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Úvod 
Zpravodajství, to je a až na období Radiojournalu vždy i bylo jedním ze základních 

pilířů Československého, respektive Českého rozhlasu. Jeho funkce, podoba a respekt 

posluchačů se v závislosti na době měnily, o své místo v éteru ovšem zpravodajské 

relace nikdy nepřišly. 

 Páteří zpravodajství se už brzy po vzniku samostatného, na Československé 

tiskové kanceláři nezávislého zpravodajství stala zpravodajská směna. Svůj význam si 

uchovala až do současnosti, a to nejenom v provozu rozhlasovém, ale též televizním. 

 Přesto o zrodu a vývoji zpravodajské směny neexistuje ucelený materiál, což si 

tato rigorózní práce dává za cíl napravit. Záměrem jejího autora je zmapovat vznik  

a vývoj profese redaktora zpravodajské směny v Československém/Českém rozhlase, 

zachycení jejích proměn v čase a v závislosti na technologickém vývoji, hlediscích 

ideologických i organizačních, objemu a struktuře zpravodajského obsahu. Mimo to 

popíše i další funkce, které se ve zpravodajské směně objevovaly a objevují. 

 Zpravodajskou směnu, s jejíž definicí se autor v odborné literatuře zatím 

nesetkal, chápe autor dvojím způsobem. Jednak jako útvar, jehož pracovníci přímo 

v sídle mediální instituce (v tomto případě rozhlasové stanice) především na základě 

podkladů zpravodajských agentur a vlastních reportérů připravují zprávy, zpravodajské 

relace a proudové vysílání zpravodajsko-publicistického charakteru a sdílejí přitom 

společný, ucelený, relativně malý prostor, jednak jako tento prostor, pro nějž se 

v posledních letech vžilo označení „newsroom“, které autor vnímá jako synonymní.  

 Práce připomene pozici a podobu zpravodajství v době Radiojournalu, kdy jej 

připravovala Československá tisková kancelář, těžiště ovšem pochopitelně bude 

spočívat v epoše od roku 1945 do současnosti, kdy už za zpravodajství plně zodpovídal 

Československý a následně Český rozhlas. V éře mezi lety 1945 a 1989 se autor zajímá 

rovněž o napojení rozhlasu na Komunistickou stranu Československa, roli rozhlasového 

zpravodajství v přelomových letech 1948, 1968 a 1989, cenzuru, prověrky nebo nátlak 

na vstup do komunistické strany či spolupráci se Státní bezpečností. Po roce 1989 se 

zvyšuje vliv technologického vývoje, objevují se například etické otázky a též 

konkurenční stanice, jimž je rovněž věnována jedna kapitola. Na závěr se autor zamýšlí 

nad důvody změn v činnosti zpravodajské směny a nad její budoucností. 
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 Zpravodajská směna sice pracovala také v Bratislavě a do jisté míry  

i v krajských městech, autor se ovšem vzhledem k šíři tématu zaměřuje téměř výhradně 

na pražskou zpravodajskou směnu, zajišťující zpravodajství pro celostátní okruhy. 

 Vzhledem k nedostatku informací o zpravodajské směně v odborné literatuře 

byly klíčovými zdroji materiály Archivu Českého rozhlasu a osobní rozhovory 

s bývalými a současnými pracovníky zpravodajské směny. Autor oslovil celkem 35 

respondentů (včetně několika, kteří se zpravodajskou směnou přišli do styku jako 

členové odborných redakcí, a několika, kteří mají zkušenost se zpravodajstvím 

v komerčních médiích), z nichž rozhovor odmítli jen dva, a to ze zdravotních důvodů. 

Velmi cenná svědectví získal autor práce především od pamětníků let 40., 50. a 60., 

Věry Heroldové-Šťovíčkové, Karla Tejkala staršího a Vlastimila Hankuse. Přepisy 

rozhovorů jsou v přílohové části práce, stejně jako dokumenty z archivu dalšího 

z pamětníků Miroslava Skoupého. Z archivních pramenů se ukázaly být zvlášť užitečné 

texty zpravodajských relací. Pozoruhodné je, že ze zásadních období československé 

historie jich řada chyběla. V archivu například nejsou relace z 25. února 1948 

(vyvrcholení komunistického převratu), června 1950 (proces s Miladou Horákovou), 

celého roku 1968 s výjimkou září („pražské jaro“ a následný vpád armád pěti zemí 

Varšavské smlouvy do Československa) nebo 16.–19. ledna 1969 (období sebeupálení  

a smrti Jana Palacha). 

 Samotný text práce se snaží ilustrovat též kopie některých zpráv z historie 

Československého rozhlasu, které ukazují například zásahy redakční i cenzorské.  

 Jedním z hlavních důvodů zájmu autora o tuto problematiku je to,  

že ve zpravodajské směně Českého rozhlasu jako externí spolupracovník sportovní 

redakce začínal a stále do ní na několik služeb týdně dochází, byť už je  

ve sportovní redakci zaměstnaný a více se zaměřuje na reportérskou činnost. 
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1. Počátky zpravodajství v Radiojournalu 
Pravidelné rozhlasové vysílání v českých zemích zahájila 18. května 1923 po uvedení 

technikem Vlachem hudba, která převládala i v následujících dnech.1 To v podstatě 

předznamenalo, jaké postavení mělo ve vysílání Radiojournalu zpravodajství, přestože 

byly původní představy jeho zakladatelů Miloše Čtrnáctého a ing. Eduarda Svobody 

jiné. Název rozhlasové společnosti zněl Radiojournal, československé zpravodajství 

radiotelefonické, a také jejím účelem bylo dle společenské smlouvy na prvním místě 

rozšiřování zpráv.2 

 Podle Lenky Čábelové si ovšem tvůrci programové koncepce Radiojournalu dali 

za cíl posluchače vzdělávat a vychovávat, šíření zpráv, které řadili na úroveň lidové 

zábavy, s tím bylo v jejich očích v rozporu.3 Zároveň se ukázalo, jak upozorňuje Josef 

Maršík, že „nejpřitažlivější programovou složkou je pro posluchače hudba.“4 

 Už v červnu 1923 se ale přesto vysílaly krátké specializované zpravodajské 

relace, jako první povětrnostní zprávy, poté přibyly zprávy sportovní, v září zprávy 

z domácí i zahraniční burzy a v listopadu „zprávy o ceně masa a zeleniny a pražské 

burzovní zprávy cenných papírů, devizové, cukerní, plodinové, lnářské a zahraniční 

burzovní zprávy cukerní.“5 O zpravodajství týkající se politických událostí domácích  

i zahraničních byli posluchači ochuzeni. Tyto informace podle dohody vedení 

Radiojournalu a ministerstva pošt a telegrafů do vysílání nepatřily, rozhlas měl být 

podle nich jako vzdělávací a kulturní instituce apolitický.6 

 Všeobecné zpravodajství se do éteru prosadilo alespoň částečně zásluhou 

prvního stálého hlasatele Radiojournalu Adolfa Dobrovolného v lednu 1924. 

Dobrovolný si cestou do rozhlasu kupoval noviny a zajímavé zprávy z nich  

po konzultaci s Milošem Čtrnáctým a později sám večer četl namísto denního 

                                                
1 Viz KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 11. 
2 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 39. 
3 Viz ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–
1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003, 198 s. ISBN 80-246-0624-0, s. 99. 
4 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 40. 
5 In KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 11–12. 
6 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 40. 
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zpravodajství. I to posluchači zvlášť v odlehlých oblastech republiky oceňovali, protože 

noviny se k nim často dostaly až s jedno- nebo dvoudenním zpožděním.7 

 Přelom nastal v dubnu 1924, kdy začala spolupráce Radiojournalu 

s Československou tiskovou kanceláří (ČTK), která se brzy na výslovné přání státu stala 

výhradním dodavatelem zpravodajství.8 Podmínky upravovala smlouva o poskytování 

všeobecných, politických a meteorologických zpráv, podepsaná 24. června 19259 se 

zpětnou platností od 1. ledna téhož roku. Informace nejprve předávala ČTK 

Radiojournalu třikrát denně telefonicky a jejich přednes obstarával hlasatel Adolf 

Dobrovolný, od září 1926 se zprávy vysílaly přímo z budovy ČTK, která si kvůli tomu 

zřídila vlastní rozhlasové oddělení10 a měla i své hlasatele.11 Výhodou bylo, že 

„opožděné zprávy mohly být zařaděny do večerního bulletinu“12 a že se „předejde  

i všem možným chybám a omylům, které mohou snadno vzniknouti při telefonickém 

předávání a stenografování.“13 

 Zpravodajství ČTK bylo ovšem od posluchačů i odborné veřejnosti více 

kritizováno než chváleno. Vyčítán mu byl především novinový charakter, zprávy byly 

připravované spíše ke čtení a nikoliv poslechu,14 dále nedostatečná objektivita, 

                                                
7 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 40. 
8 Československá tisková kancelář byla v té době úředním orgánem pro politické a hospodářské 
zpravodajství, byla podřízena Předsednictvu ministerské rady, jejímuž dozoru podléhala, stejně jako 
Ministerstvu zahraničních věcí. Viz ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a 
na Moravě v letech 1923–1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003, 198 s. ISBN 80-246-0624-0, s. 143. 
9 V té době už byl většinovým podílníkem rozhlasové společnosti právě stát a název se změnil na 
Radiojournal, čs. zpravodajství radiotelefonické, společnost s r. o., v Praze. Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od 
mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 
80-86762-00-9, s. 36. 
10 Vyhrazení zvláštního redaktora pro rozhlasové zpravodajství bylo součástí dohody mezi 
Radiojournalem a ČTK z června 1926, která zároveň stanovovala poplatek ve výši 3 % z hrubého 
předplatného Radiojournalu vybraného od posluchačů. Viz Dohoda mezi Radiojournalem a 
Československou tiskovou kanceláří v Praze. Opis. Archiv ČRo. Pozoruhodné je, že ještě před touto 
úpravou, která částku pro ČTK zvyšovala, měl Radiojournal problémy s včasným hrazením svých 
závazků. ČTK Radiojournal kvůli úhradě předplatného několikrát urgovala. Viz Dopis Československé 
tiskové kanceláře v Praze Radiojournalu ze dne 22. února 1926. Archiv ČRo. 
11 Redaktor ČTK František Soldán byl slyšet v éteru už dříve. V listopadu 1925 hlásil do vysílání 
průběžné výsledky voleb do poslanecké sněmovny a senátu, které ČTK získávala hlášením z oblastních 
volebních místností. V jedné místnosti budovy ČTK byl už tehdy instalovaný mikrofon, který byl 
propojený telefonní linkou s tehdejším sídlem Radiojournalu, odkud byl signál po úpravě přenášen 
k vysílači. Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. 
Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 51. 
12 In Prvních deset let československého rozhlasu. Uspoř. A. J. Patzaková. Praha: Radiojournal, 1935, 
1039 s., s. 110–113. 
13 In Kalendář Radiojournalu na rok 1928: obraz Československého rozhlasu. Praha: Radiojournal, čsl. 
zpravodajská radiotelefonická spol. s r. o. v Praze, s. 33. 
14 Podle Kalendáře Radiojournalu na rok 1929 jsou zprávy ČTK upravovány zvláště pro přednes před 
mikrofonem. Viz Kalendář Radiojournalu na rok 1929: obraz Československého rozhlasu. Praha: 
Radiojournal, čsl. zpravodajská radiotelefonická spol. s r. o. v Praze, s. 33. 
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jednostrannost a také špatná prezentace zpráv.15 Předmětem zpravodajství byly události 

politické, sportovní i jiné z domova i zahraničí a povětrnostní situace.16 

 Vlastní zpravodajská činnost Radiojournalu spočívala v přímých přenosech  

a reportážích politických i sportovních událostí. Například několika prezidentských 

voleb, slavnostního otevření dostavěné části svatovítské katedrály na Pražském hradě, 

pohřbu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka i britského krále Jiřího V., 

přenášela se i řada projevů československých i zahraničních státníků.17 Dále vyráběl 

rozhlas vlastní kulturní (později i specializované divadelní) zpravodajství magazínového 

typu a také přehled tisku,18 do zemědělského rozhlasu patřily účelové relace19  

a od května 1938 připravoval Miloslav Disman s dalšími redaktory denně pořad 

Okénka. Jejich cílem bylo „jednak doplnit, popř. paralyzovat zpravodajství ČTK 

(považované za defétistické a neobjektivní), jednak pomáhat prakticky občanům. 

Tematicky se Okénka od podzimu 1938 věnovala zejména hospodářským, sociálním  

a dopravním problémům, informacím pro uprchlíky z odstoupených území, vojenským, 

politickým a kulturním otázkám.“20 Poprvé ve vysílání Radiojournalu se v nich objevuje 

politický komentář. 

 Kromě toho měl na konci 30. let Radiojournal i vlastní zpravodajské oddělení, 

které se ovšem zabývalo hlavně relacemi do zahraničí, respektive pro menšiny.21 

 Také po mnichovské dohodě, zestátnění Radiojournalu a jeho přejmenování  

na Česko-slovenský rozhlas v prosinci 1938, osamostatnění Slovenského rozhlasu  

a návratu k organizaci Radiojournalu v březnu 193922, další změně na Český rozhlas 

v červnu 1939 i po rozhodnutí o podřízení Českého rozhlasu německé říši v listopadu 

                                                
15 Viz ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–
1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003, 198 s. ISBN 80-246-0624-0, s. 114. Další příklady kritiky viz 
JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 118. 
16 Viz Kalendář Radiojournalu na rok 1929: obraz Československého rozhlasu. Praha: Radiojournal, čsl. 
zpravodajská radiotelefonická spol. s r. o. v Praze, s. 33. 
17 Viz KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 19–41. 
18 Viz ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–
1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003, 198 s. ISBN 80-246-0624-0, s. 115. 
19 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 85–86. 
20 In KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 40. 
21 Viz Rozvrh práce ve Zpravodajském oddělení čs. rozhlasu za stavu zaměstnanců dne 1. října 1937. 
Archiv ČRo; Pro Bratislavu. Dopis Miloše Kareše ze dne 15. února 1939. Archiv ČRo. 
22 Viz Inventární soupis písemného materiálu „historického fondu“. Praha: Ústřední archiv 
Československého rozhlasu v Praze, 1967, s. 9–10. 
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194123 bylo zpravodajství v gesci ČTK. Podstatných změn bylo přesto za protektorátu  

i druhé světové války několik: Na zpravodajské relace ČTK přímo dohlížela německá 

cenzura24, která kontrolovala už samotnou agenturní produkci ČTK, která do velké míry 

závisela na servisu říšské zpravodajské agentury Deutches Nachtrichtenbüro. Domácí 

agendu určovaly v podstatě okupační a protektorátní úřady.25 Zprávy ČTK zároveň 

postupně začali číst rozhlasoví hlasatelé.26 

 V roce 1944 se v Českém rozhlase na stanici Praha vysílalo pětkrát denně české 

zpravodajství (6.50, 13.00, 19.00, 22.00 a 23.45) a čtyřikrát denně zpravodajství 

Říšského rozhlasu (7.00, 14.00, 20.00 a 24.00). Stejná byla četnost relací i v neděli,  

jen některé z nich byly v jiných časech. Oproti všedním dnům přibylo sportovní 

zpravodajství ve 20.15. Od pondělí do soboty se navíc vysílaly jiné specializované 

relace, například hospodářské zpravodajství v rámci hospodářského rozhlasu.27 

 Navzdory všem příkořím a problémům se do této doby datují také dvě události, 

které v budoucnu ovlivnily zpravodajství pozitivním způsobem. V závěru roku 1938 se 

v Radiojournalu objevila první magnetofonová zařízení, což konečně umožnilo střih 

zvukových materiálů, v listopadu 1941 byly v Českém rozhlase zavedeny reportážní 

mikrofony.28 Díky těmto inovacím se (byť o mnoho let později) začaly  

i ve zpravodajských relacích objevovat zvukové záznamy. 

                                                
23 Viz KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 45, 52. 
24 Bylo zakázáno vysílat jakýkoli text, který nebyl cenzurou schválen a opatřen příslušným razítkem nebo 
podpisem. Viz KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. 
vyd. Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 45. 
25 Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 92–93. 
26 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 165. Už v roce 1938 četli (údajně z technických důvodů) 
rozhlasoví hlasatelé zpravodajskou relaci v 7.00. Viz Ročenka československého rozhlasu 1938. Praha: 
Radiojournal, čs. zpravodajství radiotelefonické, společnost s r. o. v Praze XII. 
27 Viz Týden rozhlasu. Roč. 11, č. 1-52. 1x týdně. Praha: Orbis, 1944. 
28 Viz KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 42, 52. 
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2. Vznik vlastního zpravodajství a zpravodajské směny 
v Československém rozhlase v letech 1945–48 
„Je třeba se zbavit závislosti na Četce, musíme mít svoje vlastní zpravodajství  

a informace, a jediný, kdo to může dělat, jste vy,“29 řekl pověřený generální ředitel 

rozhlasu profesor Otakar Matoušek už 10. května 1945 Františku Kamilu Zemanovi, 

který se tedy stal šéfem nového rozhlasového zpravodajství. Vytvářet ho začal společně 

s Janem Wenigem, Václavem Linhartem a Jaroslavem Hájkem.30  

Už 11. května 1945 se vysílalo Zpravodajství československého rozhlasu. 

Zatímco v 8 a 13 hodin šlo pouze o reprodukci hlášení vojska nebo České národní rady, 

v 19 hodin již o běžnou zpravodajskou relaci sestavenou Václavem Linhartem, která 

obsahovala 17 zpráv včetně pár takových, které měly stále spíše charakter oznámení 

státních úřadů občanům.31  

Obrázek č. 1: Úvodní list Zpravodajství čsl. rozhlasu z 11. 5. 1945 19.0032 

 

 

                                                
29 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 7–8. 
30 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 212. 
31 Viz Zpravodajství čsl. rozhlasu. Text zpravodajské relace 11. 5. 1945 19.00. Archiv Českého rozhlasu. 
32 In Zpravodajství čsl. rozhlasu. Text zpravodajské relace 11. 5. 1945 19.00. Archiv Českého rozhlasu. 
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Obrázek č. 2: První zpráva Zpravodajství čsl. rozhlasu z 11. 5. 1945 19.0033 

 

Po úvodní zprávě o uklidnění ve Velké Praze se ty následující týkaly příjezdu 

dalších ministrů do Prahy, vládního rozhodnutí odeslat pozdravné telegramy maršálům 

Stalinovi a Koněvovi, porušení ustanovení o kapitulaci ze strany německého vojska, 

vzkazu ministra národní obrany Svobody o zřízení posádkových velitelství, plánované 

vzpomínky na Bedřicha Smetanu u jeho hrobu na Vyšehradě, vyloučení 36 redaktorů 

z Národního svazu novinářů, oznámení policejního ředitelství občanům Rakouské 

republiky, vztyčení vlajky SSSR na Vítkově, promítání výjevů z dobývání Berlína 

v moskevských biografech, nalezení mrtvoly šéfa kanceláře NSDAP Bormanna, zajmutí 

nacisty Henleina, zatčení francouzského generála Weyganda a tenisty Borotry po 

návratu z Německa do Francie kvůli spolupráci s kolaborantskou vládou, znovuotevření 

peněžních ústavů, obnovení činnosti patentového úřadu a úmrtí literárního vědce 

Vojtěcha Jiráta a baletního mistra Národního divadla Joea Jenčíka. 34 

 Po třech týdnech ve funkci ředitele rozhlasu vystřídal Otakara Matouška 

Bohuslav Laštovička a také vedení zpravodajství se změnilo. F. K. Zeman se stal 

vedoucím Odboru zvláštních úkolů, který se orientoval na pomoc obyvatelstvu a vládě 

po skončení války (vzkazy pro rodiny, pro vězně koncentračních táborů a totálně 

nasazené, pátrání po pohřešovaných osobách a lidech z koncentračních táborů a totálně 

nasazených),35 jeho nástupcem ve funkci šéfredaktora zpravodajství byl na počátku léta 

1945 jmenován Jiří Hronek,36 bývalý redaktor (i pařížský zpravodaj) Melantrichu a za 

války redaktor, překladatel i hlasatel rozhlasového oddělení ministerstva zahraničí 

                                                
33 In Zpravodajství čsl. rozhlasu. Text zpravodajské relace 11. 5. 1945 19.00. Archiv Českého rozhlasu. 
34 Viz Zpravodajství čsl. rozhlasu. Text zpravodajské relace 11. 5. 1945 19.00. Archiv Českého rozhlasu. 
35 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 210. 
36 Viz KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 59–60. 
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v Londýně.37 Hlavními úkoly jím vedeného zpravodajského odboru bylo informovat 

občany o domácích a světových událostech a popularizovat úkoly občanů při obnově 

státu. Každý den připravovalo 23 redaktorů sedm zpravodajských pořadů o celkové 

stopáži 85 minut. Pod zpravodajský odbor spadalo také reportážní oddělení, které mělo 

na starosti reportáže pro všechny programové odbory, i krátkovlnné vysílání a 

odposlechová služba, která nepřetržitě mapovala zpravodajství 40 až 60 zahraničních 

stanic v 18 zemích a 11 jazycích nejen pro vlastní zpravodajství, ale rovněž pro 

ministerstva a jiné státní instituce.38 

 Výkladní skříní Československého rozhlasu se záhy staly Rozhlasové noviny, 

zpravodajský magazín vysílaný poprvé 16. září 1945.39 Předlohou mu byly tzv. noční 

mluvené noviny z Londýna, které za války Jiří Hronek připravoval. Rozhlasové noviny 

se tradičně vysílaly na stanici Praha (ostatní stanice obvykle alespoň jejich část 

přebíraly a později doplňovaly vlastním krajským zpravodajstvím) každý den od 19 do 

20 hodin.40 Začínaly úvodními zprávami. „Ty byly (podle Jiřího Hronka, pozn. autora) 

nejzávažnější, posluchač na ně netrpělivě čekal, zejména v poválečné době, po letech 

okupační propagandy.“41 Dále obsahovaly komentáře a poznámky k aktuálnímu dění, 

zajímavosti, sport, ale i hudbu nebo scénky,42 později také projevy politiků, reportáže 

z budovatelských akcí a od roku 1947 cestopisné reportáže Jiřího Hanzelky a Miroslava 

Zikmunda.43  

Kromě posluchačů (dle výsledků rozhlasového průzkumu publikovaných v roce 

1947 se nejvíc poslouchaly zprávy, a to ranní, polední a Rozhlasové noviny44) se o 

večerní relaci pochvalně vyjadřoval i generální ředitel Československého rozhlasu 

Bohuslav Laštovička. „Vybudovali jsme z ničeho rozhlasovou redakci, které 

v Československém rozhlasu dříve vůbec nebylo, a vytvořili samostatný, nový, náš 

                                                
37 Viz VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 60. 
38 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 195–6. 
39 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 213. 
40 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 213. 
41 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 23. 
42 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 213. 
43 Viz VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 62. Nešlo o autentické zvukové 
reportáže, texty autorů četl hlasatel. Přesto si získaly velkou popularitu. 
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vlastní typ rozhlasových novin, který je v rozhlasovém světě novinkou svého druhu  

a naším přínosem do rozhlasové tvorby mezinárodní.“45 Přesto musel Jiří Hronek  

na programových poradách na začátku následujícího roku zpravodajské relace, 

Rozhlasové noviny a jejich rozsah hájit. „Z několika vašich poznámek vidím,  

že rozhlasová redakce a rozhlasové noviny se zdají být jakýmsi enfant terrible. Něco  

na tom je. Vždyť konečně existujeme v rozhlase jen 20 měsíců a jsme tedy velmi mladí. 

Ale nechtěl bych tvrdit, že tomu tak je vůbec. Jsme vždycky ochotni občas ustoupit se 

svým časem nebo pořadem, vyžaduje-li toho program. Jinak samozřejmě musíme 

pracovati bez ohledu na ostatní program, protože pracujeme aktuálně. Vy, kolegové  

a kolegyně, kteří neznáte práci v rozhlasových novinách, nevíte, že my se sejdeme ráno 

a nevíme, co budeme večer vysílat. Někdy to víme v pět hodin nebo v půl šesté  

nebo i čtvrt nebo půl hodiny před vysíláním, a proto se může někdy státi, že nemůžeme 

zcela bráti ohled na ostatní strukturu programu.“46 

Kromě Rozhlasových novin vysílal Československý rozhlas na stanici Praha I 

dvoje zprávy ranní (v 6 a 7 hodin), jedny polední (jejich začátek se několikrát měnil 

z 13 hodin na 12.30 a zase zpět), jedny večerní (z původních 22 hodin se na začátku 

roku 1946 posunuly na 22.30) a tzv. Poslední zprávy Československého rozhlasu (buď 

ve 23.50, nebo 24 hodin). Odpolední a večerní schéma zpráv bylo stejné i v neděli, ráno 

se původně držel „zpravodajský klid“, v březnu 1946 přibyla relace v 7.45. Ve všední 

dny se od 17. března 1947 vysílaly též Ranní rozhlasové noviny v 5 hodin. Stopáž zpráv 

mimo večerní Rozhlasové noviny se pohybovala mezi pěti a dvaceti minutami.47  

Přesné datum vzniku zpravodajské směny jakožto útvaru redaktorů mimo 

odborné redakce (např. vnitropolitickou, zahraniční, kulturní nebo sportovní), kteří na 

základě podkladů z agentur, případně z odposlechové služby nebo od vlastních 

zpravodajů připravovali zpravodajské relace, není zcela jasné. Pravděpodobně to ovšem 

bylo nedlouho po vzniku samostatného zpravodajství Československého rozhlasu. Již 

v textech relací z roku 1945 se objevují dvě dvoupísmenné signatury oddělené 

lomítkem, odkazující k redaktorům, kteří zprávu zpracovali/redigovali (např. Hj/Ms). 

V dubnu 1946 pak vychází v týdeníku Náš rozhlas článek „Po zprávách dnes 

uslyšíte……..“, který se snaží humorným způsobem přiblížit přípravu Rozhlasových 

                                                                                                                                          
44 In VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 65. 
45 In Náš rozhlas. Roč. 13, č. 1. 1x týdně. Praha: Orbis, 1946. 
46 In Jaro a léto v Československém rozhlase: Programové porady Československého rozhlasu v 
Karlových Varech ve dnech 27. ledna – 1. února. Praha: Československý rozhlas, 1947, s. 154. 
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novin právě ve zpravodajské směně, přestože tento termín ještě nepoužívá. „Hle: zde se 

vskutku výkonně pracuje. Kolega adlatus tu probírá poslechovou službu, řadí si zprávu 

z několika pramenů a diktuje slečně do stroje zahraniční zprávy, zatím co druhý kolega 

řadí už zprávy domácí, kterých se mu sešlo dík několika telefonům z různých stran tolik, 

že už uvažuje, co zkrátit a stáhnout z 12 řádek – což je přes minutu čtení pro hlasatele – 

na 8 a méně.“48 Ve schématu zpravodajství z roku 1947 sice zpravodajská směna chybí, 

může se však skrývat pod označením „obecné úkoly zpravodajské“, pod které spadá pět 

redaktorů a dalších devět by jich bylo dle grafu zapotřebí.49 

Ostatně nedostatkem zkušených a kvalifikovaných redaktorů trpělo celé 

rozhlasové zpravodajství. „Doba po válce byla pro získávání kvalitních novinářů velmi 

nepříznivá, protože je potřebovaly i noviny a časopisy. V neprospěch rozhlasového 

zpravodajství působilo i to, že se jednalo o záležitost novou, bez předchozí tradice.“50 

Podle Miloslava Pátka se do rozhlasu hlásilo mnoho začínajících novinářů. „Byli to 

převážně mládežníci s čerstvou komunistickou legitimací v kapse, ale také řada 

nestraníků, hledajících naplnění svého snu stát se redaktory. Nový šéfredaktor (Jiří 

Hronek, pozn. autora) hledal hlavně v té první skupině.“51 

Jiří Hronek se snažil přivést alespoň několik zkušenějších redaktorů, kteří by 

nováčky zaučovali a vedli. Zároveň, jak popisuje bývalý redaktor zpravodajské směny, 

později redakce mezinárodního života a zahraniční zpravodaj Miloslav Pátek, zprávy 

sám vždy alespoň dodatečně četl a faktické i formulační chyby či nepřesnosti mladíkům 

vytýkal. „Posunul si brýle na čelo a pak Rumla (Jiřího, pozn. autora) seřval,  

že Koppenhagen je německá transkripce dánského hlavního města Kodaně, a dodal,  

že do zpráv nepatří cizí názvy, jak se v tom má pak posluchač vyznat. A že ho nezajímá, 

co bylo v materiálech Četky, že u svých redaktorů předpokládá alespoň trochu 

inteligence a minimální znalosti jmen hlavních evropských měst.“52 

 

                                                                                                                                          
47 Viz Náš rozhlas. Roč. 13, č. 1…Ročník 15, č. 52. 1x týdně. Praha: Orbis, 1946–8. 
48 In <JO>. Po zprávách dnes uslyšíte…….. Náš rozhlas. Roč. 13, č. 17. 1x týdně. Praha: Orbis, 1946, s. 
3. 
49 Viz Jaro a léto v Československém rozhlase: Programové porady Československého rozhlasu v 
Karlových Varech ve dnech 27. ledna – 1. února. Praha: Československý rozhlas, 1947, s. 33. 
50 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 213. 
51 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 19. 
52 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 45. 
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Graf č. 1: Schéma politického zpravodajství z roku 194753 

 

Práci ve zpravodajské směně řídil šéf služby, kterému se později začalo říkat 

„směnař“. K ruce měl dva redaktory, z nichž jeden se soustředil hlavně na domácí  

                                                
53 In Jaro a léto v Československém rozhlase: Programové porady Československého rozhlasu v 
Karlových Varech ve dnech 27. ledna – 1. února. Praha: Československý rozhlas, 1947, s. 33. 
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a jeden na zahraniční agendu.54 Jejich texty, které zpočátku vycházely téměř výhradně 

z ČTK,55 šéf služby redigoval a následně zprávy řadil do jednotlivých relací. Každá 

zpráva byla písařkami napsána na psacím stroji zvlášť na jednom listu papíru, v jehož 

záhlaví bylo rovněž strojem uvedené datum a čas vysílání, na konci bylo potom 

vypočteno, kolik má zpráva řádek. Šéf služby pak rukou (obyčejnou tužkou nebo fixem) 

obvykle dopsal na každý list, jaké je pořadí dané zprávy v relaci. Pro připravené 

zkompletované texty zpravodajských relací si chodili hlasatelé, kteří je následně četli. 

Jinak se na přípravě nepodíleli, s redaktory ani neseděli v jedné místnosti. „Je ještě 

hodina do NOVIN, i chodí si sem číst hotový materiál do redakce, aby se jim nedostal 

do rukou text zcela neznámý – třeba i několikrát opravovaný a tím méně čitelný.“56 

Obrázek č. 3: První zpráva Rozhlasových novin z 3. 12. 194557 

 

Zprávy v tomto období byly pouze čtené, tedy bez zvukových záznamů, ve velké 

většině psané česky (některé relace byly dvojjazyčné, tedy česko-slovenské), zprávy ze 

zahraničí leckdy převažovaly. Například ve zpravodajské relaci v Rozhlasových 

novinách 3. prosince 1945 byly 4 zprávy domácí o celkovém počtu 20 řádek, zatímco 

pět zpráv zahraničních mělo dohromady řádek 60. Druhého prosince následujícího roku 

byly domácí zprávy oproti těm zahraničním delší, ale bylo jich méně (6 zpráv domácích 

o 71 řádkách, 9 zpráv zahraničních o 63 řádkách). V letech 1945 a 1946 začínaly zprávy 

titulky a počasím, následovaly události československé, poté zahraniční a uzavíraly je 

zprávy sportovní, v roce 1947 se titulky a počasí přesunuly až na závěr relace, zprávy 

domácí a zahraniční byly promíchané a zprávy sportovní zcela chyběly. Relace byly  

                                                
54 Viz  <JO>. Po zprávách dnes uslyšíte…….. Náš rozhlas. Roč. 13, č. 17. 1x týdně. Praha: Orbis, 1946, 
s. 3. 
55 Viz VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 61. 
56 In  <JO>. Po zprávách dnes uslyšíte…….. Náš rozhlas. Roč. 13, č. 17. 1x týdně. Praha: Orbis, 1946, s. 
3. 
57 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 3. 12. 1945. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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ve všech případech poměrně tematicky pestré, první zpráva se vždy věnovala význačné 

osobnosti československé politiky.58  

Úvodní etapa samostatného zpravodajství Československého rozhlasu končí 

postupným odchodem Jiřího Hronka. Tento proces byl zcela dovršen až v červenci 

1948, ale začal už o rok dříve, kdy se stal Hronek generálním tajemníkem Mezinárodní 

organizace novinářů. „Jeho častá nepřítomnost se negativně promítla do vývoje 

zpravodajství i do podoby Rozhlasových novin. Do jejich skladby začaly více zasahovat 

rozhlasový odbor ministerstva informací i tiskový odbor KSČ, kam se mladí nezkušení 

redaktoři ‚chodili radit‘.“59 Se ztrátou času a vlivu Jiřího Hronka se rozhlas stává 

nástrojem komunistů, kteří jej obratně používají při převratu v únoru 1948. Tím začíná 

nová éra Československého rozhlasu, které je věnována následující kapitola. 

Roky 1945 až 1948 jsou roky klíčovými. Především František Kamil Zeman  

a Jiří Hronek v nich položili jak základy zpravodajství Československého rozhlasu, tak 

rovněž zpravodajské směny. Ta, jak doloží další stránky této práce, fungovala desítky 

let na stejných principech. Z hlediska technologií a organizace práce se příliš neměnila, 

velmi ji pochopitelně ovlivňovaly faktory ideologické včetně cenzury. 

                                                
58 3. 12. 1945: Prezident Edvard Beneš přijal vyslance v Chile, konzula v Bejrútu, několik redaktorů a 
francouzského vyslance v Praze; 2. 12. 1946: Ministr národní obrany armádní generál Ludvík Svoboda 
přijal delegaci jugoslávských důstojníků; 2. 12. 1947: Ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka přijel 
do Moskvy. Viz Rozhlasové noviny. Texty zpravodajských relací Československého rozhlasu 3. 12. 1945, 
2. 12. 1946, 2. 12. 1947. Archiv Českého rozhlasu. 
59 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 218-9. 
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3. Zpravodajství a zpravodajská směna 
v Československém rozhlase 1948–68 
Rámec, ve kterém se zpravodajství v Československém rozhlase další čtyři desítky let 

pohybovalo, určily únorové události roku 1948. Během nich byl právě rozhlas 

komunistům při jejich převratu plně nápomocen. „Umožnil to do značné míry přístup 

demokratických stran, které v roce 1945 nedocenily význam rozhlasu jako důležitého 

nástroje propagandy, nepostavily se důrazně proti jeho začlenění pod ministerstvo 

informací ani proti obsazení klíčových míst v rozhlase členy KSČ.“60 Vedoucí 

rozhlasového vzdělávacího oddělení a předseda celozávodního výboru KSČ Zdeněk 

Novák tak prostřednictvím mladých nadšenců dosáhl, že všechny tři zpravodajské 

směny byly od počátku vládní krize obsazeny komunisty, kteří měli pečlivě redigovat 

každou zprávu. Ty přejímal rozhlas od Rudého práva, od 20. února je dostával přímo 

z Ústředního výboru KSČ.61 Vyznění zpráv bylo silně prokomunistické, názory jiných 

stran nebo jejich přívrženců se do nich nedostaly. Též postoj prezidenta Edvarda Beneše 

interpretoval Československý rozhlas jako vstřícný vůči předsedovi vlády a KSČ 

Klementu Gottwaldovi bez jakýchkoliv výhrad. Velký prostor byl ve zpravodajství 

věnován manifestacím a obecně podpoře dělníků komunistické straně. Například 

v pondělí 22. února se vysílala v Rozhlasových novinách s výjimkou počasí jediná 

zpráva, a to o sjezdu závodních a zaměstnaneckých rad, na němž měli projev Klement 

Gottwald a předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký. Oba proslovy byly 

v relaci přečteny, stejně jako rezoluce sjezdu. Ve středu 24. února informovaly 

Rozhlasové noviny o průběhu manifestační stávky, vytváření akčních výborů Národní 

fronty, ustavení akčního krajského výboru Československé sociální demokracie v Praze 

nebo o výzvě ke klidu v armádě.62 Po definitivním ovládnutí vlády komunisty 25. února 

pak začínají druhý den Ranní Rozhlasové noviny větou: „Právo, spravedlnost a vůle 

                                                
60 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 197. 
61 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 198; Viz PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o 
začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý rozhlas, 1991, 104 s, s. 58. 
62 Viz Rozhlasové noviny. Texty zpravodajských relací Československého rozhlasu 17.–24. 2. 1948. 
Archiv Českého rozhlasu. 
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pracujícího lidu triumfovaly a od včerejšího odpoledne má republika vládu opravdové 

národní fronty.“63 

Obrázek č. 4: Úvodní věta Ranních Rozhlasových novin 26. 2. 194864 

 

Podobně jako v různých závodech nebo i médiích vytvořili také 

v Československém rozhlase komunisté akční výbor Národní fronty, který začal rychle 

třídit zaměstnance na „spolehlivé“ a „nespolehlivé“, „důvěryhodné“ a 

„nedůvěryhodné“. „25. únor odstartoval v rozhlase smršť čistek a osočování,“ 

vzpomínal Miloslav Pátek.65 Ušetřeni tohoto procesu nezůstali ani ti nejzkušenější a 

nejkvalifikovanější novináři jako F. K. Zeman, Josef Cincibus, Mirko Očadlík nebo 

František Gel.66 Ten směl zůstat do roku 1953 alespoň v dokumentačním oddělení a 

pomáhat s výchovou mladých novinářů.67 Ostatně to bylo hodně zapotřebí, protože 

spoustu volných míst (i ve zpravodajské směně) bylo nutné obsadit nováčky, kteří se 

rekrutovali především z řad nezkušených mladíků, čerstvých absolventů středních škol. 

„Odcházející bylo třeba nahradit větším množstvím mládeže, která nebude zmítána 

pochybnostmi, protože nemá vůbec žádné zkušenosti, tím méně s jinou dobou; a tak tu 

práci, kterou by pořídil jeden zkušený redaktor, prostě udělají tři tyto nedovzdělané 

‚děti‘. Tehdy nešlo o to vychovat z nás vzdělané novináře, ale o to, abychom plnili úkoly 

– a plnili je v intencích doby. A my jsme toho byli schopni, protože jsme netušili, že je 

plníme v intencích. Mysleli jsme si, že si to skutečně myslíme,“ popisuje situaci po svém 

nástupu do zpravodajské směny v roce 1949 Věra Heroldová-Šťovíčková, pozdější 

členka redakce mezinárodního života nebo zpravodajka v Africe.68  

 

                                                
63 In Ranní Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 26. 2. 1948 5.05. 
Archiv Českého rozhlasu. 
64 In Ranní Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 26. 2. 1948 5.05. 
Archiv Českého rozhlasu. 
65 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 59. 
66 Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 151. 
67 Viz František Gel. Internetové stránky pořadu Českého rozhlasu Meteor [online]. [cit. 2014-04-26]. 
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/meteor/historie/_zprava/frantisek-gel--1151644; Viz Osobní rozhovor 
autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
68 In HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 125 
s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 20. 
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3.1 Složení zpravodajské směny a její pracovní režim 

Provoz zpravodajské směny vedl směnař. Tento ideálně nejlepší, nejzkušenější a 

nejrespektovanější člen týmu rozhodoval o tom, které zprávy (případně i jakým 

způsobem) bude zpravodajská směna zpracovávat, zároveň také o složení jednotlivých 

zpravodajských relací. Později seděli ve směně směnaři u jednoho stolu dva, jeden 

redigoval zprávy pro hlavní okruh (Praha I, později Československo, Praha II, 

Československo I, od roku 1970 Hvězda), druhý pro okruhy národní (Praha, později 

Praha I a opět Praha) a kulturní (Třetí program, od roku 1972 Vltava). Zprávy obvykle 

psali dva redaktoři, z nichž jeden se zaměřoval spíše na témata domácí a druhý na 

zahraniční, ovšem byli vzájemně zastupitelní. Zprvu se redaktoři nazývali „zprávaři“, 

postupem let se ujalo slangové označení „maníci“, ještě s méně užívaným rozlišením 

„domácník“ a „zahraničník“.69 

Sportovní redaktor ve zpravodajské směně neseděl, hotové zprávy přímo 

s určením na dané relace nosili směnaři členové sportovní redakce, kteří měli službu, 

seděli ve své kanceláři a do zpravodajské směny pouze docházeli s texty zpráv a později 

i pásky. Zatímco zprávy domácí a zahraniční tedy psali začínající novináři, z nichž řada 

věřila v budoucí přestup do odborných redakcí, sportovní zprávy připravovali kromě 

elévů sportovní redakce také ti, kteří jinak reportovali ze sportovních stadionů nebo 

měli na starost jiné sportovní pořady.70  

Zpočátku spadala zpravodajská směna přímo pod šéfredaktora (po odchodu 

Jiřího Hronka Marie Koťátková, Václav Kořínek a Karel Beba). „Za korejské války se 

mi do večerních zpráv připletla jedna nula navíc a já vylodila u Inčonu hned dvě stě 

lodí místo dvaceti. Jen byly zprávy odvysílané, zazvonil telefon: volal šéfredaktor Karel 

Beba. Tentokrát byl v předtuše velkého maléru opravdu naštvaný. ‚Jsi vážně tak pitomá 

a neumíš si představit, jak by se do takového zálivu vešlo dvě stě lodí?‘ Neprojevila 

jsem očekávanou lítost a pravila vzpurně: ‚To neumím, nejvíc vody pohromadě jsem 

viděla na Slapech.‘ Průšvih prošel, náš šéfredaktor byl totiž mnohem chytřejší, než se 

dělal. Druhý den jsem dostala důtku ‚před nastoupenou jednotkou‘, rozuměj celou 

směnou a šéfovským personálem, a Beba to na redakční poradě spláchl poukazem na to, 

že ti mladí za hranice nevytáhli ani paty,“ vzpomíná v knize Po světě s mikrofonem 

                                                
69 Viz Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora; Viz 
Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní rozhovor 
autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
70 Viz Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
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Věra Heroldová-Šťovíčková.71 Postupně získala směna svého vedoucího. 

V popisovaném období tuto funkci zastával nejdéle Alois Šrubař. „To byla 

administrátorská pozice. Šéf měl klasickou pracovní dobu, chodil na porady, udělal 

hodnocení a šel domů. Jedině když se něco opravdu stalo, tak se mu volalo. Jinak běžné 

věci v 99 procentech rozhodoval směnař,“ objasňuje Karel Tejkal starší, bývalý redaktor 

zpravodajské směny, sportovní reportér, po revoluci vedoucí sportovní redakce, 

šéfredaktor stanice Československo a vedoucí redaktor Dobrého jitra.72 

Oproti dnešnímu stavu se zpravodajská směna rozprostírala ve čtyřech 

místnostech druhého patra budovy na Vinohradské (tehdejší Stalinově) ulici. V první 

seděl u mohutného stolu se šuplíky směnař, později dva naproti sobě. „Ten stůl byl tak 

dlouhý, že ho museli přinést po částech a sešroubovat až na místě. Neprošel by dveřmi,“ 

vysvětluje dlouholetý redaktor zpravodajské směny a směnař Vlastimil Hankus.73 

Kromě směnařů měli v první místnosti svůj stoleček také hlasatelé, aby si přímo ve 

zpravodajské směně mohli přečíst zkompletované zpravodajské relace a případně je se 

směnařem nebo redaktory konzultovat. „Chodili hlavně před hlavními relacemi, 

poledními zprávami a večerními Rozhlasovými novinami. Sedli si ke stolečku a tak jako 

si brumlali ty zprávy. Zdeněk Švinger nás vždycky vytáčel tím, že si brumlal nějakou 

šílenou blbost. Prezidentem byl už dávno Novotný a on: ‚Prezident republiky Antonín 

Zápotocký…‘ My se vylekali, vylétli, co se děje. ‚A jé, vidíš, já jsem se překoukl, 

správně to máš,‘“ vybavuje si Karel Tejkal starší.74 Napravo od směnaře měl svou 

místnost domácí redaktor, nalevo zahraniční redaktor. „Místnosti sice byly zvlášť, ale 

dveře mezi nimi zůstávaly otevřené, takže přecházet nebylo třeba. Když se něco stalo, 

stačilo, aby směnař na maníka houknul. Tahle spolupráce fungovala dobře,“ říká Karel 

Tejkal starší.75 Vedle místnosti zahraničního redaktora měl kancelář vedoucí 

zpravodajské směny. 

Základním zdrojem zpráv Československého rozhlasu byla produkce ČTK. 

Z Opletalovy do Stalinovy ulice se nejdříve přepravovala v plechových pouzdrech 

zvaných bomby či patrony potrubní poštou, teprve později prostřednictvím dálnopisu. 

„V těch bombách byly srolované zprávy tištěné na normálních, barevně odlišených 

                                                
71 In HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 125 
s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 26. 
72 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
73 In Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
74 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
75 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
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papírech podle toho, jestli šlo o zprávu domácí, nebo zahraniční. Z dálnopisu lezly 

‚hadry‘, takové ty měkké slabé papíry,“ popisuje Věra Heroldová-Šťovíčková.76 

Kromě obvyklého agenturního servisu „ČTK dále kultivovala systém důvěrného 

zpravodajství, převzatý z praxe rakouského Korbyra a předválečné i protektorátní 

agenturní zkušenosti.“77 Tomuto důvěrnému zpravodajství se přezdívalo „monitor“78 

nebo „íčka“ (podle názvu „zprávy pro informaci“),79 obsahovalo například informace 

zahraničních médií nebo zprávy o československém exilu80 a v praxi tedy tehdy „Četka 

vydávala trojí zpravodajství na barevně odlišených papírech. To základní bylo určeno 

pro zpravodajskou směnu, a jejím prostřednictvím tudíž pro lid. Zpravodajství tajné se 

sice nesmělo vysílat, ale směli si je přečíst pro orientaci vedoucí rubrik. A pak bylo 

zpravodajství přísně tajné, pro nejvyšší kádry, které nemělo nikdy přijít do 

nepovolaných rukou.“81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 5: Zpráva napsaná 3. 12. 1956 na základě informací z agentury Reuter82 

 

V úvodu 50. let měla ČTK v Československu naprostý monopol na informování 

o zahraničním dění, byla prostředkem, kterým KSČ šířila svůj výklad mezinárodní 

                                                
76 In Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
77 In KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 144. 
78 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 237. 
79 Viz Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
80 Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 144. 
81 In HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 125 
s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 30. 
82 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 3. 12. 1956. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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politiky. Zároveň se dostala pod velký vliv sovětské agentury TASS.83 „Tehdy platilo, 

že nesmíme vysílat o Sovětském svazu nic, co nepřijde z Četky. A Četka nesměla dodat 

nic, co nedostala od TASSu. Tehdy se říkalo: Dočkej času jako Cetka TASSu,“ 

připomínal známé motto bývalý člen redakce mezinárodního života, pozdější disident a 

první ministr zahraničních věcí po pádu komunismu Jiří Dienstbier starší.84 Zpráva 

převzatá ČTK z TASS byla „v závorce uvozena její zkratkou, nesměla se měnit a mohla 

se pouze zkracovat, a šlo-li o projev sovětského státníka, bylo i to o ústa.“85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 6: Zpráva napsaná 3. 12. 1956 na základě informací z agentury AFP86 
 

Přestože si ČTK zachovala po celou dobu svou důležitost, zdrojů postupně 

přibývalo. Zprávy telefonovali nebo posílali dálnopisem redaktoři a spolupracovníci 

z krajů, poté je dodávalo rovněž vlastní reportérské oddělení nebo zahraniční 

zpravodajové.87 Už v polovině 50. let šíří Československý rozhlas také zprávy získané 

                                                
83 Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 143. 
84 In VANĚK, Miroslav a Pavel URBÁŠEK. Vítězové? Poražení?: životopisná interview. Díl 1. Vyd. 1. 
Praha: Prostor, 2005, 1121 s. ISBN 80-7260-140-71, s. 34. 
85 In HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 125 
s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 21. 
86 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 3. 12. 1956. Archiv 
Českého rozhlasu. 
87 Jejich síť bylo nutné znovu vybudovat, v roce 1948 totiž šéfredaktorka Marie Koťátková předala oba 
dva (Bělehrad, Varšava) rozhlasové zahraniční zpravodaje ČTK. Až o sedm let později odjel Květoslav 
Faix do východního Berlína, rok poté Ladislav Porjes do Budapešti a Jiří Brunner do Moskvy. Na začátku 
60. let měl Československý rozhlas své stálé zpravodaje v Berlíně, Bonnu, Londýně, Paříži, Moskvě a 
New Yorku a další reportéry vysílal jako zvláštní zpravodaje například do Afriky nebo Indie. Viz 
JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 237, 261; VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie 
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ze zahraničních agentur Reuters a AFP, jak dokládají texty dobových relací.88 Ve větší 

míře se ovšem začaly využívat až v letech 60., za čímž stál nový vedoucí redakce 

mezinárodního života Milan Weiner.89 

Proces vzniku zprávy začal tím, že zřízenec přinesl směnaři zprávy ČTK  

(z potrubní pošty nebo dálnopisu) a roztřídil je do příslušných šuplíků podle obsahu. 

Směnař poté pověřil zpracováním jednoho z redaktorů, případně si zprávy vybírali sami 

redaktoři podle svého zaměření. „V zájmu věci samé člověk zpravidla sahal  

po zprávách, o kterých něco věděl. Byli tam například kluci z venkova, tak se 

zaměřovali na zemědělství, kádry z fabrik na průmysl a lidé mého typu, kteří byli jakž 

takž jazykově vybavení, na zahraničí. Už jenom proto, abychom věděli, jak se které cizí 

jméno čte. Rolnickému chlapci mohl být pochopitelně francouzský prezident 

ukradený,“ vypráví Věra Heroldová-Šťovíčková.90 Ostatně už tehdy bylo pravidlem,  

že se do textu psala výslovnost cizích vlastních jmen. Součástí domluvy mezi směnařem 

a redaktorem byla dohoda o délce zprávy uváděná v počtu řádek. „Teoreticky měl 

směnař říct: ‚Uděláš mi z toho dvanáct řádek na tuhle relaci.‘ Posléze to uměl redaktor 

odhadnout sám, takže si zprávu přečetl, šel za směnařem a řekl: ‚Hele, jdu ti to napsat, 

bude to patnáct, stačí? Patnáct řádek, vejde se to?‘ Rozhodující slovo ale měl vždycky 

směnař,“ říká Karel Tejkal.91 Přístup k přetváření zpráv ČTK pro vysílání 

Československého rozhlasu se postupem času měnil. „Zprávař většinou při své tehdejší 

inteligenci nechal začátek a konec, prostředek vykuchal a udělal z toho jakés takés 

pořízení. Trošku to anekdotizuju, ale o moc inteligentnější jsme nebyli. Říkalo se tomu 

‚olíznout Četku‘. 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,“ vzpomíná Věra Heroldová-Šťovíčková.92 Když měl redaktor zprávu 

připravenou, šel ji nadiktovat stenografkám do písárny, která sídlila na protější straně 

téhož patra. „V písárně to bylo utrpení. Byla to šílená robotárna, na strojích tam klapala 

jedna ženská vedle druhé. A když potom přišly elektrické stroje, tak to byl kravál. 

Písařky byly kolikrát takové oblblé a unavené, že někdy psaly šílené nesmysly.  

                                                                                                                                          
českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 
144 s, s. 90. 
88 Viz Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 3. 12. 1956. Archiv 
Českého rozhlasu. 
89 Viz HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 
125 s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 47. 
90 In Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
91 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
92 In Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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Takže moje první zpráva zněla: ‚Na recepci vyl také Nikita Sergejevič Chruščov.‘ B a V 

jsou vedle sebe, tak to klofla vedle. Hlasatelka si toho naštěstí všimla,“ vzpomíná Karel 

Tejkal.93 Kromě samotné zprávy se na psacím stroji vyplnila i hlavička (obsahující 

zpravidla zkratku ZČR jako Zpravodajství Československého rozhlasu, čas relace, pro 

niž byla zpráva určená, datum, signatury redaktora a směnaře a zdroj zprávy) a na konci 

počet řádek. List s takto napsanou zprávou odnesl redaktor směnaři, který ji zredigoval. 

Mohl ji redaktorovi vrátit k přepracování nebo ji sám (nejčastěji formou proškrtání nebo 

záměny výrazů či celých slovních spojení) upravit. Jednotlivé zprávy následně směnař 

seřadil do relací. V popisovaném období zpravodajská část Rozhlasových novin 

povětšinou začínala domácí oficiální zprávou, např. o jmenování nového ministra, 

jednání vlády či agendě Národního shromáždění, zvlášť v 50. letech se hojně 

informovalo o plnění čtvrtletních, ročních nebo pětiletých plánů,94 velký prostor ovšem 

měly také zahraniční zprávy. Týkaly se především Sovětského svazu, Spojených států, 

Německa (SRN i NDR), Francie, Velké Británie, ale v menší míře rovněž dalších 

evropských, asijských i afrických zemí. Na závěr obvykle patřily zprávy kulturní (ve 

středu například o čtvrtečních knižních novinkách), počasí a sport. Po zkompletování 

předal směnař relaci zrevidovanou cenzorem (více v jedné z následujících podkapitol) 

hlasateli, případně hlasatelům, a z pohledu zpravodajské směny byl proces završen.95 

Od poloviny 50. let se ve zpravodajských relacích začínají objevovat kromě 

čtených zpráv také zprávy zvukové.96 Ty připravovaly obvykle odborné redakce, krajští 

a později i zahraniční zpravodajové je posílali buď přes rozhlasové linky, nebo 

telefonicky. Přijatý materiál se musel celý přepsat, v textu se vyškrtaly z jakéhokoliv 

důvodu nevhodné pasáže, které se následně na střihačkách odstranily. Tento pracovní 

pásek bylo povinné ještě přetočit na pásek vysílací, na kterém nesměl být žádný střih. 

                                                
93 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
94 Množství těchto zpráv vyvolávalo v posluchačích odpor. „Mechanický tlak na zvyšování kvantity 
těchto zpráv (domácích výrobních) – bez ohledu na ekonomickou skutečnost vedl k jejich inflaci. Tento 
inflační moment se dnes projevuje ve spontánním, negativním postoji posluchačům k domácím výrobním 
zprávám. Často se při besedách s posluchači – v městech, závodech i vesnicích setkali doslova s odporem 
k výrobnímu zpravodajství, a to hlavně ze zemědělské oblasti. Jako důvod uváděli posluchači šedivost, 
nezajímavost, lokálnost. Mnozí ho odmítají jako unavující, konstatující informace o práci. Místo aby je 
výrobní zprávy inspirovaly, zatěžují jejich paměť.“ In KARVAŠOVÁ, Perla. Úvahy nad domácim 
výrobným zpravodajstvom. Rozhlasová práce: časopis pro teorii a praxi rozhlasu. Praha: Orbis, 1963, č. 
7, s. 100–101. 
95 Viz Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora; Viz 
Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
96 Viz Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1954. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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Hotovou zprávu si poslechl směnař, zkontroloval ohlášení a pak zařadil do relace 

podobně jako zprávy čtené.97 

Obrázek č. 7: Zpráva z 2. 12. 1952 včetně všech formálních náležitostí a výslovnosti98 

Obrázek č. 8: Přepsaný a proškrtaný text zvukové zprávy z 2. 12. 195499 

                                                
97 Viz Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
98 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1952. Archiv 
Českého rozhlasu. 
99 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1954. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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Obrázek č. 9: Zpráva z 2. 12. 1949 má po úpravě směnařem místo 23 jen 9 řádek100 
 

Postupem času se měnil počet zpravodajských relací, které zpravodajská směna 

připravovala, a v závislosti na tom také pracovní doba redaktorů a směnařů. Na okruhu 

s největším objemem zpravodajství vysílal Československý rozhlas například v červenci 

roku 1948 šest zpravodajských relací denně,101 v prosinci 1953 osm,102 v prosinci 1957 

                                                
100 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1949. Archiv 
Českého rozhlasu. 
101 Viz Náš rozhlas. Roč. 15, č. 26. 1x týdně. Praha: Orbis, 1948. 
102 Viz SLOBODA, Zdeněk a Jana KADEŘÁBKOVÁ. Zpravodajské pořady Českého rozhlasu od roku 
1923 do současnosti. Praha, 2003. Seminární práce pro předmět Český rozhlas v dějinách. Univerzita 
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. 
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jedenáct103 a v prosinci 1964 už jedenadvacet.104 Změnou bylo také zkrácení 

Rozhlasových novin k 1. září 1962 na půl hodiny.105 Pro zpravodajskou směnu ovšem 

nešlo o změnu zásadní, úvodní zpravodajská část této hlavní relace zůstala bez velkých 

úprav.106 

Vzhledem k rostoucímu počtu relací a větší snaze o aktuálnost zpravodajství se 

ve zpravodajské směně zavedl celodenní provoz a s ním pravidelnost ve střídání 

jednotlivých redaktorů a směnařů. Ti tvořili tzv. party, které až na výjimky (nemoci, 

dovolená) sloužily společně. Začínaly denní službou (od 7 do 19 hodin), druhý den 

pokračovaly službou noční (19 až 7 hodin) a po denním volnu nastupovaly opět na 

službu denní. V 60. letech byl zaveden nový systém, nazývaný podle svého autora, 

směnaře Miroslava Zázvorky „Zázvorkův“. Cykly, ve kterých se točilo pět part, byly 

pětitýdenní. Každý týden měla parta jiné rozložení služeb. Například začínala čtyřdenní 

sérií denních služeb od pondělí do čtvrtka, následující týden měla ve středu, v sobotu a 

v neděli noční služby. Aby zaměstnanci zpravodajské směny odpracovali příslušný 

počet hodin, museli mimo služby v pravidelném pětitýdenním cyklu odsloužit ještě dvě 

další, zpravidla za kolegy nemocné nebo na dovolené. Zázvorkův systém měl své 

příznivce i odpůrce. Jeho výhodou a zároveň nevýhodou byla kumulace služeb, a tím 

pádem i dnů volna. Především ti, kteří stavěli nebo renovovali domy, chalupy či garáže 

případně si ještě přivydělávali mimo zpravodajskou směnu, si tento režim 

pochvalovali.107 „Každý týden byl jiný, takže organismus se nebyl schopen přizpůsobit. 

Po třech nočních byl člověk úplně vyřízený, zvlášť směnař, který musel číst Četku  

i zprávy napsané redaktory. Když jsem jezdil domů na Zbraslav, tak bylo štěstí, že dole 

u zámku autobus hrknul. Byl tam takový rigol, že mě to probudilo. Tahle organizace 

směny byla patrně efektivní, ale hrozná. Těžko se to snášelo, řada lidí měla problémy se 

spánkem,“ namítá ovšem Karel Tejkal.108 

Později než v Praze vznikla zpravodajská směna také v Bratislavě. Ještě  

na programové schůzce v Železné Studience v červenci 1947 se slovenští rozhlasoví 

                                                
103 Viz Zpravodajství Československého rozhlasu. Texty zpravodajských relací Československého 
rozhlasu 2. 12. 1957. Archiv Českého rozhlasu. 
104 Viz Zpravodajství Československého rozhlasu. Texty zpravodajských relací Československého 
rozhlasu 2. 12. 1964. Archiv Českého rozhlasu. 
105 Viz KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 77. 
106 Viz Rozhlasové noviny. Texty zpravodajských relací Československého rozhlasu z 2. 12. 1961 a 3. 12. 
1962. Archiv Českého rozhlasu. 
107 Viz Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
108 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
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pracovníci shodli, že „zajišťování zpravodajské služby na Slovensku je výhradně věcí 

ZAS-u.“109 Až v červnu nahradily Zprávy ZAS-u Zprávy Čs. rozhlasu.110 Čtyři 

trojčlenné party připravovaly zpravodajství pro národní okruh Bratislava.111 Směnař měl 

své místo také v krajských studiích, jež vysílala vlastní rozhlasové magazíny, regionální 

obdobu Rozhlasových novin. Protože ale redigoval a skládal právě pouze tuto relaci, 

byla jeho role odlišná od role směnařů v Praze, také neměl k ruce píšící redaktory, jen 

reportéry v terénu.112 

  

3.2 Přijímání nových pracovníků a jejich zaučování 

V prvních dvou letech po únorovém převratu byl nábor nových zaměstnanců 

zpravodajské směny do jisté míry živelný. Československý rozhlas potřeboval najednou 

přijmout mnoho „náhradníků“ za vypovězené zkušené novináře. „Tyhle lidi odcházeli  

a ten potěr, nás bylo bezpočet. My jsme byli na kila, ne na počty. Přišli jsme každý 

odněkud a dohromady odevšad,“ říká k tomu Věra Heroldová-Šťovíčková.113 

 Už v roce 1951 ale nový šéfredaktor zpravodajství Karel Beba poprvé uspořádal 

konkurz na volná místa redaktorů.114 Díky němu se v Československém rozhlase 

objevila jeho pozdější legenda, zahraniční zpravodaj a komentátor, tehdy 

devatenáctiletý absolvent obchodní akademie Jan Petránek.115 „V nové zasedačce bylo 

narváno, na konkurs přišlo kolem stovky uchazečů, volných míst dvanáct. Jan Petránek 

považoval situaci za beznadějnou, většina byla o deset i víc let starší než on, a tak došel 

k názoru, že to nemá cenu ani zkoušet. Při odchodu ze zasedačky viděl na stolku telefon, 

vytrvale vyzvánějící. Z rozmaru jej zvedl a slyšel zpravodaje z Plzně, jak shání 

stenografku, které by nadiktoval zprávu pro polední relaci. Jan Petránek vytáhl z tašky 

blok a svým školním těsnopisem zaznamenal něco o veledůležitém ingotu, současném 

škodováckém rekordu. Petránek měl z pekla štěstí, že malý vlídný pán, kterého se zeptal, 

                                                
109 ZAS byla zkratka pro Zpravodajskou agenturu Slovenska. In Zápisnica z letnej programovej schôdzky 
slovenských rozhlasových pracovníkov: Železná Studienka-Bratislava 14. –16. júla 1947. Praha. 
Československý rozhlas, 1947, s. 117. 
110 Viz Náš rozhlas. Roč. 15, č. 25. 1x týdně. Praha: Orbis, 1948. 
111 Viz Rozhlasové žurnalistické žánre: Správa. Bratislava: Československý rozhlas, 1974, 87 s, s. 67–68. 
112 Viz CHMELÍK, Jan. Směnař, tvůrčí pracovník. Rozhlasová práce: časopis pro teorii a praxi rozhlasu. 
Praha: Orbis, 1964, č. 1, s. 16. 
113 In Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
114 Viz PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: 
Československý rozhlas, 1991, 104 s, s. 78. 
115 Viz KOTALOVÁ, Zdenka. Jan Petránek – rozhlasový publicista. Praha, 2010. 41 s. Bakalářská práce 
(Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 
žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Josef Maršík, CSc. 
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kde je zpravodajství, byl František Gel. Jakýkoliv spěchající rozhlasák by nejvýše 

zabručel druhé patro a nebo mávnul neurčitě rukou, ale Gel odvedl Petránka až do 

sekretariátu šéfredaktora. Písařka neměla čas, brala zprávu o počasí, a tak Petránek 

přepsal plzeňskou zprávu na stroji sám. Beba se touto situací zřejmě dost bavil a po 

přečtení jednostránkové zprávy mu ji vrátil, že je to dlouhé, aby to zkrátil na 10 řádek. 

Petránkem zkrácenou zprávu Beba podepsal a stačil ještě chytit za šos hlasatele, který 

chvátal do hlasatelny. Za tři minuty prožil Jan Petránek nezapomenutelný zážitek: 

‚jeho‘ zpráva se vysílala! A navíc se ho šéfredaktor zeptal, má-li dnes večer čas, že 

potřebují do zpravodajské směny pomocníka. Petránek pak až do noci smolil kraťounké 

četkařské zprávy a Beba, který čekal až do pozdních hodin na nějaký telefon, pak pokusy 

novinářského zelenáče kontroloval.“116 

 František Gel byl podstatnou osobností nejen pro Jana Petránka, ale i pro Věru 

Heroldovou-Šťovíčkovou a celou řadu dalších novinářských nováčků, kteří často 

nevěděli, co redaktorské zaměstnání obnáší. Po únorových událostech roku 1948 sice 

nadřízení Gelovi nedovolili dál psát a připravovat pro rozhlas reportáže nebo pásma, ale 

„někdo dostal ohromný nápad: novinář, píšící tak brilantně jako on, byl vyvolen, aby 

vychovával ten novinářský potěr, který do redakce nabrali.“117 Gel mladé redaktory učil 

základním novinářským pravidlům a dovednostem a zvlášť těm, které považoval za 

nadějné, věnoval dost času. „Stalo se, že v Četce vyšla zpráva o tom, že v botanické 

zahradě rozkvetla viktorie královská. Jak jsme byli zvyklí, „olízla“ jsem ji podle 

ustálených pravidel z Četky, když vtom se mě František Gel zeptal, jestli vůbec vím, co 

je to za kytku. Samozřejmě jsem to nevěděla. A tak jsme šli dolů do dokumentace, 

podívali se do encyklopedie a ještě navíc do botanické příručky. Na Gelovo doporučení 

jsem si dělala poznámky, popsala jsem celý jeden list v bloku. Když jsme se vrátili 

nahoru, dal mi za úkol napsat tu zprávu znovu, ale nepřekročit původní délku. Sama 

jsem tehdy užasla nad tím, jak byla ta zpráva úplně jiná.“118 I když od roku 1953 

František Gel v Československém rozhlase nepracoval, coby pedagog katedry 

žurnalistiky na filosofické fakultě a později na fakultě osvěty a novinářství Univerzity 

                                                
116 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 78. 
117 In HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 
125 s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 22. 
118 In HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 
125 s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 23. 
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Karlovy mu v letech 1957–1970 vychoval a doporučil další nadějné redaktory. Jedním 

z nich byl například Karel Tejkal.119 

 Po odchodu Gela z rozhlasu se nováčci obvykle zaučovali u zkušenějších 

kolegů. Ve směně tak někdy kromě směnařů byli i čtyři redaktoři, kromě stálých dvou 

další dva, kteří „okoukávali“ práci těch starších a přes kratší, méně významné zprávy se 

postupně vypracovávali.120 „Byli tací, myslím, že i já, kteří to pochopili velmi rychle. 

Ale byli lidi, kteří to nepochopili nikdy,“ kroutí hlavou Karel Tejkal.121 

 Do této kategorie jistě spadali i někteří absolventi Ústřední dělnické školy 

Československého rozhlasu v Bílých Poličanech na Trutnovsku. První z nich nastoupili 

v roce 1951 po desetiměsíčním školení. „Nešlo o dělnické dopisovatele nebo začínající 

básníky. Nikdy o novinářství neuvažovali, po redaktorském místě netoužili. Byli to 

vyučení dělníci, kteří s hlubokým přesvědčením za války nebo hned po válce vstupovali 

do komunistické strany, pracovali jako řadoví dělníci v závodech, jezdili po válce třeba 

jako řidiči dopravního podniku UNRRA přes zničené Německo do Francie, Belgie. 

Odcházeli na místa, kam byli stranickým vedením posláni. Léta nesli v sobě hendikep 

lidí, kteří na úkoly nestačili. Doplňovali si po nocích své vzdělání na vysokých školách, 

nebo se vrátili ke svému řemeslu; jen někteří z nich dosáhli úspěch v novinářské 

práci.“122 Zatímco podle Jarmily Votavové nastupovali absolventi většinou na vedoucí 

místa v rubrikách a redakcích, podle Rostislava Běhala obsadil vedoucí místo jediný 

z absolventů a nejvíc se jich začlenilo právě do zpravodajské směny.123 

 Ve zpravodajské směně se setkávaly dva druhy redaktorů: jedni, kteří ji brali 

jako přípravu na svou budoucí práci v odborných redakcích (a mnozí se k ní ze 

zpravodajské směny skutečně odrazili, například již zmínění Jan Petránek, Věra 

Heroldová-Šťovíčková nebo Karel Tejkal), a druzí, kteří v ní setrvali řadu let. Mnoho 

z nich se také nikdy neodvážilo zkusit pracovat s mikrofonem. „Já jsem se jich ptal: 

‚Prosím tě, proč jsi v rádiu? Tak jdi do Četky nebo někam jinam, tady v rádiu je přece 

                                                
119 Viz František Gel. Internetové stránky pořadu Českého rozhlasu Meteor [online]. [cit. 2014-04-26]. 
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/meteor/historie/_zprava/frantisek-gel--1151644; Viz Osobní rozhovor 
autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
120 Viz Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
121 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
122 In VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 75. 
123 Viz VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 75; Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu 
k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-
00-9, s. 259, 284. 
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nejcennější ten mikrofon, to je to největší lákadlo!‘ Možná jim vyhovovalo, že byli 

v anonymitě,“ uvažuje Karel Tejkal.124 

 Redaktoři zpravodajské směny se v té době netěšili přílišné úctě ostatních 

rozhlasových novinářů. „Směna si tak trochu žila vlastním životem, stranou odborných 

redakcí ‚dospěláků‘, kteří se s námi moc nebavili,“ vybavuje si Věra Heroldová-

Šťovíčková125 a její dojmy potvrzuje i Ondřej Neff, pozdější kolega z redakce 

mezinárodního života v 60. letech: „Na redaktory zpravodajské směny jsme koukali 

trochu skrz prsty, byla to taková chlebařina.“126 Novináři z odborných redakcí, kteří se 

nadřízeným z jakýchkoli důvodů znelíbili, byli posíláni alespoň na určitou dobu zpět do 

zpravodajské směny. Stalo se to mimo jiné Miloslavu Pátkovi, Marii Tomanové-

Drozdové nebo Karlu Tejkalovi.127 

 

3.3 Zpravodajská směna a režim 

Zpravodajství Československého rozhlasu bylo v rukou KSČ už v letech poválečných 

před únorovým převratem, přestože tento příklon nebyl explicitně až tolik zjevný. 

„Ranní přehled tisku musel být udělán tak, aby každá politická strana měla v přehledu 

tisku stejný počet řádek. (…) Počet řádek citovaných z deníků jednotlivých politických 

stran se sice přesně počítal, ale záleželo na výběru článků a jejich působnosti. 

Z komunistických a komunisty podporujících novin se vybíraly věcné a budovatelské 

články, zatímco z druhých politických stran polemiky, včetně naivních argumentů. 

Složeno vedle sebe to samozřejmě muselo působit na posluchače a utvářet jeho politický 

názor.“128 V únoru 1948 pak už hájil rozhlas zájmy KSČ zcela otevřeně, jak již bylo 

výše popsáno. „V politickém vysílání vládla radost z toho, že tříleté období 

samostatného zpravodajství přineslo profesionální výsledky, že se technicky podařilo 

všechno zajistit a zvládnout, že konečně bude možné pořádně pracovat bez neustálé 

                                                
124 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
125 In HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 
125 s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 25-6. 
126 In Telefonický rozhovor autora s Ondřejem Neffem, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
127 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 261; Viz Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 
1. 2014. Osobní archiv autora. 
128 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 35. 
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kritiky ze strany nekomunistického tisku a tehdejší opozice. Slavilo se ‚vítězství nad 

reakcí‘.“129 

 Od roku 1948 se mění tón i skladba zpravodajských relací Československého 

rozhlasu. Promítá se do nich ideologie, vyzdvihují se úspěchy socialistického 

hospodářství, v zahraničním zpravodajství dostávají prostor téměř výhradně sovětští  

a další komunističtí politici a jejich názory.  

 „Ve francouzském parlamentu pokračovala dnes vzrušená debata o Poruří. Četní 

poslanci tu promluvili proti americkému plánu, vrátit německé průmyslové giganty zpět 

do rukou Němců. Proti tomuto plánu Američanů se zde postavili přední poslanci 

socialističtí a lidovečtí, ovšem jen mluvčí francouzské komunistické strany dovedli 

dokázat, že navrácení Poruří Němcům, i přes francouzské protesty, je vlastně jen 

důsledkem současné zmarshallisované francouzské zahraniční politiky, která se musí 

podrobovat americkým přáním v těch věcech, kdy se jedná přímo proti životním 

zájmům Francie,“ zněl například začátek čtvrté zprávy Rozhlasových novin z 2. 

prosince 1948.130 

Nástrojem vládnoucí moci se Československý rozhlas ukázal být znovu na 

počátku 50. let během vykonstruovaných politických procesů s Miladou Horákovou 

nebo Rudolfem Slánským, ze kterých vysílal dlouhé reportáže a obsáhle o nich 

informoval. „Musíme připomenout i zprávy a reportáže o údajných hospodářských 

deliktech a trestných činech kulaků, vesnických hospodářů, bránících své statky před 

združstevňováním, a o trestech, které je postihly.“131 

 

 

                                                
129 In VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 69. 
130 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1948. Archiv 
Českého rozhlasu. 
131 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 258. 



  - 31 - 

Obrázek č. 10: Zpráva z 2. 12. 1948 o debatě ve francouzském parlamentu132 
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Postupem doby se prostředí uvolňovalo, na konci 50. let se pozvolna vytrácí 

útočný ráz zahraničního zpravodajství, některé zprávy jsou v podstatě neutrální  

a obstály by i dnes. Přitom ve stejné relaci může být i stejnými autory připravena 

zpráva, o níž totéž říct nelze.133 

Obrázek č. 11: Zpráva z 2. 12. 1958 o novém francouzském Národním shromáždění134 

Obrázek č. 12: Zpráva z 2. 12. 1958 o novém francouzském Národním shromáždění135 

                                                                                                                                          
132 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1948. Archiv 
Českého rozhlasu. 
133 Viz Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1958. Archiv 
Českého rozhlasu. 
134 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1958. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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Obrázek č. 13: Zpráva z 2. 12. 1964 o cestě papeže Pavla VI. do Indie136 

 

V 60. letech liberalizace v Československém rozhlase i obecně v československé 

společnosti pokračuje, takže se posluchači v prosinci 1964 dozvěděli například také  

o nejdelší zahraniční cestě, jakou kdy vykonal papež Pavel VI., což by dříve bylo 

nemyslitelné.137  

Snahy o demokratizaci režimu v rámci tzv. obrodného procesu, jehož 

prostřednictvím se část vrcholných představitelů KSČ snažila nastolit tzv. socialismus 

s lidskou tváří, našly odezvu také v Československém rozhlase, zvlášť v publicistických 

pořadech. Vyvrcholením byl rok 1968, kdy „ve vysílání vystupovali od jarních měsíců 

tzv. muži ledna, posluchači byli informováni o četných akcích, dožadujících se svobody 

tisku, slova a projevu. Politické vysílání významnou měrou přispívalo k popularizaci 

politických osobností, které se staly klíčovými – Dubčeka, Smrkovského, Císaře, Kriegla 

a dalších. Redakce zpravodajství se již od března podílela na organizování 

nejrůznějších podpisových akcí, informovala o místech, na nichž je možné podepisovat 

nejrůznější petice a výzvy, o shromážděních, konaných na podporu polednové politiky  

a jejích představitelů.“138 

Po vpádu vojsk pěti armád států Varšavské smlouvy na území Československa 

v noci z 20. na 21. srpna 1968 informoval směnař Miroslav Zázvorka šéfredaktora 

zpravodajství Jiřího Kmocha a společně povolali do rozhlasu několik redaktorů. Klíčové 

bylo pro všechny prohlášení ÚV KSČ, které (po předchozím upozornění v půl druhé 

                                                                                                                                          
135 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1958. Archiv 
Českého rozhlasu. 
136 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1964. Archiv 
Českého rozhlasu. 
137 Viz Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1964. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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ráno, že posluchači nemají vypínat přijímače, mají probudit sousedy a vyčkat důležité 

informace) začal hlasatel Vladimír Fišer číst před druhou hodinou ranní. Celé zaznělo 

v tu dobu pouze v rozhlase po drátě, středovlnné vysílače totiž ředitel Ústřední správy 

spojů a bývalý ředitel Československého rozhlasu (který podle mnohých stál za 

kvalitním rozhlasovým vysíláním v 60. letech) Karel Hoffmann vypnout. „Věra 

Šťovíčková, Jeroným Janíček, Karel Jezdinský a redaktoři zpravodajské směny začali od 

půl čtvrté připravovat ranní vysílání. V půl páté byly vysílače zapnuty a vysílání bylo 

zahájeno. Kromě základních informací bylo okamžitě – a pro většinu obyvatel poprvé v 

celém znění – přečteno stanovisko ÚV KSČ odsuzující vstup cizích vojsk na naše území. 

Kromě několikrát čteného prohlášení se ve vysílání od prvních chvil ozývaly výzvy ke 

klidu, k nástupu do práce, disciplíně a uvážlivosti. Od samého rána začaly do rozhlasu 

docházet (telefonicky a telegraficky) rezoluce vyjadřující jednoznačnou podporu 

stanovisku ústavních orgánů. Objevily se první výzvy k okamžitému svolání XIV. sjezdu 

KSČ. Tyto informace se neprodleně dostávaly do vysílání.“139 Po vniknutí vojáků do 

budovy rozhlasu bylo vysílání ukončeno 21. srpna přibližně v 9 hodin ráno. Díky 

vynalézavým a nebojácným technikům a redaktorům se podařilo realizovat 

improvizované vysílání nejprve ze skrytého studia v hlavní budově na Vinohradech  

a následně v několika různých studiích po Praze i mimo ni. Jednotlivá pracoviště se 

střídala se svými zprávami a komentáři v tzv. štafetě. Toto vysílání začalo už 21. srpna 

kolem 11. hodiny dopolední a povedlo se ho udržet až do podvečera 27. srpna.140 

V roce 1968 podobně jako v roce 1945 (a na rozdíl od roku 1948 a později 1989) 

zaslouží chování řady rozhlasových pracovníků obdiv. Ironií osudu musela většina 

z nich poté z Československého rozhlasu odejít nebo se sklonit a přijmout normalizační 

pořádky. 

 

                                                                                                                                          
138 In JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s. 
139 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 340. 
140 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 338–343. Podrobně se „srpnovému vysílání“ 
Československého rozhlasu věnuje několik publikací, například: VOLNÝ, Sláva. "Jsme s vámi, buďte s 
námi!": vzpomínky redaktorů Československého rozhlasu nejen na srpnové události roku 1968. V českém 
jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2013, 270 s. ISBN 978-80-7260-284-1; LÁNSKÝ, Karel, Jiří 
DIENSTBIER, Věněk ŠILHÁN a Bohumil ŠIMON. Srpen 1968. Köln: Index, 1989, 203 s. 
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3.3.1 Cenzura 

Postoj vládnoucí strany i vrcholných představitelů Československého rozhlasu 

k cenzuře se v období let 1948–1968 postupně měnil, podobně jako přístup cenzorů. 

Nejprve do roku 1952 měl zodpovědnost za politickou „správnost a nezávadnost“ 

zpravodajských relací ministrem osvěty a informací jmenovaný ředitel zpravodajství  

a politických programů Zdeněk Novák. „Když ředitel politických programů zjistil, že 

není v jeho silách, aby osobně přečetl a zkontroloval všechny texty, zřídil při svém 

sekretariátu z mladých redaktorů-komunistů skupinu tzv. lektorů, jejichž úkolem bylo 

pročíst připravené relace a upozornit ho na sporné nebo dokonce chybné informace  

a formulace.“141 

 Tento systém změnila reorganizace rozhlasu podle sovětského modelu, kterou 

v roce 1952 uskutečnil náměstek Československého rozhlasového výboru a bývalý 

novinář moskevského vysílání v češtině Jaromír Hřebík. Vznikly čtyři hlavní redakce, 

zpravodajství spadalo pod Hlavní redakci politického vysílání, jejímž hlavním 

redaktorem byl Karel Hrabal. „Zasahoval do všech hlavních relací, vyhazoval celé 

dlouhé pasáže a skoro u každého příspěvku bylo zpravidla u jeho značky Hr připsáno ‚s 

přip.‘ (= s připomínkami).“142 Další Hřebíkovou inovací bylo zavedení tzv. papek. 

Papky jsou v překladu z ruštiny desky, do kterých se vkládaly veškeré zpravodajské 

relace. Jejich průvodní list musel být opatřen podpisem směnaře.143 

 Zlom nastal v roce 1953. Tajným usnesením vlády z 22. dubna vznikla a k 1. 

červenci začala plnit své úkoly Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD),144 jejíž 

založení inicioval znovu na základě sovětského vzoru145 Jaromír Hřebík.146 „Statut 

HSTD formuloval při kontrole médií, výstav, divadel, plakátů, ale i pohlednic, nálepek, 

                                                
141 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 240. 
142 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 88; 
143 Viz PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: 
Československý rozhlas, 1991, 104 s, s. 87; Viz VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého 
rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 
76–77. 
144 Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 139; Viz  JEŠUTOVÁ, Eva. 
Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. 
ISBN 80-86762-00-9, s. 240. 
145 Sovětská instituce se jmenovala Glavnoje upravlenije po dělam litěratury i izdatělstěv (v překladu 
Hlavní správa záležitostí písemnictví a nakladatelství) a používala se pro ni zkratka GLAVLIT. Viz 
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 139. 
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úmrtních oznámení atd. dva úkoly: ochranu státního tajemství a ochranu obecného 

zájmu.“147 Pod formulaci „obecného zájmu“ bylo „možné zahrnout cokoliv, všechny 

oprávněné kritiky byrokracie, zneužívání moci, satiru atd.“148 HSTD byla nástrojem tzv. 

předběžné cenzury, například v rozhlase tedy kontrolovala a schvalovala veškerý 

materiál před jeho vysíláním.149 

V budově Československého rozhlasu sídlili tzv. plnomocníci HSTD (bylo jich 

čtyři až pět) v prvním patře přímo pod místností zpravodajské směny, odkud se jim 

nejprve hotové zpravodajské relace v „papkách“ nosily, později na začátku 60. let byla 

z místnosti zahraničního redaktora probourána do HSTD díra pro speciální výtah. 

„Relace se strčila do takové kasičky, zazvonilo se, kasička se po špagátech spustila 

dolů, ‚háestéďák‘ to orazítkoval a my kasičku zase vytáhli nahoru,“ vzpomíná Karel 

Tejkal.150  

Obrázek č. 14: Průvodní list Rozhlasových novin z 2. 12. 1954 s razítkem HSTD151 
                                                                                                                                          
146 Viz VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 76–77. 
147 In KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 139. 
148 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 240. 
149 Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 139. 
150 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
151 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1954. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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Obrázek č. 15: Zpráva z Rozhlasových novin z 2. 12. 1954 s razítkem HSTD152 

Obrázek č. 16: Zpráva z Rozhlasových novin z 2. 12. 1960 s razítkem HSTD153 
 

                                                
152 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1954. Archiv 
Českého rozhlasu. 
153 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1960. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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Cenzoři razítkovali jak průvodní listy relací, tak jednotlivé zprávy. Na průvodní 

listy patřilo razítko hranaté s nápisem MV-HSTD, datem schválení, datem vysílání a 

značkou cenzora, doplněné podpisem cenzora. Jednotlivé zprávy byly označeny 

menším, kulatým razítkem s nápisem HSTD Praha a číslem cenzora, které od roku 1957 

nahradilo hranaté razítko i na průvodních listech. Od začátku 60. let se pak na 

průvodních listech i textech jednotlivých zpráv objevuje malé hranaté razítko 

s písmenem C a číslem cenzora.154 

   Obrázek č. 17: Zpráva z Rozhlasových novin z 2. 12. 1961 bez razítka HSTD155 
 

                                                
154 Viz Rozhlasové noviny. Texty zpravodajských relací Československého rozhlasu 2. 12. 1954, 2. 12. 
1955, 3. 12. 1956, 2. 12. 1957, 2. 12. 1958, 2. 12. 1959, 2. 12. 1960, 2. 12. 1961, 3. 12. 1962, 2. 12. 1963, 
2. 12. 1964, 2. 12. 1965, 2. 12. 1966, 2. 12. 1967. Archiv Českého rozhlasu. 
155 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1961. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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Kromě čtených zpráv byly schvalovány i ty zvukové podle jejich přepisu. 

Zatímco v prvních letech fungování HSTD jsou tyto zásady úzkostlivě dodržovány, 

později se ve zpravodajských relacích včetně Rozhlasových novin vysílaly i zprávy, 

které nebyly opatřeny razítkem. Souvisí to i obecně se změnou přístupu cenzurního 

orgánu, v jehož chování lze vysledovat dvě etapy. „První trvala do počátku šedesátých 

let. Cenzurní úřad a jeho pracovníci vystupovali velice sebejistě. Kontrolovali, vydávali 

zákazy, sledovali vše, co se jim jevilo nebo o čem si domýšleli, že obsahuje třeba jen 

v náznaku kritiku režimu nebo nesouhlas, pochyby o oficiální politice, o jednotlivých 

politických rozhodnutích, a bránili před kritikou, ‚znevažováním‘ funkcionáře na všech 

úrovních. Druhou etapu činnosti cenzurní instituce poznamenalo období tzv. mírné 

liberalizace režimu a uvolnění politických poměrů v šedesátých letech, zejména od 

jejich první třetiny. Dřívější sebejistota, suverénnost a ráznost v rozhodování cenzorů 

dostala trhlinu a stále víc ochabovala. Projevilo se to zmírněním měřítek jejich zákroků 

a zákazů, jejich větší ochotou k dialogu s tvůrci, redaktory, vydavateli.“156  Ani v jedné 

z etap ovšem nepatřil Československý rozhlas mezi média, jichž se zásahy HSTD 

dotýkaly nejvíce. Ze zásahů, jež HSTD publikovala v tzv. denních zprávách, se jejich 

počet v jednotlivých letech 1958–67 jen jednou přehoupl přes desetiprocentní hranici, 

nejčastěji se pohyboval v rozmezí pěti a sedmi procent z celkového počtu zásahů.157  

V publikaci Ústavu pro soudobé dějiny Z denních zpráv Hlavní správy tiskového 

dohledu je několik zásahů provedených v Československém rozhlase, ani jeden se však 

netýká zpravodajských relací.158 Ani Karel Tejkal si na žádný zásah ve zprávách 

nevzpomíná: „Nepamatuju, že by mně někdo z ‚háestéďáků‘ šáhnul do zprávy a řekl: 

‚To by mohl být průšvih!‘ Dokonce ani nevím, že by nachytali někoho v okolí. Mám 

dojem, že problém nebyl u zpráv, ale u publicistických pořadů.“159 „Já si na opravdový 

incident nepamatuju. Bylo pár drobností jako ‚tohle škrtněte‘ nebo ‚to tam radši 

nedávejte‘, nějaký velký binec nepamatuju,“ přidává se Věra Heroldová-Šťovíčková.160 

                                                
156 In KAPLAN, Karel a Jana VÁCHOVÁ. Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957–1967: 
Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR. sv. 5, s. 6. 
157 Viz KAPLAN, Karel a Jana VÁCHOVÁ. Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957–
1967: Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR. sv. 7, s. 170. 
158 Viz KAPLAN, Karel a Jana VÁCHOVÁ. Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu 1957–
1967: Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR. sv. 5–7. 
159 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
160 In Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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Autor této práce objevil jediný pravděpodobný zásah HSTD v některé  

ze sledovaných zpravodajských relací. Ve zvukové zprávě o splnění celoročního plánu 

hrubé hodnoty výroby v metalurgických závodech v Týnci nad Vltavou z Rozhlasových 

novin 2. 12. 1954 je ve výpovědi jednoho ze zaměstnanců červeným fixem přeškrtnut 

závazek vyčerpat plánovací náklady v roce 1954 na 98 procent.161 

Obrázek č. 18: Pravděpodobný zásah HSTD ve zprávě z Rozhlasových novin z 2. 12. 1954162 
 

                                                
161 Viz Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1954. Archiv 
Českého rozhlasu. 
162 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1954. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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Pravděpodobně nízký počet zásahů do zpravodajských relací souvisí kromě 

omezenosti informačních zdrojů také s autocenzurou. „My jsme věděli, kde žijeme  

a kdy žijeme. I když nastalo období uvolnění v 60. letech, tak jsme věděli, že můžeme 

hodně, ale jsou věci, které nesmíme. Nemůžu znevážit politiku KSČ nebo Sovětského 

svazu, tak ji neznevážím. Vezmu tu oficialitu, ‚odprásknu‘ ji a věnuju se věcem 

z kultury nebo dalším, které jsou pro lidi užitečné,“ říká Karel Tejkal a uvádí jeden 

konkrétní příklad: „Jaroslav Drobný vyhrál v roce 1954 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!‘ Řekla: ‚Čechoslovák Jaroslav Drobný‘ a málem letěla. 

Byl z toho velikánský průšvih. Takže jsme se smířili, že Drobný buď nebyl, nebo byl 

Egypťan.“163 

Cenzurní zásahy nebyly jedinou cestou, jak případně zamezit odvysílání 

závadného obsahu. Do inspekčních stolů v režiích vysílacích studií byla počátkem 50. 

let namontována cenzurní relé, kterých programový inspektor „užíval v případě 

nevhodného vstupu nebo politického omylu“.164 V podstatě všechny zpravodajské relace 

v 50. letech se navíc předtáčely na magnetofonový pásek a vysílaly ze záznamu, až 60. 

léta znamenala postupný návrat k živému vysílání.165 

Ve vývoji cenzury do srpna 1968 nacházíme ještě dva zvraty. V roce 1966 byla 

Hlavní správa tiskového dohledu přejmenována vlivem nového tiskového zákona  

na Ústřední publikační správu (ÚPS). „Doposud tajená a pouze na základě neveřejné 

vládní vyhlášky existující cenzurní organizace se novým zákonem stala přiznaným 

orgánem, jehož rozhodnutí mohla být napadena a řešena soudní cestou. ÚPS nesměla 

zakazovat zveřejnění politicky nevyhovujících materiálů, směla na ně pouze 

                                                
163 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
164 In VOKÁL, Stanislav. Programový inspektor a režie vysílání: učební text. Praha: Odbor výchovy 
kádrů Československého rozhlasu, 1976. 
165 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 258. 
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upozorňovat. Nový cenzurní úřad si však v průběhu dvou let své existence nevybudoval 

dostatečně silné postavení a šéfredaktoři stále častěji upozornění ÚPS 

nerespektovali.“166 ÚPS v podstatě zanikla 13. června 1968, kdy vláda svým nařízením 

zrušila její statut. Tím ovšem proces liberalizace mediálního prostředí neskončil. 

„Navzdory opakovaným snahám vedení KSČ omezit tiskovou svobodu vyvrcholil nový 

přístup ke kontrole a řízení médií 26. června 1968 přijetím zákona č. 84/1968 Sb.,  

který vyhlásil: ‚Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se rozumějí jakékoli zásahy státních 

orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými informačními 

prostředky. Tím není dotčena pravomoc prokurátora a soudu.‘ Tato několikaslovná 

novela zrušila cenzuru.“167 

 

3.3.2 Členství v KSČ 

Cenzura nebyla jediným způsobem, jakým se snažil vládnoucí režim „formovat“ média 

a jejich zaměstnance. Členství v KSČ bylo po roce 1948 pro novináře velkou výhodou, 

která umožňovala cestu na řídící pozice. Komunisté oslovovali začínající redaktory 

(včetně těch ze zpravodajské směny) sami. „Tlak na členství byl velký. Prostě: ‚Jsi 

nadějnej, jde ti to dobře, jsi docela dobrej redaktor, máš před sebou perspektivu, tak 

šup.‘ Těžko se tomu dalo ubránit, v každém případě by to znamenalo aféru. Tehdy se to 

ale ještě nebralo tak zásadně, aby člověk řekl: ‚Z mravních důvodů nevstoupím,‘“ 

vzpomíná na atmosféru přelomu 40. a 50. let Věra Heroldová-Šťovíčková.168 

 Úloha komunistických redaktorů v únoru 1948 je popsána výše, i nadále se 

„dbalo, aby v každé zpravodajské směně byl alespoň jeden ‚spolehlivý‘ komunista, který 

‚učetl‘ všechno.“169 

 „Když mě v roce 1966 Alois Šrubař přijímal do směny, tak 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 

                                                
166 In KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 141. 
167 In KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 187. 
168 In Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
169 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 245. 
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podařilo,“ říká Vlastimil Hankus.170 Členství v KSC sice nebylo zcela povinné, bylo 

ovšem velkou výhodou a komunisté byli v rozhlase velmi protežovaní. 

 

3.4 Atmosféra ve zpravodajské směně 

Zpravodajská směna, jak už zmínila Věra Heroldová-Šťovíčková, si žila tak trochu 

vlastním životem, stranou odborných redakcí. Pojí se s tím řada příběhů, které ilustrují 

zvláštní atmosféru, jaká ve směně panovala a jakou si už dnes kromě pamětníků asi 

málokdo umí představit. 

 „Páni věšeli dámám střevíčky na lampu, celoročně jsme se vyváděli aprílem, po 

noční směně před úsvitem jsme si šli někdy i zatancovat do ošuntělého podniku 

v Melantrichově ulici,“ píše ve své vzpomínkové knize Věra Heroldová-Šťovíčková171  

a dodává: „Byl to čas bujných recesí. Šéfredaktor občas do směny vtrhnul a musel nás 

seřvat, aby byl pořádek. Bylo nám tak plus mínus dvacet a měli jsme obrovský pocit 

zodpovědnosti,“ říká ironicky.172 

 Na přípravu jednoho vydání nedělních poledních zpráv vzpomínal Miloslav 

Pátek: „Na nedělních zprávách se střídali redaktoři ze všech rubrik Rozhlasových 

novin. Jednou dělal směnaře Jiří Ruml a k ruce měl dva redaktory: Ludvíka Aškenazyho 

a Arnošta Lustiga. Oba měli tradiční zpoždění, Lustig přišel až po jedenácté hodině,  

ale stačil sesmolit aspoň 30 řádek, když se v půl dvanácté přikolébal Aškenazy (do 

vysílání chyběla půlhodinka a hlasatel už významně podupával nohou). Když se 

Aškenazy dověděl, že chybí aspoň 15 řádek, začal se přehrabovat v haldách papírů  

a starých novin na svém stole, až najednou našel to ‚pravé‘. Koncem týdne byl spáchán 

jeden z četných atentátů té doby na prezidenta Sukarna. Aškenazy došel k závěru,  

že podle zprávy v zahraničních novinách to byl atentát dobře připravený a úspěšný  

a usoudil, že Sukarno útok nepřežil. Napsal 14řádkovou zprávu o smrti Sukarna, 

hlasatel ani neměl čas si ji předem přečíst, protože ji bral rovnou ze stroje. 

V následujících dnech odvrátilo Československo jen s velkou námahou přerušení 

                                                
170 In Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
171 In HEROLDOVÁ-ŠŤOVÍČKOVÁ, Věra. Po světě s mikrofonem. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2009, 
125 s. ISBN 978-80-86212-59-3, s. 26. 
172 In Osobní rozhovor autora s Věrou Heroldovou-Štovíčkovou, 14. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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diplomatických styků s Indonésií. Sukarno byl pak ještě dlouho indonéským 

prezidentem, ale Ludvík Aškenazy už nesměl pro jistotu nikdy sloužit na zprávách.“173 

 V letech 60. se snažili redaktoři a směnaři podobným problémům vyhýbat, 

během nočních služeb ovšem pracovní dobu také nevyužívali bezvýhradně k práci  

a někteří ji dokonce ani netrávili v budově rozhlasu. 

 „Když parta dobře fungovala, tak si ulevila. Jednou jsme s tehdejším směnařem 

Iljou Vašátkem sloužili nedělní noční službu. Ta byla hrozná, protože nebylo večer lautr 

co vysílat. Nic se nedělo, Četka nic nevydala, zprávy nebylo z čeho klohnit. Jeden 

vždycky musel hlídat, ale další si šli lehnout nebo domů. A toho dne 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. Já mu nemohl zavolat: ‚Hele, vrať se, 

bude průšvih.‘ Domácí redaktor směny už šel myslím taky domů, tak jsem tam zbyl sám 

a teď lezla patnáctá stránka, dvacátá stránka. Věděl jsem, že nemůžu nikomu z šéfů 

volat, protože oni se budou ptát, proč nevolá směnař, proč voláš ty. Tím bych ho shodil 

a oni ho vyhodili. Tak jsem dělal jako že nic a zpracoval jsem to podle svého vlastního 

uvážení. Až do rána jsem z toho do všech relací udělal nějaký výcuc. Druhý den nikdo 

nic nepoznal, šéfové shledali, že to bylo výborné, a já i Vašátko jsme dostali odměnu,“ 

říká Karel Tejkal.174 

 

3.5 Shrnutí 

V letech 1948 až 1968 sloužilo zpravodajství Československého rozhlasu věrně 

Komunistické straně Československa. Projevilo se to jak při únorovém převratu v roce 

1948, tak během 50. let včetně zinscenovaných politických procesů s Miladou 

Horákovou nebo Rudolfem Slánským. Rozhlas hojně informoval o úspěších 

socialistického plánovaného hospodářství, o zahraničním dění pak jednoznačně 

ideologicky z pozic komunistického bloku, jehož představitelé a jejich názory dostávali 

velký prostor. Svou nadvládu si vládnoucí režim udržoval rovněž zásluhou cenzury. Ta 

                                                
173 In PÁTEK, Miloslav. Rozhlasáci: příběhy o začátcích rozhlasové žurnalistiky. Praha: Československý 
rozhlas, 1991, 104 s, s. 48–49. 
174 In Osobní rozhovor autora s Karlem Tejkalem st., 6. 1. 2014. Osobní archiv autora. 
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byla nejdřív vykonávána dozorem dosazených prověřených vedoucích pracovníků 

(ředitelů, šéfredaktorů, hlavních redaktorů), od roku 1953 pak cenzory Hlavní správy 

tiskového dohledu, kteří kontrolovali každou jednotlivou zprávu a schvalovali  

i zpravodajské relace jako celek. Redaktoři zpravodajské směny byli zároveň 

přesvědčováni ke vstupu do KSČ.  

Uvolnění nastalo v 60. letech, především v jejich druhé polovině.  

Ze zpravodajských relací ustupuje budovatelský a přísně protikapitalistický tón, 

zmírňuje se také cenzorský dohled. V roce 1966 nahrazuje Hlavní správu tiskového 

dohledu Ústřední publikační správa, která nesmí politicky nevyhovující materiály 

zakazovat, pouze na ně upozorňovat. V červnu 1968 pak cenzuru ruší novela zákona. 

Svou odvahu ukázala řada redaktorů zpravodajství (nejen ze zpravodajské směny) 

v srpnu téhož roku při invazi vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa. 

Rozhlas se nejdřív ve vlastní budově a později v improvizovaných studiích snažil  

o pravdivé zpravodajství až do 27. srpna. 

Ve zpravodajské směně se v průběhu popisovaných dvaceti let tříbila pravidla  

a zvyklosti z doby jejího založení. Zavedl se nepřetržitý provoz, ustálily se tříčlenné 

party (tvořené směnařem a dvěma redaktory), které se střídaly v pětitýdenních cyklech. 

Postupně se zvyšoval počet zpravodajských relací, do nichž se začaly zařazovat kromě 

čtených také zvukové zprávy. Mimo to bylo další novinkou rozrůznění informačních 

zdrojů, ČTK doplnilo vlastní zpravodajství (dodávané ústředními, krajskými  

a zahraničními zpravodaji) a servis zahraničních agentur. Směna byla tvořená jak lidmi, 

kteří ji považovali za přestupní stanici na cestě do odborné redakce, tak těmi, kteří v ní 

setrvali delší dobu. Zůstávali v anonymitě a řada z nich nikdy nepromluvila  

na mikrofon. 
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4. Zpravodajství a zpravodajská směna 
v Československém rozhlase 1968–89 
I po srpnu 1968 se potvrdily tendence, že směřování Československého rozhlasu 

poměrně věrně kopíruje politický vývoj Československa. Stejně jako končí společenský 

liberalizační proces, snaha nastolit socialismus s lidskou tváří a nastává doba 

normalizace, tak v rozhlasovém vysílání už není místo pro otevřené a kritické 

publicistické pořady, střídá je opět stranická propaganda. Podobně jako po únoru 1948  

i tentokrát procházejí zaměstnanci prověrkami, znovu se u nich uplatňuje autocenzura, 

předběžná cenzura už se ovšem ve větší míře nevrací, střídá ji cenzura následná. 

Podrobněji se tomuto tématu věnuje jedna z následujících podkapitol. 

 Obsah a tón zpravodajských relací se však nezměnil okamžitě. Jedny z prvních 

Rozhlasových novin po opětovném zahájení standardního vysílání začínaly 4. září 1968 

zprávou: „Vláda dnes projednala informaci o předávání objektů Československého 

rozhlasu a televize i dalších redakcí denního tisku a tiskáren, které dosud nebyly 

v provozu a byly obsazeny zahraničními vojsky. Tím byl učiněn další krok k normalizaci 

na úseku sdělovacích prostředků.“175  

 Ani v lednu 1969 ještě nebyly všechny zprávy propagandistické, několik jich 

bylo formulováno naprosto neutrálně. Například tato: „Generál Westmoreland 

uskuteční tento týden svou první inspekční cestu po amerických vojenských zařízeních 

v Evropě ve funkci šéfa generálního štábu pozemní armády Spojených států. Větší část 

své cesty věnuje americkým jednotkám umístěným v Německé spolkové republice. 

Westmoreland se rovněž zúčastní přípravných fází amerických manévrů Reforger one, 

které se budou konat v Bavorsku v blízkosti československých hranic.“176 První zpráva 

téže relace už ale informuje o souhlasných rezolucích celozávodních výborů 

Komunistické strany Československa z různých částí republiky k prohlášení 

předsednictva ústředního výboru.177 

 

 

                                                
175 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 4. 9. 1968. Archiv 
Českého rozhlasu. 
176 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 7. 1. 1969. Archiv 
Českého rozhlasu. 
177 Viz Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 4. 9. 1968. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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Obrázek č. 19: První zpráva Rozhlasových novin ze dne 7. 1. 1969178 
 

 Podobné zprávy jsou čím dál častější, převažují zprávy politické domácí  

i zahraniční (v tom případě o Sovětském svazu a dalších státech východního bloku), 

zprávy o cestách československých delegací do zahraničí nebo zahraničních delegací  

                                                
178 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 7. 1. 1969. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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do Československa, o gratulacích dalším zemím ke státním svátkům  

nebo komunistickým stranám ke sjezdům, o nejrůznějších schůzích a zasedáních  

(např. porada krajských a okresních tajemníků pro zemědělství a výživu), o plnění 

závazků a dalších průmyslových záležitostech. V relacích výrazně ubylo zvukových 

příspěvků, jednoznačně dominují čtené zprávy. Měnil se i styl zpráv, pro který je 

typická oficióznost a vyjmenovávání všech funkcí, které aktér události má. 

Obrázek č. 20: První zpráva Rozhlasových novin ze dne 2. 12. 1970179 
 

Československý rozhlas byl vládnoucímu režimu oporou především také při 

jakýchkoli snahách ho poškodit, narušit, odstranit. Například během Palachova týdne. 

„16. 1. 1969 byla o činu Jana Palacha uveřejněna jen oficiální zpráva ve večerním 

zpravodajství (bez zmínky o jeho dopisu). Od dopoledne 17. 1. smělo zpravodajství 

zveřejňovat jen oficiálně vydané zprávy ČTK. Proto se ve zpravodajských pořadech 

neobjevovaly žádné rezoluce, kromě výtahů dodávaných prostřednictvím ČTK. Takovým 

                                                
179 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1970. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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způsobem byly uvedeny výňatky asi z 30 rezolucí, ovšem jen ty pasáže, ve kterých se 

pisatelé obraceli k mladým lidem a vyzývali je k aktivní práci a klidu.“180  

 

Obrázek č. 21: Zpráva Československého rozhlasu ze dne 12. 1. 1977181 
 

Dalším příkladem je vydání Charty 77. Její znění rozhlas stejně jako ostatní 

média nezveřejnil, velkou pozornost naopak věnoval nesouhlasným reakcím. Článek 

Rudého práva Ztroskotanci a samozvanci z 12. ledna byl jediným a obsáhle rozebraným 

tématem přehledu tisku, na což navázal (s patřičným vyzněním) komentář 

Rozhlasových novin a také několik zpráv popisovalo „dopisy, které odsuzují 

                                                
180 In JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s, s. 121. 
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protisocialistický a protilidový hanopis nazvaný ‚Charta 77‘.“182 Ze shromáždění 

významných osobností kulturního života v Národním divadle, kde herečka Jiřina 

Švorcová přečetla provolání československých výborů uměleckých svazů Za nové 

tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru (tzv. Antichartu), odvysílaly 28. ledna 

Rozhlasové noviny šestnáctiminutový zkrácený zvukový záznam.183 Kromě toho 

informoval Československý rozhlas o tom, že prohlášení přetiskují všechny deníky,  

a přinesl mimo jiné i reakce bulharského tisku. 

Oddanost straně se projevovala nejen ve vysílání, ale také na nejrůznějších 

shromážděních a v prohlášeních. „Kolektiv pracovníků ústředního vysílání politického 

zpravodajství a publicistiky v Praze, který se 3. ledna sešel na velkém odborářském 

aktivu, přijal ve svém usnesení závazek, že i v tomto roce splní všechny úkoly,  

které nám naše strana ukládá. Je to kolektiv zkušených a straně oddaných lidí, kteří už 

v minulosti prokázali své kvality, a není pochyb o tom, že daný slib splní,“ tlumočil 

závazek ředitel Ústředního vysílání politického zpravodajství a publicistiky Květoslav 

Faix.184 

Ani v 80. letech se zpravodajské relace příliš neproměňovaly, hlavní roli v nich 

stále hráli českoslovenští nebo sovětští politici. Pouze podíl průmyslových zpráv se 

snížil, mírně více se naopak informovalo o dění mimo východní blok. Řada zpráv 

ztrácela ideologickou patinu. V roce 1989 už ovšem Československý rozhlas znovu 

téměř neústupně hájil totalitní pozice. „V červnu roku 1989 vznikla a ve veřejnosti se 

rychle šířila petice Několik vět. S přibývajícím počtem jejích signatářů rozhlas,  

aniž zveřejnil text petice, vysílal odsuzující stanoviska. Velice opatrný postup volilo 

vedení Čs. rozhlasu v poskytování informací o dění v Polsku, Maďarsku a NDR. 

(Například existoval pokyn neuvádět počty účastníků protestních demonstrací.)“185  

Podobně se zachovalo rozhlasové zpravodajství při revoluci ve vlastním státě. 

„Zmanipulované a samostatného myšlení neschopné, byrokraticky řízené rozhlasové 

zpravodajství nebylo na revoluční přeměny připraveno a nebylo schopno na ně 

                                                                                                                                          
181 In Zprávy. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 12. 1. 1977. Archiv Českého 
rozhlasu. 
182 In Zprávy. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 12. 1. 1977. Archiv Českého 
rozhlasu. 
183 Viz Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 28. 1. 1977. Archiv 
Českého rozhlasu. 
184 In FAIX, Květoslav. Politické zpravodajství a publicistika v Československém rozhlase v roce 1978. 
Rozhlasová práce. Praha: Československý rozhlas, 1978, č. 1, s. 3–12. 
185 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 370. 
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adekvátně reagovat. Pokud se mezi redaktory ve zpravodajství našly čestné výjimky 

snažící se pravdivě veřejnost informovat, vedení jim v tom zabránilo.“186 První zprávu  

o událostech, které stály na počátku sametové revoluce, vysílal Československý rozhlas 

už 17. listopadu ve zpravodajském přehledu ve 23.50, „obsahovala však pouze 

informace převzaté z oficiálního zpravodajství ČTK: ‚Mezinárodní den studenstva: 

k tomuto významnému výročí se v Praze konalo také studentské shromáždění, kterého se 

na Albertově zúčastnilo 15 000 osob. Akce byla povolena Obvodním národním výborem 

v Praze 2 a po shromáždění se účastníci vydali na vyšehradský Slavín ke hrobu Karla 

Hynka Máchy, kde vzpomínkovou akci zakončili. Akci i následný průvod zneužila 

skupina osob, nechvalně známých z různých protispolečenských vystoupení v minulém 

období. Pořádkové jednotky byly nuceny přijmout opatření k zajištění klidu a pořádku.‘ 

Rozhlasový dovětek zněl takto: ‚Pro toto období je charakteristický stále otevřenější 

dialog se všemi, kterým leží na srdci perspektivy socialismu. Akci a následný průvod 

ovšem zneužila skupina osob, nechvalně známých z různých protispolečenských 

vystoupení v minulém období. Vykřikovala hesla hanobící ústavní činitele  

a představitele strany a státu. Shromáždění chtěli zneužít pro své osobní ambice  

i někteří známí exponenti společenské krize z let 1968/69.‘ Nezazněla ani zmínka  

o masakru demonstrantů na Národní třídě. Z vysílání získal posluchač dojem, že se 

neděje nic mimořádného.“187 „První týden jsme měli přesně instrukce, jak vysílat. 

Hlavně opatrně,“ vybavuje si Miroslav Skoupý, který byl tehdy směnařem.188 

„Vyčkávalo se,“ potvrzuje další směnař Vlastimil Hankus.189 „Bylo to hodně 

‚zabetonované‘. V prvních dnech bylo zpravodajství ČTK ještě korigované vedením 

rozhlasu, od dálnopisu se do zpravodajské směny nedostalo všechno. Informace  

o tehdejší napjaté vnitropolitické situaci přicházely do směny v jednoznačném znění: 

‚Takhle to odvysílejte, už tam nic nepřipisujte, nic tam neměňte. Vzepřít se si nejdřív 

nikdo netroufal,“ vzpomíná Miroslav Panuška.190 I několik dnů po 17. listopadu 

„rozhlas nadále zamlčoval důležité informace. Zpravodajství sice informovalo  

o manifestacích na Václavském náměstí, o požadavcích politického pluralismu, 

svobodných voleb a větší veřejné informovanosti, o demonstraci před budovou rozhlasu 

                                                
186 In JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Československý rozhlas na cestě k demokracii: od 
perestrojky ke svobodným volbám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, 58 s, s. 19. 
187 In JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Československý rozhlas na cestě k demokracii: od 
perestrojky ke svobodným volbám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, 58 s, s. 20. 
188 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
189 In Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
190 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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a předání petici jeho řediteli, ale nepřineslo ani zmínku o účasti členů Charty 77, 

populárních herců a zpěváků. Zpravodajství těchto dnů je ukázkou křečovitého 

dodržování stereotypů tehdejšího vedení a naprosté závislosti zpravodajské směny  

na oficiálních textech.“191 “Až po pár dnech začalo do zpravodajství pronikat to, co se 

opravdu dělo,“ říká Miroslav Panuška.192 

4.1 Složení zpravodajské směny a její pracovní režim 

Provoz ve zpravodajské směně se proměnil v souvislosti se vznikem nového okruhu 

Hvězda. Ten začal místo Československa vysílat 1. září 1970, nejdřív ve formátu 

podobném původní stanici, od ledna následujícího roku bylo spuštěno proudové 

vysílání, v němž se kombinovalo zpravodajství, publicistika a populární hudba. Nejprve 

s přestávkou mezi druhou a půl pátou hodinou ranní, od roku 1973 nepřetržitě. Zvýšil se 

počet zpravodajských relací. V začátcích Hvězdy jich bylo 22,193 na konci 70. let už 28 

denně. Také důsledkem federalizace republiky se v relacích čím dál víc objevovala 

slovenština. Zpočátku v některých, které byly proto dvojjazyčné, později se etabloval 

systém se dvěma relacemi dvojjazyčnými (12, 18) a dalšími čistě českými a čistě 

slovenskými, které se pravidelně střídaly. Pouze v noci se vysílaly zprávy jen v češtině. 

Česko-slovenská byla také večerní hlavní relace Magazín Hvězdy ve 21.30, která byla 

autorská, a připravovali ji členové odborných redakcí.  

 Právě vzhledem k nárůstu slovenštiny ve vysílání přibyl do zpravodajské směny 

slovenský redaktor, respektive slovenská redaktorka, protože tuto funkci vykonávaly 

takřka výhradně ženy. Jednak psaly zprávy vlastní, jednak překládaly ty české. „Často si 

vybíraly to nejkratší. Jeden redaktor naopak překládal vždycky to nejdelší, aby prý 

Slováci v éteru netrpěli,“ vzpomíná Vlastimil Hankus. „Většinou s překladem nebyl 

problém, ale vzpomínám si, že jedna Slovenka přeložila spojení ‚Japonsko revalvovalo 

jen‘ jako ‚Japonsko revalvovalo iba‘.“194 

 Kromě Hvězdy připravovala zpravodajská směna relace i pro Prahu a kulturní 

okruh (od roku 1972 s názvem Vltava). Začátkem 80. let to tedy bylo 28 relací  

                                                
191 In JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Československý rozhlas na cestě k demokracii: od 
perestrojky ke svobodným volbám. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002, 58 s, s. 20. 
192 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
193 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 366. 
194 In Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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pro Hvězdu, 14 včetně Rozhlasových novin pro Prahu a tři pro Vltavu.195 Proto většinou 

sloužili kromě dvou směnařů, slovenského redaktora a produkční také dva domácí a dva 

zahraniční redaktoři, z nichž jeden obvykle zaučoval druhého. Později získala směna 

také zvláštní redaktorku pro překlad ze sovětské agentury TASS. Na rozdíl od ostatních 

pozic se na této nestřídalo více zaměstnanců. „Jmenovala se Eva Stránská a byla to 

taková starší paní. Zatímco my jsme se sice ruštinu na škole učili, ale dokonale jsme jí 

nevládli, tak ona na to byla extra,“ vzpomíná tehdejší redaktorka Lucie Weissová.196 

Obrázek č. 22: Hlavička průvodního listu relace na okruhu Hvězda197 

Obrázek č. 23: Hlavička průvodního listu relace (Rozhlasových novin) na okruhu Praha198 
 

Na procesu přípravy jednotlivé zprávy se oproti předchozímu období téměř nic 

nezměnilo. Zpravodajství ČTK přicházelo nadále dálnopisem, připravenou zprávu 

nadiktoval redaktor ve vedlejší místnosti písařce a pak odnesl ke kontrole směnaři, který 

nakonec předal hotovou relaci hlasateli. Z řetězce vypadla (už na konci předchozí etapy) 

pouze předběžná cenzura. S tím souvisí také uspořádání zpravodajské směny, jež nadále 

sídlila ve druhém patře budovy na Vinohradské ulici. V místě, kde byl dříve výtah  

do HSTD, se vybudovala kuchyňka. Kromě ní byla v místnosti zahraničních redaktorů 

nově Eva Stránská, redaktoři v místnosti domácích redaktorů pak také redaktoři 

                                                
195 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 369. 
196 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
197 In Zprávy. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1970. Archiv Českého 
rozhlasu. 
198 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 2. 12. 1970. Archiv 
Českého rozhlasu. 
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slovenští. Uprostřed vládli směnaři, v kanceláři vedoucí zpravodajské směny skoro celá 

70. a 80. léta Dana Máčiková.199 

 

Obrázek č. 24: Dálnopis se zprávou ČTK zařazený do zpravodajské relace téměř bez úprav200 
 

 Změnit léta zaběhlý systém tvorby zpráv díky technologickým inovacím chtělo 

vedení Československého rozhlasu už od konce 70. let. „Naše zpravodajství spotřebuje 

ročně obrovské množství informací z nejrůznějších zdrojů. Jen z ČTK převezme 1 a čtvrt 

miliónu řádek za rok. Efektivita vysílání i jeho účinnost leckdy závisí na tom, zda 

několikařádkovou informaci z ČTK dostaneme v takové době, kdy je její zařazení 

vzhledem k poslechovosti nejvhodnější. Minulý týden jsem viděl v provozu v budově 

ČTK zařízení, které této podmínce může napomoci. Jde o integrovaný elektronický 

systém zpracování informací za pomoci počítače, dálnopisů Transtel a televizních 

displejů (obrazovek), který umožňuje zvyšování přenosových rychlostí až na čtyřnásobek 

dnešního stavu. Umožní nejen zrychlení přenosu zpráv a jiných materiálů, například 

projevů (dosavadní vysílací doba se může snížit z pěti hodin na 1 a půl), ale přinese 

delší čas na zpracování materiálů. Přenosem obrazu za pomoci displejů také umožní 

                                                
199 Viz Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní 
rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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průběžnou kontrolu dodávaných materiálů na několika místech současně, což může 

umožnit operativní řízení vysílání. A protože se může přenést až do hlasatelny, může číst 

hlasatel text přímo z obrazovky, tak, jak je dává dálnopis. Jde současně o systém,  

který nese v sobě možnost využívat jej jako dokumentační zařízení. ČTK předpokládá 

zavedení do redakcí v roce 1980, Rudé právo, televize a Práce už mají svá koncová 

zařízení, to je dálnopisy a displeje objednány,“ informoval na programové konferenci 

v roce 1978 šéfredaktor Hlavní redakce politického zpravodajství a publicistiky Alois 

Šrubař. „Nepochybuji o tom, že naše technika nezůstane pozadu, i když věc má háček: 

vysoké devizové náklady,“ dodal.201 Pravděpodobně z uvedených důvodů trvalo 

zavedení novinky dlouho, přestože první počítač ve zpravodajské směně se na sklonku 

komunismu v roce 1989 přece jen objevil. „Bylo to v místnosti mezi směnou a šéfovou, 

kde seděla sekretářka. Chodila do něj Četka a v tehdejším dosovském programu 

WordPerfect jsme mohli psát zprávy a na tiskárně je vytisknout. Bylo to ale dobrovolné, 

nebyl na to žádný tlak,“ říká tehdejší zahraniční redaktor a později šéfredaktor 

Radiožurnálu Alexandr Pícha.202 

 Zprávy byly nadále v naprosté většině čtené a vycházely především z agentur 

ČTK a TASS. „Faktem ovšem je, že dnes všechny socialistické rozhlasy mají k dispozici 

přinejmenším jednu, ale i více západních tiskových agentur,“ hájil opětovné rozrůznění 

informačních zdrojů ředitel Ústředního vysílání politického zpravodajství a publicistiky 

Květoslav Faix na celostátní programové konferenci roku 1975.203 Agentury Reuters  

a AFP se pak do Československého rozhlasu skutečně vrátily. „To bylo úžasné, protože 

jsme mohli svobodně číst necenzurované zpravodajství, ale používat jsme ho museli 

samozřejmě v rámci pravidel a příkazů,“ vzpomíná Lucie Weisová.204 „Byly to pouze 

podpůrné agentury, aby redaktoři věděli, o co jde. Do zpráv se to dostávalo minimálně,“ 

doplňuje Miroslav Panuška.205 „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  

                                                                                                                                          
200 In Rozhlasové noviny. Text zpravodajské relace Československého rozhlasu 3. 12. 1973. Archiv 
Českého rozhlasu. 
201 In Protokol programové konference v Gottwaldově 1978. In Rozhlasová práce. Příloha č. 1/I. Praha: 
ČsRo, 1978, s. 83. 
202 In Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
203 In Sborník z celostátní programové konference Bratislava 15.–16. 9. 1975. Praha: Výzkumné oddělení 
Českého rozhlasu, 1975, s. 68. 
204 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
205 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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o to nikdy nepokusili,“ říká Vlastimil Hankus. Se zvukovými materiály pracovaly 

především odborné redakce a produkční, přes noc stříhali v případě potřeby redaktoři 

směny. „Když se pásek zamotal, hodil se z okna a znova namotával,“ popisuje Vlastimil 

Hankus.206 

 Pro členy zpravodajské směny stále platil systém, ve kterém se v pětitýdenním 

rytmu střídalo pět part. Toto pravidlo ovšem mělo i své výjimky. Například už  

při prvním výročí srpnové invaze byla z Československého rozhlasu „většina 

zaměstnanců poslána na nucenou dovolenou a vysílání zajišťovala pouze malá skupinka 

spolehlivých“.207 Podobný model se uplatňoval ve směně také v době dalších 

exponovaných událostí, různých výročí nebo sjezdů 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,“ říká Miroslav 

Skoupý.208  

 Mimo výše popsané případy se party příliš neobměňovaly, z krátkodobého 

hlediska jen v případě nemocí a dovolených, z hlediska dlouhodobého při příchodu 

nových pracovníků namísto těch, kteří buď povýšili do odborných redakcí,  

nebo z rozhlasu odešli. „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. Proto byly party 

stálé,“ objasňuje Miroslav Panuška.209 „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,“ dodává Miroslav Skoupý.210 

                                                
206 In Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
207 In JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s, s. 37. 
208 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
209 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
210 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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 Vybraní redaktoři zpravodajské směny se také poprvé dostali před mikrofon, 

v rámci oživení odpoledního bloku četli relaci ve 14 hodin. „V každé partě musel být 

aspoň jeden člověk, který chodil na mikrofon. Nikdo to ale nechtěl dělat, protože to 

byly nervy,“ vysvětluje tehdejší redaktor Milan Kopp.211 

 Obrázek č. 25: Rozpis part ve zpravodajské směně, pravděpodobně z konce roku 1989212 
 

Se vznikem Ústředního vysílání politického zpravodajství a publicistiky 

(ÚVPZP), jež měla zabezpečit jednotnou politickou linii,213 získává zpravodajská směna 

oficiální název „redakce posledních zpráv“. „To byl rusismus, normálně se pořád 

slangově používalo ‚směna‘,“ vzpomíná Milan Kopp.214 Význam spojení „poslední 

zprávy“ si ale mnozí členové nevykládali tak, jak bylo pravděpodobně myšleno, tedy 

„aktuální zprávy“. „Název byl předmětem hodně vtipů ve smyslu, že už žádné další 

                                                
211 In Osobní rozhovor autora s Milanem Koppem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
212 Rozpis part ve zpravodajské směně. Archiv Miroslava Skoupého. 
213 ÚRPZP vznikla k 1. 1. 1972. Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 
Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 368. 
214 In Osobní rozhovor autora s Milanem Koppem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
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zprávy nebudou. Bylo to v nadsázce na režim, že už to jsou konečně poslední zprávy,“ 

objasňuje Lucie Weissová.215 

4.2 Přijímání nových pracovníků a jejich zaučování 

Stejně jako po únoru 1948 musela i po srpnu 1968 (zvlášť po tzv. prověrkách na začátku 

70. let, kterým se podrobněji věnuje následující podkapitola) opustit z politických 

důvodů Československý rozhlas řada zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců,  

které bylo zapotřebí nahradit. Důležitější roli než předpoklady odborné hrály u uchazečů 

předpoklady kádrové. Rozhlasové vedení si dalo za cíl obsadit místa v politických 

redakcích alespoň ze dvou třetin komunisty a usilovalo také o (ze svého pohledu) 

správnou výchovu nových zaměstnanců. V dubnu 1970 založilo Středisko pro výchovu 

kádrů Československého rozhlasu v Liberci (prvních pět desetidenních kurzů  

pro celkem 59 začínajících redaktorů tam proběhlo na jaře příštího roku), iniciovalo 

řadu povinných politických i odborných školení a podněcovalo pracovníky ke studiu  

na Vysoké škole politické nebo Večerní univerzitě marxismu-leninismu.216 

 Zpravodajská směna nebyla v tak kritické personální situaci jako redakce domácí 

a především zahraniční, která musela být vybudována v podstatě od nuly. Směnu takový 

počet zaměstnanců neopustil, naopak do ní bylo vráceno několik redaktorů, jejichž hlas 

už vedení nechtělo pustit do éteru, ale zároveň se jich kvůli jejich odbornosti nemínilo 

zbavit. „Bez jejich erudice by směna zhynula na nekvalitě,“ říká Miroslav Panuška 

k tzv. osmašedesátníkům, se kterými se ve zpravodajské směně potkával ještě v 70.  

a 80. letech.217 

 Kromě několika školení, kterými noví redaktoři zvlášť v 70. letech museli projít, 

se etabloval poměrně zdlouhavý systém zaučování a kariérního postupu. Každý začínal 

jako elév, postupně se z něj stal redaktor a až později samostatný redaktor. „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 ‚důležité‘ psali zkušenější redaktoři,“ vybavuje si Miroslav Panuška, který 

nastoupil do zpravodajské směny v roce 1977.218 Podobnou zkušenost má i Miroslav 

Skoupý z poloviny 80. let: „Tehdy to nebylo tak jako dneska, že jsou lidi často hozeni 

                                                
215 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
216 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 356; Viz JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. 
Normalizace v Československém rozhlase. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s, s. 53. 
217 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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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.“219 „Každý nováček měl nedůvěru, kasta lidí, co tu byla, 

mu dávala najevo, že nemůže být ještě dobrý,“ vzpomíná také Alexandr Pícha.220  

Do procesu výchovy nových redaktorů se zapojovaly rovněž některé písařky. „Byly to 

profesionálky, které rovnou řekly, že se v textu ztrácejí. Mladého člověka už rovnou 

navigovaly. Pak jste to přinesl do redakce patronovi, staršímu kolegovi, ten si pročetl 

zprávu a hned říkal: ‚Blbost, blbost, blbost.‘ Získávali jsme základy řemesla,“ přibližuje 

zaučování ve zpravodajské směně v závěru 80. let Milan Kopp.221  

 

4.3 Zpravodajská směna a režim 

Média byla v očích sovětských představitelů jedním z hlavních viníků liberalizace  

a demokratizace v Československu v roce 1968. Dokazuje to i tzv. Moskevský protokol 

z jednání předních reprezentantů obou zemí ve dnech 23. až 26. srpna 1968, jehož body 

formulovala sovětská strana v čele s Leonidem Brežněvem.222 „Představitelé KSČ 

vyjádřili nutnost rychlého provedení řady opatření směřujících k upevnění vlády 

pracujících a pozic socialismu. V souvislosti s tím byl zvláště zdůrazněn význam 

takových přednostních opatření, jako je ovládání sdělovacích prostředků s tím, aby plně 

sloužily věci socialismu. Přerušit v tisku, rozhlase a televizi antisocialistická vystoupení, 

přerušit činnost různých skupin a organizací stojících na antisocialistických pozicích,“ 

stojí v bodě 4, v němž se československé stranické a státní orgány zároveň zavazují 

„upravit situaci v tisku, rozhlase a televizi pomocí nových zákonů a opatření.“223 

  

4.3.1 Cenzura 

Československé stranické a státní orgány začaly upravovat situaci v tisku, rozhlase  

a televizi pomocí nových zákonů a opatření velmi rychle. Vláda jmenovala Odona 

                                                                                                                                          
218 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
219 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
220 In Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
221 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
222 Viz <AMA>. Moskevský protokol korunoval okupaci Československa, naděje byly pohřbeny. In: 
Ceskatelevize.cz [online]. 26. 8. 2013 [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/239506-moskevsky-protokol-korunoval-okupaci-
ceskoslovenska-nadeje-byly-pohrbeny/ 
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Závodského svým zmocněncem pro rozhlas a už 30. srpna 1968 ustavila cenzurní orgán, 

vznikl Úřad pro tisk a informace (ÚTI).224 „Jeho úkolem bylo jednotně usměrňovat  

a kontrolovat činnost tisku, rozhlasu, televize a ČTK a zároveň pracovat jako 

informační a konzultační středisko předsednictva vlády pro styk s redakcemi.“225 Tento 

trend potvrdil 13. září 1968 nový zákon č. 127/1968 Sb., o některých přechodných 

opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků, který 

posvětil předběžnou cenzuru, jen před 79 dny zrušenou. „Příslušný úřad pro tisk  

a informace má právo přímo nebo prostřednictvím zmocněnců ustanovených vedoucím 

příslušného úřadu na společný návrh vydavatele a šéfredaktora (dále jen zmocněnec) 

zajišťovat, aby v periodickém tisku (jiném hromadném informačním prostředku) nebyly 

zveřejňovány informace, které obsahují skutečnosti, jež jsou v rozporu s důležitými 

zájmy vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Obsahuje-li informace takovou skutečnost, 

je příslušný úřad pro tisk a informace nebo zmocněnec oprávněn pozastavit její 

zveřejnění nebo jiné rozšiřování.“226 Příslušným úřadem se rozumí kromě ÚTI také 

SÚTI, tedy Slovenský úřad pro tisk a informace (Slovenský úrad pre tlač a informácie), 

který tímto zákonem též vznikl. Po federalizaci Československa v lednu 1969 se Úřad 

pro tisk a informace přejmenovává na Český úřad pro tisk a informace (ČÚTI), zároveň 

byl zřízen zastřešující a záhy nefunkční Federální výbor pro tisk a informace (FVTI).227 

ÚTI/ĆÚTI svou činnost vykonával vydáváním závazných pokynů. „Pokyn č. 1 ÚTI  

ze září 1968 obsahoval 6 bodů, v nichž nařizoval nepublikovat nic, co by mohlo vyznít 

jako kritika SSSR, PLR, NDR, BLR, MLR,228 a žádné výpady proti Národní frontě  

a KSČ, nevysílat informace napadající vojska zemí Varšavské smlouvy a vzývající 

                                                                                                                                          
223 In Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR. Moskva, 1968. Dostupný z: 
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=40051 
224 Viz KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; zřízení Úřadu pro tisk a informace jako 
služba Moskevskému protokolu. In: MAGÁL, S. - MISTRÍK, M. - SOLÍK, M., ed. Masmediálna 
komunikácia a realita II : mediálne kompetencie : médiá a politika : mediálna fikcia. 1. vyd. Trnava: 
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009, s. 203–219. ISBN 978-80-8105-125-8, s. 208–209. 
225 In JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s, s. 19. 
226 In Československá socialistická republika. Zákon č. 127/1968 ze dne 13. září 1968, o některých 
přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků. In Sbírka 
zákonů Československé socialistické republiky. 1968, částka 36.  
Dostupné z: http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb36-68.pdf 
227 Od roku 1970 nebyl FVTI vůbec svolán. Viz KONČELÍK, Jakub. Mediální politika a srpen 1968; 
zřízení Úřadu pro tisk a informace jako služba Moskevskému protokolu. In: MAGÁL, S. - MISTRÍK, M. 
- SOLÍK, M., ed. Masmediálna komunikácia a realita II : mediálne kompetencie : médiá a politika : 
mediálna fikcia. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009, s. 203–219. ISBN 978-
80-8105-125-8, s. 216–217. 
228 Svazu sovětských socialistických republik, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, 
Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky – pozn. autora. 
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k akcím proti nim, dále nepoužívat termíny okupace a okupant, nepropagovat neutralitu 

a akce Rady bezpečnosti, vysílat pouze ověřené zprávy o osobách a o situaci 

v zásobování, důsledně respektovat státní a hospodářské tajemství. Pokyn č. 2 

embargoval zveřejňování informací o škodách způsobených pobytem vojsk a údaje  

o zabitých či zraněných. V obdobných intencích se pohybovaly i ostatní pokyny. 

Zakazovaly zveřejňování rezolucí, výzev ke stávkám a protestním akcím, informací  

o protagonistech roku 1968, dokonce i výsledků Bratislavské lyry a ankety Zlatý 

slavík.“229  

Zatímco před srpnem 1968 byly Hlavní správa tiskového dohledu a Ústřední 

publikační správa orgány cenzury předběžné, Český úřad pro tisk a informace se 

soustředil (s výjimkou např. výročí intervence) především na monitoring a cenzuru 

následnou,230 která se ukázala být výhodnějším nástrojem. Zatímco dříve byl za průnik 

závadné informace na veřejnost zodpovědný (a případně trestaný) chybující cenzor, 

nyní redaktor nebo šéfredaktor,231 v případě zpravodajské směny v Československém 

rozhlase i mezičlánky, tedy směnař a vedoucí směny. Zákonitou reakcí byla u většiny 

redaktorů silná autocenzura, podpořená filtrací dodávaných materiálů. „Autocenzura 

fungovala, ale ani jí nebylo moc třeba, protože zpravodajství vycházelo z jediného 

státního zdroje, ČTK, případně od kolegy reportéra, který už byl autocenzurovaný 

samotným autorem,“ popisuje Miroslav Panuška.232 „Samozřejmě jsme si dávali pozor, 

protože jsme věděli, že když striktně nedodržíme pravidla, bude nějaký malér,“ říká 

Lucie Weissová.233 

Případné „maléry“ zachytávali přesně dle logiky editoriálního i cenzurního 

řetězce směnaři. „Moje vůbec 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,“ uvádí příklad Milan Kopp.234 „Když se zpráva zdála směnaři 

málo kovaná, tak ji nechal přepsat. Když jsme si neporozuměli, tak to šel směnař napsat 

                                                
229 In JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s, s. 20. 
230 Podle Evy Ješutové a Jaroslavy Novákové ovšem v Československém rozhlase působila na základě 
Statutu odpovědných redaktorů z března 1969 také konzultační služba ÚTI, jíž musely být předkládány 
k náhledu texty některých zpravodajských relací. Od června 1970 však již byly relace konzultovány jen 
na základě uvážení redakcí. Viz JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v 
Československém rozhlase. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s, s. 31–32, 53. 
231 In KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 194, 209. 
232 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
233 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
234 In Osobní rozhovor autora s Milanem Koppem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
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sám. Nedělal jsem dramatické problémy, nepočínal jsem si nijak hrdinsky, ale něco 

přese mě neprošlo. Směnaři s námi rádi spolupracovali, protože na nás byl spoleh  

a věděli jsme, o čem píšeme, takže když viděli, že nám něco opravdu nevonělo, tak se 

zvedli a šli si ty zprávy napsat sami. V noci se ale běžně stávalo, že třeba v jednu ráno 

odešli a nechali nás tu do šesti samotné se složenými relacemi. Kdyby přišlo něco 

nového, velká bomba, tak jsme to měli vyměnit a případně zavolat domů, kdyby se něco 

dělo. Občas si tam člověk něco dal. A ověřil jsem si, že se zprávy musely monitorovat, 

protože jsem dvakrát dostal ‚sprdung‘ a jednou hodně velký, když jsem zařadil zprávu  

o protestech maďarských studentů. Narukovali na mě společně šéfredaktor, vedoucí 

směny i směnař a přišel jsem o odměny,“ vzpomíná Alexandr Pícha.235 

V prosinci 1980 byl zákonem 180/1980 Sb. ustaven Federální úřad pro tisk  

a informace (FÚTI), který podléhal federální vládě a stranicky ho řídil ÚV KSČ. 

Převzal některé kompetence ČÚTI a SÚTI, tedy i kontroloval rozhlasové vysílání  

a na pravidelných týdenních poradách předávali jeho zástupci pokyny, o čem se 

v daném období musí, může (a v jaké míře), nebo naopak nesmí informovat.236 

„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,“ vybavuje si Miroslav Skoupý.237 

Dalším cenzurním mechanismem byli programoví inspektoři, kteří měli ve svém 

stole v režii vysílacího studia už od 50. let namontováno cenzurní relé.238 „Inspektor má 

právo a povinnost zasáhnout operativně všude tam, kde by hrozilo nebezpečí, že bude 

porušena politická linie nebo umělecká úroveň vysílání.“239 

 

4.3.2 Prověrky a členství v KSČ 

Za normalizace se do jisté míry opakoval scénář z doby po komunistickém převratu  

v únoru 1948. Zbavování se nepohodlných zaměstnanců ale tentokrát postupovalo 

v Československém rozhlase v několika vlnách. Ještě před zahájením tzv. prověrek bylo 

propuštěno 341 pracovníků, následovaly prověrky (a s tím související výměna 

                                                
235 In Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
236 Viz KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8, s. 209–210. 
237 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
238 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s, s. 24. 
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legitimací) členů KSČ, poté nestraníků a členů jiných politických stran. Počet lidí,  

kteří museli dohromady v rámci normalizačních kroků z rozhlasu odejít, odhadují 

spoluautoři publikace Od mikrofonu k posluchačům Zdeněk Bouček a Jiří Hubička  

na 859, tedy přibližně čtvrtinu ze stavu před zahájením čistek.240 

 Prověrky stranické začaly v Československém rozhlase pod vedením tzv. řídící 

komise pro výměnu členských legitimací po 7. dubnu 1970. Na konci následujícího 

roku zůstalo v komunistické straně 355 z původních 884 zaměstnanců, 325 jich bylo  

na základě menšího „provinění“ vyškrtnuto a 204 za aktivní podporu tzv. pravicového 

oportunismu vyloučeno. Pro velkou většinu z této poslední kategorie znamenal verdikt 

prověrkové komise předzvěst odchodu z rozhlasu. K 31. lednu 1973 v něm zůstalo jen 

29 vyloučených členů KSČ. Vyškrtnutí i vyloučení, kteří se udrželi v zaměstnaneckém 

poměru, měli obvykle tzv. záruku od prověřených straníků, kteří za ně zodpovídali.241 

Od 1. října 1970 pak proces pokračoval prověřováním nestraníků a členů 

nekomunistických stran. V jednotlivých komisích zasedali zástupci KSČ, ROH  

a vedoucí (nebo jejich zástupci) útvarů, do kterých zaměstnanci patřili. „Všichni 

pracovníci byli požádáni, aby na základě kritérií zpracovaných řídící komisí napsali 

dodatek ke svému životopisu, v němž by zhodnotili a osvětlili svou činnost a postoje  

v letech 1968–1969, dále vyjádřili názory na současnou politiku strany a náměty  

ke zlepšení činnosti jak vlastního pracoviště, tak celkové situace vůbec.“242        

Podobně jako v případě prověrek stranických, tak také u těchto nestranických 

došly komise k závěru ohledně budoucnosti zaměstnanců. Ti buď mohli zůstat ve své 

funkci na současném pracovišti, mohli být přeřazeni na jiné pracoviště, mohl jim být 

pozastavený kariérní postup, mohli být přeloženi na méně významné místo, nebo jim 

mohl být rozvázán pracovní poměr.243  
 

                                                                                                                                          
239 In VOKÁL, Stanislav. Programový inspektor a režie vysílání: učební text. Praha: Odbor výchovy 
kádrů Československého rozhlasu, 1976. 
240 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 355. 
241 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 354; Eva Ješutová a Jaroslava Nováková uvádějí 735 
původních členů KSČ, 152 vyloučených a 347 vyškrtnutých. Viz JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava 
NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 
1998, 141 s, s. 46–47. 
242 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 355. 
243 Viz JEŠUTOVÁ, Eva a Jaroslava NOVÁKOVÁ. Normalizace v Československém rozhlase. Praha: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, 141 s, s. 49. 
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Obrázek č. 26: Posudek, který na Vlastimila Hankuse napsal jeden z kolegů244 
 

„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. Kdybych do strany vlezl, tak mě vyrazili. ‚Teď mě chcete vyrazit, když jsem  

do ní nevlezl?‘ ptal jsem se. Že se to bude řešit, říkali,“ vzpomíná Vlastimil Hankus, 

který v době prověrky už místo zpravodajství připravoval ranní vysílání a mohl zde 

zůstat. Po několika letech se do zpravodajské směny vrátil.245 Určit, nakolik se prověrky 

dotkly přímo zpravodajské směny, není na základě dostupných dokumentů možné. 

                                                
244 KUDLÁČEK, Oto. Posudek na Vlastimila Hankuse. Praha, 1970. Archiv Vlastimila Hankuse. 
245 In Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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V úvodu 70. let se tedy KSČ mnoha svých členů zbavila, v roce 1974 si ale 

vedení Československého rozhlasu zároveň stanovilo, že funkce redaktorů, 

programových a tvůrčích pracovníků by měly být obsazeny komunisty minimálně 

z poloviny, v politických redakcích pak dokonce z dvou třetin. Vedoucí pozice náležely 

jedině straníkům.246 Proto se snažila KSČ přimět ke členství i redaktory zpravodajské 

směny. „Ten tlak byl velký. Vstoupil jsem, protože mi bylo lehce naznačeno, že pokud 

v KSČ nebudu, nedovolí mi dodělat Fakultu žurnalistiky, kterou jsem při práci 

studoval,“ popisuje Miroslav Panuška, pracovník zpravodajské směny od roku 1977.247 

Postupem let se nátlak mírnil, ale stále existoval. „Mně třeba říkali, že když vstoupím 

do strany, tak mi dá rozhlas byt. Takže jsem byt neměl,“ říká Jan Pokorný, který se stal 

redaktorem směny v roce 1984.248 „Určitý tlak samozřejmě byl, ale já jsem nebyla úplně 

hodnověrná osoba, protože rodiče byli ze strany vyhozeni. Nicméně si pamatuju,  

že někdy na jaře 1989 měli stranickou schůzi, po které mi šéf buňky říkal: ‚Tak jsme tě 

naplánovali na rok 92 do strany.‘ ‚To nemám obavy, to už ta partaj nebude existovat,‘ 

odpověděla jsem mu,“ vzpomíná Lucie Weissová.249 Nabídku ke vstupu do KSČ  

ale nedostali všichni redaktoři zpravodajské směny. „Mně se to nestalo, jen za mnou 

přišli a varovali mě, že jsem byl málo angažovaný. Byl jsem pouze v ROH a mysleli si, 

že jsem ještě v SSM. To jsem nebyl. Tak abych byl víc angažovaný, tak jsem ještě 

vstoupil do Československé technicko-vědecké společnosti,“ vypráví Milan Kopp,  

který byl ve směně zaměstnaný od dubna 1987.250 

 Kromě komunistické strany se o některé pracovníky zpravodajské směny 

zajímala rovněž Státní bezpečnost a pár z nich ke spolupráci získala.251 „Někteří se tím 

ani netajili, u dalších jsme se to dovtípili,“ říká Miroslav Skoupý.252 „Já to o nikom 

nevěděl, ale u většiny raději předpokládal. O politice jsem se v práci bavil asi tak 

maximálně se třemi lidmi, kterým jsem věřil,“ vybavuje si Miroslav Panuška. „Za mnou 

v 80. letech s přemlouváním ke spolupráci také byli. Přišli ke mně domů. S poukazem 

na svou nedisciplinovanost jsem se z toho naštěstí vyvlíknul,“ dodává.253 „Na mě to 

                                                
246 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 356. 
247 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
248 In Osobní rozhovor autora s Janem Pokorným, 4. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
249 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora 
250 In Osobní rozhovor autora s Milanem Koppem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
251 Jména některých spolupracovníků StB, kteří pracovali ve zpravodajské směně, se autor práce od 
pamětníků dozvěděl, pravdivost tvrzení ověřil v Cibulkových seznamech, ale nepovažuje za vhodné je 
v této práci publikovat. 
252 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
253 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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zkusili poprvé ve škole a podruhé tady, kolem roku 1980. Přesně věděli, kdy a jak 

sloužím. Byl jsem pak tři čtvrtě roku bez odměn. Ale myslím, že to mohlo být horší,“ 

vzpomíná Vlastimil Hankus.254 Po publikování Cibulkových seznamů byli někteří 

rozhlasoví zaměstnanci hodně překvapeni. „Přišel jsem do směny v osmnácti, byli tu 

fajn chytří lidé, nepřipouštěl jsem si, že tihle fajn chytří lidé by mohli být takové svině. 

Bylo to velké vystřízlivění. Když jsem studoval Fakultu žurnalistiky, tak jsme  

po zimním semestru vždycky jezdili na zámek Roztěž na týdenní soustředění. Můj 

kamarád tam po konzumaci alkoholu spal v parku. 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,“ uvádí jeden z příkladů Miroslav Panuška.255 

 

4.3.2 Listopad 1989 

V začátcích se většina pracovníků zpravodajské směny stavěla k sametové revoluci 

rezervovaně, opatrně, s rozpaky. „Zprávy proškrtané, na poslední chvíli ještě krácené  

a upravované, nesou stopy nejen strachu a opatrnosti, ale i sebejisté arogance, že dojde 

(tak jako tolikrát v uplynulých 40 letech) ke kádrovým změnám pod vedením 

komunistické strany.“256  

 Do aktivit Občanského fóra Československého rozhlasu, které se poprvé sešlo 

23. listopadu, se ze zpravodajské směny zapojili pouzí dva lidé, konkrétně dvě ženy, 

domácí redaktorka Lucie Weissová a slovenská redaktorka Soňa Fenyvesiová. „Mě ten 

režim prostě štval a bylo pro mě prostě úžasné, že padá. Chtěla jsem se na tom podílet  

a Soňa na tom byla asi podobně. Ostatní lidi teda měli dost obavy, možná byli starší, 

rozumnější… Někteří byli členy komunistické strany, byli s tím víc spjatí, a tak prostě 

nevěděli, co s nimi bude. První týden totiž nebylo úplně jasné, jestli to postoupí dál, 

jestli se něco stane, nebo jestli všichni dostanou na frak a padáka,“ objasňuje Lucie 

Weissová, která se zúčastnila také ustavující schůze Občanského fóra i následné 

„návštěvy“ u generálního ředitele Karla Kvapila. „Na tom shromáždění jsme dali 

dohromady takové komando, které se vydalo strhnout generálního ředitele. Byl v něm 

                                                
254 In Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
255 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
256 In VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie českého rozhlasu: (příspěvek k 70. výročí). Praha: 
Studijní a výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1993, 144 s, s. 111. Způsobu, jakým Československý 
rozhlas o sametové revoluci informoval, se věnuje úvod této kapitoly. 
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Karel Weinlich, Viktorín Šulc, Jan Rosák, já a ještě pár dalších. 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 protože jsme nevěděli, co nás čeká, jestli tady někde 

nejsou lidové milice, tak jsme měli taktiku, že když se do deseti minut nevrátíme, 

posílají další komando. Vlezli jsme ke generálnímu řediteli, on tam ještě s někým seděl 

a pak se s námi začal bavit, jak si představujeme další vysílání a tak. Vzpomínám si,  

že říkal, že bude rádio řídit dál, protože nechce, aby na fasádě přibyly po šedesátém 

osmém další střely z tanků. Pak nám povolil vysílání Občanského fóra, ale prosil nás, 

abychom mu aspoň první dny do rozhlasu netahali Václava Havla,“ vypráví Lucie 

Weissová.257 

 Ostatní lidé ze zpravodajské směny byli opatrnější, ale svou podporu 

demokratizačnímu hnutí někteří z nich dávali najevo také. Například když několik tisíc 

demonstrantů začalo 21. listopadu před budovou rozhlasu na Vinohradské ulici 

skandovat hesla jako „Chceme slyšet pravdu!“ nebo „Máte naši podporu!“258 „Jedna 

kolegyně se vyklonila z okna a cosi pozitivního zakřičela vůči demonstrujícímu davu,“ 

vzpomíná Miroslav Skoupý.259 „Já si vybavuju, že když jsme s ní vylezli do oken, tak se 

na nás vrhlo pár lidí a tahalo nás za košile dovnitř, ať neblázníme,“ dodává Alexandr 

Pícha.260 „Abych ze sebe nedělala hrdinku, tak postupně někteří začali nosit trikoloru, 

aby ukázali, že taky patří k tomu hnutí. A pak mě překvapilo, že když dávali v televizi 

přenos z Václaváku, kde Dubček vylezl na balkon a udělal to známé gesto, jak objímá 

lidi, tak směna začala řvát nadšením,“ říká Lucie Weissová.261 

 

4.4 Atmosféra ve zpravodajské směně 

Praxe s předčasnými odchody domů z nočních služeb, vypěstovaná v předchozím 

období, pokračovala i v 70. a 80. letech a v mnohém se ještě vyvinula. Mnozí sice 

v rozhlase zůstávali, ale ne všechen čas využívali k práci. „Nejmladší mazal do nejbližší 

hospody se džbánem nebo pro flašky. Co bychom tam dělali celou dobu…,“ říká 

Vlastimil Hankus.262 „Navzdory té době a podezření, které vůči sobě jednotliví lidé 

                                                
257 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
258 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 405. 
259 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
260 In Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
261 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
262 In Osobní rozhovor autora s Vlastimilem Hankusem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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měli, bylo prostředí přátelské. Bylo tam 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,“ popisuje Miroslav 

Panuška.263 Ve zpravodajské směně se rovněž běžně (a naprosto legálně) kouřilo. 

„Všude byly normálně popelníky. Bylo to trochu jako v hospodě,“ vzpomíná Miroslav 

Skoupý.264 

 Nejen při nočních službách se v místnostech zpravodajské směny udržovala 

relativně dobrá nálada. Někteří redaktoři nebo směnaři se ji snažili přiživit také 

úmyslnými „pastmi“. Z jedné takové byl průšvih, o němž se v rozhlase dodnes mluví. 

„V sobotu odpoledne nebylo moc co dělat a jeden směnař, který často vymýšlel různé 

fórky, tak přišel s tím, že místo titulku ‚Ze zahraničí‘ napíšeme ‚Z vůdcova hlavního 

stanu‘, jak se to hlásilo za Hitlera, a takhle to dáme hlasatelce, aby si toho nevšimla. 

Snažila jsem se mu to rozmluvit, marně. Když přišla, tak 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. Nebyly žádné peoplemetry, ale tohle byl docela 

test poslechovosti, protože nám asi dvě hodiny drnčely všechny telefony a člověk se furt 

omlouval, že to byl interní vtip, který se neměl dostat na veřejnost. Ten směnař byl  

na koberečku u generálního ředitele, létaly pokuty, ale nikoho nevyhodili,“ vypráví 

Lucie Weissová.265 

 Kolektiv utužovala zpravodajská směna také na pracovních výjezdech hrazených 

rozhlasem i na brigádách. „Každá redakce si vedla kroniku Brigády socialistické práce. 

My měli družbu s národním podnikem Permon Roztoky u Křivoklátu, kam jsme jezdili 

třeba jednou za půl roku na besedy a brigády,“ říká Jan Pokorný.266 

 

4.5 Shrnutí 

Československý rozhlas a jeho zpravodajství v tomto období v mnohém navázaly na 50. 

léta. Stejně jako po únoru 1948 i po srpnu 1968 museli odejít „nespolehliví“ 

zaměstnanci, stejně jako tehdy i tentokrát byly zprávy poplatné režimu, zvlášť 

v důležitých momentech. Ve vysílání byla jednoznačně odsouzena Charta 77, aniž by 

                                                
263 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
264 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
265 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
266 In Osobní rozhovor autora s Janem Pokorným, 4. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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rozhlas posluchače s jejím zněním seznámil, o událostech v listopadu 1989 také 

informoval dlouho zkresleně. Do velké míry se na tom podílel systém, který se podařilo 

komunistické straně a vedení rozhlasu zavést. Až na pár výjimek sice nefungovala 

cenzura předběžná jako dříve, omezenost informačních zdrojů společně s obavou  

ze ztráty zaměstnání plynoucí z cenzury následné se ovšem ukázala jako ještě možná 

vhodnější nástroj k ovládnutí výstupů mediální organizace. 

 Na způsobu práce ve zpravodajské směně se nic příliš nezměnilo, pouze odpadla 

kontrola ze strany Hlavní správy tiskového dohledu, respektive Ústřední publikační 

správy. Redaktor nadále vycházel především ze servisu agentury ČTK, případně 

informací ústředních, krajských či zahraničních reportérů a své zprávy (v drtivé většině 

čtené) odevzdával ke schválení a zařazení do relace směnaři. Jako předzvěst následného 

technologického pokroku se v roce 1989 objevil ve směně první počítač. Největším 

zásahem do zavedeného koloritu práce tak byl vznik zpravodajského okruhu Hvězda 

v roce 1970, který záhy vysílal podle daných pravidel česky i slovensky. Proto  

do zpravodajské směny přibyl slovenský redaktor, vzhledem k většímu objemu práce  

a potřebě zaučovat nováčky byli obvykle ve směně dva domácí a dva zahraniční 

redaktoři. 

 Jako v celé společnosti i ve zpravodajské směně byli lidé odvážní, kteří stáli  

u vzniku Občanského fóra Československého rozhlasu, tak také spolupracovníci Státní 

bezpečnosti. Řada zaměstnanců paradoxně hodnotí atmosféru ve směně jako veselou, 

pravděpodobně rovněž dílem častých večírků při nočních službách. 
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5. Zpravodajství a zpravodajská směna 
v Československém a Českém rozhlase 1990–2012 
Další historický milník v československých dějinách, tentokrát sametová revoluce, 

znamenal zároveň i řadu změn pro Československý rozhlas a jeho zpravodajství. Provoz 

ve zpravodajské směně se ovšem tak rychle neměnil. Její vývoj pak souvisel především 

s technickými inovacemi, přechodem do nového newsroomu v roce 2000 a modernizací 

Radiožurnálu pod vedením Barbory Tachecí v roce 2008. Právě tyto roky znamenaly 

vedle zavedení počítačů zásadní zvraty ve fungování zpravodajské směny,  

která v prvním případě ztratila své historické prostory a získala nástroje pro rychlejší 

přípravu relací, v případě druhém přišla o funkci směnaře, která měla více  

než šedesátiletou historii. 

 

5.1 Období do přechodu do newsroomu v roce 2000 

Už v prosinci 1989 přišly Rozhlasové noviny o svou dlouholetou znělku na motivy 

písně Kupředu levá, z Hvězdy se stalo zpět Československo, vysílání se liberalizovalo, 

ovšem lidé ve zpravodajské směně setrvali až na naprosté výjimky titíž. „Po revoluci 

zůstalo složení více méně jako předtím. Akorát se vystupovalo ze strany,“ vybavuje si 

Lucie Weissová.267 Situace se změnila až s přípravou a schválením tzv. lustračního 

zákona,268 který začal platit 4. října 1991. „Lidi začali odcházet sami, protože věděli,  

že by neprošli,“ říká Lucie Weissová.269 „Tehdy ještě nikdo nikoho nevyhazoval,“ 

potvrzuje Miroslav Panuška.270 Ostatně lustrační zákon se vztahuje pouze na funkce 

obsazované volbou, jmenováním nebo ustanovováním.271 Až v roce 1995 vyžadoval 

tehdejší šéfredaktor Radiožurnálu Alexandr Pícha po všech redaktorech lustrační 

osvědčení. „Ve veřejnoprávním sdělovacím prostředku nemůže pracovat žádný 

programový pracovník nebo vedoucí jakéhokoliv oddělení, který byl evidován  

                                                
267 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
268 Zákon č. 451/1991 ze dne 4. října 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 
republiky a Slovenské republiky. 
269 In Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
270 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
271 Viz Česko. Zákon č. 451/1991 ze dne 4. října 1991, kterým se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, 
České republiky a Slovenské republiky. In Sbírka zákonů České republiky. 1991, částka 86. 
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v kategoriích vědomé spolupráce s StB,“ uvedl tehdy.272 „Lidé, kteří odešli na lustrace, 

byli leckdy většími profíky než ti, kteří tu zůstali. Morálka a technická úroveň je něco 

jiného. Žurnalistika zaostávala,“ uznává dnes Alexandr Pícha zpětně.273  

Další exodus redaktorů zpravodajské směny souvisí s přechodem z rozhlasu 

Československého do Českého274 a vznikem soukromých rádií.275 „Ve federálním 

rozhlase jsme byli tak dvakrát tolik placení než v Českém rozhlase. Mezi lidmi 

v Českém a Československém rozhlase byla velká animozita, umocněná tím, že my, 

kteří jsme ve federálním rozhlase zůstali až do zániku, jsme dostali pět platů 

odstupného. Tehdejší vedení Českého rozhlasu, které převzalo stanici Československo, 

nově Radiožurnál, se na lidi z federálního rozhlasu dívalo jako na nepřítele, kterého je 

potřeba ‚seknout‘. Všem dali jen půlroční smlouvy a to byla fatální chyba. V tom 

půlroce totiž začaly vznikat stanice jako Alfa nebo Frekvence 1 a lidé odsud houfně 

odešli, protože jim končily smlouvy a platy tu neměli bůhvíjaké. Když jsem se vrátil 

v září 93 a nastoupil jako šéfredaktor, tak tu sice zaměstnanci byli, ale většinou čerství 

absolventi žurnalistiky nebo takoví, kteří tam ještě chodili. Nebo novináři,  

které soukromá rádia nevzala. Hodně špatné to bylo. Dokonce jsem si musel na dvě noci 

jít sednout jako směnař do směny. Tady nebyl ani jeden člověk, který by tam mohl jít,“ 

vzpomíná Alexandr Pícha.276 Jeho slova potvrzuje i Jitka Malá, jedna z tehdejších 

nováčků: „Spousta redaktorů z rádia najednou odešla. 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.“277 Později se kolektiv zpravodajské směny ustaloval, 

s tradičním „průtokem“ nadějných redaktorů do odborných redakcí, případně do jiných 

médií. Zároveň se institucionalizoval výběr uchazečů do zpravodajské směny. „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,“ říká poslední vedoucí zpravodajské směny před zánikem této funkce v roce 

                                                
272 In Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 9. 2. 1995. Zaps. Helena Steinerová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
273 In Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
274 Český rozhlas jako veřejnoprávní instituce vznikl 1. ledna 1992, státní Československý rozhlas zanikl 
s rozdělením Československa 31. 12. 1992. Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi 
desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 423–4. 
275 Viz Osobní rozhovor autora s Lucií Weissovou, 31. 3. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní 
rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní rozhovor autora 
s Milanem Koppem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
276 In Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
277 In Osobní rozhovor autora s Jitkou Malou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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2001 Zuzana Bančanská. Byť byl v té době dobrý hlasový projev výhodou, pro práci  

ve zpravodajské směně nebyl nutností.278 

Zpravodajská směna sídlila až do listopadu 2000 stále na stejném místě  

ve druhém patře budovy na Vinohradské. Postupně se však vyprazdňuje. V novém 

režimu už není místo pro specialistku na agenturu TASS, se zánikem federálního 

rozhlasu a nahrazením stanice Československo Radiožurnálem odchází slovenský 

redaktor a jeden ze směnařů, redukuje se také počet domácích a zahraničních redaktorů. 

V každé partě, které se zpočátku střídaly dle Zázvorkova pětitýdenního cyklu,  

tedy zůstal jeden směnař a dva redaktoři, již oba zpracovávali jak domácí,  

tak zahraniční agendu. K ruce měli také produkční, která nahrávala a stříhala 

telefonáty.279 Od poloviny 90. let se se snižováním počtu zaměstnanců začínal desetiletí 

zažitý systém drolit, hledal se nový, efektivnější. V roce 1995 se z part staly pouze 

dvojice ve složení směnař–redaktor, které nadále rotovaly v pětitýdenním režimu 

dvanáctihodinových denních a nočních služeb a přes den se k nim přidával jeden 

redaktor navíc, o necelý rok později se vše vrátilo téměř do původního stavu.280 V únoru 

1999 pak na základě studie firmy PricewaterhouseCoopers přešli redaktoři 

z dvanáctihodinových služeb na osmihodinové. „Uvědomuju si nechuť ke změně, 

zejména zkrácení doby volna mezi službami, ale je to nezbytné. Nikdo by nedokázal 12 

hodin psát na velkém barevném monitoru a zachovat si přitom maximální pozornost  

a kreativitu. Takhle nebudou redaktoři tolik unaveni. Navíc je osmihodinový systém 

běžný po celém světě. Zároveň skončí minitýmy, ve kterých se lidé sice podle zajetého 

režimu specializují, ale potom nejsou dostatečně flexibilně použitelní pro jiný druh 

práce,“ hájil tehdy svůj krok Alexandr Pícha.281 Ve stejnou dobu se také zvýšil počet 

redaktorů ve zpravodajské směně o tzv. střihací službu domácí redakce, která měla  

za úkol přípravu zvukových materiálů.282 Navíc se ve směně zaučovala řada elévů, kteří 

usilovali o stálé místo ve zpravodajské směně nebo některé z odborných redakcí. „Byla 

                                                
278 Viz Osobní rozhovor autora s Martinem Šulcem, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
279 Viz Osobní rozhovor autora s Jitkou Malou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
280 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 29. 3. 1995. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]; Viz Zápis ze schůzky zpravodajské 
směny dne 17. 1. 1996. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. 
[cit. 2014-04-14]. 
281 In Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 4. 2. 1999. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný v redakčním 
systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
282 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 3. 12. 1998. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]; Viz Zápis z porady vedení 
Radiožurnálu dne 4. 2. 1999. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný v redakčním systému Českého rozhlasu 
iNews. [cit. 2014-04-14]. 
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taková zásada, nevím, jestli se držela stoprocentně, ale víc než dneska: Kdo přišel  

do rádia, musel projít směnou, aby se naučil psát, zkracovat, základy,“ vzpomíná Jitka 

Malá.283  

Velkým tématem zpravodajství Českého rozhlasu 90. let, zvlášť jejich druhé 

poloviny, je přetváření hlasatelů na zprávaře. Hlasatelům, kteří si pro hotovou 

zpravodajskou relaci přicházeli do zpravodajské směny obvykle těsně před jejím 

vysíláním, byly vytýkány neosobní způsob prezentace zpráv, časté přeřeky vyplývající 

z nedostatečné obeznámenosti s textem, chybějící zainteresovanost a přátelskost 

projevu.284 Na přelomu let 1995 a 1996 se hlasatel přemístil do místností zpravodajské 

směny, směnař ho mohl využívat jako dalšího redaktora, navíc byl zodpovědný  

za přípravu tzv. čtvrtek (nově zavedených krátkých relací v 5:15, 5:45, 6:15 a 6:45).285 

„Do té doby měl hlasatel hodinu na to, aby si uvařil kafe, pokecal a přečetl Ženu a život. 

Když jsem se v roce 1995 vrátila z Rádia Alfa, začala jsem se víc zapojovat. Psala jsem 

zprávy, nabízela je směnaři a ten říkal: ‚Jasně, to tam dáme.‘ Pak jsem mohla nadávat 

akorát sama sobě, když jsem si to špatně napsala. Moje aktivita ale vyvolala nevoli 

ostatních hlasatelů. Nebyla jsem v moc hezké pozici,“ objasňuje přerod hlasatelů  

ve zprávaře Jana Petrová, dříve Lejpová.286  

Vývojem prošly také zpravodajské relace a jejich názvy. Na stanici 

Československo a jejím nástupci Českém rozhlasu 1 – Radiožurnálu se zachovalo  

po celé toto období označení hlavní zpravodajské relace Ozvěny dne, pouze se měnila 

její četnost a způsob přípravy. Postupně se vysílaly v 7.00, 8.00, 12.00, 18.00 a 23.00. 

První tři relace byly autorské, při jejich sestavování a zároveň čtení se střídalo několik 

redaktorů domácí a zahraniční redakce. Předtím podobným způsobem připravovali  

(a tedy rovněž prezentovali) zprávy v 7 hodin vybraní redaktoři zpravodajské směny.287 

Okruh Praha se v listopadu 1991 vzdal dlouholetého názvu Rozhlasové noviny, místo 

                                                
283 In Osobní rozhovor autora s Jitkou Malou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
284 Viz Zápis z jednání vedení Radiožurnálu se zástupci zpravodajské směny, sportovní redakce a 
hlasatelů dne 13. 5. 1995.  Zaps. Alena Molnárová. Dostupný v redakčním systému Českého rozhlasu 
iNews. [cit. 2014-04-14]. 
285 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 20. 9. 1995. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]; Viz Zápis z porady vedení 
Radiožurnálu dne 29. 11. 1995. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný v redakčním systému Českého 
rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]; Viz Zápis ze schůzky zpravodajské směny dne 17. 1. 1996. Zaps. Alena 
Molnárová. Dostupný v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
286 In Osobní rozhovor autora s Janou Petrovou, 17. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
287 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 7. 10. 1998. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]; Viz Zápis z porady vedení 
Radiožurnálu dne 12. 11. 1999. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný v redakčním systému Českého 
rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
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nich vysílal hlavní zpravodajskou relaci Radiožurnál. Když se Radiožurnál stal 1. ledna 

1993 jménem nové stanice, vrátila se Praha k Rozhlasovým novinám. V následujícím 

roce ovšem toto označení znovu opustila, protože začala ve 12 i 18 hodin přejímat  

z Radiožurnálu Ozvěny dne. Trendem bylo také zkracování hlavních zpravodajských 

relací, Ozvěny dne v 18 hodin měly na konci tisíciletí stopáž 20 minut, většina ostatních 

relací maximálně pět minut.288 Naproti tomu se posluchačům dostával zpravodajský 

servis častěji, na Radiožurnálu v roce 1999 denně od 4 do 20 hodin každou půlhodinu 

s výjimkou víkendového dopoledne,289 Praha každou hodinu. Za tímto účelem 

zaměstnal druhý okruh Českého rozhlasu nového editora, který měl pravomoci 

směnaře.290 Ve zpravodajství se častěji než dříve objevovaly přímé vstupy reportérů  

a zvukové záznamy.291 Kromě zpravodajských relací připravovala zpravodajská směna 

tradičně také přehledy tisku. 

Proces přípravy zpráv v 90. letech zásadně ovlivnil technologický pokrok. 

V jejich úvodu ještě valná většina redaktorů směny diktovala na základě agenturních 

dálnopisů zprávy písařkám a poté je nosila směnaři, který je zkontroloval a následně 

zařadil do relace, pro niž si před vysíláním přišel hlasatel. V roce 1992 se mnohé 

změnilo se zakoupením počítačového systému Basys, který pracoval v operačním 

prostředí MS-DOS.292 Do Basysu přicházely agenturní zprávy (distribuované satelitním 

spojením), redaktoři v něm psali, směnaři redigovali a pak z něj relace tiskli hlasatelům.  

„Když se od papíru, dálnopisu, psacího stoje, průklepového papíru a propisovačky,  

se kterou se opravovaly překlepy, došlo k počítači, možnosti napsat zprávu  

bez překlepu, v mžiku ji vytisknout a zkopírovat, bral jsem to jako obrovské ulehčení. 

Člověk měl stále víc a víc času na přemýšlení o tom, co je v té zprávě důležité. A taky ji 

snad i líp napsal,“ věří Miroslav Panuška.293 Přechod k počítačům měl ovšem také svá 

úskalí. „Když máte na počítači napsanou zprávu, tak pořád inklinujete k tomu,  

že pracujete s psaným textem. Kdežto nás učili ‚na poslech‘. Když se diktovalo písařce, 

                                                
288 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 444–445. 
289 Viz Ročenka Českého rozhlasu 1999. Odp. red. Zuzana Foglarová. Praha: Český rozhlas, 2000. 1x 
ročně. 
290 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 3. 12. 1998. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
291 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 444. 
292 Viz JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 442. 
293 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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tak věty byly kratší, správně postavené pro rozhlas,“ upozorňuje Milan Kopp.294 Ostatně 

také vedení Radiožurnálu se jazykem nejen zpráv zabývalo. „Vedoucí redakcí musejí 

dbát na to, aby se z projevu redaktorů směny i zpravodajů odstranila šroubovanost, 

dlouhá souvětí apod. Kritériem hodnocení pracovníků nesmí být jen množství příspěvků, 

ale i to, kolik v nich udělají chyb,“ řekl například šéfredaktor Alexandr Pícha na poradě 

15. června 1994.295 Tři roky nato byla dokonce stanovena stokorunová srážka  

za jakoukoliv gramatickou chybu v připraveném textu.296 Kromě šroubovanosti nebo 

oficióznosti se ovšem ve zpravodajství vyskytoval také opačný nešvar: „V některých 

případech se ve snaze učinit zpravodajství posluchačům stravitelnější objevila 

v rozhlase veřejné služby obecná čeština (například: ‚ministerstvo obrany vrazilo  

do opravy objektu 340 milionů korun…‘).“297 

V roce 1999 byl Basys nahrazen předchůdcem dnešního iNewsu Avstarem,  

který už fungoval v prostředí Windows a byl mnohem sofistikovanější, Basys se totiž 

ovládal jen šipkami na klávesnici.298 Způsob práce ve zpravodajské směně se ovšem 

s tímto přechodem nijak významně nezměnil. Obrovským krokem kupředu naopak bylo 

zavedení digitálního střihu namísto analogového na magnetofonových páscích. První 

zpravodajská relace byla z digitálního audiosystému Dalet odbavena v červnu 2000, 

zcela se na něj přešlo po otevření Studiového domu Římská, v prosinci 2000.299  

Ve zpravodajství se od té doby začaly více využívat zvukové záznamy, se kterými 

namísto produkčních nebo členů odborných redakcí pracovali redaktoři směny.300 

Podrobněji je tento přechod popsán v následující kapitole. Také až v novém tisíciletí se 

v přípravě zpravodajství více uplatnila celosvětová síť Internet, na niž byl Český rozhlas 

napojen 1. listopadu 1994301 a k níž získali všichni rozhlasoví zaměstnanci přístup 

v roce 1997.302 

                                                
294 In Osobní rozhovor autora s Milanem Koppem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
295 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 15. 6. 1994. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
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ročně; Viz Osobní rozhovor autora s Pavlem Prouzou, 4. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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300 Viz Osobní rozhovor autora s Jitkou Malou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní rozhovor 
autora se Stanislavem Vintrem, 1. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
301 Viz MORAVEC, Václav. Deset let duálního systému rozhlasového vysílání (1989–1999). Praha: 
Český rozhlas, 2000, 159 s, s. 84. 
302 Viz Ročenka Českého rozhlasu 1997. Odp. red. Martina Kemrová.  Praha: Český rozhlas, 1998. 1x 
ročně. 
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Porevoluční léta znamenala také větší počet informačních zdrojů a jejich zpráv,  

a tím také vyšší editoriální zodpovědnost především pro směnaře. „To byla myslím ta 

největší změna, zvládnout ten obrovský nárůst 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. Byl to velký rozdíl oproti předcházející 

době, filtrů informací bylo najednou málo. Zatímco před rokem 89 se člověk během 

jedné zpravodajské směny dostal ke 12 událostem, po roce 89 jich bylo 120,“ 

vypočítává Miroslav Panuška.303 Hlavními dodavateli zpráv zůstaly agentury ČTK  

a Reuters, v určitých etapách se k nim přidaly také francouzská AFP, německá  

DPA a česká soukromá ČTA.304 Zatímco v roce 1994 vydal Český rozhlas z rozpočtu  

na úhradu servisu zpravodajských agentur necelých 9 milionů korun, o pět let později to 

bylo 16 milionů korun.305 Kromě toho se rovněž začalo více využívat televizní 

zpravodajství. „Směnaři jsou povinni sledovat hlavní zpravodajské relace v televizích: 

19:00 Prima, 19:30 ČT a na druhém monitoru Novu. Je ostuda, když se nám reakce 

prodlužují o čas, kdy čekáme na zprávu v ČTK,“ píše se v zápisu z porady vedení 

Radiožurnálu 14. srpna 1997.306 „Samozřejmě se sledovalo také CNN. Vždycky tam byl 

redaktor, který byl schopný z televize překládat a v podstatě simultánně psát zprávu,“ 

připomíná tehdejší směnař Igor Maňour.307  

Postupem 90. let se mimo jiné pozvolna upravovalo i pracovní prostředí.  

Až do přechodu na systém osmihodinových redaktorských služeb se směny běžně 

zkracovaly („Když člověk přišel v sedm večer, napsal přehledy zpráv, směnař poskládal 

relace, z nichž některé se opakovaly ve stejném znění, a kolem půlnoci bylo hotovo. 

Nebylo co dělat, takže jeden šel domů, druhý spát a třetí hlídal,“ říká Jitka Malá308), 

ubývalo ale alkoholu, proti kterému vedení Radiožurnálu bojovalo. „Chodil jsem sem  

a dával lidem ‚dýchat‘, i na vrátnici byl detektor,“ vzpomíná Alexandr Pícha.  

„Ale po pracovní době jsme si kolikrát ‚dali do nosu‘. Buď jsme někam šli, nebo se 

pořádaly mejdany tady v redakcích, klidně i dvakrát za měsíc. Je z toho spousta 

                                                
303 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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rozvrácených manželství,“ dodává.309 Také kouření se ze zpravodajské směny vytrácelo, 

definitivně ovšem zmizelo až s přechodem do newsroomu. „Když přišly počítače,  

tak byla snaha dostat ty lidi aspoň na chodbu, ale trvalo to velmi dlouho, protože  

pro většinu z nich to bylo něco nepředstavitelného,“ vybavuje si Lucie Weissová.310 

Novou oblíbenou kratochvílí některých zaměstnanců se stalo posílání vzkazů 

(obsahující leckdy nevkusné návrhy) redakčními systémy Basys nebo Avstar z počítačů 

kolegů, kteří se při svém odchodu neodhlásili.311 

 

6.1 Období po přechodu do newsroomu v roce 2000 

Zpravodajský sál, „nová směna“ nebo nejčastěji newsroom byl v třetím patře nového 

Studiového domu Římská slavnostně otevřen 5. listopadu 2000.312 Z několika 

propojených kanceláří se tak zpravodajská směna přesunula do jedné větší moderní 

místnosti, která byla vybavena digitálními technologiemi a byl z ní přístup do dvou 

vysílacích a jednoho produkčního studia, zároveň v ní ale seděl větší počet 

zaměstnanců, kteří tak ztratili část soukromí a pohodlí a vzhledem k dispozici 

newsroomu přišli také o denní světlo. Velké nadšení nevzbudily v redaktorech  

ani původně nevymalované betonové zdi a tlak na stříhání zvukových příspěvků  

na místo produkčních. „Spor vyvrcholil stížnostmi u Rady Českého rozhlasu, polovina 

redaktorů směny nakonec z ČRo 1 – Radiožurnálu odešla.“313 „Nepamatuju si, že by to 

bylo tolik lidí, myslím, že spíš dva až tři,“ namítá tehdejší vedoucí zpravodajské směny 

Zuzana Bančanská, ale potvrzuje, že spokojenost mezi redaktory nevládla. „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.“314 

„Někteří stěhování přijímali se strachem, další s nostalgií, někteří s nadšením, někteří  

s mírným těšením. Záleželo na mentalitě a věku jednotlivých osob. Ti, kteří odcházeli, 

byli ti s obavami, nechutí, bázní, že ten další nápor nové techniky, a tím pádem opět 
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rozhlas, 2003, 667 s. ISBN 80-86762-00-9, s. 440. 
313 In JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha: Český 
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většího množství informací, které se na ně povalí, nezvládnou,“ dodává k tomu 

Miroslav Panuška, který se do newsroomu přesunul jako editor Radiožurnálu.315 

„Udělal jsem to tehdy blbě. Ještě než se budova vybavovala, tak jsem tam redaktory 

zavedl na exkurzi. Když to 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. Mám stále trochu výčitky svědomí, že jsem je poslal tam,  

kde nebyla větrací okna a denní světlo. Ale zhlédnul jsem se v tom, jak je to v Americe. 

Jeden z výdobytků, na kterých jsem trval pro zlidštění prostoru, bylo akvárium. Říkalo 

se, že v něm je stejně rybiček jako lidí na Radiožurnálu a že když nějaká umře, tak je to 

znamení, že chce Pícha někoho vyhodit,“ hodnotí dnes své rozhodnutí ohledně výstavby 

newsroomu Alexandr Pícha.316 Do konce roku 2001 alespoň Radiožurnál zaměstnancům 

pracujícím v newsroomu dával příplatek zvaný „newsroomné“.317 

  Graf č. 2: Schéma nového newsroomu ve Studiovém domě Římská318 
 

                                                
315 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
316 In Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
317 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 20. 11. 2001. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
318 Newsroom ČRo1. Archiv Martina Šulce. 
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Kromě směnaře, dvou redaktorů zpravodajské směny, zprávaře a produkční 

přibyli do newsroomu editor, služby domácí (místo dosavadní „střihací služby“), 

zahraniční, ekonomické a sportovní redakce, redaktor internetového zpravodajství 

iŽurnál, místo tu měl také „ozvěnář“ (autor Ozvěn dne), moderátor a redaktor některé 

z regionálních stanic Českého rozhlasu, který byl právě na stáži v Praze. Později 

nahradil směnaře na pozici označené na předchozím grafu jako 2101 editor, místa 2112, 

2113 a 2114 nebyla striktně hájena pro určené funkce. 

Fotografie č. 1: Newsroom, nejblíže pozice označená jako 2112, autor práce sedí na pozici 2113319 
 

Na přesun do newsroomu navázala další změna, která měla být původně 

realizována zároveň. Na přelomu let 2001 a 2002 přešli redaktoři zpravodajské směny 

do domácí a zahraniční redakce.320 Tím se zlepšila komunikace mezi newsroomem  

a dalšími členy odborných redakcí, ať už v redakcích nebo v terénu. „Předtím se stávalo, 

že jsme na něčem pracovali a pak nám redaktoři směny řekli, že už to mají hotové. 

Odstranila se tedy duplicita a možné zmatky,“ říká Pavel Novák, redaktor zahraniční 

redakce, dříve její vedoucí a také zpravodaj ve Varšavě a Bruselu.321 Tzv. déčka a zetka 

začala postupně zajišťovat ve spolupráci se zpravodaji a reportéry kromě čtených  

i zvukových zpráv také příspěvky (rozhovory, reportáže, přímé vstupy) do proudového 

vysílání. 

Až se vznikem newsroomu se ve zpravodajské směně objevil poprvé sportovní 

redaktor, který dříve zprávy s určením na konkrétní hodiny směnaři nosil (později nosil 

                                                
319 Autorem fotografie je fotograf Českého rozhlasu Khalil Baalbaki. 
320 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 25. 9. 2001. Zaps. Jana Odvárková. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
321 In Osobní rozhovor autora s Pavlem Novákem, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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už jen pásky, ohlášení nebo čtené zprávy posílal Basysem). Jisté odlišnosti od domácích 

a zahraničních redaktorů si přesto uchoval. Nadále rozhodoval o tom, která zpráva se 

bude vysílat v které relaci, a nepracoval ve třísměnném provozu. Odpolední služba 

navíc stáčela přehledy sportovního dění na druhý den do ranního vysílání. Jinak měli 

„sporťáci“ na starost také domlouvání a odbavování zpráv i příspěvků od reportérů 

v terénu, rovněž obtelefonovávali aktéry událostí a jejich výpovědi stříhali  

do zpravodajských relací. Nejnáročnější byly pro sportovního redaktora obvykle páteční 

a nedělní odpolední služby, během kterých se hrálo nejvíce zápasů české fotbalové  

a hokejové nejvyšší soutěže. Kromě přípravy zpráv musel stíhat v produkční místnosti 

3R3 nahrát po rozhlasových linkách „verze“ (shrnutí průběhu utkání v cirka 

půlminutovém referátu) od reportérů ze všech fotbalových a hokejových střetnutí  

a kromě toho mnohdy koordinovat také vstupy a příspěvky reportérů z jiných akcí, 

například mistrovství světa, světových pohárů nebo tenisových grandslamů. V době 

olympijských her v Salt Lake City 2002 a ve Vancouveru 2010 byly dočasně zřízeny 

také noční služby.322  

Ekonomický redaktor připravoval ekonomické zprávy a zajišťoval i aktuální 

ekonomická témata do proudového vysílání. Během pár let se z newsroomu vytratil.323 

Na službách ekonomických a sportovních se střídali téměř výhradně externí 

spolupracovníci Českého rozhlasu. Ti zastávali místo stálých zaměstnanců postupně 

řadu služeb také v domácí a zahraniční redakci. Zázvorkův systém už v té době neplatil, 

rotace redaktorů, mezi kterými byla řada studentů, se přizpůsobovala jejich 

možnostem.324 „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,“ říká Martin Šulc, který byl postupně 

redaktorem zpravodajské směny, směnařem, šéfem zpravodajství, šéfem programového 

centra, vedoucím provozu zpravodajských stanic a v současné době zastává funkci 

šéfproducenta Centra zpravodajství.325 Pokrývání služeb řešily jednotlivé redakce. 

                                                
322 Viz Osobní rozhovor autora s Alenou Benešovou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní 
rozhovor autora s Tomášem Kohoutem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
323 Viz Osobní rozhovor autora s Jaroslavem Skalickým, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
324 Viz Osobní rozhovor autora s Miroslavou Kašubovou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
325 In Osobní rozhovor autora s Martinem Šulcem, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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 Zpravodajský server iŽurnál spustil Radiožurnál na začátku roku 2001.326 

„Denně je na něm publikováno okolo 20 příspěvků obsahujících text, malé obrázky  

a zvukové záznamy, a to z oblasti domácího a zahraničního zpravodajství, ekonomiky, 

sportu a předpovědi počasí,“ informovala Ročenka Českého rozhlasu.327 Projekt  

od začátku trpěl personálním omezením. Při zpracovávání témat z rozhlasového vysílání 

se v newsroomu nejprve střídali dohromady pouze tři redaktoři.328  

 Funkci editora ustavil poprvé v Radiožurnálu šéfredaktor Alexandr Pícha už 

v květnu 1997, kdy do této pozice uvedl Miroslava Panušku.329 „Tehdy jsem dostal  

za úkol se měsíc rozkoukávat a pak říct, co bude editor dělat,“ vzpomíná s úsměvem 

Miroslav Panuška.330 Od té doby bylo úkolem editorů sestavovat, kontrolovat a řídit 

denní vysílání mimo zprávy, které měl na starost směnař. Pracovní náplň editorů se 

nezměnila ani po přechodu do newsroomu. Nadále také nesloužili nepřetržitě, pouze 

přes den, obvykle od osmi hodin ráno. Až od roku 2003 se začala prosazovat myšlenka 

ranního editora, který nastupoval ve 4.00.331 

 Se zavedením digitálního střihu v programu Dalet se mnohem zjednodušila  

a zrychlila příprava zvukových materiálů, které začaly ve zpravodajských relacích 

převažovat. Jejich původci byli rozhlasoví reportéři a zpravodajové332, redaktoři, kteří 

telefonovali aktérům událostí, ve větší míře se ovšem začaly stříhat zprávy z rozhovorů 

ve vlastním nebo televizním vysílání. Najednou bylo možné nahrávat přímo do počítače 

záznam čtyř televizních stanic. „Obvykle jsme měli puštěné dva české kanály, CNN  

a BBC. Tehdy ještě nebyly ploché televize, byly to takové ty klasické bachraté, které 

stály na velkých policích. Akorát zrovna 11. září 2001 se tam poprvé malovalo, takže to, 

co se děje v New Yorku, jsme sledovali na televizích, které byly na zemi,“ vybavuje si 

                                                
326 Viz KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1, s. 157. 
327 Viz Ročenka Českého rozhlasu 2001. Praha: Český rozhlas, 2001. 1x ročně. 
328 Viz Osobní rozhovor autora s Alexandrem Píchou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
329 Viz Ročenka Českého rozhlasu 1997. Odp. red. Zuzana Foglarová. Praha: Český rozhlas, 1998. 1x 
ročně. 
330 In Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
331 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 11. 6. 2003. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
332 Na konci roku 2012 měl Český rozhlas stálé zahraniční zpravodaje v Berlíně, Bratislavě, Bruselu, 
Hongkongu, Káhiře, Londýně, Moskvě, Paříži, Varšavě a Washingtonu, navíc řadu spolupracovníků 
v dalších zemích. 
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teroristické útoky na „Dvojčata“ Stanislav Vintr.333 V roce 2009 přešel Český rozhlas 

z Daletu 5.1 na nový, modernější a přehlednější DaletPlus.334 

Později se osvědčila také další technologická novinka: Internet. Celosvětová 

počítačová síť se postupně stala téměř výhradním způsobem přenosu zvukových 

příspěvků. Reportéři je posílali e-mailem, přes ftp servery nebo sami nahrávali  

do Daletu prostřednictvím rozhraní Interweb. Zároveň se díky Internetu a vzdálenému 

připojení mohli i mimo budovu Českého rozhlasu dostat do programu iNews, od roku 

2002 nástupce Avstaru.335 Internet začal být zároveň díky zpravodajským webům 

dalším zdrojem informací, v posledních letech díky serverům s audiovizuálním 

obsahem také zdrojem zvukových materiálů. 

Hlavním odbytištěm výsledků práce zpravodajské směny byl po celou dobu 

Radiožurnál. Připravené čtené i zvukové zprávy si ovšem ze systému iNews mohly 

odebírat také ostatní stanice včetně Prahy (posléze Český rozhlas Dvojka) a stanic 

regionálních. Do jisté míry paralelní zpravodajskou směnu mělo pouze digitální Rádio 

Česko, které vysílalo od 2. května 2005 do 28. února 2013. Relace si sice zprávař 

sestavoval vesměs ze zpráv Radiožurnálu, redaktoři stanice mu však do nich dodávali 

čtené zprávy z ekonomické oblasti a z vysílání stříhali zvukové zprávy. Jejich hlavní 

náplní ovšem bylo společně s editory připravovat publicistické rozhovory  

do dopoledního a odpoledního bloku, od rešerší přes shánění hostů po sepsání otázek.336 

 Od roku 2003 mají také redaktoři Radiožurnálu (nejen ti ze zpravodajské směny) 

určený etický rámec svého chování. V srpnu schválilo vedení stanice Žurnalistické 

zásady ČRo 1 – Radiožurnálu, které vypracoval Karel Hvížďala, upravil Alexandr Pícha 

a oponovali Milan Šmíd, Petr Šabata a Václav Moravec. Kodex apeluje například  

na dodržování základních žurnalistických principů přesnosti, objektivity, vyváženosti, 

neutrality a transparentnosti, uvádění zdrojů, ale mimo jiné i na upřednostňování zpráv 

vlastních redaktorů před informacemi z agenturních servisů a jiných médií.337 Kromě 

                                                
333 In Osobní rozhovor autora se Stanislavem Vintrem, 1. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
334 Viz Ročenka Českého rozhlasu 1999. Odp. red. Zuzana Foglarová. Praha: Český rozhlas, 2000. 1x 
ročně. 
335 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 4. 12. 2002. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
336 Viz BAUMOVÁ, Anna. Zpravodajství a publicistika ve vysílání Rádia Česko. Praha, 2010. 91 s. 
Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 
žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Josef Maršík, CSc; Viz Osobní 
rozhovor autora s Václavem Pešičkou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní rozhovor autora s 
Alenou Benešovou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
337 Viz Žurnalistické zásady ČRo 1 – Radiožurnálu. Praha: Český rozhlas, 2003. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/ostanici/_zprava/84592 
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toho existovala a stále existuje řada předpisů a pravidel, kterými jsou povinni se členové 

zpravodajské směny řídit. Před každými volbami se vydávají pravidla předvolebního 

vysílání, vypracován je ale mimo jiné také závazný předpis pro případ havárie 

jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Své zvláštní instrukce má i sportovní 

redaktor zpravodajské směny. Řeší se v nich například řazení jednotlivých zpráv. 

 Zatímco některé funkce v novém newsroomu přibyly, postupně se začínal 

vytrácet směnař. Nejprve v roce 2001 přestal pracovat v noci,338 o čtyři roky později  

i o víkendu,339 až tato pozice s nástupem nové ředitelky Radiožurnálu Barbory Tachecí 

na přelomu let 2007 a 2008 po 60 letech existence zanikla úplně.340 Pravomoci směnaře 

si rozdělili zprávař, který relace sestavoval, a editor, jenž je měl kontrolovat  

a sestavovat hlavní zpravodajské relace. „Změna se prosadila přes značný odpor lidí 

nejen ve směně,“ vzpomíná Igor Maňour. „Editor sice měl dohlížet na zprávaře,  

ale nebyl na to příliš čas. Maximálně zkouknul relaci, jestli tam je, co tam mělo  

být. Ale detailně prohlížet každou zprávu, to se prostě nedalo,“ dodává.341 „Editoři  

do toho skutečně obvykle moc nezasahovali, většinou složili ‚dvanáctku‘ a ‚osmnáctku‘ 

a jinak do toho nemluvili. Člověk se s nimi spíš jen domluvil, co je hlavní zpráva,  

čím začínat. Je to samozřejmě větší zodpovědnost,“ doplňuje Igora Maňoura zprávař 

Pavel Prouza.342 

 S krátkým působením Barbory Tachecí souvisejí také další úpravy. Editor seděl 

v newsroomu 24 hodin, střídali se za den tři po osmi hodinách. Ranní Ozvěny dne v 7  

a v 8 hodin získaly pravidelné autory (jednoho „ozvěnáře“, který je sestavoval a spolu 

se zprávařem i četl), sportovní redaktor musel být ve službě už od půl sedmé ráno a více 

se začal využívat tzv. příložník. Ten (ještě jako příslužba domácí redakce) se ve vysílání 

objevoval už na přelomu let 2001 a 2002 za účelem oživení ranního bloku,  

ve kterém dominovaly stočené příspěvky. Odpoledne nebo večer si připravil několik 

témat, které pak ráno živě během rozhovoru s moderátorem (posléze se ujala zkratka 

RSM a slangový výraz „eresemko“) prezentoval.343 Výraz „příložník“, který se rychle 

zaužíval, vymyslel Dušan Valenta podle rýsovacího pravítka nazývaného příložník. 

                                                
338 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 6. 9. 2001. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
339 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 2. 2. 2005. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
340 Viz Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
341 In Osobní rozhovor autora s Igorem Maňourem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
342 In Osobní rozhovor autora s Pavlem Prouzou, 4. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
343 Viz Osobní rozhovor autora s Helenou Šulcovou, 17. 4. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní 
rozhovor autora s Alžbětou Havlovou, 11. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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Také příslužbu domácí redakce „přiložili“, kam bylo potřeba.344 „Za Barbory Tachecí to 

začalo fungovat trochu jinak. Člověk přišel až ráno a domlouval se s editorem,  

jaká témata zpracuje,“ říká příložník a později editor Dušan Valenta.345 Příložník od té 

doby rovněž pravidelně četl přehledy tisku nebo připravoval do vysílání rozhovory 

s hosty. Často zpracovával domácí i zahraniční události, které Radiožurnál neměl jiným 

způsobem pokryté, nebo témata, která otevřela jiná média. Jeho pracovní doba byla 

většinou od pěti do deseti hodin dopoledne.346 V ranních hodinách docházel  

do newsroomu ještě autor (a zároveň moderátor) relací o počasí. 

 Barbora Tachecí současně vrátila do ranního vysílání zprávy čtvrthodinu po celé 

a před celou, později postupovalo formování zpravodajské stanice ještě dál a zavedly se 

zprávy denně včetně víkendu každou půlhodinu i v noci. Jednu dobu šlo  

o plnohodnotnou zpravodajskou relaci, tedy i se zvukovými zprávami nebo živými 

vstupy, pouze s kratší stopáží a bez nutné přítomnosti sportovní zprávy, od podzimu 

2012 se vrátil Radiožurnál k původnímu modelu pouze čtených zpráv. V roce 2009 se 

už pod vedením nové ředitelky zpravodajských stanic (Radiožurnálu a Rádia Česko) 

Hany Hikelové přejmenovaly ranní Ozvěny dne na Právě dnes. Tato zpravodajská 

relace se vysílala v 6, 7, 8 a posléze také v 9 hodin.347 Další přejmenování už se dotklo  

i tradičních Ozvěn dne ve 12 a 18 hodin348 (název Ozvěny dne se poté používal  

pro publicistiku následující po zprávách ve 12 a 18 hodin). Všechny relace delší než pět 

minut (tedy 0.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00 a nově i 16.00) nesly název 

Zprávy o…, tedy například Zprávy o šesté, Zprávy o dvanácté. Zprávy o šestnácté 

obsahovaly pouze živé vstupy reportérů z terénů. Mnohdy šlo o vstupy samoúčelné, 

proto se od zvláštnosti této relace v červnu 2012 upustilo.349 Na konci téhož roku nesou 

hlavní zpravodajské relace název Hlavní zprávy. Pokračoval také trend zkracování 

zpravodajských relací i zpravodajských příspěvků. Relace ve 12, 18 a 24 hodin trvaly  

na konci roku 2012 včetně Zelené vlny a počasí obvykle 11–12 minut, relace v 6, 7, 8  

a 9 hodin 7 minut (ještě v létě 2012 to bylo u relací v 7 a 8 hodin přes 10 minut), ostatní 

relace v celou hodinu 5–6 minut, relace v půl 2–3 minuty a relace ve čtvrt do 2 minut. 

                                                
344 Viz Osobní rozhovor autora s Dušanem Valentou, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
345 In Osobní rozhovor autora s Dušanem Valentou, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
346 Viz Osobní rozhovor autora se Stanislavem Vintrem, 1. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
347 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 11. 3. 2009. Zaps. Alena Růžičková. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
348 Krátce se od roku 2007 přejmenovaly Ozvěny dne v 18 hodin na Radiofórum. Viz Ročenka Českého 
rozhlasu 2007. Odp. red. Zuzana Foglarová. Praha: Český rozhlas, 2008. 1x ročně, s. 13. 
349 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 26. 6. 2012. Zaps. Alena Růžičková. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
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Výpovědi respondentů by ve zpravodajských relacích neměly přesahovat 20 sekund, 

zpravodajské verze připravené reportéry nebo redaktory 30 sekund a „balíčky“  

do hlavních zpravodajských relací 50 sekund. Kromě zpravodajských relací  

pro Radiožurnál zprávaři připravovali a četli v roce 2012 také relace pro společné noční 

regionální vysílání. „Bude bez titulků, obsahovat má převážně domácí a regionální 

zprávy, zahraniční jen v případě mimořádných událostí. Dále sport (tady jsou také 

preferovány zprávy týkající se českých sportovců a výsledky domácích soutěží)  

a počasí,“ píše se v zápise z porady editorů a vedoucích zpravodajských redakcí 

Radiožurnálu dne 5. ledna 2012.350 Později se od tohoto nápadu ustoupilo a regionální 

stanice přebírají v nočních hodinách zpravodajství Radiožurnálu. Od září 2012 se 

sportovní redaktor zpravodajské směny stává i prezentátorem sportovní části zpráv 

každou celou hodinu, počínaje desátou ranní (o víkendu sedmou ranní) a konče devátou 

večerní. 

 Přestože je v novém tisíciletí snaha, aby byli redaktoři zpravodajské směny 

(nejen příložníci, u kterých je to samozřejmé) schopni „chodit na mikrofon“, dobrý 

hlasový projev stále nebyl jedním z hlavních kritérií pro přijetí. „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 mou hypotézu obvykle potvrdil,“ říká bývalý vedoucí zahraniční redakce a současný 

stálý zpravodaj v Londýně Jiří Hošek.351 Adepti na práci ve zpravodajské směně se 

v domácí, zahraniční i sportovní redakce hledali konkurzem, nebo často mezi známými 

tehdejších redaktorů352 či ve skupině elévů. „Byť nebyla zaměřená přímo  

na zpravodajství, tak se tam člověk naučil alespoň trochu mluvit a také stříhat, to byla 

velká výhoda. Záleželo ale dost na přístupu. Nic tam není povinné a není tam žádný 

stres. Brali nás jako svoje dětičky, když se něco nepovedlo, pohladili nás po ruce a řekli, 

že příště se to musí povést lépe, aby ve střihu nebyl ‚lupanec‘. Až tady ve směně se 

                                                
350 In Zápis z porady editorů a vedoucích zpravodajských redakcí Radiožurnálu dne 5. 1. 2012. Zaps. 
Zora Ondrovčáková. Dostupný v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
351 In Osobní rozhovor autora s Jiřím Hoškem, 8. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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setkáte s tím, že na vás někdo zvýší hlas nebo je na vás ostřejší,“ vzpomíná absolventka 

tvůrčí skupiny elévů, zahraniční redaktorka zpravodajské směny a příložnice Pavlína 

Nečásková.353 Proces zaučování zpravidla trval měsíc až dva měsíce, během kterých 

redaktor absolvoval školení Daletu a iNewsu a zkušenější kolegové ho seznamovali 

s náplní práce.354 

 Ze zpravodajské směny se v této éře už v době služby domů neodcházelo, 

spánek během nočních služeb se stal naprosto výjimečným, stejně tak požívání 

alkoholu. Uvnitř nového newsroomu se nikdy nekouřilo, v březnu roku 2001 bylo 

kouření zakázáno i na chodbě před newsroomem.355 Také ze schodiště Studiového 

domu postupně kuřáci ustupovali a přesouvali se na terasy ve čtvrtém nebo šestém 

patře, kde je kouření povoleno. 

 

5.5 Shrnutí 

Pro vývoj profese redaktora zpravodajské směny byl v letech 1990–2012 naprosto 

zásadní technologický pokrok. Ze systému, ve kterém redaktor dostal agenturní 

materiály vytištěné dálnopisem, zprávu nadiktoval písařce a napsanou na psacím stroji ji 

odnesl směnaři, který ji zařadil do relace, již pak zkompletovanou předal hlasateli, 

nezbylo vůbec nic. Až do roku 2012 zůstal pouze redaktor, jehož způsob práce byl však 

hodně pozměněn. Nadále sice zpracovával agenturní materiály, ale už plně 

elektronickou cestou. V programu iNews si zároveň četl agenturní zpravodajství  

a zároveň zprávu napsal a odeslal. Současně redaktor zpravodajské směny zcela 

samozřejmě připravoval také zvukové příspěvky (získané od reportérů, z vysílání 

vlastního nebo televizního, případně z Internetu) v systému Dalet, který umožňuje 

digitální střih, mnohem rychlejší a snazší, než byl ten analogový na magnetofonových 

páscích. Relace již nečetl hlasatel, stal se z něho zprávař, který na místo směnaře 

zpravodajské relace též skládal. Pouze hlavní relace měl na starosti editor, jinak řídící 

proudové vysílání. 

 V novém newsroomu, který byl otevřen v listopadu 2000 a který řadě výše 

uvedených změn napomohl, sedělo také mnohem víc pracovníků než ve starých 

                                                                                                                                          
352 Viz Osobní rozhovor autora s Miroslavou Kašubovou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
353 In Osobní rozhovor autora s Pavlínou Nečáskovou, 25. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
354 Viz Osobní rozhovor autora s Alenou Benešovou, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní 
rozhovor autora s Pavlínou Nečáskovou, 25. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
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místnostech zpravodajské směny. Kromě zmíněných zprávaře a editora to byli dva 

redaktoři domácí, dva zahraniční, jeden sportovní, jeden až dva internetoví, produkční  

a v ranních hodinách rovněž příložník, autor Ozvěn dne a člověk zodpovědný za relace 

o počasí, dříve též redaktor ekonomický. 

 Zpravodajskou směnu postihly ve dvou obdobích vlny odchodů redaktorů. 

Nejdříve v roce 1993 v souvislosti s přechodem z Československého do Českého 

rozhlasu a vznikem soukromých stanic, poté s přestěhováním do newsroomu. 

 Proměnily se také zpravodajské relace. Po roce 1989 se z nich vytratil 

ideologický obsah, přibývat naopak začalo živých vstupů a s rozmachem digitálních 

technologií také zvukových zpráv. Relace několikrát měnily své názvy a jejich stopáž se 

zkracovala. 

                                                                                                                                          
355 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 22. 3. 2001. Zaps. Alena Molnárová. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
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6. Změny ve zpravodajství a zpravodajské směně  
v Českém rozhlase od roku 2013 
Další změny ve zpravodajství Českého rozhlasu souvisejí se jmenováním Petera Duhana 

generálním ředitelem. Ve volbě v červenci 2011 uspěl s projektem, který odděluje 

proces výroby a vysílání jednotlivých pořadů včetně těch zpravodajských.356 V květnu 

2012 tedy kromě Centra výroby a Centra vysílání vzniklo také Centrum zpravodajství 

(CZP), které vede ředitel Tomáš Pancíř, dřívější vedoucí domácí redakce. Ta, stejně 

jako další zpravodajské redakce Radiožurnálu a jejich redaktoři, přešla pod CZP k 1. 

lednu 2013, kdy také CZP spustilo plný provoz.357 

 Centrum zpravodajství zajišťuje veškeré zpravodajství pro všechny stanice 

Českého rozhlasu včetně těch regionálních, proto i ve všech krajích má své editory  

a reportéry. Funguje na „dodavatelsko-odběratelském“ principu, plní objednávku 

jednotlivých stanic na příspěvky zpravodajské i publicistické do zpravodajských relací  

i proudového vysílání, zároveň zajišťuje obsah zpravodajského serveru 

zpravy.rozhlas.cz.358 V souvislosti s tím se zvětšil newsroom a zvýšil se počet lidí,  

kteří v něm pracují. A to jak z Centra zpravodajství, tak i Radiožurnálu, jenž je stále 

největším odbytištěm produkce CZP, zvlášť té vyrobené v Praze. 

 Právě Radiožurnál Centrum zpravodajství ve snaze zlepšit kontrolu 

odbavovaných, respektive vysílaných příspěvků „předběhl“. Šlo o výsledek auditu 

editoriálních procesů, který v létě 2012 provedli Daniel Takáč a Petr Bušta, oba 

s editorskou zkušeností z televizního zpravodajství. „Budou tady proto, aby se dívali, 

porovnávali a pak nám dali report o tom, jak na ně náš newsroom působí. Je třeba 

změnit naše zaběhané koleje, abychom byli znovu aktuálnější, rychlejší, zajímavější. Náš 

zaběhnutý systém potřebuje zevrubnou inventuru, rezervy tady určitě jsou,“ vysvětloval 

tento krok nový šéfredaktor Radiožurnálu Jan Pokorný.359 Od podzimu 2012 se tedy 

zabíhal systém, podle kterého má Radiožurnál zvláštního editora pro ranní vysílání 

Dušana Valentu, který připravuje blok od 5.00 do 10.00. Ob týden se střídají dvě stálé 

                                                
356 Viz PRÁTOVÁ, Renáta, Milan KOPP, Veronika SEDLÁČKOVÁ a Eva PRESOVÁ. Generálním 
ředitelem Českého rozhlasu se stal Peter Duhan. Rozhlas.cz [online]. 28. 7. 2011 [cit. 2014-05-07]. 
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/927542 
357 Viz Ročenka Českého rozhlasu 2012. Odp. red. Zuzana Foglarová. Praha: Český rozhlas, 2013. 1x 
ročně, s. 3. 
358 Viz ČESKÝ ROZHLAS. Rukověť Centra zpravodajství Českého rozhlasu. Praha, 2012, s. 4–6. 
359 Viz Zápis z porady vedení Radiožurnálu dne 7. 6. 2012. Zaps. Alena Růžičková. Dostupný 
v redakčním systému Českého rozhlasu iNews. [cit. 2014-04-14]. 
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tříčlenné „party“, tvořené šéfeditorem a dvěma editory, které zajišťují především 

proudové vysílání a hlavní zpravodajské relace v době od 10 do 23 hodin. Na nočních 

službách rotují také v sedmidenních cyklech dvě editorky. „Dřív tam seděl jeden člověk 

a do vysílání se dostala polovina materiálu, který kromě redaktora nikdo neslyšel. Místo 

jednoho editora na osm hodin tam jsou většinu dne společně editoři tři na 12 hodin. 

Rozhlas prochází reorganizací, na své poměry nebývalou, doba se zrychluje. Požadavky 

moje a Radiožurnálu na aktuálnost jsou takové, že kdyby tam byl nadále jen jeden 

editor, tak by se musel zhroutit,“ říká dnes Jan Pokorný.360 

Nově je ve zpravodajské směně nepřetržitě také hlavní editor Centra 

zpravodajství, který má mimo jiné řídit její provoz z hlediska CZP, aby bylo zajištěno 

komplexní a vyvážené zpravodajství, hodnotit a kontrolovat jednotlivé příspěvky 

redaktorů, nabízet stanicím vlastní agendu nebo sledovat zpravodajství ostatních 

médií.361 Editoriální řetězec je navíc posílen čtyřmi koordinátory, kteří zodpovídají  

za oblast domácí, regionální, zahraniční, respektive sportovní. Prvními třemi v čase 

8.00–20.00, pracovní doba sportovního se už několikrát změnila. Koordinátoři obvykle 

ze své sféry nabízejí editorům Radiožurnálu proudové příspěvky, ty pak domlouvají 

s redaktory příslušných redakcí a následně je i kontrolují. Hlavní editor většinou dohlíží 

především na stěžejní události dne. 

Místa v newsroomu mají oproti dřívější době také rešeršista, jazykový korektor  

a editor sociálních sítí Radiožurnálu. Příložníci slouží místo jednoho zároveň dva, 

domácí a zahraniční, kromě doby ranní už vykrývají i odpolední, přibližně do 19 nebo 

20 hodin, ovšem pouze ve všední dny. Vedle Radiožurnálu zaměstnalo produkční také 

CZP a do zpravodajské směny se po několikaleté odmlce vracejí redaktoři 

zpravodajského webu. Rešeršista na vyžádání vyhledává zvuky nebo informace  

ke konkrétnímu tématu, korektor je k dispozici pro konzultace na jazykové téma a mimo 

to kontroluje články na zpravodajském webu, editor sociálních sítí především spravuje 

účty Radiožurnálu na Facebooku a Twitteru. Příložníci zpracovávají aktuální témata 

zpravodajsky i publicisticky na přání editorů, kromě toho připravují a prezentují  

(v případě příložníka zahraničního), respektive prezentují (v případě příložníka 

domácího; přípravu má za úkol noční domácí redaktor) přehled tisku. 

Jednotlivé zprávy čtené i zvukové nadále připravují redaktoři. V současné době 

jsou to redaktoři domácí, regionální (vzájemně zastupitelní, obě služby jsou obsazovány 

                                                
360 In Osobní rozhovor autora s Janem Pokorným, 4. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
361 Viz ČESKÝ ROZHLAS. Rukověť Centra zpravodajství Českého rozhlasu. Praha, 2012, s. 18. 
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ze společného okruhu pracovníků a v noci jsou obě funkce sloučené), zahraniční  

a sportovní, který jako jediný z nich zprávy i prezentuje (každou celou hodinu,  

o víkendu 7.00–21.00, ve všední dny 10.00–21.00 a navíc sportovní přehled v pořadu 

Stalo se dnes před 21.30, každý den i přehled pražského sportu v 10.30 a 22.40  

na stanici Regina) a v případě potřeby plní rovněž roli sportovního příložníka. 

Graf č. 3: Schéma pracovních míst po přestavbě newsroomu ve Studiovém domě Římská362 

 

Rozšíření zpravodajské směny a především editorského štábu mělo od počátku 

fungování Centra zpravodajství řadu odpůrců. Upozorňovali na zbytečnost funkce 

hlavního editora CZP, který se do dění v newsroomu moc nezapojoval a většinou 

zaměstnanců v newsroomu byl přehlížen. Bylo to dané do velké míry tím, že pět ze šesti 

lidí, kteří tuto funkci v úvodu zastávali, nemělo s rozhlasem vůbec žádnou zkušenost. 

Šlo o editory z médií tištěných, internetových nebo televize. „Tady nebyli v rámci 

Českého rozhlasu lidé, kteří by na tu pozici byli připraveni. Museli jsme to řešit tím,  

že jsme vzali lidi z venku, ale prosadit někoho zvenčí, byť se zkušeností  

ze zpravodajských serverů nebo novin i televize, a nechat ho řídit v tu chvíli operativní 

                                                
362 Legenda: NH 1.1: produkční Radiožurnálu, NH 1.2: editor sociálních sítí Radiožurnálu, NH 1.4: 
moderátor/autor relací o počasí, NH 1.5 a 1.6: editoři Radiožurnálu, NH 1.7: šéfeditor Radiožurnálu, NH 
1.8: hlavní editor CZP, NH 1.9: domácí koordinátor, NH 1.10: produkční CZP, NH 1.11: zprávař, NH 
2.1: domácí redaktor, NH 2.2: domácí příložník, NH 2.3: rešeršista, NH 2.4: regionální redaktor, NH 2.5: 
zahraniční příložník, NH 2.7: regionální koordinátor, NH 2.8: zahraniční koordinátor, NH 2.9: zahraniční 
redaktor, NH 3.1: sportovní redaktor, NH 3.2: sportovní koordinátor, NH 3.3: jazykový korektor, NH 3.4 
až NH 3.9: editor a redaktoři zpravodajského webu. Ostatní místa jsou obvykle neobsazená. Archiv 
Martina Šulce. 
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zpravodajství Českého rozhlasu není tak jednoduché. Na to jsme naráželi. Nemá cenu si 

nalhávat, že to bylo idylické,“ říká ředitel Centra zpravodajství Tomáš Pancíř.363 

       Fotografie č. 2: Současný vzhled newsroomu ve Studiovém domě Římská364 
 

Rotace jednotlivých pracovníků v newsroomu získala po letech alespoň  

u některých pozic systém. Jak už bylo zmíněno, šéfeditor a editoři Radiožurnálu slouží 

týden v kuse a pak mají týden volno. „K tomu bychom chtěli dospět také u hlavních 

editorů CZP, kteří mají denní služby, a koordinátorů s výjimkou sportu,“ prozrazuje 

Tomáš Pancíř.365 „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,“ kroutí hlavou šéfproducent CZP Martin Šulc.366 Zatím alespoň vymyslel 

šablonu, podle níž se v sedmitýdenních cyklech střídá sedm pracovníků, kteří slouží 

jako domácí a regionální redaktoři. Zbývající služby rozdělí produkční domácí redakce 

mezi ty, kteří mají dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.367 Ještě 

zprávaři mají ve svých službách systém, na ostatních pozicích rotují zaměstnanci podle 

svých požadavků a potřeb redakce. 

                                                
363 In Osobní rozhovor autora s Tomášem Pancířem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
364 Autorem fotografie je editor sociálních sítí Radiožurnálu Matěj Pálka. Fotografováno z pozice 
označené jako NH 1.2. 
365 In Osobní rozhovor autora s Tomášem Pancířem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
366 In Osobní rozhovor autora s Martinem Šulcem, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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Proces vzniku jednotlivé zprávy se oproti předchozímu období příliš nezměnil. 

Ty čtené připravují příslušní redaktoři zpravidla z agenturního servisu ČTK  

nebo Reuters v redakčním systému iNews, ve kterém je píší i odesílají. Zvukové zprávy 

(pokud je reportéři či příložníci do iNewsu a Daletu neuloží sami) redaktoři stáhnou  

z e-mailu či ftp serveru, uloží do programu Dalet a společně s ohlášením odbaví 

v iNewsu. Na základě zvuků vystřižených z rozhlasového nebo televizního vysílání  

či stažených z videoservisu agentury Reuters mohou zprávu připravit i sami. 

V současnosti je na redaktory mnohem větší tlak, aby pracovali na hlasovém projevu,  

a mohli tak alespoň krátké zvukové zprávy také sami načítat. „Do budoucna je 

nemyslitelné, aby ve zpravodajství Českého rozhlasu dělali lidé, kteří nemůžou  

na mikrofon, to je nesmysl,“ zdůrazňuje Tomáš Pancíř.368 Hotovou zprávu by pak měl 

zkontrolovat koordinátor nebo hlavní editor Centra zpravodajství, zprávař si ji pak může 

zařadit do zpravodajské relace, kterou následně přečte. Výjimku tvoří hlavní 

zpravodajské relace, jež skládá editor Radiožurnálu. 

Navzdory zvýšení počtu pracovníků s editorskými pravomocemi z jednoho v létě 

2012 na někdy až osm od ledna 2014 se ovšem nevrátila pozice směnaře, ani editora, 

který by zodpovídal primárně za zpravodajské relace. „Směnař tu zatraceně chybí. 

Neexistuje jeden člověk, který by měl nadhled nad zprávami,“ lituje Jitka Malá.369  

„Za směnaře byla kontrola velká. Věnoval se jen relacím, editor proudovým příspěvkům 

a oba měli dobrý přehled. Teď je to roztříštěné,“ dodává Alžběta Havlová, v současné 

době částečně hlavní editorka CZP a částečně příložnice.370 Šéfredaktor Radiožurnálu 

Jan Pokorný ale o návratu směnaře neuvažuje: „Ne, proč? Editoři se mají zabývat  

i zprávami, proto v newsroomu sedí. Myslím, že je trošku podceňují, že je někdy 

nechávají na zprávaři až příliš. Hodně se soustředí na dramaturgii proudových 

příspěvků. Pro nezasvěceného to vypadá tak, že se tam nic neděje, ale editoři od nás 

mají naprosto jasné pokyny, jak má hodina vysílání vypadat co do žánrů. Že se tam 

nesmí třeba objevit dvě reportáže po sobě, že to musí být například ‚eresemko‘, 

reportáž, pak vstup z terénu. Není to úplně nuda tam sedět. Je to věc tlaku nás  

na editory, že zprávy musejí být pod stejným drobnohledem i přes den, protože ráno to 

Dušan Valenta stíhá.“371  

                                                                                                                                          
367 Viz Osobní rozhovor autora s Miroslavou Kašubovou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
368 In Osobní rozhovor autora s Tomášem Pancířem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
369 In Osobní rozhovor autora s Jitkou Malou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
370 In Osobní rozhovor autora s Alžbětou Havlovou, 11. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
371 In Osobní rozhovor autora s Janem Pokorným, 4. 4. 2014. Osobní archiv autora. 



  - 93 - 

Nově používanými informačními zdroji mimo vlastní reportéry, textový servis 

zpravodajských agentur a jiná média se v únoru 2013 stal zmíněný videoservis agentury 

Reuters. „Pramenilo to z toho, že po nás chtěli, abychom brali zvuky ze serverů,  

což jsme úplně nechtěli. Spočítalo se, že Reuter není zas tak drahý, a dali nám přístup. 

Využíváme to pořád, dokonce už víc než zpravodajské televizní kanály, protože nejsme 

vázaní na reálném čase. Bez televizí bychom se už obešli, bez Reutera ne. Ve videích je 

čistý krásný zvuk s napsaným anglickým překladem, takže se z toho dají udělat 

příspěvky do zpráv i do proudu,“ pochvaluje novinku zahraniční koordinátorka Jitka 

Malá.372 Ve větší míře se využívají také informační sms zprávy od ČTK nebo serveru 

iDNES.cz a také sociální sítě, redaktoři by například měli mít zapnutý twitterový účet 

CroCZPInter, který k 1. 5. 2014 sleduje 136 profilů. 

Obrázek č. 27: Pracovní prostředí redakčního systému iNews373 
 

Technologie zůstaly v podstatě stejné. Těmi základními jsou počítačové systémy 

iNews a Dalet, pouze se zvýšil počet televizí v newsroomu na deset a zjednodušilo se 

nahrávání jak z televizí, tak i rozhlasových linek nebo nahrávání telefonátů.  

Do budoucna se plánuje další vývoj v podobě nahrazení programu iNews. „Měli jsme 

prezentaci od Annovy, Octopusu a news systému od Daletu. Dalet nechceme, protože je 

                                                
372 In Osobní rozhovor autora s Jitkou Malou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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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, do plného provozu to pravděpodobně bude 1. ledna 2016,“ odhaduje 

šéfproducent Centra zpravodajství Martin Šulc.374 

Obrázek č. 28: Pracovní prostředí audiosystému Dalet375 
 

Od léta 2013 získala zpravodajská směna čtyři pracovníky, kteří do ní přibyli 

v novém (mezitím už zastaveném) projektu výchovy mladých rozhlasových talentů.  

„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,“ vypráví zprávařka Jana Gulda. „Původní požadavek zněl sehnat jednoho 

redaktora do ekonomické redakce. Z poměrně velkého a pečlivého výběrového řízení 

jsme vybrali každý rok čtyři adepty, se kterými jsme se scházeli jednou za 14 dní  

a navíc jim dávali domácí úkoly. Postupně měli zpracovat textovou informaci,  

pak i natočit krátkou zprávu ‚na svou pusu‘ a později balíček. Kromě mě se na projektu 

podílelo několik redaktorů Radiožurnálu a celé rozhlasové lektorské oddělení. Nic jsme 

za to nechtěli, jen jejich volný čas. Oni ale neměli nic garantované, jen vidinu,  

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

tak začnou pracovat v Českém rozhlase,“ dodává.376 Z celkem osmi absolventů těchto 

                                                                                                                                          
373 V levém okně je nabídka zpráv Radiožurnálu s otevřeným přehledem domácích zpráv, v pravém 
agenturní servis ČTK s otevřenou zprávou o prvním tréninku české hokejové reprezentace po příletu na 
mistrovství světa. Printscreen pracovní plochy. Osobní archiv autora. 
374 In Osobní rozhovor autora s Martinem Šulcem, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
375 Printscreen pracovní plochy. Osobní archiv autora. 
376 In Osobní rozhovor autora s Janou Gulda, 25. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
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kurzů jich sedm pracuje pro Český rozhlas a čtyři tedy dokonce ve zpravodajské směně. 

Obecně byl v této době už jedním z požadavků při výběru nových zaměstnanců  

do směny dobrý hlasový projev. „Nemusejí ještě umět živě mluvit s moderátorem,  

ale alespoň sestavit krátkou zprávu a namluvit ji, to ano. Nemůžou mít řečovou vadu 

nebo špatnou intonaci,“ vysvětluje Pavel Novák, který do začátku května 2014 vedl 

zahraniční redakci.377 Pro stávající i budoucí zaměstnance připravuje ředitel Centra 

zpravodajství projekt, který se pracovně jmenuje Akademie rozhlasové žurnalistiky. 

„Musíme pracovat s lidmi, které tu máme. Teď například zjišťujeme, jaká školení by 

uvítali. Druhá věc je ta, že si máme vychovávat lidi, kteří sem budou přicházet. 

Jednoduchost, s jakou se člověk může dostat do vysílání Českého rozhlasu, mně přijde 

až přílišná,“ říká Tomáš Pancíř.378 

 

6.1 Redaktoři zpravodajského webu 

Se vznikem Centra zpravodajství a rozšířením newsroomu sdílejí jednu místnost 

s redaktory, kteří se starají o rozhlasové vysílání, i redaktoři zpravodajského webu.  

Už ovšem nikoliv iŽurnálu, nýbrž zpravy.rozhlas.cz, který vznikl 1. září 2009. Oproti 

předchozímu projektu má modernější design, nový redakční systém a především více 

zaměstnanců, s čímž souvisí bohatší obsah.379 

 „Smyslem projektu je 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.cz. Klademe důraz na unikátnost 

informací, samozřejmě chceme mít věci, které sedí – radši přesně a o nějakou chvilku 

později, než vypustit neověřenou informaci,“ vysvětluje vedoucí redakce Kateřina 

Křenová.380 

 Články vycházejí ze zpravodajských i publicistických příspěvků a živých 

rozhovorů z vysílání Radiožurnálu i dalších stanic Českého rozhlasu. Na rozdíl  

od iŽurnálu nečekají redaktoři současného webu s vystavením až na odvysílání 

příspěvku, pochopitelně pokud nejde o živý rozhovor. „Přistupujeme k tomu  

jako k hlavnímu zdroji, ale je to zdroj, ne nedotknutelná modla, která se musí přenést 

                                                
377 In Osobní rozhovor autora s Pavlem Novákem, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
378 In Osobní rozhovor autora s Tomášem Pancířem, 2. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
379 In Ročenka Českého rozhlasu 2009. Odp. red. Zuzana Foglarová. Praha: Český rozhlas, 2010. 1x 
ročně. 
380 In Osobní rozhovor autora s Kateřinou Křenovou, 1. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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tak, jak byla stvořená. Reportáž točená ‚z ruky‘ nepřináší tolik faktických informací  

a prostý přepis je spíš směšný a rozhodně ne ideální,“ objasňuje Kateřina Křenová.381 

 Tvůrci zpravy.rozhlas.cz pracují také ve směnném provozu. Ve všední dny je 

jich včetně dvou editorů a jednoho redaktora na noční službu 13, o víkendu se vystřídá 

v newsroomu šest lidí. Dva redaktoři se každý den věnují především sportovní tematice. 

Dříve tyto služby zajišťovali členové sportovní redakce, dnes se o ně dělí se členy 

internetové redakce. Ta má momentálně dohromady čtyři editory, 11 redaktorů  

a několik spolupracovníků na částečný úvazek. Plánování probíhá měsíc dopředu 

s přihlédnutím k požadavkům zaměstnanců. „Snažím se jim vycházet vstříc, ale je to 

nezávazné,“ říká Kateřina Křenová.382 

 

                                                
381 In Osobní rozhovor autora s Kateřinou Křenovou, 1. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
382 In Osobní rozhovor autora s Kateřinou Křenovou, 1. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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7. Zpravodajská směna v soukromých rozhlasových 
stanicích 
Navzdory velkému počtu soukromých rozhlasových stanic, které v České republice  

od začátku 90. let vysílaly nebo vysílají, jich jen naprosté minimum mělo ambici 

vytvořit opravdu zpravodajské rádio, které by konkurovalo Radiožurnálu. Také proto se 

v komerčním prostředí za více než dvě desítky let objevila jediná zpravodajská směna, 

která je srovnatelná s tou, kterou známe z předchozích kapitol této práce: v Rádiu Alfa. 

 Rádio Alfa začalo na základě licence od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

(RRTV) z 9. března 1993 vysílat 13. září téhož roku. V počátcích nabízelo 

zpravodajskou relaci každou celou hodinu, od 5.30 do 20.30 i stručnější přehled zpráv 

v půl, navíc také ve všední dny ekonomické zpravodajství Cesty peněz. Hlavní 

zpravodajská relace byla na programu každý den v 18 hodin a jmenovala se Alfa  

a Omega. Za projektem stál pozdější generální ředitel Českého rozhlasu Václav  

Kasík a podíleli se na něm například Ivan Hoffman nebo Josef Havel. Do Rádia Alfa 

přetáhli z Českého rozhlasu řadu redaktorů z odborných redakcí i zpravodajské směny, 

což mělo za následek, že vysílání obou stanic znělo podobně.383 „Dělalo se to v podstatě 

stejně, jen jsme měli jingly, takže o něco modernější zvuk. Jinak moc rozdílů nebylo,“ 

vzpomíná tehdejší směnař Rádia Alfa Igor Maňour, který předtím pracoval  

jako redaktor zpravodajské směny v Českém rozhlase, kam se později na stejné místo 

vrátil.384 Podobný byl i systém part, který fungoval dle Zázvorkova pětitýdenního cyklu. 

Jen počet redaktorů byl menší, současně připravoval zprávy pouze jeden směnař a dva 

redaktoři, z nichž jeden (případně směnař) byl zároveň hlasatelem.385 Snaha konkurovat 

Radiožurnálu vzala za své přibližně po roce vysílání, kdy se Rádio Alfa dostalo  

do finančních problémů. S příchodem investora CME (vlastníka TV Nova) v roce 1994 

a následným přejmenováním na Rádio Nová Alfa v říjnu 1995 ustupoval zpravodajský 

program programu zábavnému, zprávy se bulvarizovaly a postupně si je připravoval 

v podstatě už jen sám zprávař. Po sporech s RRTV se stanice vrátila v dubnu 1997 

                                                
383 Viz MORAVEC, Václav. Soukromé celoplošné rozhlasové stanice. Přednáška pro studenty IKSŽ v 
rámci předmětu Audiovizuální žurnalistická média II. 6. 4. 2009; Viz MORAVEC, Václav. Deset let 
duálního systému rozhlasového vysílání (1989–1999). Praha: Český rozhlas, 2000, 159 s, s. 17–19. 
384 In Osobní rozhovor autora s Igorem Maňourem, 28. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
385 Viz Osobní rozhovor autora s Miroslavem Panuškou, 3. 4. 2014. Osobní archiv autora; Viz Osobní 
rozhovor autora s Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 
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k původnímu názvu, ale ke zpravodajskému charakteru už jen částečně. 24. února 1999 

Rádiu Alfa vypršela licence, a protože mu ji RRTV neprodloužila, Rádio Alfa zaniká.386 

Obrázek č. 28: Rozpis služeb ve zpravodajské směně Rádia Alfa387 
 

                                                
386 Viz MORAVEC, Václav. Soukromé celoplošné rozhlasové stanice. Přednáška pro studenty IKSŽ v 
rámci předmětu Audiovizuální žurnalistická média II. 6. 4. 2009; Viz Osobní rozhovor autora s 
Miroslavem Skoupým, 10. 4. 2014. Osobní archiv autora. 



  - 99 - 

V dalších soukromých rozhlasových stanicích se rozšířil mnohem skromnější systém, 

než který zpočátku nastavilo Rádio Alfa. „V privátním sektoru je zvykem  

i nutností, že si vlastní relaci připravuje kompletně jediná osoba, která je zároveň 

prezentátorem zpráv. Kromě nároků na hlasový projev a znalost rodného jazyka se tedy 

připojují nároky na všeobecný přehled o domácí i zahraniční politice, o sportu i přehled 

o dění ‚ve společnosti‘. (…) U stanic, kde mají zprávy větší význam i prostor, existují 

funkce editorů, kteří mimo jiné dodávají do relací zvukové příspěvky a reportáže, 

koordinují vysílání telefonických vstupů apod. (Pro ilustraci: v ČR jde v současné době 

pouze o dvě privátní stanice, které pracují tímto způsobem.).“388 

 První ze zmíněných dvou stanic, Frekvence 1, má kromě toho už jen jednoho 

reportéra v terénu,389 na zpravodajském vysílání Rádia Impuls se podílí víc lidí.  

Kromě vlastních reportérů, regionálních i zahraničních spolupracovníků, editora  

a zprávaře využívá v newsroomu také redaktora,390 jehož náplň se podobá té v Českém 

rozhlase. „Říká se tomu redakční služba. Jde o jednoho člověka na každý všední den, 

který pracuje zhruba od půl sedmé do patnácti hodin. Jeho úkolem je připravovat 

zvukové zprávy z nahrávek stažených z agenturního servisu ČTK nebo z telefonátů 

aktérům událostí. Když se něco stane, například vybuchne plyn, tak případně sám chodí 

do studia a informace interpretuje. Může připravovat i rozhovory. Na této službě se 

střídají tři redaktoři,“ popisuje Veronika Hlaváčová, bývalá reportérka Rádia Impuls, 

současná reportérka Českého rozhlasu a autorka diplomové práce srovnávající 

zpravodajství obou těchto stanic.391 Zvukové zprávy připravené redakční službou  

nebo reportéry řadí do jednotlivých zpravodajských relací editor (obvykle tři na relaci), 

čtené zprávy si píše sám zprávař. Rádio Impuls vysílá zprávy každou celou hodinu, 

mimo večer a noc také každou půlhodinu. Noční relace se předtáčejí, nepřetržitý provoz 

na Rádiu Impuls není. Jako informační zdroje využívá stanice kromě vlastních 

reportérů, spolupracovníků a ČTK rovněž zpravodajství internetových serverů.392  

                                                                                                                                          
387 Vnitřní předpis gen. ředitele a. s. Rádio Alfa – č. 2/95. Archiv Miroslava Skoupého. 
388 In NAVRÁTIL, Karel. Čtrnáct kapitol o rozhlase. Praha: Literární akademie, 2006, 98 s. ISBN 80-
86877-04-3, s. 33. 
389 Viz Osobní rozhovor autora s Terezou Seidlovou, 25. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
390 Viz HLAVÁČOVÁ, Veronika. Zpravodajství veřejnoprávních a soukromých rozhlasových stanic. 
Praha, 2010. 123 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Jana Ámose Komenského. Vedoucí diplomové 
práce RNDr. Jaroslav Huk, CSc., s. 66–67. 
391 In Osobní rozhovor autora s Veronikou Hlaváčovou, 26. 3. 2014. Osobní archiv autora. 
392 Viz HLAVÁČOVÁ, Veronika. Zpravodajství veřejnoprávních a soukromých rozhlasových stanic. 
Praha, 2010. 123 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Jana Ámose Komenského. Vedoucí diplomové 
práce RNDr. Jaroslav Huk, CSc., s. 66–69; Viz Osobní rozhovor autora s Veronikou Hlaváčovou, 26. 3. 
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Závěr 
Menších nebo větších změn ve zpravodajství Českého rozhlasu (Radiojournalu  

i Československého rozhlasu) bylo ve více než devadesátileté historii nespočet.  

Po epizodním období vlastních krátkých specializovaných relací a čtení z novin se 

dostalo do rukou České tiskové kanceláře, než Československý rozhlas v roce 1945 

ustavil vlastní zpravodajství. To se vyvinulo od zpráv psaných na psacím stroji  

na základě informací přijímaných z ČTK potrubní poštou po počítačové systémy,  

jež zobrazují agenturní servis a zároveň se v nich připravují čtené i zvukové zprávy,  

od přípravy v pár lidech po velký tým, od ovlivňování jednou politickou stranou  

přes její nadvládu a vybudování cenzurního systému až po svobodu projevu 

kontrolovanou početným editorským štábem. 

 Tyto změny souvisejí do velké míry jednak s penězi a jednak s mocí,  

jakou zpravodajství (včetně toho rozhlasového) má. Tu si uvědomovaly státní instituce 

už za první republiky, kdy se nejprve dohodly s Radiojournalem, že nebude vysílat 

politické zpravodajství, a pak ho přiměly odevzdat přípravu zpravodajských relací státní 

tiskové agentuře. Také komunisté hned po skončení druhé světové války a ustavení 

vlastního rozhlasového zpravodajství pochopili jeho význam, za nečinného dohledu 

ostatních stran na něj získali velký vliv a během únorového převratu jej využili ve svůj 

prospěch. V zájmu další podpory vlastní politiky pak vytvořili mechanismy,  

díky kterým zůstalo zpravodajství Československého rozhlasu (s výjimkou krátké etapy 

v roce 1968) totalitnímu režimu oporou až do jeho úplného pádu v roce 1989. 

Nejnovějším dokladem porozumění moci rozhlasového zpravodajství je zvýšená 

editoriální kontrola spojená se vznikem Centra zpravodajství v roce 2012. Jedinou 

změnou, která se této linii vymyká, je zrušení funkce směnaře na přelomu let 2007  

a 2008. 

 Vliv finančních prostředků se odráží v technologickém pokroku, který vývoj 

zpravodajství postihl, a také v personálním zabezpečení zpravodajské směny. Ta se  

od tří lidí (s podporou písařky, produkční a hlasatele) rozrostla v tým, který přes den 

tvoří obvykle až dvacet lidí (nepočítaje internetové redaktory). Posledních dvacet let 

ukázalo, že něco podobného si soukromé rozhlasové stanice nemohou z ekonomických 

důvodů dovolit. Právě ekonomické důvody (ruku v ruce s rozvojem techniky, 

umožňujícím využít zvukových nahrávek z agentur nebo televizí) ovšem mohou být 

v budoucnu také za tím, že lidé ze zpravodajské směny budou více vytížení na úkor 
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reportérů v terénu. „Peníze na zpravodajství samozřejmě nejsou neomezené. Spoustu 

zpráv a informací můžeme zpracovat přímo z newsroomu a není potřeba mít všude 

reportéra s mikrofonem, jak bylo dříve zvykem. Tím ušetříme kromě peněz i lidskou 

práci a můžeme se věnovat něčemu sofistikovanějšímu, kde přidaná hodnota bude 

větší,“ říká ostatně i ředitel Centra zpravodajství Českého rozhlasu Tomáš Pancíř. 

 Také z toho lze (vedle historického vývoje) odvodit, že není možné vyloučit 

další změny, ale že zpravodajská směna má v Českém rozhlase kromě minulosti také 

budoucnost. „Abychom naplnili tu teoretickou poučku, že rádio je nejrychlejším 

médiem, je právě zpravodajská směna klíčová,“ dodává Tomáš Pancíř. 

 Zároveň se na základě proměn i neproměn zpravodajské směny ukázalo několik 

dalších zajímavých faktů. Například, že redaktoři se byli téměř vždy schopni 

přizpůsobit novým poměrům, proto je politické turbulence nikdy zcela výrazně 

nezasáhly. Dále jistou tendenci vracet se v současnosti k zavedeným zvyklostem,  

které se postupně opouštěly, mimo jiné k ustálenému systému rotace zaměstnanců  

na službách a k důslednější přípravě redaktorů na práci ve směně. Posledním faktem je 

ten, že sportovní zpravodajství mělo vždy určitým způsobem specifické postavení. 

 Tato práce také nabízí témata pro další studium a zpracování. Například 

proměny zpravodajských relací, zpravodajská směna ve Slovenském rozhlase  

nebo vývoj zpravodajského webu Českého rozhlasu by si zasloužily vlastní závěrečnou 

práci. 
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Summary 
There have been a lot of more or less important changes in the more than 90 years long 

history of Czech Radio’s news coverage. After a short period of own short specialized 

news programmes and reading from newspapers at the beginning news were prepared 

by Czech News Agency. This practise lasted until Czechoslovak Radio  

established its own newscast, which has been developing for years both  

in technical and ideological ways from 1945 until today. 

  There are two main reasons for these changes: money and the power  

of newscast (including the radio one). Already the establishment in 1920s knew about 

the power, so it made Radiojournal (the predecessor of Czechoslovak and Czech Radio) 

not to broadcast political news and then broadcast only those from the state news 

agency. Also the communists understood the importance of radio newscast, so they 

were working on increase their influence on it from 1945 and during their coup in 1948 

radio was on their side, as well as during the whole totalitarian era until 1989  

(with a short brake in 1968). The last proof of understanding the power of news is 

higher editorial control being made from 2012. 

 The impact of money could be seen in the technological progress and increasing 

number of people sitting in the newsroom. 

 In the future there could be more changes in the process of news editing,  

but there still should be a newsroom in the Czech Radio. “Newsroom is crucial for radio 

to be the fastest medium,” says Tomáš Pancíř, director of Czech Radio’s News’ Centre. 
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