

mám hlavně proto, abych se uživil, anebo pracuju a holt mi k tomu ještě přidali rudou 

knížku. Tato kategorie to neměla tak špatné, ti se vrátili a něco uměli, ale ti, co žili 

jenom z té rudý knížky nebo z té politické kariéry, ti to měli opravdu obtížné. Já jsem 

byl přijatý dobře, ale vím, že mnozí to měli obtížné, a dělali si to sami, tehdejší 

šéfredaktor z roku 68 inženýr Kmoch se vrátil a tak, jako byli zvyklí chodit dřív na ÚV, 

teď chodili do Obrody pro informace. Dělal redakční porady a četl nám tam, co nám 
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vzkazuje Obroda. S těmi už jsem se pak dostával do konfliktu. Jsem říkal: „Soudruzi, 

řešíte to jako za soudruha, ale takhle to není. Ta doba je úplně jiná, z gruntu jiná, 

neblbněte.“ A oni ho pak vylustrovali, kvůli němu jsem musel já nastoupit na jeho 

místo, protože se ukázalo, že je v seznamech agentů Státní bezpečnosti. 
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Příloha č. 27: Přepis rozhovoru s Dušanem Valentou, v Československém/Českém 

rozhlase od roku 1992 (s přestávkou) zvukařem, redaktorem domácí redakce, 

příložníkem a editorem 

 

Než jste zakotvil na současné pozici ranního editora Radiožurnálu, prošel jste  

v rozhlase řadu funkcí. V jaké jste tady začínal? A kdy to bylo? 

To je strašně dávno, to akorát končil Československý rozhlas a začínal Český. Přišel 

jsem sem jako zvukař a pak se ze mě stal takový poletující reportér, který řešil,  

že technické služby neuklízejí rozsypané koše. Později politika, ekonomika… Všechno 

bylo úplně jinak. Každý dělal všechno, všichni jsme se to učili. Nebylo to vysloveně 

amatérské, ale bylo to hodně jiné. 

 

Začínat ve směně jako mnozí další jste tedy nemusel? 

Já jsem tam začínal, ale nepřímo. Kromě toho, že jsem dělal reportéra, tak jsem třeba 

jeden den šel do směny. Nebylo to ale vyloženě tak, že bych si to ve směně odseděl. To 

jsem pak až poznával, když jsem dělal ranní Ozvěny nebo Stalo se dnes nebo větší věci, 

při kterých jsem pochopil, že kontakt se směnou je hrozně důležitý. Sám jsem tam  

s nimi chtěl být. Šlo to, protože to nebylo úplně striktně rozdělené. Bylo tam pár 

volných židlí, tak jsem si tam sednul. Z dnešního pohledu jsem dělal takovou dvojku. 

Akorát to, co si člověk vytelefonuje odtud, tak jsem si to částečně vychodil venku.  

 

To bylo běžné střídat práci v terénu se směnou? 

Bylo to běžné, protože to nebylo usazené. Bylo x lidí, kteří dělali spoustu věcí. Dneska 

je spousta profesí jako moderátor, zprávař, reportér, redaktor ve směně… Tehdy byl 

maník ve směně, směnař, hlasatel. Myslím, že byly dvě déčka, dvě zetka, směnař, 

hlasatel, který ale jen chodil pro desky. Četl i na víc stanicích, ale to bych kecal, 

kdybych řekl, jak přesně to bylo. 

 

K tomu tříbení profesí došlo kdy? 

Následně během 90. let.  

 

Vy jste byl i jedním z autorů z ranních Ozvěn, jestli se nepletu. 

Jojo, to byly sedmičky, které se nejdřív předtáčely. A nebylo to připravené ze schůze 

jako dneska. Někdy jsem večer přišel, měl jsem jeden zvuk a musel jsem si zbytek 
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vytelefonovat. Byla to autorská relace, dělal jsem půlku a druhou dělal zahraničář, 

žádný editor se do toho nemíchal. Přišel jsem na sedmou, osmou večer, zkouknul jsem 

televize, obvolal reportéry… 

 

Pamatujete si, jak začala v rozhlase profese příložníka? 

To jsme začali dělat, když dostalo ráno jinou podobu, na konci Alexovy éry s Hankou 

Hikelovou. Dělal jsem to já, Helena Šulcová, Franta Lutonský, Lenka Šumová, točili 

jsme se. Ve tři hodiny odpoledne jsme se potkali se šéfkou domácí redakce, řekli jsme 

si, o čem by dva až tři vstupy byly, obvolali jsme si respondenty a druhý den ráno jsme 

to vysílali. Ranní příložník měl na beton jisté předpovídačky plus dva až tři vstupy. 

 

Podle zápisů z porad vedení to bylo už někdy na přelomu tisíciletí. 

Je to možný. Příložník byl vymyšlený proto, aby tam kromě moderátora byl ještě další 

živý člověk. To byl první pokus, jak to zatraktivnit, rozhýbat. Postupem doby se přidali 

autoři Ozvěn, nejdřív se sedmičkou, pak byla i osmička a postupem času i šestka  

a devítka. Příložník měl za úkol se jednou za hodinu ozvat. Pak za Báry Tachecí se to 

začalo blížit té podobě, jaká je dnes. S editorem se příložník domlouval na náplni  

a používaly se víc zvuky. 

 

Mimochodem, termín „příložník“ jste prý vymyslel právě vy. Je to pravda? 

No jasně! Podle rýsovacího pravítka příložník, protože nás taky vždycky přiložili,  

kam bylo potřeba. A docela rychle se to chytlo. 

 

Jak vnímali redaktory zpravodajské směny ostatní lidé z rozhlasu? 

Jak kdo, někdo na to koukal skrz prsty, někdo věděl, že někdo se z té směny nehne. 

Tehdy to byla spíš dvě odlišná hřiště. Ale pořád to byl základ rádia. Jako reportér jste 

směnu potřeboval, protože jste tam volal z telefonních budek zprávy, které produkční 

stáčela na pásky. Ten pásek si pak poslechl směnař, a buď to zařadil, nebo ne. 

 

Takže v kontaktu s reportéry byla víc produkční než redaktoři? 

Hm. Zvuky odbavovala produkční, takže vazba mezi reportérem a redaktorem směny 

moc neexistovala. Zvuků zároveň nebylo tolik a nebyly autentické. Nebyla zahraniční 

výměna, zahraniční televize. Akorát se nahrávaly televizní zprávy. Ve směně byla 

obrovská televize a pod ní video, na které se nahrávalo. Potom se to propojovalo  
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na pásek. To byla taková almara, ze které vedly dráty do magnetofonu, na kterém byl 

velký pásek. Autor ranních Ozvěn si to pak poslouchal a z toho to stříhal. A pak sháněl 

reakce.  

 

Redaktoři směny začali se zvuky víc pracovat s přechodem na digitální střih  

a s přechodem do Římské. Jak to přijímali? 

Samozřejmě že to nepřijímali dobře. Oni byli zvyklí psát, ne mluvit. Najednou se  

po nich chtělo, aby taky mluvili a stříhali zvuky. Oni byli nastavení tak, že zprávu 

napíšou a někdo jiný ji prezentuje. Proto spolupráce nikdy nefungovala. Člověk  

ze směny nevěděl, jak to funguje v terénu, člověk z terénu, chtěl-li, tak věděl, jak to 

funguje ve směně, ale pokud nechtěl, nemusel to vědět.  

 

Přes rok teď funguje Centrum zpravodajství. Jak coby ranní editor Radiožurnálu 

hodnotíte jeho práci? 

Zpočátku to drhlo, ale posunuli jsme se dál, změnilo se to k lepšímu. Výrobna musí mít 

lidi v newsroomu i terénu, tyhle dva prvky spolu musejí komunikovat. Vždycky se dá 

všechno nastavit jinak, víc vychytat. Nikde není napsané, že tam musí být přesně tenhle 

počet lidí. Posun je ve zvucích, nebojíme se jít do zvukových agentur. To jsem fakt 

nechápal, že máme do rádia objednané jen textové agentury. Musíme si taky uvědomit 

si, že rádio není jediné, uvědomit si konkurenční tlak na trhu. Veřejnoprávnost je pouze 

terminus technicus, není to bulvár, ale je to v podstatě o financování. Jinak je rádio jen 

dobré a špatné, informace má nebo nemá přínos. Tohle si rádio musí uvědomit. 

Konkurenty nejsou jen rádia nebo zpravodajské televize, ale hlavně internet, mobilní 

telefony, které vám to posílají kamkoliv. Jestliže chcete ty informace předat, tak máte 

tyhle soupeře. Když jsem před pár lety odcházel, tak se to bralo, že je jedno, co vysílají 

ostatní zdroje.  

 

Má zpravodajská směna budoucnost? 

Určitě, to bude vždycky ten bunkr, který bude zpracovávat, co sem přijde zvenku. 

Sledovat, co posílají ty agentury a korigovat to, na druhé straně přijímat informace  

od reportérů v terénu a poskytovat jim support. To, že bude psát zprávy a bude k ruce 

editorovi a zprávaři, to se jen tak nezmění. Možná se změní počty, náročnost, možná 

budou lidi něco posílat na internet, nevím… 
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Vývoj jako v soukromých rádiích, kde je zprávař v podstatě na všechno sám, podle 

vás nehrozí? 

Tam hrají hlavní roli prachy, produkt je podřízený tomu, na co mají. Ostatní rádia  

do rozsahu zpravodajsko-publicistického jako Český rozhlas nepůjdou. Nebudou mít tak 

široký záběr ani tolik peněz. Nikde není napsané, že rádio bude vysílat takhle. Třeba 

bude víc hudby, mezitím jen krátké vstupy a bez reportáží. Všechno se může stát. 
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Příloha č. 28: Přepis rozhovoru se Stanislavem Vintrem, v Českém rozhlase  

od roku 1998 redaktorem zpravodajské směny, směnařem a editorem 

 

Za jakých okolností jste přišel do zpravodajské směny? 

Nastoupil jsem do směny v prosinci 98, když tady vypsali výběrové řízení na obsazení 

tehdy pozice, která se jmenovala střihová služba, což byla v podstatě v dnešní době 

pozice zvaná D2, byl to člověk, který jistil celou směnu zvuky, to znamená, když se 

něco stalo, tak měl zatelefonovat politikovi nebo aktérovi a střihnout ten zvuk, který 

nahrál. Tehdy ještě na pásech, ne v počítači, tehdy se nahrávalo na pásy a střihnout ho 

do zpráv. Tehdy byly zprávy primární, na ty proudy se nijak zvlášť nehrálo, 

nejdůležitější bylo obsadit zvuky zprávy, potom až se řešily proudy. 

 

Když jste přišel, jaké bylo složení směny? 

Ve směně byl jeden lídr, to byl směnař, editor zpráv v podstatě, který ty zprávy skládal 

a měl k ruce dva lidi, jednoho zahraničního redaktora směny, jednoho domácího,  

plus tam byl zprávař. Zprávař nicméně chodil v zásadě prezentovat zprávy. 

 

Příchodem střihové služby tedy vzniklo druhé místo jak u zahraniční, tak domácí 

směny? 

Ne, v první fázi tam byl jen jeden člověk pro domácí zpravodajství. Zahraničí se tou 

dobou vůbec nijak extrémně neřešilo. Když už se to řešilo, tak se to řešilo jenom  

přes zahraniční zpravodaje nebo přes zahraniční redaktory, kteří byli v baráku,  

ale neřešilo se to tak, že by se v té zahraniční agendě někomu mělo volat nebo něco 

zajišťovat nebo stahovat zvuky z televize, z internetu to v podstatě ani nešlo, protože 

tehdy jsme neměli zahraniční televize k dispozici vůbec a internet začínal. Tenkrát třeba 

začal Google. 

 

Když se k tomu ještě vrátím, takže když jste přišel, tak od té doby byli ve směně 

dva domácí? 

Od té doby byli ve směně dva domácí. Jeden byl hlavní a druhý byl tenhle člověk,  

který nespadal přímo pod zpravodajskou směnu. Byl jsem spíš takový mezičlánek  

mezi domácí redakcí a zpravodajskou směnou. Seděl jsem ne přímo ve směně, ale v jiné 

místnosti. 
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Zdroji zpráv byla jen Četka? 

Ne, měli jsme Reuters a využívali jsme i Reuters pro zahraniční zpravodajství. 

 

To ještě bylo ve staré budově. S tím přechodem se prý začalo více pracovat se 

zvuky a nebylo to přijímané úplně dobře. 

Já jsem v tu dobu už dělal směnaře, střídal jsem se tam na pozici směnaře a redaktora. 

Určitě. Bylo to ne od každého přijímané pozitivně, protože to byla práce navíc. Bylo to 

o tom monitorovat třeba naše vysílání a stříhat z rozhovorů, které byly v tom vysílání, 

daleko víc zvuků, monitorovat ty televize, obtelefonovávat daleko víc. Dokonce se to 

tehdy řešilo tak, že bylo centrálně nařízeno šéfredaktorem Píchou, že tenhle redaktor 

D2, což znamená ta střihová služba, musí vyprodukovat já nevím třeba pět zvuků za tu 

svojí šichtu, aby se to vůbec jakoby zažilo ta práce. Plus zvuky na ráno, to znamená ty 

předpovídačky. 

 

Takže to souvisí s přechodem na Dalet? 

Souvisí, bylo to samozřejmě rychlejší zpracování, rychleji se stříhalo, tehdy se vlastně 

přešlo rovnou od pásů víceméně na Dalet. Ten Soundforge, který se používá, tak se 

používal minimálně pro tu naši práci. Jako to opravdu používali hlavně ti redaktoři.  

A určitě, bylo to prostě tím, že v tom digitálu nebo v tom Daletu se daleko rychleji 

stříhalo.  

 

Co se týče toho odporu, slyšel jsem i něco o nějakých peticích. 

Já jsem to nevnímal tak dramaticky. Jednak je to mou povahou, ono to taky souviselo 

všechno se vším, protože se vlastně sestěhovala směna z jakéhosi útulného prostředí 

svojí kanceláře, která měla já nevím šestkrát čtyři metry do obrovského open space  

a bylo to spíš o tom, že spousta těch lidí tvrdila, že tam prostě nemůže pracovat, že tam 

nemůže v klidu střihat, že se tam nemůže soustředit na práci. Já si myslím, že to 

souviselo spíš obecně s tím stěhováním do toho nového prostoru, než že by tam byl 

nějaký extrémní odpor k tomu dělat něco navíc. 

 

Jaká byla fluktuace ve směně? 

V tu dobu, když já tam nastoupil, tak relativně velká, ale to taky hodně souviselo s tím 

řekněme jiným zaměřením vysílání stanice, protože Alex Pícha se přece jen rozhodl,  

že tu strohou oficiální stanici, kde byli ti hlasatelé, kteří hlásili ty politické zprávy,  
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tak se rozhodl, že to posune směrem k lidem. Ne úplně všichni ti lidi v té směně se s tím 

dokázali sžít. Tam největší fluktuace ve směně byla v okamžiku, kdy se opravdu 

převáděl ten starý newsroom, ta stará směna do toho open space. S tím spousta lidí měla 

problémy, když se k tomu přičte právě tohle nové zaměření těch zpráv, to, že prostě se 

čím dál tím víc zkracovaly zvuky, oni s tím nesouhlasili, tak s tím prostě souvisela ta 

fluktuace. Já to dám na příkladu. U těch zpracování zvuků, kde opravdu ti lidi byli 

zvyklí na to, že do hlavních zpráv, do Ozvěn v 18, dodávali parlamentní zpravodajové, 

tehdy Láďa Hrubý, Milada Richterová, dohromady já nevím třeba dvě a půl, tři minuty, 

teď je to prostě padesát vteřin a tečka. To hodně souviselo s tím, já když jsem nastoupil, 

tak běžná délka zvuku byla třicet, čtyřicet vteřin. Teď patnáct, dvacet už je hodně. 

Takže oni měli pocit, že tím to zpravodajství trpí a tím se dostávali pravděpodobně  

do sporů se svými nadřízenými a rozhodli se odejít nebo prostě přešli na jiné místo. 

 

Vzpomenete si, kdy skončila funkce směnaře? 

To už bylo po eurovolbách, takže nějak kolem 2005, nevzpomenu si úplně přesně.  

Ale to byl taky velký mezník. O tom se také velmi diskutovalo, jestli to má smysl, nemá 

smysl, jestli tím zprávy i trpí nebo neutrpí. Na rok si fakt nevzpomenu, ale myslím,  

že tím zprávy neutrpěly, naopak těm zprávařům to prospělo. Ta relace se stala do jisté 

míry autorskou. 

 

Jaké byly podle vás důvody, proč zanikla pozice směnaře? 

Já myslím, že to byla personální úspora. Že se ukázalo, že... Respektive se zvýšil nárok 

na toho zprávaře. Zprávař měl přestat být jen pouhou tou mluvící hlavou a měl se 

nějakým způsobem podílet i na té tvorbě té relace jako takové. Tím, že tam byl editor, 

který s ním samozřejmě úzce spolupracoval, tak on věděl, jaké jsou priority, věděl,  

že má za sebou člověka, který mu ve finále tu relaci stejně bude muset zkouknout,  

takže se v podstatě, kromě toho, že se na něj nabalilo více práce, tak si myslím, že to 

bylo ve prospěch té zpravodajské relace. Protože v tu chvíli, alespoň z mého pohledu,  

to bylo tak, že když si mi ten zprávař potom stěžoval, že tam měl nějakou větu, která mu 

nešla do pusy, tak z mého pohledu to byla jeho chyba, protože on si ji měl upravit sám, 

pokud na to měl dost času. Takže já si myslím, že to bylo pozitivní. Větší zapojení toho 

zprávaře do tvorby té relace a úpravy ohlášení bylo jednoznačně z mého pohledu 

pozitivní. 
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Editor seděl ve směně od kdy? 

Ve chvíli, kdy tam byl směnař i editor, tak editor vlastně byl vydělený, měl svojí 

editorovnu, odkud si kontroloval zprávy a řídil si vysílání, byla u vysílacího pracoviště. 

Ve chvíli, kdy se směnař zrušil, tak se dostal znovu přímo do té směny, mezi ty lidi,  

to znamená, že měl jednak větší kontakt s těmi jednotlivými redaktory, kterým zadával 

práci ať už proudovou, nebo pro zpravodajství, ale byl tam prostě okamžitě v tu chvíli. 

Seděl vedle toho zprávaře a pomáhal mu dělat ty zprávy. 

 

Já myslel, kdy vznikla funkce editora. 

Ta vznikla dřív, než se stěhovala směna. Prvním editorem byl, jestli si dobře 

vzpomínám, Petr Honzejk a Jana Ulbrychová. Ti vlastně začali tu práci toho vysílání 

řídit velmi složitě tady po těch chodbách té staré budovy, protože vlastně oni sice řídili 

vysílání, ale na vysílací pracoviště to měli nějakých sto metrů, to je v současné době 

naprosto neuvěřitelná vzdálenost. Ještě přes roh. Od té doby fungoval denní editor,  

když nastoupil Petr Honzejk potom jako šéfredaktor, tak se editorem stal Mirek Panuška 

s Janou Ulbrychovou a tehdy se Petr pokusil zavést i ranního editora. Tehdy editor 

nastupoval od osmi do osmi. Petr se pokoušel zavést ranního editora od čtyř  

do nějakých asi devíti, do porady, končil v deset zhruba. Nevím, jestli se to neosvědčilo, 

z mého pohledu to bylo velmi užitečné, ale je pravda, že tím, že to ráno bylo plus mínus 

komplet připravené a jelo jakoby na autopilota, tak on neměl zase až tolik šancí do toho 

vysílání zasahovat. Mohl do toho zasahovat ve chvíli, kdy se stalo něco mimořádného, 

což třeba si vzpomínám za mé služby, když umřel Jásir Arafat, v tu chvíli jako měl 

pravomoc zbořit celé to vysílání a jet to po svém. Pak se na nějakou chvíli ten ranní 

editor znovu ztratil ze směny, zase se jelo jenom na denního editora s tím, že to  

ranní vysílání řídil směnař, a až Bára Tachecí zase zavedla institut ranních editorů. 

 

Takže nesouviselo to ani s odchodem směnaře. 

Ne! 

 

Další funkcí, která se ve směně objevila, byl příložník. 

Příložník právě prvně nastupoval v té době, kdy Petr Honzejk nasadil ty ranní editory. 

Netuším, jestli se tomu tenkrát říkalo příložník, ale byl tam prostě redaktor domácí 

redakce, který měl určité zadání, protože tehdy se jelo něco, co se tuším jmenovalo 

Vaše téma, a tak, aby se to propletlo a dostalo i do toho ranního vysílání, tak on tam měl 
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nějaká dvě nebo tři místa, kde vstupoval s nějakým příspěvkem, aby se to ráno oživilo, 

plus zařizoval tenkrát Ranní interview v 8.50, to už bylo tehdy, když byl šéfredaktorem 

Petr Honzejk. Takže to se objevilo prvně. Masivně se začal využívat až ve chvíli, kdy 

sem nastoupila Bára Tachecí, která zavedla v první fázi dva příložníky, kteří jednak 

prezentovali tisk a jednak byli k dispozici rannímu editorovi pro vykrytí zpravodajských 

příspěvků. Byly to dva příložníci, kteří mohli dělat cokoliv, zahraničí i domov. Dělali 

víceméně hlavně tu domácí část, no a postupně se profilovali. Nejdřív byli hlavně v tom 

newsroomu, postupně, to už bylo po odchodu Báry Tachecí, to myslím zavedl Alex 

Pícha, že chodili hodně do terénu, že se vymýšlela témata, která mohli dělat jakoby  

z ulice. Já nevím, když bylo náledí, tak šli na Mírák a koukali se, jak lidi kloužou  

po chodníku a mluvili o tom do telefonu. Tehdy jsme se je pokoušeli posílat na různé 

akce s takovým prazvláštním zařízením, kterému se říkalo Zvárovy dráty. Jarda Zvára 

nedávno umřel, autor těchhle drátů, bývalý redaktor Pardubic, který vymyslel tenhle 

přístroj. Ten měl dva telefony, to znamená že ten redaktor v tom telefonu mohl dělat 

rozhovor po tom telefonu s respondentem, ten respondent mluvil do jednoho telefonu, 

on do druhého a v tom vysílání to znělo přirozeně, že si nepředávali telefon, bylo to 

jednodušší a od toho se postupně upustilo, zbyl v té směně jeden příložník, který dělal 

hlavně tisky a v zásadě záleželo, kolik bylo událostí, kolik čeho bylo nasmlouvaného.  

Já jsem se ty příložníky snažil využívat aspoň jednou do hodiny, pokud ta šance byla. 

Zase na druhou stranu je pravda, že to tam bylo dost limitované tím, kolik měli času. 

Pak zbyl jeden příložník a až s nástupem Centra zpravodajství se teda zřídili příložníci 

dva, jeden zahraniční, jeden domácí, což je myslím dobře, je to optimální. 

 

V prvotní době to teda bylo, že příložník tu byl hlavně na to ráno? 

Příložníci byli v první fázi hlavně ráno, ano. Nebo jenom ráno, tak. Každý příložník 

skončil já nevím v deset hodin a pak už to přebírala redakce. 

 

Ještě jedna funkce, která tu byla: ekonomický redaktor. 

Ekonomickou redaktorku dělala má současná manželka, tak jsme se seznámili. 

 

Kdy to tak vzniklo? 

Ekonomický redaktor tam seděl ve chvíli, kdy jsme se přestěhovali do nového 

newsroomu. Měl tam místo od začátku, počítalo se s ním, začal dělat burzy, 

ekonomické vstupy, ekonomický magazín a zajišťoval ekonomickou agendu  
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pro zpravodajství i pro proud, protože ta ekonomika přece jen ne každému sedí, byť já 

myslím, že neekomický redaktor udělá tu ekonomiku srozumitelněji než ekonom. Tam 

se vystřídalo několik těch ekonomických redaktorů a je pravda, že ani nevím, kdy se ta 

pozice zrušila. Je pravda, že ta pozice už nefunguje. Ekonomický redaktor, který sedí  

ve směně a který prostě ve chvíli, kdy oznámila Pražská plynárenská, že zdraží plyn,  

tak on byl okamžitě schopný reagovat přinejmenším do zpráv, udělat zprávu,  

proč zdražil plyn. 

 

Ani nevíte, s čím ten odchod souvisel? 

Myslím, že to byla prostě reorganizace redakcí, prostě ho asi potřebovali navíc  

i na jinou práci, ne na to, aby seděl v newsroom. Tak ho stáhli do redakce, posílali  

na tiskovky a dělila se ta burza mezi redaktory ekonomické, kteří se na těchto věcech 

střídali a v mezidobí dělali něco jiného, že prostě se pravděpodobně dospělo k názoru, 

že nemusí úplně akutně sedět v tom newsroomu. 

 

Dřív měla zpravodajská směna vlastní redakci, byla i redakce posledních zpráv, 

pamatujete si, kdy se redaktoři směny rozdělili do redakcí? 

Přesný rok vám neřeknu, poslední šéfovou zpravodajské směny byla Zuzka Bančanská 

a bylo to v zásadě tehdy, pokud vím, to by vám asi řekl Alex Pýcha, tak on dospěl  

k názoru, že bude lepší, když se ti redaktoři, kteří tam byli, ti, kteří se specializovali  

na zahraničí a domov, zařadí přímo do jednotlivých redakcí a budou podléhat vedoucím 

redakcí domácí a zahraniční a ne že budou mít vlastní vedení. Myslím, že to bylo dané 

tím přechodem do toho open space a do toho kolektivnějšího přístupu k tomu proudu  

a zprávám, že se prostě nakonec ukázalo, že není úplně nutné, aby ta zpravodajská 

směna fungovala jako jedna redakce, že jakoby do toho newsroom budou posílat ty 

redakce svoje lidi, kteří budou pojítkem mezi tím zpravodajstvím a tou redakcí, protože 

upřímně já si myslím, že ta původní myšlenka byla taková, že to bude tak, jako je to  

u vás ve sportu. Že všichni redaktoři, i ti, co jezdí na Roland Garros, i ti, co jezdí  

na mistrovství světa ve fotbale, tak prostě si jednou za čas v tom newsroomu sednou, 

protože je dobrý dělat ty zprávy a vidět, jaké to je i z té druhé strany. Takže já si 

myslím, že taková myšlenka byla u toho splynutí směny a těch redakcí, že tudíž do té 

zpravodajský směny si čas od času budou chodit i ti redaktoři, kteří chodí normálně  

na vládu anebo jezdí do Barmy na volby. Ono se to i na té zahraniční straně nějakou 

dobu dělo, že tam opravdu chodili ti redaktoři, kteří vyjížděli na ty zahraniční cesty,  
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ale ukázalo se, že jim to pravděpodobně nesedí a byla z jejich strany k tomu taková 

averze, že se to nakonec zajelo tak, že se opravdu vyprofilovali lidi, kteří vyloženě 

seděli jenom v tom newsroomu a pak byli lidi, co byli v té redakci a dělali ten zbytek. 

 

Tehdy v době, kdy jste přišel, fungoval ještě systém, kterému se říkalo Zázvorkův? 

Nebo už to bylo jako dnes? 

Já jsem zažil konec toho systému, kdy se to točilo v těch pravidelných rytmech. Tehdy 

tedy udělal PricewaterhouseCoopers, to bylo těsně potom, co jsem nastoupil, velkou 

studii, kdy navrhl prostě absolutně změnit ten systém směn, rozbít ty klasické 

dvanáctky, protože tehdy měli všichni dvanáctky, přinejmenším u redaktorů  

na osmičky. Tím se z toho stal docela velký guláš, já jsem po tom, protože mně 

samotnému to vadilo, protože jsem se málo vídal s dětmi, takže jsem tenkrát Píchovi 

navrhl systém, který se pravidelně opakoval i v těch osmihodinových službách. Tenkrát 

se jely v osmičkách i víkendy, tak jsem mu tam navrhl, že na to je to zbytečné, aby se 

tam vrátily aspoň na víkendy dvanáctky, čímž se do toho dostala nějaká pravidelnost  

a tenhle systém se potom najel, ale je pravda, že v těch osmičkách už se nikdy neudrží 

ta jasná pravidelnost, už se to prostě rozbije, v těch dvanáctkách si přece jen člověk 

může líp ten čas plánovat, to znamená, že pak čím dál tím častěji do toho vstupovaly ty 

nepravidelnosti, to kdy kdo má čas, nemá čas, kdy potřebuje volno, kdy ne. Plánoval 

jsem to dlouhou dobu já, od té doby, co jsem to navrhnul, tak jsem to dlouho dělal 

hodně let. Dělal jsem směnaře, zprávaře a potom i editory. Redaktory si dělaly redakce, 

ve chvíli, kdy se rozpustila směna, tak to přešlo na redakce. 

 

Tehdy jste neměli žádné zpravodajské televize. To všechno přišlo s tím novým 

newsroomem? 

Určitě. V tomhle to byla velká revoluce, že nám tam najednou mohla jet CNN, že jsme 

na jedné televizi mohli mít puštěné Události a na druhé zprávy na Nově, to byla velká 

revoluce. Když jsme nahrávali ještě ve starém newsroomu, tak tam jsme měli jenom 

jednu televizi, takže my jsme ty zprávy mohli nahrávat taky, ale muselo to jít postupně, 

protože naráz se to nedalo nahrávat. 

 

V tom novém jich bylo šest? 

Já myslím, že šest. Houby. Úplně první tam byly čtyři televize, ještě to nebyly ploché 

televize, ještě tam byly klasické, ty bachraté televize, takže tam na ně byla velká police 
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a byly čtyři. Pamatuju si, že když bylo jedenáctého září, tak se tam malovalo, takže jsme 

ty první věci z New Yorku sledovali na televizích, které byly na zemi. Tehdy se jely 

CNN, BBC, dvě české televize. 

 

Byly tehdy nějaké tlaky od politických stran, aby něco v těch zprávách bylo  

nebo naopak nebylo? 

Já si myslím, že to bylo vždycky a že to vždycky bude. Vždycky přinejmenším ti 

generální ředitelé a záleželo na tom, na kolik jsou komunikativní směrem k těm lidem 

pod nimi, takže pod tímhle tlakem byli. Ale co jsem zaznamenal, tak jsem vždycky 

říkal, že jsem tyhle tlaky zaznamenal, ne vynucované, ale prostě jako to, že mi někdo 

říká a teď volal tenhleten a že volali z celého politického spektra občas, že se jim někde 

něco nelíbí, takže jsem si říkal, že to je taková ta typická ukázka toho, že to děláme asi 

dobře, když volají všechny politické strany. 

 

A vždycky se to zastavilo jako nejdál u směnaře? 

Nezažil jsem, že by mi vysloveně někdo nařídil, že mám někam něco odvysílat  

nebo neodvysílat. Pokud to tak bylo, tak to skončilo tím, že jsme debatovali o tom, jestli 

bylo správně, že se odvysílalo to, co se odvysílalo. Obecně se většinou nebo vždycky 

dospělo k tomu, že to tak správně bylo a aby byl klid, tak že můžeme zařadit v nějaké  

z následujících zpráv reakci z druhé strany, což nebylo nic proti ničemu. Myslím, že teď 

se to dělá úplně normálně. Tehdy se na to vyvažování tolik nedupalo a nehrálo se na to. 

Když to dám jako příklad, tak když jsme odvysílali první zprávy o tom, že já nevím by 

se mohla stěhovat točna z Krumlova v naprosto korektním příspěvku a volal 

nejmenovaný politik z ČSSD, že jako mu tam chyběla tahle a tahle informace, tak se mu 

mohlo říct: “Jasně, tak my to teď napravíme tím, že to s vámi natočíme a doplníme tu 

zprávu.“ Nevolal přímo do směny, tenhle volal přes generálního ředitele Kasíka. 

 

Byly tehdy už manuály, instrukce, jak a co se má dělat ve směně? 

Manuály existovaly odjakživa, protože ten Český rozhlas má spoustu veřejnoprávních 

povinností, od hledání dětí až po jadernou havárii v Temelíně, takže tyhle manuály 

existovaly vždy. Stejně jako vždy existovaly manuály před volbami, co a jak vysílat. 

Jestli tu byl někdy problém, tak v tom, že se málo aktualizovaly. 
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Jaká byla zpětná vazba od lidí na činnost směny?  

I to bylo odstupňované. Já nastupoval v době, kdy ta směna byla braná jako nějaký top 

tým, který dělá zprávy a u kterého se sbíhají všechny ty nitky těch zpravodajů, postupně 

se to samozřejmě přerodilo v tom, že daleko větší důraz byl kladený na redakce  

a redaktory a ta směna jim dělala takový support. Z toho plyne i to, na co se ptáte. 

Samozřejmě ta zpětná vazba je, jsou lidi a redaktoři, kteří si stěžovali, protože jim 

redaktor směny volal třeba i na pokyn editora nebo směnaře pětkrát za hodinu a měli 

toho plné zuby. Zase byli lidi, kteří byli nevyužití, nebo si stěžovali na to, že se jim 

nevolalo vůbec, jsou lidi, kteří si stěžovali, že jim ve směně zkazili ohlášení a naopak 

lidi ve směně nadávají všem včetně sporťáků, že to ohlášení se nedá ani přečíst. To 

bylo, je a bude vždy. Je pravda, že ta směna je dle mého soudu momentálně na to, jak je 

na ni kladený tlak, na to, co všechno musí ustát, co hodně často tam musejí ti lidi 

vytelefonovat a co všechno musí zařídit, tak si myslím, že je hodně nedoceněná, že ti 

lidi by si zasloužili podle mě daleko víc, daleko větší školení toho, aby dokázali ta 

ohlášení psát smysluplněji, čtivěji, protože oni se to učí za pochodu, protože oni je tam 

posadí a musí začít psát, ať už to umí nebo ne. No a včetně toho stříhání zvuků  

nebo přehledu. Já si myslím, že ta směna do jisté míry je nedoceněná. 

 

Kromě změn, co jsme probrali, zapomněli jsme na něco? 

Myslím, že ne. 

 

Má zpravodajská směna budoucnost? 

Bez ní to nejde. Nikdy to bez ní nešlo a nikdy to bez ní nepůjde. Ti lidi jsou prostě 

klíčoví. V té komunikaci, v té závěrečné fázi těch zpráv nebo proudových příspěvků, 

komunikace s regiony, komunikace s lidmi z terénu. Jestli někde dál uvažovat o tom,  

že tam jsou chyby, tak jsou to spíš komunikační chyby, organizační chyby. To, že prostě 

někomu zavolají nebo že redaktor dostane příkaz „zavolejte tomuhle v 15.10“, aby se to 

za deset minut zrušilo, protože bude až v 16.37, to je myslím jediná chyba,  

ale bez směny se to, myslím, dělat nedá. 

 

Napadá vás nějaké vylepšení, co se dá zlepšit? 

Myslím, že současné nastavení je dobré, že tak, jak je to tam rozdělené momentálně,  

za domácí redaktor, regionální redaktor, příložník, zahraniční redaktor, zahraniční 

příložník, plus lidi, kteří by to tam měli koordinovat, že je to ideální. Já bych to 
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neměnil. Na čem bych pracoval, tak je to to organizační zvládnutí, protože těch lidí je 

opravdu hodně a pokud opravdu dostávají příkazy od moc lidí, tak je to vždycky špatně. 

 

Za tu dobu, co pamatujete, chodili redaktoři směny na mikrofon? 

Málokdy. Chtěli jít na mikrofon, pokud měli tu ambici, že přejdou do té velký redakce  

a že se stanou redaktory. Dám příklad. Viktorka nyní Hošková měla od začátku 

jednoznačně tu ambici, že se stane redaktorkou, taky se jí stala. Veronika Hankusová, 

Malá, to byl ten samý případ. Propracovala se ze směny až na parlamentní zpravodajku, 

ale že by bylo pravidlem, že by ti lidi chodili na mikrofon, to spíš ne. To se až tak moc 

nedělo. Teď je to mnohem lepší. 

 

Průtok lidí ze směny do redakcí byl jak významný? 

Myslím, že ne moc, aspoň dle mého soudu by to mělo být tak, v tom současném 

nastavení, že ten redaktor, pokud se osvědčí při práci ve směně, je hlasově zdatný, 

dokáže, že má přehled o tom dění, tak by měl postupovat právě na to redaktorské místo. 

Myslím si, že se to teď děje málo a že je to škoda. Myslím, že v té směně je několik 

možných adeptů, kteří by se okamžitě mohli stát redaktory v terénu, a myslím,  

že i pro ně, pokud tyhle ambice mají, jakože u některých vím, že je mají, to může být 

emotivní potom, sedět jen v té směně, že ty věci můžou dělat rutinněji, což je 

samozřejmě škoda. 
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Příloha č. 29: Přepis rozhovoru s Lucií Weissovou, v Československém/Českém 

rozhlase od roku 1986 redaktorkou zpravodajské směny, směnařkou, vedoucí 

domácí redakce a zástupkyní šéfredaktora Radiožurnálu, reportérkou domácí 

redakce a editorkou 

 

Odkdy pracujete v rozhlase a jaké pozice jste postupně vystřídala? 

Od roku 86, takže to je 27 let. Byla jsem redaktorkou ve směně, pak jsem byla 

směnařkou, pak jsem dokonce chvíli byla zástupkyní šéfredaktora, pak jsem  

byla redaktorkou v domácí redakci a pak jsem se vrátila do newsroomu. 

 

Dokážete říci, kdy jste se stala směnařkou? 

Někdy asi v roce 91, 92. 

 

Jak bylo tehdy těžké se dostat do směny? 

Já vlastně nevím. Dostala jsem se sem docela zázračným způsobem, protože to rádio 

bylo strašně stalinistický sdělovací prostředek, tady všichni byli ve straně a vedli to 

opravdu velmi striktně komunisticky a já jsem měla úplně pošahaný kádrový posudek, 

protože moje rodiče byli vyhozeni ze strany a tak, takže skoro nepřipadalo v úvahu, 

abych se sem vůbec dostala. Shodou okolností jsem ale měla kamaráda, což byl synovec 

Egona Ervina Kische, co žil v Londýně. No a londýnský zpravodaj Českého rozhlasu 

byl tehdy Karel Starý, já nevím, jestli vám to jméno něco říká, on byl později i generální 

ředitel po revoluci, my jsme ho tam právě dosadili, on byl fakt docela osvícený člověk 

na tu dobu, a já jsem se toho svého známého zeptala, jestli nemají místo v rádiu, protože 

jsem nevěděla, co mám dělat po mateřské, on se ho tedy zeptal, já jsem za ním potom 

šla a on mi nabídnul to místo. Rok mě kádrovali, chtěli mě také vyhodit, ale z různých 

kádrových důvodů, ne kvůli práci, ale mám takový dojem, že on se mě zastal,  

takže jsem tady prostě zůstala, a tím pádem jsem se dožila i revoluce. Takže na tu 

obecnou otázku bych řekla, že prostě hlavní kritéria byla prostě politická. Jestli jste  

ve straně, jestli nejste ve straně, jestli nemáte nějaký škraloup, samozřejmě to kádrování 

probíhalo celý rok, ptali se v místě bydliště, na obvodním výboru KSČ a tak podobně. 

 

Takže vás vzali a potom ještě prověřovali. 

Ano, já myslím, že by mě vlastně nevzali, že mě nechtěli vzít v podstatě nikam,  

ale vzhledem k tomu, že jsem měla tu tlačenku, tak to šlo. Profesní důvody nehrály v té 
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době v podstatě žádnou roli a byla tady také spousta neschopných lidí, kteří se tu drželi 

v podstatě za svoje členství ve straně a tak a protože byli kovaný a spolehlivý a to bylo 

to hlavní kritérium. 

 

Jak probíhalo tehdy zaučování? 

To bylo v podstatě stejné, to musím říct, že se v podstatě nic nezměnilo. Jako že by 

člověk šel do nějakého vzdělávacího oddělení, kde by se něco dozvěděl, to ne. Posadil 

se ke stolu, tehdy ještě ne k počítači a ti kolegové, co tady byli delší dobu, ho vlastně 

zaučovali. 

 

Jak dlouho trvalo, než člověk dostal službu? 

Tak to už si nepamatuju. Bylo to v podstatě pár dní, pak ale vzhledem k tomu,  

že organizace práce byla trošku jiná, byl tam taky domácník, zahraničník, ale většinou 

tam byli dva, takže tam byl prostě jeden ten zaučující se a měl tam někoho k sobě a ještě 

tam byli ti směnaři, takže se ptal, když nevěděl, ale bylo to všechno takový živelné, 

žádný školení, žádné vzdělávání tady nebylo a to je tady bohužel dodneška. 

 

Kdo všechno byl tedy ve směně? 

V té směně byli dva směnaři, protože ta směna byla pro dvě stanice. Pro Prahu  

a pro Československo, teda Hvězdu tehdy. Takže dva směnaři, každý dělal zprávy  

na jednu z těch stanic, pak tady byl domácí redaktor, zahraniční redaktor a Slovenka. Ty 

dva směnaře nemůžu říct úplně stoprocentně. Já si pamatuju, že u mě začínal třeba 

Vláďa Kroc nebo Mirek Konvalina, takže si nejsem jistá, jestli u mě byli na zácvik nebo 

tam byli ve dvou. Nevím. Každopádně však byl jeden domácník, jeden zahraničník  

a jedna Slovenka, protože se střídaly zprávy - jedny české a jedny slovenské. Říkám 

Slovenka, protože to většinou byly výhradně ženy. 

 

A ony psaly vlastní zprávy nebo spíše překládaly? 

To překládaly samozřejmě, nebo respektive psaly si to sami, ale překládaly ty zdroje. 

Ale ještě vám řeknu něco ke zdrojům, protože to bylo pro mě velmi zajímavý. Měli 

jsme samozřejmě Četku, měli jsme síť zpravodajů a zajímavé bylo, že jsme měli 

Reutera, což bylo v té době úžasné, protože jsme mohli svobodně číst necenzurované 

zpravodajství, ale samozřejmě jsme ho museli v rámci pravidel a příkazů používat.  

A byl TASS samozřejmě. 
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Alex Pícha zmiňoval ještě Novou Čínu. 

Je to možné, ale to si nevzpomínám.  

 

Jak se ověřovaly informace? 

Za bernou minci se braly tiskové agentury, zejména Četka, to se neověřovalo. Pak se 

brali naši zpravodajové tak jako dneska, věříme jim, takže že bychom si ověřovali  

z nějakých zdrojů tyto informace… Ono to nebylo tak, že by někdo zavolal do redakce, 

něco nám řekl a my jsme to svobodně ověřovali, což se tady děje, že se dozvíme  

o něčem ne úplně důvěryhodném a musíme si to ověřit. Tak takhle to nefungovalo.  

 

V té době byla spíš cenzura nebo autocenzura? 

Samozřejmě, že obojí, ale na tom nejnižším článku to byla autocenzura, protože jsme 

věděli, že když striktně nedodržíme pravidla, tak kvůli tomu bude nějaký malér.  

Ale striktní dodržování pravidel bylo třeba i to, což zprávy dělalo podle mě naprosto 

neposlouchatelnými, že jsme museli vyjmenovat všechny tituly těch lidí, myslím třeba 

„člen Ústředního výboru KSČ a místopředseda vlády bla bla bla“ a tak dále. Nebo jsme 

měli občas průšvih, když jsme přesně neřekli Německá demokratická republika, 

východní Německo bylo naprosto zakázané. Takováhle klišé a zažité věci, které byly 

jasné, toho jsme se drželi, to muselo být, no a pak ta autocenzura prostě fungovala na to, 

že jsme věděli, že jsou věci, které se zkrátka odvysílat nedají, ale my jsme takové 

informace vlastně ani neměli, respektive z těch zahraničních zdrojů ano, ale byly 

skutečně jako podpůrné, ne, že bychom vysílali zprávy a citovali bychom Reutera,  

to mám dojem, že jsme tehdy nedělali. 

 

Tyto zákazy a příkazy byly nepsané nebo to někde bylo? 

To bylo nepsané. Že bychom měli nějaký mustr, co smíme, nesmíme, to jsme neměli, 

protože to bylo prostě jasně dané, co se může a co se nemůže. 

 

Byla i nějaká zakázaná slova kromě východního Německa? 

Teď mě nic nenapadá. Pamatuju si to východní Německo, většinou to byly nějaké 

politické záležitosti, kde jsme museli být striktní a opatrní, ale dál si teď nevzpomenu. 
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V té době to už nemuselo procházet žádnou cenzurou, nějakým razítkem, že? 

To ne, ale na vysílacím pracovišti byli takzvaní inspektoři, kteří mohli kdykoliv,  

kdyby se něco dostalo do vysílání, tak to zastavit. 

 

Ale nešlo to přes člověka, který by to schvaloval, než se to odvysílá. 

Ne, ale byla tam nějaká hierarchie, jako je teď. Vlastně ten směnař byl poslední 

instance, která to schvalovala. 

 

...která měla komunistickou příslušnost? 

No to byli všechno členové strany. 

 

Tehdy byl Zázvorkův systém pětitýdenních cyklů… 

Ano, ten byl úžasný, ten mě nadchnul, když jsem sem přišla. Já jsem z toho měla trošku 

obavy, ale tohle bylo fakt geniální. 

 

Jak moc se to obměňovaly jednotlivé party? 

Ty by stabilní, těch bylo teda pět, protože to je pětitýdenní systém. Byly tam ti dva 

směnaři, domácí, zahraniční, Slovenka. Ten systém byl následující: Bylo to tak,  

že v těch pěti týdnech bylo sedm denních a sedm nočních plus dvě vykrývací. Začalo to 

tím, že člověk měl čtyři denní dvanáctky, od pondělí do čtvrtka a ty zbylé tři byly ten  

až další víkend pátek, sobota, neděle a těch sedm nočních bylo poházených, to už si teda 

přesně nepamatuju, byly maximálně dvě za sebou myslím, ale byly různě v těch pěti 

týdnech rozházené, což bylo bezvadné v tom, že člověk si je mohl povyměňovat, a mohl 

si tak udělat třeba celý týden volno. Jinak myslím, že to bylo tak, že pondělí až čtvrtek 

denní, to vím určitě a pak bylo volno od pátku až do pondělka, kdy byla první noční  

a pak ty další noční byly rozházené v těch pěti týdnech. 

 

Když jsme u těch part, tak jsem slyšel různé historky, že při noční to třeba končilo 

tak, že tu třeba zůstal jeden člověk, nebo dva, ten zbytek šel buď spát domů,  

nebo si lehnul tady. 

To bylo vždycky v podstatě takhle, protože nikdo nekontroloval pracovní dobu a té 

práce bylo podstatně míň, než je teď. Žádné živé vysílání v podstatě nebylo. Ano, měli 

jsme zvuky, ale ne tak, že dneska jsou ty relace nabité zvuky. A bylo to tak,  
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že do dvanácti se nějak pracovalo a dělaly se ty zpravodajské relace až do rána  

a o půlnoci tam zůstal jeden směnař a jeden z těch maníků, ti ostatní šli domů. 

 

Zprávy se vysílaly živě? 

Zprávy se vysílaly živě, ano. Ale v 90. letech, kdy začaly takzvané ranní Ozvěny, ne. 

Ale to už jsme dělali my jako redaktoři a ty se předtáčely, což byla docela legrace, 

protože tehdy to byla dlouhá, asi patnáctiminutová zpravodajská relace, v těch sedm, 

ono se to měnilo, ale v podstatě to bylo jenom v sedm, pak to bylo v šest, sedm, osm 

nebo já nevím jak a to se předtáčelo těsně před tou relací na pásky ještě tehdy, a protože 

se to často nestihlo, protože když se člověk přeřekl, tak se to muselo vracet, takže se 

stávalo, že se běželo na OPRC s půlkou relace, ta už se vysílala a ta druhá teprve 

namlouvala a dokonce někdy se stalo, že to bylo ve třech kusech, aby se to stihlo. 

 

Byl tehdy velký tlak na členství ve straně? 

Tlak samozřejmě byl, ale já jsem nebyla úplně teda hodnověrná osoba, nicméně si 

pamatuji takový vtípek, že někdy v roce 89 na jaře, když měli nějakou stranickou 

schůzi, tak šéf té buňky pak vycházel ven a říkal: „Tak jsme tě naplánovali na rok 92 do 

strany.“ Já jsem mu říkala: „To nemám obavy, to už ta partaj nebude existovat.“  

A bohužel jsem se sekla teda. 

 

Směna se tehdy jmenovala redakce posledních zpráv? 

Ano. To bylo předmětem dost vtipů, že ty zprávy jsou už poslední, že žádné další 

nebudou. Byla v tom nadsázka na režim, že už to jsou konečně poslední zprávy. 

 

Jaký byl proces vzniku jednotlivé zprávy? 

Ta technologie byla taková, že vylezla zpráva z dálnopisu, člověk ji vzal, šel do písárny, 

tam to nadiktoval, udělal si v tom tedy nějaké poznámky, jak ta zpráva má vypadat, šel 

do písárny, diktoval to písařce a to bylo v několika kopiích, protože to bylo na dvě 

stanice, plus se to archivovalo a pak tam opravil ručně chyby a odevzdal to směnaři. 

 

Jaká byla fluktuace lidí ve směně? 

Nebyla moc velká, bych řekla. Já myslím, že ne, že tam se moc lidi neměnili  

a nestřídali. Ono v té době to bylo obecné, bych řekla. Těch příležitostí také nebylo tolik 
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a ty přijímací podmínky taky byly jiné a tak. Takže bych řekla, že to bylo docela 

stabilní. 

 

Zažila jste někdy nějaké sankce za to, že se něco udělalo špatně, že něco nebylo 

vyhovující? 

Nepamatuju se, že by byl takový nějaký průšvih, oni ti lidi byli docela disciplinovaní  

a věděli, co si můžou dovolit a co ne. Můžu vám vyprávět veselou historku, ale ta je  

až z 90. nebo 91. To úžasně zajímavé období byla ta revoluce a to po ní a to zajímavé 

bylo, že po té revoluci tady neexistovaly žádné zásady a principy, my už jsme mohli 

svobodně vysílat, ale neměli jsme nic, neměli jsme žádnou radu - televizní, rozhlasovou 

nebo pro vysílání, nebyla žádná pravidla pro reklamu, nebylo prostě vůbec nic. My jsme 

měli takového veselého směnaře, který dělal docela fórky, a když v 89. se začalo mluvit, 

hned v revoluci nebo těsně po ní, že prostě Havel na Hrad, tak to samozřejmě se 

vysílalo a Havel byl u nás v rádiu a v televizi, vyprávěl a mluvil, jak by to mělo vypadat 

a tak a ten směnař vymyslel: „Hele, co kdyby byl prezident kardinál Tomášek?“ A já 

jsem říkala: „No já nevím, třeba by ho lidi brali.“ On říká: „No tak pustíme něco  

do éteru.“ Tak pustil do éteru zprávu, že lidé žádají, aby se stal prezidentem kardinál 

Tomášek a to arcibiskupství, kardinálství nebo já nevím, jak se to jmenuje, na Hradě 

vydalo zprávu, že kardinál Tomášek se neuchází a že podporuje kandidaturu Václava 

Havla. To si vymyslel jeden tenhle člověk a normálně to pustil do vzduchu a nebylo nic, 

co by se mu mohlo za to stát. 

 

Děly se takovéto věci často? 

Ne, to bylo výjimečné. Největší můj rozhlasový průšvih v životě, to už jste možná  

i slyšel… V sobotu odpoledne nebylo moc co dělat a tenhle směnař vymýšlel různé 

fórky a vymyslel, že do těch zpráv, které se dávaly tak jako dneska na papíře a byly tam 

mezititulky třeba „Ze zahraničí“, „Z domova“ a tak, tak on vymyslel takový vtip,  

že místo titulku „Ze zahraničí“ tam dáme "A teď zprávy z vůdcova hlavního stanu"  

a že to dáme té hlasatelce, aby si toho prostě nevšimla. Já říkám: „Pavle, to bude strašný 

průšvih.“ Ona teda přišla, já jsem jí ty zprávy dala a říkám jí: „Přečtěte si to, on tam  

na vás nachystal nějakou boudu.“ Ona to tedy prolistovala, a když došla k tomu titulku, 

tak se zasmála, tak mně se ulevilo, že to jako pochopila. No ale nepochopila a normálně 

to řekla do toho rádia. Nebyly žádné peoplemetry, ale tohle byl docela test 

poslechovosti, protože nám asi dvě hodiny drnčely všechny telefony a ten člověk se furt 
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omlouval, že to byl interní vtip, který se neměl dostat na veřejnost. Kupodivu to lidi to 

všichni celkem vzali. Takhle se hlásilo za Hitlera – Zprávy z vůdcova hlavního  

stanu – a mnozí z těch lidí to ještě pamatovali. Pak byl ještě na koberečku u generálního 

ředitele, sebrali mu nějaké peníze, ona byla pitomá, tak ji asi nechali být, ale možná jí 

také něco sebrali a tím to zhaslo. Jen chci ilustrovat, že nebyla žádná regulace, nebyla 

žádná pravidla, že když se na nás někdo obrátil, že dělá nějakou akci, kterou chce 

zpropagovat, tak prostě nebyl problém to dostat do vysílání a nikdo se nezatěžoval tím, 

jestli je to nějaká reklama něčemu nebo není. 

 

Kolik lidí ze směny se tehdy zapojilo v listopadu do revoluce? 

To je jednoduché. Strašně málo, byly jsme dvě. Já a Soňa Fenyvešová. Jen už nevím, 

jak se píše, to byla Slovenka, vlastně Maďarka, to si budete muset najít. 

 

Jak se to tak stane, že člověk ze směny se stane jedním z hlavních bojovníků 

Občanského fóra tady? 

Mě ten režim prostě štval a já jsem do něj nikdy nebyla tak zapojená, teda tím, že jsem 

šla do rádia, tak jsem trošku jako ujela. Dokonce jeden můj kamarád se se mnou přestal 

bavit, protože jsem vlastně sloužila tomu režimu. Ale pro mě to bylo prostě úžasné,  

že ten režim padá, a tak jsem se na tom chtěla podílet a ta Soňa na tom byla asi 

podobně. Jinak teda lidi měli dost obavy. Nevím, možná byli starší, rozumnější, byli  

s tím víc spjatí, byli členy komunistické strany, někteří i lidových milicí a tak prostě 

nevěděli, co s nimi bude, a měli z toho asi obavy. První týden nebylo úplně jasné,  

jestli to postoupí dál, jestli se tu něco stane, bude se ta společnost demokratizovat,  

nebo jestli prostě všichni dostanou na frak a padáka, takže ti lidi se prostě asi báli. 

 

Chodila jste v těch dnech do práce? 

Chodila jsem do práce a pamatuji si, jak jednou mi Milan Kopp poslal nějaké echo  

o nějakých lidových milicích, ať si se Soňou dáme právě pozor, že nás můžou zavřít,  

ale pak se ukázalo, že se nic neděje, že to byla jenom nějaká fáma, nebo možná tady 

byli, ale nikomu nic neudělali. 
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Jaké byly reakce těch lidí ze směny? 

Tak opatrná podpora bych řekla. Pak někteří, abych ze sebe zase nedělala nějakou 

hrdinkou, tak začali někteří z nich nosit trikoloru, aby teda ukázali, že teda patří k tomu 

hnutí, ale vlastně jsme se do toho Občanského fóra zapojily jen my dvě. 

 

Byla i nějaká odezva z vedení? 

Nebyla žádná. Akorát 17. listopadu, to byl pátek nebo neděle, nevím, tak vlastně  

až příští pátek se sešlo poprvé rozhlasové Občanské fórum a šli jsme strhávat 

generálního ředitele. To byl Karel Kvapil a my jsme ustanovili takové komando, Karel 

Weinlich, Honza Rosák, Šulc a další…, a šli jsme z toho ustavujícího shromáždění 

svrhnout toho ředitele. Pamatuji si, že když jsme šli po schodech nahoru, tak Honza 

Rosák říkal, že je nervóznější, než když se ženil, to mi utkvělo v paměti. A ještě protože 

jsme nevěděli, co nás čeká, jestli tady nejsou ty lidové milice a tak, tak prostě byla 

taktika, že když do deseti minut nepřijdeme, tak posílají další komando. Takže my jsme 

vlezli ke generálnímu řediteli, on tam ještě s někým seděl a on se s námi začal bavit,  

jak si představujeme další vysílání, my jsme říkali, že chceme vysílání Občanského 

fóra, a já už vlastně ani nevím, jestli jsme ho vyzvali přímo k odstoupení, to asi ne,  

ale pamatuji se na dvě věty, kterými reagoval. Tady na Vinohradské byly ještě vidět  

na fasádě střely z 68. a on říkal, že nechce, aby tam přibyly další střely, proto teda bude 

řídit to rádio dál, a pak ještě nám povolil vysílání Občanského fóra a řekl: „Prosím vás, 

aspoň toho Havla mi sem ty první dny netahejte.“ A jak reagovali lidi ve směně? Oni 

byli takový opatrní, já jsem právě moc nevěděla, co si myslí, jestli jsou rádi,  

nebo nejsou, že se tady tohle děje, a pak mě právě překvapilo, že když vylezl Dubček  

na Václaváku na ten balkon a udělal to známé gesto, jak takhle objímá ty lidi, tak lidi  

ve směně, jak to viděli v televizi, tak všichni zařvali nadšením. Takže bylo vidět, že oni 

přece jenom pro ty změny jsou a že už ztrácí tu opatrnost, bych řekla. 

 

Když jste stále pracovala ve směně, bylo možné dostat ty informace do vysílání? 

Protože na Hvězdě se o revoluci dlouho neinformovalo… 

Trvalo to déle než v televizi, protože si pamatuju, že televize už v prvním týdnu začala 

vysílat ty přenosy a u nás to určitě trvalo tedy déle, protože to rádio bylo takové skoro 

jako v padesátých letech ještě. To bylo, bych řekla, ještě horší než v té televizi. Ale pak 

to šlo a poprvé se přímý přenos vysílal z Letné, to bylo myslím 27. listopadu, ale to si 

ověřte. A to se udál velký malér, kvůli kterému letěl první člověk. Já si dokonce 
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myslím, že to neudělal schválně, ale že to byla souhra okolností, protože se to moc 

neumělo tyhle živé přenosy. Vysílali jsme to v živém přenosu, zároveň se na to dívali 

lidi v televizi a ono to bylo dost dlouhé, to bylo možná celé odpoledne. A ten člověk, 

který měl vedoucí funkci, možná to byl šéfredaktor, se jmenoval Miroslav Kaiser a on 

dal povel, aby se to vysílání zastavilo, že už toho jako bylo dost a že předáváme slovo 

do studia a bylo to v době, kdy tam měl vystoupit Havel nebo Dubček. Jednak se 

vzbouřili posluchači, volali, že jsme svině, které to udělali schválně. Já si myslím, že on 

to ani schválně neudělal, ale byl z toho velký malér a on prostě letěl. 

 

Zkoušela jste v listopadových dnech dostat do vysílání zprávu, co se děje, když jste 

měla službu? 

Než se to oficiálně povolilo, což bylo asi po tom týdnu, tak jsme se museli striktně držet 

oficiálních sdělení, které byly buď žádné jako kdyby se nic nedělo, nebo prostě nějaké 

tiskové prohlášení odněkud z vyšších míst, jak to máme interpretovat.  

 

Po těchto událostech odešlo kolik lidí ze směny? 

Já myslím, že snad téměř nikdo. Ty lidi začali odcházet, až když vyšel lustrační zákon. 

Sami, protože věděli, že by neprošli. Množství si nepamatuju. Potom lidi začali 

odcházet i do jiných sdělovacích prostředků, ale myslím si, že dost dlouho po revoluci 

to zůstávalo v tom složení jako předtím. Akorát ti lidi vystoupili ze strany. 

 

Byl tlak na lidi, aby odešli? 

Oni byli profesionálové většinou, kteří to zpravodajství uměli, dělali ho léta a docela 

rádi se přizpůsobili novým podmínkám, a pokud neměli nějaký škraloup, tak to mohli 

dělat dál. 

 

Po listopadu 89 byly jaké zásadní změny? 

Začaly jinak fungovat informační zdroje, ať už jste byli zahraniční zpravodajové  

nebo domácí, protože najednou celá politika, všechno dění už bylo o něčem jiném. 

Nebylo o tom, jestli nějaký člen ústředního výboru si někde stoupnul a s někým si 

potřásl rukou, my jsme těch oficialit dělali spoustu, jakmile se setkal jeden tajemník  

s druhým tajemníkem, tak to byla zásadní zpráva, i když neříkala vůbec nic, takže tohle 

všechno se vlastně změnilo okamžitě, protože to dění v zemi se změnilo okamžitě. 

Najednou se obměnilo Federální shromáždění, Havel se stal velice rychle prezidentem, 
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začaly se připravovat volby, fungovalo Občanské fórum, začaly se utvářet nové 

politické strany a bylo to o úplně něčem jiném. Bylo to vlastně nejkrásnější novinářské 

období, které jsem zažila, protože se děly ty věci zde dne na den, překotně, člověk je 

nestačil ani zpracovávat. My jsme měli vysílání Občanského fóra dvakrát denně a taky 

něco, co už nikdy nezažiju, poslechovost 98 procent, protože my jsme nakonec byli 

víceméně první, kdo měl takový servis. Nebyla žádná konkurence rozhlasová, byl jen 

Československý rozhlas a byla jen Česká televize. Oni dělali také různé pořady, 

diskusní fóra a tak dále, nejsem si úplně jistá, jestli měli hned zpravodajský servis,  

který my měli dvakrát denně, a ti lidé to žrali. 

 

Se zánikem Československého rozhlasu měnilo se něco organizačně ve směně 

kromě odchodu Slováka? 

Tohle si už nepamatuju. Já si vlastně vůbec nepamatuju, jestli zmizel ten jeden směnař, 

protože tam byli dva. Ale myslím, že tam zůstali oba. Nezměnilo se nic, myslím, kromě 

toho, že jsme z důvodu reorganizace byli propuštěni a okamžitě teda přijati do Českého 

rozhlasu, což znamenalo pět platů. Já si pamatuju, že jsem si z toho koupila svůj první 

počítač, který stál asi šedesát tisíc. 

 

A když už tam byly, tak s tím zacházeli ti redaktoři směny nebo to měli připravené 

od těch redakcí? 

Ne. Bylo to de facto jako dnes s tím, že my nabírali zvuky na ten magnetofon  

jako telefonáty, které se pak na těch páscích stříhaly. Taky technologicky to nebylo tak 

jednoduché dostat ten zvuk do vysílání, protože to prostě šlo přes ty pásy, ne digitálně 

přes počítač. Tady jsme dneska schopni to během vteřiny dostat do vysílání  

nebo maximálně několika málo minut, když ten zvuk přijde do toho Daletu. 

 

Ale nabírali to tedy ti redaktoři ve směně? 

Ano. 

 

Jak tehdy vypadal ten newsroom? 

Bylo to tak, že tam byla prostřední místnost, ve které byli směnaři, napravo byla 

Slovenka a domácník, a nalevo byl zahraničník a ještě tam byla jedna místnost, tam byl 

šéf té směny. A písárna byla až za tím, ale tyhle místnosti byly propojené všechny, dalo 

se chodit skrz, zatímco na chodbu se muselo jít do písárny. A ještě byla před revolucí 
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jedna zajímavost, a to, že tam u těch zahraničníků seděla jedna paní, která byla 

vyčleněná jen na agenturu TASS. Měla takové zvláštní postavení, s nikým se nestřídala, 

byla tam každý den, taková starší paní a jmenovala se myslím Eva Stránská nebo tak 

nějak. Ona byla rusistka a ta prostě zpracovávala agenturu TASS, ale že by toho  

do vysílání nějak moc dávala, to si nepamatuju, mám dojem, že moc výkonná nebyla. 

Protože my jsme zase tou ruštinou, sice jsme se to všechno učili ve škole, tak dokonale 

jsme tím nevládli, tak ona na to byla extra. 

 

Tehdy se prý v newsroomu kouřilo. 

Kouřilo se tady všude. Dokonce bylo několik pokusů ty lidi dostat aspoň na chodbu, 

zejména když přišly počítače, ale trvalo to velmi dlouho, protože to bylo 

nepředstavitelné pro většinu z nich.  

 

Kdy to zhruba vymizelo? 

Tak to se týká celého rádia. Když se kouknete na staré filmy, tak se kouřilo  

i v nemocnicích vedle pacientů a všude. To prostě přišlo postupem času, nejdřív se 

řeklo, že u počítačů ne, pak se řeklo, že v některých místnostech se může a v některých 

ne. Pak se to dalo na chodbu a pak se to zlikvidovalo z těch chodeb. Ale to byl proces, 

který trval podle mě dobrých patnáct let. 

 

Pamatujete si, kdy se zaváděla funkce příložníka? 

připadá mi to dost nedávno. Já myslím, že se to zavedlo až tady v Římské, to by věděl 

možná Dušan. Ale mám dojem, že v tom starém baráku příložníci ještě nebyli. 

 

A ekonomický redaktor do směny přibyl taky až tady? 

Do směny tady, jinak oni měli svoji vlastní redakci, kterou mají vlastně i dneska. Mají  

a nemají. Tehdy ji vysloveně měli, to byla samostatná redakce.  
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Příloha č. 30: Pracovní smlouva, na jejímž základě se Miroslav Skoupý stal 

zaměstnancem zpravodajské směny jako redakční elév1 

 

 

                                                
1 Pracovní smlouva. Archiv Miroslava Skoupého. 
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Příloha č. 31: Dohoda o změně pracovní smlouvy, která Miroslavu Skoupému 

zvýšila plat a jeho pracovní poměr změnila na dobu neurčitou2 

 

                                                
2 Dohoda o změně pracovní smlouvy. Archiv Miroslava Skoupého. 
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Příloha č. 32: Dohoda o změně pracovní smlouvy, podle které se stal z Miroslava 

Skoupého redaktor3 

 

 

                                                
3 Dohoda o změně pracovní smlouvy. Archiv Miroslava Skoupého. 
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Příloha č. 33: Dohoda o změně pracovní smlouvy, která Miroslavu Skoupému 

zvýšila plat4 

 

 

 

                                                
4 Dohoda o změně pracovní smlouvy. Archiv Miroslava Skoupého. 
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Příloha č. 34: Dohoda o změně pracovní smlouvy, podle které se stal z Miroslava 

Skoupého směnař5 

 

 

                                                
5 Dohoda o změně pracovní smlouvy. Archiv Miroslava Skoupého. 
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Příloha č. 35: Popis práce redaktora zpravodajské směny6 

 

 

                                                
6 Popis práce. Archiv Miroslava Skoupého. 
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Příloha č. 36: Popis práce směnaře zpravodajské směny7 

 

 

 

 

                                                
7 Popis práce. Archiv Miroslava Skoupého. 
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Příloha č. 37: Rozpis poslechů Rozhlasových novin a Ozvěn dne8 

 

 

 

 

                                                
8 Poslechy Rozhlasových novin a Ozvěn dne. Archiv Miroslava Skoupého. 


