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Abstrakt 
Tato diplomová práce formou praktického výzkumu a historické analýzy popisuje 

rozvoj sportovního rozhlasového vysílání na území Československa. Zkoumané období 

začíná rokem 1923, počátkem existence Radiojournalu jako první rozhlasové stanice 

v Československu a je vymezeno do roku 1948. Práce je rozdělena systematicky do 

celkem pěti období, ve kterých jsou postupně popsány náznaky prvního zájmu o sport v 

pravidelném rozhlasovém vysílání, první velké sportovní akce ve vysílání 

Radiojournalu, organizační, personální a technické zázemí, okrajové sporty. Podrobně 

jsou popsány vybrané sportovní události většího i menšího významu, které byly 

postupně přenášeny Radiojournalem a Československým rozhlasem v jednotlivých 

obdobích. V práci je zmíněno také období okupace Československa během druhé 

světové války, ve kterém sice zájem o sport v rozhlase poklesnul, ale zcela nevymizel. 

Ve stejném období je nastíněna také činnost Josefa Laufra, ikony československé 

sportovní rozhlasové reportáže, během druhé světové války a okupace. V poválečném 

období poté vzniká samostatná sportovní redakce Československého rozhlasu a dochází 

k personálnímu rozšíření. Práce vychází z praktického výzkumu v archivu Českého 

rozhlasu, kdy nejvíce přínosných informací poskytla jednotlivá vydání rozhlasového 

týdeníku v rámci vymezeného období. 

 

 

 

 

 



   

Abstract 
This thesis describes the development of the sports broadcasting in Czechoslovakia in 

the form of the practical research and historical analysis. The examined period starts in 

1923 as the beginning of the existence of Radiojournal – the first radio station in 

Czechoslovakia and is defined by the year 1948. The thesis is systematically divided 

into five periods in which I describe the first signs of the interest in the sport in a regular 

radio broadcasting, first major sports events broadcasted by Radiojournal, 

organizational, personnel and technical background, marginal sports. Selected sport 

events with greater or minor importance are also described, as they were gradually 

transmitted by Radiojournal or Czechoslovak Radio in different periods. The thesis also 

mentions the occupation of the Czechoslovak Republic during the World War II, when 

has the interest in the sports radio broadcasting decreased but not vanished completely. 

There are outlined the activities of Josef Laufer during this period too. Laufer was 

Czechoslovak icon of the sports radio broadcasting. There is described the personnel 

expansion and the development of the independent sports redaction in the postwar 

period. This thesis is based on the practical research in the archive of the Czech Radio, 

the most beneficial information was provided by each issue of The Radio Weekly 

within the defined period. 
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Úvod 

 

Téma této diplomové práce jsem zvolil především vzhledem k mému aktivnímu 

zájmu o sportovní problematiku. Symbiotický vztah sportu a médií byl určitým 

způsobem popsán už v mé bakalářské práci, která se zabývala vývojem 

specializovaného sportovního televizního vysílání v Evropě. V případě diplomové práce 

jsem však přistoupil k tématu rozvoje sportovního rozhlasového vysílání 

v Československu. 

 

Na základě předchozích rešerší jsem dospěl k závěru, že toto téma není doposud 

na podobné úrovni zpracováno. Akademické práce a odborné publikace se sportu                     

v Československém rozhlase (resp. Radiojournalu) v období 1923-1948 dotýkají 

okrajově, zmiňují nejdůležitější milníky v dějinách československého sportovního 

rozhlasového vysílání a zabývají se nejpopulárnějšími sporty – fotbalem a hokejem. 

Tato diplomová práce však popisuje organizaci, technické zázemí a rozvoj rozhlasových 

přenosů a reportáží také z méně populárních sportů. 

 

První kapitola, která se týká období let 1923-1925, má za úkol popsat historický 

kontext vzniku první československé rozhlasové stanice Radiojournal. Jak jsem se 

zmínil výše, téma počátků existence samotného Radiojournalu je v současné době 

poměrně obsáhle a dostatečně zpracováno. Považoval jsem však za nutné toto období       

do diplomové práce zahrnout, aby bylo pokrytí tématu sportovního rozhlasového 

vysílání z chronologického hlediska kompletní. Už v červnu roku 1923 totiž začaly být 

součástí večerních zpravodajských relací i sportovní zprávy a v srpnu roku 1924 byl 

Radiojournalem zorganizován první sportovní rozhlasový přenos v Evropě. 

 

Ve druhé kapitole, která zahrnuje období let 1926-1929, se už věnuji takřka 

výhradně otázce sportu a jeho rostoucímu významu v programovém schématu 

Radiojournalu. Pracovníci Radiojournalu si v roce 1926 poprvé na VIII. Všesokolském 

sletu vyzkoušeli organizaci přímých přenosů a reportáží z masové sportovní akce.                    

Na základě úspěchu rozhlasového vysílání ze sletu a kladných ohlasů od posluchačů 

začal Radiojournal zařazovat sportovní relace stále častěji. S prvním fotbalovým 

rozhlasovým přenosem v roce 1926 nabyla popularitu také ikona sportovní rozhlasové 

reportáže – Josef Laufer. Tato popularita pak mezi československými sportovními 
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fanoušky rostla po několik desítek let. Josefu Laufrovi se snažím v diplomové práci 

věnovat oproti tezím minimální prostor, jelikož jsem došel k závěru, že postava Laufra 

je už v současné době zpracována dostatečně. Jeho osudem se zabývali                       

např. J. A. Pallauš nebo rozhlasový reportér Karel Malina. Jejich vzpomínkové knížky 

mi však byly nápomocné v několika segmentech diplomové práce. V letech 1926-1929 

zařadil Radiojournal do svého programu reportáže a přenosy i z méně populárních 

sportů, než byl v té době fotbal. Vybraným přenosům z těchto sportovních klání se 

v druhé kapitole také věnuji, což je další změnou oproti tezím. Na základě tezí měly být 

popsány fotbalové rozhlasové přenosy v tomto období, fotbalová utkání jsou však 

zmíněna okrajově a týká se jich pouze poslední podkapitola druhé kapitoly. V ní jsou 

nastíněny organizační problémy Radiojournalu spojené s rozhlasovými přenosy.  

 

Třetí kapitola zahrnuje období let 1930-1938, kdy hledal Radiojournal další 

cesty, jak uspokojit své sportovně založené posluchače. Počátkem 30. let vyplnil prostor 

mimo hlavní letní sportovní sezónu zimními sporty a hokejem. Hokej rychle nabýval na 

popularitě díky úspěchům československých hokejových mužstev na klubové                        

i reprezentační úrovni. Komplexně se v této kapitole zaměřuji také na motoristický 

sport, který byl podle četnosti reportáží z těchto let v Československu velmi oblíbený                    

a podniky jako Zlatá přilba nebo závody na Masarykově okruhu jsou mezi sportovními 

fanoušky oblíbené dodnes. Dále popisuji zázemí rozhlasového zpravodajství, reportáží               

a přenosů ze slavných masových akcí, jakými byly tenisový Davis Cup, slety, letní                     

a zimní olympijské hry. 

 

Čtvrtá kapitola, která pokrývá období 1939-1945, je oproti ostatním kapitolám 

znatelně stručnější. Během okupace a existence Protektorátu bylo totiž sportovní 

rozhlasové vysílání značně omezeno. Přesto jsem však několik záznamů o sportovních 

reportážích a přenosech z tohoto období objevil. Ještě v únoru roku 1939 rozhlas vysílal 

přenosy z hokejového mistrovství světa a Evropy, po nástupu nacismu už šlo pouze                     

o ojedinělé sportovní podniky (box, jezdectví, plavání, lehká atletika, sportovní hry 

Kuratoria pro výchovu mládeže atd.). V podkapitole se na příkladu osoby Josefa Laufra, 

který byl židovského původu, věnuji aktivitám sportovního hlasatele během okupace. 

Zmíněny jsou také osobní útoky ze strany Otakara Havla, které jsou dokonce 

zaznamenány v oficiálních dokumentech v archivu Českého rozhlasu. 
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Pátá kapitola zahrnuje poválečné období let 1945-1948. V tezích není tato 

kapitola jasně vymezena, pro přehlednost jsem však pro toto období určil samostatnou 

kapitolu. V ní popisuji poválečné uvolnění Československého rozhlasu, kdy vznikají 

samostatné redakce v rámci rozhlasu a jednou z nich je samozřejmě i sportovní redakce. 

Zmiňuji tehdejší personální složení redakce, nové hlasatele a návrat Josefa Laufra zpět 

na pozici externího sportovního rozhlasového reportéra. Uvádím také důležité 

rozhlasové přenosy a reportáže z tohoto období (Davis Cup, basketbal, olympijské hry 

1948 v samostatné podkapitole atd.). V další podkapitole se věnuji slavnému 

hokejovému mistrovství světa a Evropy, které se konalo v roce 1947 v Praze a během 

kterého se stali českoslovenští hokejisté mistry světa. Prostor je věnován také rozboru 

zvukového záznamu komentáře z finálového utkání mezi ČSR a USA. 

 

Stěžejním zdrojem pro výzkum jsou jednotlivá čísla rozhlasového měsíčníku, 

později týdeníku za období 1923-1948. Čísla všech ročníků jsem osobně prohlédl                      

a z článků, které se týkaly sportovního vysílání, sbíral potřebné informace. Pro 

diplomovou práci jsem využil i několik primárních zdrojů z archivu Českého rozhlasu – 

rozhlasový deník z prvních let vysílání, smlouvy, zápisy ze schůzí jednatelského sboru 

atd. Oproti předpokladům uvedeným v tezích této práce jsem však v archivu Českého 

rozhlasu primárních zdrojů informací nedohledal tolik, aby mohly pomoci rozšířit 

jednostrannost hlavního zdroje informací – rozhlasového týdeníku. Týdeník však 

poskytoval velmi podrobné a přínosné informace o jednotlivých sportovních reportážích 

a přenosech. Využitelné byly také vzpomínkové publikace od Josefa Laufra a jeho 

přátel – J. A. Pallauše a Karla Maliny. Přínosná byla také kniha Evy Ješutové Od 

mikrofonu k posluchačům, která mi poskytla přehled v historickém vývoji 

Československého rozhlasu a byla přehledně řazena v  kapitolách oddělených 

identickým způsobem jako v mé diplomové práci. 

 

Cílem práce je popsat a analyzovat organizační, technologický a programový 

rozvoj sportovního rozhlasového vysílání v Československu, popsat okolnosti, průběh                

a zázemí těch nejvýznamnějších i méně populárních sportovních reportáží. Práce 

nastiňuje problémy a překážky, které byly pracovníkům rozhlasu kladeny a se kterými 

se museli postupně v rámci možností vypořádat.  
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1. Období 1923-1925 
 

Zájem veřejnosti o co nejaktuálnější informace ze sportovišť postupně vzrůstal 

už od první poloviny 18. století, kdy se v tištěných médiích začalo objevovat první 

zpravodajství. S vynálezem telegrafního spojení bylo umožněno sbírat a odesílat 

informace takřka okamžitě, avšak distribuce těchto zpráv ke čtenářům závisela na 

redakčních uzávěrkách jednotlivých titulů a následném tisku vydání.  

 

Až vynález radiofonního spojení a následné spuštění pravidelného rozhlasového 

vysílání mohly profitovat z možnosti aktuálně informovat o bezprostředním průběhu 

závodu, zápasu nebo jiné sportovní události. Na území Československa byl zájem                   

o propojení sportu a médií (rozhlasu) patrný bezprostředně po založení první rozhlasové 

stanice – Radiojournalu. První programové schéma už obsahovalo každodenní 

pravidelné zpravodajství ze sportovní oblasti a po roce a dvou měsících od prvního 

vysílání už byly položeny základy československé sportovní rozhlasové reportáže.  

 

Sportovní reportáže a přímé přenosy vysílají některé rozhlasové stanice                      

i v dnešní době, i když je lze považovat spíše za náhradní řešení pro posluchače, kteří 

nemohou určitou sportovní událost sledovat prostřednictvím televizního nebo 

internetového vizuálního přenosu. V českém prostředí je přímá rozhlasová reportáž 

využívána hlavně v případech, které televize (z programového, časového, 

ekonomického důvodu) pokrýt nemůže. Z povahy média je zřejmé, že reportér nebo 

komentátor musí mluveným projevem nahradit v reálném čase vizuální vjem. Musí 

zvolit takový popis, který bude trefný a výstižný. Současně ale musí být stručný, aby 

udržel krok s reálným vývojem sportovního klání. Komentátor si nesmí dovolit odmlky 

ve chvíli, kdy klání v televizním přenosu komentář nepotřebuje. Zřídka lze zařadit 

informace, které s děním na sportovišti souvisejí pouze okrajově a o kterých může 

televizní komentátor mluvit i v průběhu. Rozhlasový komentátor musí disponovat 

rozsáhlou slovní zásobou, která se vztahuje ke konkrétnímu sportu a jeho popisu, aby 

nedocházelo k příliš častému opakování slov a výrazů. Řada rozhlasových reportérů                    

a hlasatelů1 si vytvořila i poněkud nestandardní slovní spojení, charakteristickou dikci                  

i způsob emocionálního ladění reportáže. Odraz takové reportáže v imaginaci 
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posluchače pak často závisí na osobě reportéra než na kvalitě reálného sportovního 

dění.2 Jednotlivým ikonám sportovního rozhlasového vysílání se budu v průběhu práce 

podrobněji věnovat. 

 

S rozvojem sportovního rozhlasového vysílání na území Československa 

počátkem 20. let 20. století se lze setkat už v první kapitole, která se věnuje období let 

1923-1925 a má za úkol popsat zmíněné první pokusy o pravidelné sportovní 

zpravodajské rozhlasové vysílání a o sportovní rozhlasovou reportáž. 

 

1.1 Historický kontext prvních pokusů o rozhlasové vysílání v 
Československu 

 

Zatímco 2. listopadu roku 1920 oznámila rozhlasem společnost Westinghouse 

v Pittsburgu výsledky prezidentských voleb a následně spustila pravidelné denní 

vysílání novinářských zpráv, přednášek a koncertů, v Československu lze v té době 

sledovat pouze ojedinělé soukromé pokusy o spuštění rozhlasového vysílání                       

(resp. bezdrátového telegrafního spojení). 

 

 Až do roku 1918 platily pro celé území Rakouska-Uherska přísné koncesní 

podmínky, které zakazovaly jakékoliv soukromé vlastnictví radiových stanic. V jednom 

z dokumentů z 13. ledna 1913 dokonce rakouské ministerstvo obchodu oznámilo všem 

ředitelstvím pošt, že obdrželo zprávu o existenci tajných soukromých radiotelegrafních 

stanic. Vyzvalo tedy všechna ředitelství k likvidaci všech takových stanic do tří dnů. 

Z telegrafních úřadů v Čechách přicházely většinou záporné odpovědi, pouze stavební 

úřad v Teplicích oznámil, že v jeho obvodu se soukromou bezdrátovou telegrafií 

zabývají dva učitelé ve Světci – Emil Rochel a Václav Werner. Na základě těchto zpráv 

byly stanice ve Světci na rozkaz ministerstva obchodu zrušeny.3 

 

                                                                                                                                          
1 Pojmy „reportér“ nebo „komentátor“ nebyly zpočátku existence československého rozhlasového 
vysílání užívány v dnešním kontextu. Většina dostupných materiálů z té doby mluví o „hlasateli“. 
2 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 1. 
vyd. Praha: Dokořán, 2008, s. 48-50. 
3 BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý 
rozhlas, 1962, s. 18. 
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První koncese na bezdrátovou telegrafní stanici byla udělena teprve profesorovi 

Vysoké školy technické – Dr. Františku Nušlovi, který si ji vyžádal pro svou vědeckou 

činnost v astronomické observatoři bratří Josefa a Jana Fričů v Ondřejově. Koncese 

pocházela ze dne 21. srpna 1913 a obsahovala celkem šest podmínek: 

 

I. Stanice smí být opatřena jen přijímacími přístroji a může jí být používáno 

jen k vědeckým pokusům. Jakékoliv korespondování je vyloučeno. 

II. Státní správa si vyhrazuje právo kontroly orgány státní poštovní správy                          

i vojenskými orgány. 

III. Za mobilizace nebo války má být stanice ihned zrušena. 

IV. Musí být sdělena jména osob, které budou obsluhovat přístroje, a tyto 

osoby musí složit přísahu, že zachovají telegrafní tajemství. 

V. Udělenou koncesi může ministerstvo obchodu kdykoliv zrušit. 

VI. Státní telegrafní správa i vojenská správa si vyhrazují právo použít 

v určitých případech stanice i ke svým účelům.4 

 

Teprve počátkem roku 1919 podnikají pracovníci radiotechnické laboratoře 

tehdejší České techniky pod vedením Dr. Augustina Žáčka nové pokusy. Využitím 

vojenského vysílače5 v Praze na Petříně ověřovali technickou možnost radiofonního 

přenosu. Mluvené slovo i hra na housle byly poprvé bezchybně zachycovány přijímací 

stanicí, která byla umístěna ve fyzikálním ústavu Karlovy univerzity v Praze na 

Karlově. Dne 27. října 1920 připravil Žáček se svým kolektivem detailnější pokus                             

o vysílání. V rámci oslav státního svátku vzniku samostatného československého státu 

připravila stanice na Petříně hodinový program, který obsahoval recitaci, hru na klavír, 

na housle a zpěv. Majitelé soukromých stanic v této době prakticky neexistovali, 

vysílání tak mohly zachytit pouze stanice vojenské. V roce 1922 už tato stanice 

s elektronkovým vysílačem značky Telefunken denně vysílala po dobu konání 

Zemědělské výstavy pořad nahraný na gramofonové desky (záznam vojenské hudby 

nebo klasické hudby). Vysílání probíhalo na základě rozhodnutí ministerstva národní 

                                                
4 Tamtéž, s. 19. 
5 Petřínská radiostanice byla zřízena ve sklepním prostoru pod rozhlednou. Na základě tehdejších zákonů 
byly všechny radiostanice podřízené vojenské správě, proto se jejími provozovateli stala skupina vojáků 
v čele s poručíkem Ing. Bohumilem Konečným, který před I. světovou válkou pracoval jako konstruktér 
při Českém vysokém učení technickém. Tvůrcem stanice byl profesor ČVUT, Ing. Ludvík Šimek. Dne 
23. ledna 1919 v 16:45 hodin vyslal Petřín první československou soubornou meteorologickou depeši  
(DANEŠ, Josef. Za tajemstvím éteru. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1985, s. 21.).  
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obrany. Program byl zachycován na pražském výstavišti v Královské oboře                            

ve Stromovce, krystalovým vojenským přijímačem byl zesilován a poté rozveden                      

do několika sluchátek, které vojáci půjčovali návštěvníkům výstavy. Jednalo se tedy                       

o první hromadný poslech rozhlasu a třetí úspěšný pokus o radiofonní vysílání.6  

 

V prvních poválečných letech byl tedy pozvolný rozvoj rozhlasového vysílání 

odkázán pouze na pokusy a aktivitu nadšenců a radioamatérů, kteří byli často značně 

personálně, finančně nebo časově limitováni. Na rozhlas jako takový bylo zpočátku 

nahlíženo spíše jako na zájmovou činnost určitého okruhu osob, která nemohla 

přesáhnout do širšího spektra a povědomí veřejného života v Československu.  

 

V březnu roku 1923 však začaly přicházet první pozitivní impulsy ze strany 

tehdejšího československého ministerstva pošt a telegrafů7. Bezprostřední podnět 

k založení československé rozhlasové stanice vycházel od žurnalistů a akciové 

společnosti Radioslavia8, která se zabývala prodejem radiofonických přístrojů, avšak 

podpora přicházela i z ministerstva. To provedlo první zákonnou úpravu v podobě 

zákonu o telegrafech ze dne 23. března 1923. Zákon ustanovil provozování radiofonie 

za výhradní a výsostné právo státu. Dne 20. prosince byl vydán nový zákon, který 

upravoval výrobu, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení          

a také jejich dovoz z ciziny.9 

 

Ministerstvo pošt a telegrafů uspořádalo ještě v březnu 1923, tedy několik dnů 

po uvedení prvního zákonu v platnost, první pokusný radiofonický koncert. Vysílán byl 

z uzpůsobené vysílací stanice v pražských Kbelích a konal se v budově ministerstva 

v Praze na Smíchově a v poštovní ústředně na Vinohradech. Pozváni byli pouze členové 

vlády, diplomaté a zástupci úřadů poštovní a telegrafní správy. Přijímací zařízení byla 

                                                
6 BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý 
rozhlas, 1962, s. 19-20. 
7 V listopadu 1920 byl zřízen Úřad pro správu pošt, telegrafů a telefonů, ze kterého později vzešlo 
ministerstvo pošt a telegrafů. Ve stejném roce později ministerská rada rozhodla, že nevojenská 
radiotelegrafie bude převedena z působnosti vojenské správy do kompetence ministerstva pošt a telegrafů 
(JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 10.). 
8 Společnost Radioslavia byla založena v roce 1922 jako „Společnost pro budování, zřizování a pronájem 
stanic radiotelegrafie a radiotelefonie“. Hlavními podílníky se staly firmy Telegrafia, Křižík a 
francouzská společnost S.F.R. Záměr firmy stát se monopolním pronájemcem přijímačů se ukázal jako 
nereálný. Výrobní program Radioslavie také nebyl příliš rozsáhlý a společnost se tak soustředila hlavně 
na dovoz radiopřijímačů (KŘÍŽEK, Viktor. Když rádio bylo mladé. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: 
ELLI print, 2004, s. 97.). 
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dodána společností Radioslavia a výklad provedl ministerský rada Ing. Josef Strnad. 

Druhý radiofonický koncert se konal 15. května 1923 a byl už určený širší veřejnosti. 

Koncert byl koncipován jako doplněk k přednáškám ministerských radů Ing. Josefa 

Strnada a JUDr. Otty Kučery o radiofonii, konaných v přednáškové místnosti 

Osvětového svazu, v budově chlapecké školy ve Vladislavově ulici. Dále byl vysílán 

publiku v kině Sanssouci, které se nacházelo v dnešní Opletalově ulici. V programu 

účinkovalo několik členů Národního divadla i pozdější stálý hlasatel československého 

rozhlasu Adolf Dobrovolný.10 

 

1.2 Počátek pravidelného vysílání z kbelské stanice 

 

Pravidelné rozhlasové vysílání ze stanice ve Kbelích u Prahy, které bylo 

zahájené 18. května roku 1923 ve 20:15 hodin, předstihlo uveřejnění zákona i založení 

samotné vysílací společnosti. Ta byla založena 7. června 1923, byla pojmenována 

Radiojournal (společnost s ručením omezeným pro Československou službu 

radioelektrickou) a počátkem července obdržela koncesi na pořádání programů od 

ministerstva vnitra a koncesi na vysílání od ministerstva pošt a telegrafů. Základní 

kapitál činil 500 000 Kčs.11  

 

1.2.1 Vznik Radiojournalu 

  

Třemi hlavními postavami a iniciátory Radiojournalu byli technik, žurnalista                   

a právník. Ing. Eduard Svoboda měl na starosti technickou část provozu, stal se 

technickým ředitelem. Svoboda už od roku 1913 podnikal v oboru kinematografie, 

založil jednu z prvních půjčoven filmu v Československu a spolu s Milošem Havlem se 

stali také zakladateli a průkopníky obchodního zužitkování filmu, když spolu založili 

akciovou společnost. Poté se Svoboda stal evropským zástupcem americké společnosti 

Universal a zkušenosti, které načerpal v New Yorku12, mohl zúročit při rozvoji rozhlasu 

                                                                                                                                          
9 KŘÍŽEK, Viktor. Když rádio bylo mladé. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2004, s. 77. 
10 Tamtéž. 
11 Tamtéž. 
12 Svoboda v roce 1922 uskutečnil studijní pobyt v USA. Své studium zaměřil na technický a programový 
provoz tamních vysílacích společností, konkrétně od června do srpna působil ve stanici společnosti 
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v Československu. Po vypršení kontraktu u Universalu hledal nové podnikatelské 

uplatnění a během pobytu v USA byl fascinován rozhlasem, který právě v té době 

procházel rozmachem. Další osobností byl člen spolkového výboru Spolku českých 

novinářů, redaktor Národní politiky (zakladatel filmové rubriky s recenzemi, programy 

pražských kin a filmovými referáty) – Miloš Čtrnáctý. Ten se stal programovým 

ředitelem Radiojournalu. Poslední důležitou osobou byl JUDr. Ladislav Šourek, který 

byl ředitelem Radioslavie. Do nově vzniklé československé vysílací společnosti 

s ručením omezením vstoupil většinovým podílem vstupního kapitálu ve výši                   

225 000 Kčs. Šourek se staral o obchodní a právní záležitosti, vedl všechna rozhodující 

jednání. Svobodovi se Čtrnáctým se podařilo získat potřebný chybějící kapitál, a jak 

jsem už zmínil výše, 7. června 1923 se podařilo složit částku 500 000 Kčs u Pražské 

úvěrní banky.13  

 

Smlouva společenská ze dne 19. října 1923 uvádí ve svém obsahu přehledně 

všech 13 subjektů podílejících se na vzniku Radiojournalu: 

 

Radioslavia, akciová společnost pro telegrafii a telefonii bez drátu v Praze, 

Miloš Čtrnáctý, redaktor Národní politiky, 

Spolek českých žurnalistů v Praze, 

Arnošt Brychta, vrchní ředitel Politiky, 

Vladimír Šilberský, redaktor Národní politiky, 

Václav Klofáč, senátor a šéfredaktor Českého slova, 

J.U. et Ph.Dr. Josef Jan Svátek, ministerský rada a šéfredaktor Úředního listu 

Československé republiky, 

Ing. Eduard Svoboda, 

Jan Vladimír Vaněk, redaktor Národní politiky, 

Jan Hejret, redaktor Národní politiky, 

Ladislav Mattuš, redaktor Národní politiky, 

Ing. Josef A. Holman, redaktor Technické Tribuny, 

Karel Dvořák, redaktor Venkova.14 

 

                                                                                                                                          
American Telegraph & Telephon Corp. ve Walker Lispenard Bldg. v New Yorku (JEŠUTOVÁ, Eva. Od 
mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 11.).  
13 BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý 
rozhlas, 1962, s. 24-28. 
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Podle společenské smlouvy se účelem nově vzniklé společnosti stalo rozšiřování 

hospodářských, meteorologických, burzovních, sportovních a všeobecných zpráv, 

kulturních a poučných přednášek, recitací, koncertů. Šíření těchto zpráv mělo být 

zabezpečeno radiotelefonickou cestou v určitém okruhu svých předplatitelů (abonentů), 

kteří musí být zároveň majiteli koncesovaných přijímacích stanic. Orgány společnosti se 

stalo pět jednatelů (voleni valnou hromadou na dobu tří let), dozorčí rada čítala tři členy 

(voleni valnou hromadou na dobu až do schválení první roční bilance, poté vždy na 

dobu tří let). Valná hromada byla tvořena akcionáři, přičemž na každých 2000 Kčs 

převzatých do kmenového vkladu připadal jeden hlas.15 

 

Prvním koncesionářem se stal už v květnu roku 1923 Dr. Josef Lachout z Řevnic 

u Prahy, který však musel projít důkladnou prověrkou trvající několik měsíců. Prověrka 

spočívala například v ověřování bezúhonnosti nebo členství v  politické straně. Koncesi 

podepsal dne 5. září přímo ministr pošt a telegrafů – Alois Tučný.16  Existovaly případy, 

kdy ministerstvo zrušilo už udělenou koncesi z důvodu, že někdo koncesionáře udal za 

nějaký nepatrný, často vymyšlený přestupek. Josef Lachout si však nenechával 

nejnovější vynález pro sebe a pořádal vysílání pro veřejnost, kdy lidé seděli na lavicích 

a židlích před oknem jeho domu.17 

 

1.2.2 Kbelská vysílací stanice 

 

Premiéře vysílání z kbelské stanice předcházela výstavba elektronkových stanic. 

Hlavním iniciátorem výstavby bylo ministerstvo pošt a telegrafů, které v rámci pokusů 

využití radiotelegrafie a radiotelefonie v praxi instalovalo 12. ledna roku 1922 první 

vysílačku v budově poštovního úřadu v Moravské ulici na Královských Vinohradech 

(výkon vysílačky byl 250 W). Druhou instalací byla vysílačka v Komárově u Brna 

(výkon 1 kW), která zahájila zkušební vysílání 18. ledna 1922. Třetí stanicí poštovní 

správy byla 1 kW vysílačka ve Kbelích u Prahy, která zahájila provoz v listopadu 1922. 

                                                                                                                                          
14 Smlouva společenská ze dne 19. října 1923, § 1. 
15 Tamtéž, § 9-13. 
16 BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý 
rozhlas, 1962, s. 29. 
17 Praha 19 - Historie: Z dějin vzniku a vývoje Kbel [online]. MČ PRAHA 19. [cit. 2015-07-26]. 
Dostupné z: http://www.praha19.cz/documents/historie.html. 
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Tato stanice dostala brzy označení „I“, jelikož od února 1923 byla v provozu stanice 

Kbely II a od dubna 1923 Kbely III.18 

 

Prvním improvizovaným rozhlasovým studiem se ve Kbelích stal skautský 

plátěný stan, který Radiojournalu zapůjčila Prázdninová kolonie pražská. Prvním 

mikrofonem byl obyčejný telefonní uhlíkový mikrofon a prvním vysílačem se stal 

původně výše uvedený telegrafní vysílač, upravený pro vysílání radiofonie ministerstva 

pošt a telegrafů.19 Z literatury lze k podobě tohoto studia doplnit vzpomínky jednoho 

z prvních rozhlasových techniků – Karla Koníčka. Koníček zmiňuje malý dřevěný 

domek, který stál pod třemi dřevěnými stožáry s anténou. V něm ho při jeho tehdejší 

návštěvě dne 18. května 1923 přivítali poštovní technici, kteří proměňovali 

radiotelegrafní stanici ve stanici radiotelefonní (k tomu došlo připojením zvláštního 

telefonního obvodu). Koníček vzpomínal na zmíněný plátěný stan, který stál zhruba šest 

metrů za domkem. V něm spatřil hlasatelku a ostatní účinkující, kteří se připravovali na 

večerní program. Velikost stanu přirovnal ke střednímu pokoji a uvedl také popis 

vybavení stanu, které tvořilo pianino, dvě židle a několik beden. Uprostřed stanu byl 

umístěn dřevěný stojan, který sloužil k zavěšení mikrofonu s papírovým trychtýřem. 

Tento trychtýř usměrňoval zvukové vlny. Během prvního vysílání museli lidé uvnitř 

stan dokonce přidržovat, aby kvůli poryvům větru neuletěl.20 V zimě byl stan vzhledem 

k nízkým teplotám nahrazen dřevěnou budovou radiostanice.21 

 

Kbelská stanice se od počátku potýkala s logistickými i technickými problémy. 

Vzhledem ke svému umístění (ve velké vzdálenosti od centra Prahy, které bylo tehdy 

zároveň centrem kultury) bylo pro účinkující zpočátku obtížné se do Kbel díky 

komplikovanému spojení hromadnou dopravou dostavit22. Telegrafní vysílačka byla 

původně ve Kbelích zřízena primárně pro vysílání meteorologických zpráv pro leteckou 

službu na kbelském letišti. Radiofonní vysílání mohl kbelský vysílač provozovat až po 

                                                
18 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 10-11. 
19 KŘÍŽEK, Viktor. Když rádio bylo mladé. 1. vyd. Dvůr Králové nad Labem: ELLI print, 2004, s. 77.  
20 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 16-17. 
21 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiožurnál, 
1935, s. 19. 
22 Spojení mezi městem a Kbely obstarával v zimě autobus a v létě elektrická dráha (PATZAKOVÁ-
JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiožurnál, 1935, s. 20.). 
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několika úpravách. I přes úpravy byl signál rušen tónem ve výši 500 Hz.23 Nová stanice 

navíc vysílala první dva měsíce načerno, protože licenci na vysílání radiofonických 

koncertů, zpěvu, přednášek a zpráv všeobecné zajímavosti získala až v červenci roku 

1923.24 

 

Jako zajímavost bych uvedl nenápadný památník prvního rozhlasového vysílání 

na území Československa, který stojí na jihozápadním okraji Kbel v Mladoboleslavské 

ulici. Odhalen byl 18. května v roce 1973 jako připomínka 50. výročí této události na 

místě tehdejšího vysílacího stanu. Pomník je postaven z červených pálených cihel ve 

tvaru osmi paprsků vycházejících ze středu, což má za úkol připomínat právě tvar 

tehdejšího skautského stanu a možná také šíření rozhlasového signálu všemi světovými 

směry. Autorem památníku je sochař Stanislav Kolíbal, který spolupracoval 

s architektem Zdeňkem Rothbauerem. V roce 2014 byl památník zrekonstruován.25  

 

1.2.3 Programová proměna – první náznaky zájmu o sport 
v rozhlase 

 

Radiojournal byl během prvních tří let finančně závislý na poplatcích od svých 

koncesionářů. Bylo však velmi obtížné získat si jejich přízeň. Pořizovací cena 

přijímacích přístrojů byla poměrně vysoká (až 20 000 Kčs) a okruh posluchačů tak rostl 

velmi pomalu, v roce 1923 získal Radiojournal pouze 47 posluchačů. Koncesionář 

musel dále v roce 1923 zaplatit poštovní správě uznávací poplatek 50 Kčs ročně                    

a rozhlasu měsíční částku dalších 50 Kčs. Za tyto poplatky posluchači získali zejména 

v počátcích možnost poslechnout nedokonalé vysílání improvizovaného hudebního 

programu.26 

 

                                                
23 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 16-17. 
24 Praha 19 - Historie: Z dějin vzniku a vývoje Kbel [online]. MČ PRAHA 19. [cit. 2015-07-26]. 
Dostupné z: http://www.praha19.cz/documents/historie.html 
25 Vetřelci a volavky - Výtvarné umění ve veřejném prostoru 70. a 80. let v ČSSR: Památník zahájení 
rozhlasového vysílání v ČSR [online]. [cit. 2015-07-26]. Dostupné z: 
http://www.vetrelciavolavky.cz/sochy/pamatnik-zahajeni-rozhlasoveho-vysilani-v-csr-0 
26 BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý 
rozhlas, 1962, s. 45. 
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Propagace rozhlasu narážela na nepochopení a programové vedení na danou 

situaci muselo reagovat. Vedení usoudilo, že je nutné získat další posluchače 

výjimečnou službou. V létě 1923 tedy vznikla první samostatná zpravodajská služba 

rozhlasu. Ta byla širší než doposud předčítané novinové zprávy, které si v denním tisku 

cestou do kbelské stanice četl a zaškrtával první hlasatel Radiojournalu – Adolf 

Dobrovolný. Od 20. června 1923 se začaly vysílat první povětrnostní předpovědi                   

a od 24. června konečně i první sportovní zprávy.27 

 

1.2.4 Měsíčník Radiojournalu 

 

Hlavním zdrojem informací z prvních let vysílání Radiojournalu se stal měsíčník 

Radiojournalu (následně vydávaný jako týdeník). Archiv Českého rozhlasu disponuje 

kompletními sborníky jednotlivých ročníků měsíčníků a týdeníků. V těchto 

periodických publikacích lze nalézt velmi podrobné informace o jednotlivých 

sportovních pořadech, přednáškách, reportážích a přenosech. 

 

Vůbec prvním záznamem o vysílání Radiojournalu je Deník Radiojournalu, 

který však obsahuje pouze krátké informace o dni a čase vysílání (např. 17. května 

zachycen v kině Sanssouci koncert pořádaný skauty na Žofíně, 18. května začátek 

pravidelného vysílání z Kbel, 19.-28. května vždy v 8:15 večer koncert z Kbel). Tyto 

informace byly navíc zaznamenávány rukopisem, což ztěžovalo distribuci mezi 

potenciální posluchače Radiojournalu.28 

 

Už v září roku 1923 však vyšlo první číslo rozhlasového časopisu Radiojournal, 

původně jako měsíčník. Podtitul časopisu byl „Věstník Radiojournalu, společnosti s.r.o. 

v Praze“. Jako odpovědná osoba byl na obálce uveden Miloš Čtrnáctý. Cena pro 

předplatitele byla 12 Kčs ročně, jednotlivá čísla se prodávala za 1 Kčs. Na fotografii na 

obálce prvního čísla byla vyobrazena dramatická umělkyně Ema Švandová, která 

naslouchala sluchátky meziaktí koncertu Radiojournalu přístrojem Standard.29 Zejména 

                                                
27 Tamtéž. 
28 Měl jsem možnost do tohoto deníku osobně nahlédnout během badatelské činnosti v archivu Českého 
rozhlasu. Archiv disponuje deníky i z dalších navazujících let.  
29 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1923, 1. (1.), s. 1. 
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první čísla měsíčníku se podobala spíše propagačnímu letáku než rozhlasovému 

programu. 

 

Na třetí straně prvního čísla byl otištěn inzerát samotného Radiojournalu, který 

velkým písmem upozorňoval na „hudební a pěvecké produkce, zprávy sportovní                     

a povětrnostní vysílá Radiojournal denně v 7.20 a 8.20 večer z Kbel u Prahy“ a pobízel 

k předplacení prostřednictvím koncese.30 Důležitost sportovní sekce rozhlasového 

zpravodajství v počátcích vysílání v Československu potvrzuje i citace ze statě Eduarda 

Svobody v prvním čísle: „Avšak již dnes na sta31 posluchačů na českém venkově 

naslouchá denně pěveckým i hudebním produkcím, vysílaným z Kbel, nejnovějším 

zprávám sportovním a dovídá se bezdrátovou cestou o pravděpodobných předpovědích 

počasí pro příští den.“ Svoboda zmiňuje i další plány programového vedení:                            

„V nejbližší době bude pořad obohacen o důležité zprávy zemědělské, bursovní hlášení, 

přesného času, přednášky, i módní zprávy a pohádky pro děti.“32 

 

V prvním čísle se mimo jiné objevila také informativní sekce pro potenciální 

koncesionáře. V ní bylo možné získat informace o tom, jak si opatřit úřední povolení 

k zařízení přijímací stanice, jak poslouchat koncerty a zprávy Radiojournalu 

prostřednictvím zmíněného povolení a jak se stát předplatitelem vysílání. Týdeník 

nabádal také umělce, zejména hudebníky a pěvce, kteří by chtěli účinkovat v rozhlase, 

aby se přihlásili v kanceláři Radiojournalu v Praze na Národní třídě. Radiojournal 

zároveň varoval, že veřejné vyvěšování zpráv podávaných jeho stanicí je porušením 

autorského práva a poškozováním. Jakoukoliv reprodukci povolil pouze se svolením 

ředitelství Radiojournalu, které v jednotlivých případech samo rozhodne.33 

 

Ve třetím čísle prvního ročníku bylo otištěno programové schéma, v rámci 

kterého se už sportovní zprávy stávají součástí každodenního zpravodajského bloku 

začínajícího ve 20:15 hodin.34 

 

                                                
30 Tamtéž, s. 3. 
31 Radiojournal disponoval v té době maximálně několika desítkami koncesionářů, Svoboda tak nejspíše 
započítal i posluchače v rámci hromadných poslechů u jednoho přijímače. 
32 Tamtéž, s. 6. 
33 Tamtéž, s. 7. 
34 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1923, 1. (3.), s. 30. Viz přílohy. 
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V pátém čísle prvního ročníku se následně objevil aktualizovaný oficiální 

vysílací program Radiojournalu, který byl jasně rozdělený do šesti bloků (se zmíněným 

sportovním zpravodajstvím v bloku IV).35 

 

Na základě bádání lze o měsíčníku Radiojournalu říci, že hlavními cíly tohoto 

periodika bylo zpočátku především poradit posluchačům a předplatitelům, informovat 

je. Rady se týkaly například toho, jak si zřídit svůj vlastní přijímač, jak odstranit 

nejběžnější poruchy (slábnoucí, slabý nebo žádný příjem). Později přibyla samostatná 

rubrika „Technická hlídka“. Měsíčník dále informoval o změnách v legislativě (změny 

zákonů o výrobě, prodeji, dovozu a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních 

zařízení; které postupně prošly několika změnami), uveřejňoval úřední nařízení                       

a výnosy, technické předpisy a aktuality z československých radioklubů                              

a ze zahraničního vysílání. Od osmého čísla se už dokonce objevovaly dopisy 

posluchačů z celého Československa, ve kterých sdíleli své zkušenosti s kvalitou 

vysílání, signálu, technikou atd. 

 

1.3 Výstavba strašnické stanice 

 

Státní stanice ve Kbelích, která byla zařízena především pro radiotelegrafii, 

nemohla svými technickými a prostorovými parametry dlouho plnit nároky 

plnohodnotného rozhlasového radiofonního vysílání. Nedostatek technických zařízení, 

nedostatek místa pro ateliér a velká vzdálenost od centra, stejně jako omezená možnost 

používání kbelské stanice zapříčinily rozhodnutí pro výstavbu nové stanice. 

V únorovém (šestém) čísle měsíčníku Radiojournalu z roku 1924 lze tedy na obálce 

spatřit zachycenou stavbu nové vysílací stanice ve Starých Strašnicích (tehdy) u Prahy.  

Stanice byla stavěna za dozoru architekta F. X. Čtrnáctého (bratra Miloše Čtrnáctého)                   

a opatřena nejmodernější technickou výbavou36 (půlkilowattový vysílač francouzského 

systému S.F.R. (Société Francaise Radioélectrique). V prosinci 1924 byl dodán 

pětikilowattový vysílač systému Western Electric.37 Součástí stanice byly dva více než 

čtyřicetimetrové dřevěné stožáry o váze pěti tun, mezi nimiž byla zavěšena třípramenná 

                                                
35 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (5.), s. 36. Viz přílohy. 
36 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (6.), s. 1. 
37 BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý 
rozhlas, 1962, s. 46. 



  

 

18

  

anténa dlouhá šedesát metrů. Jako uzemnění sloužila síť z měděného drátu, napnutá pod 

anténou ve výšce pěti metrů.38 

 

Dalším krokem bylo přestěhování sídla Radiojournalu dne 20. června 1924 do 

nových prostor pronajatého čtyřpokojového bytu na Královských Vinohradech 

(Fochova třída č. 58, Palác poštovní Unie – Poštovní nákupna), na což upozornil 

všechny předplatitele a zájemce ve květnovém měsíčníku.39 Budova sídla Radiojournalu 

byla šestipatrová, na střeše byla umístěna anténa na patnáctimetrových stožárech.40                         

Anténa sloužila ke kontrole vysílání kbelské a později i brněnské stanice.41 Dne                       

1. prosince 1924 se vysílalo z ateliéru ve Kbelích naposledy. O den později, 2. prosince, 

se už vysílalo z nového ateliéru z Fochovy třídy. Veškeré technické zázemí bylo 

přestěhováno z kbelské stanice do vysílací stanice ve Strašnicích.42 

 

1.3.1 První použití výrazu rozhlas 

 

Ve článku43 ze dne 21. května 1924 se redaktor Národních listů, L. Richard, 

věnoval rozboru slov radio, kterým se označovalo rozhlasové vysílání a anglickým 

termínem broadcasting, kterým se totéž označovalo v odborných článcích. Richard 

s rozhlasem přišel jako přednášející často do styku a proto hledal český název pro 

činnost, která se rychle v Československu šířila. Broadcasting v článku označil jako 

rozhození nebo rozsévání. Zmínil, jak se s tímto překladem vypořádali v Německu – 

prostým přiřazením dvou slov: Rundfunk. V článku uvedl také tři funkce vysílací stanice 

broadcastingu. První spočívala v tom, že vysílací stanice broadcastingu je spojena 

telefonicky (drátem) s některou přijímací stanicí, která ji dodává zprávy ze zahraničních 

stanic šířené slovem nebo značkami (telefonií nebo telegrafií). Další funkcí stanice je 

v tom, že přijímá zprávy stanice, jejíž vlny by jednoduchými přístroji nemohly být 

                                                
38 POKORNÝ, Milan. Báječní muži s mikrofonem. 1. vyd. V Praze: Radioservis, 2008, s. 71. 
39 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (9.), s. 13. 
40 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1923, 1. (11.), s. 1. 
41 Brněnská stanice byla slavnostně a oficiálně otevřena 18. dubna 1926. Ve skutečnosti však byla 
spuštěna takřka souběžně s kbelskou stanicí. První pokusy proběhly ve dnech 10.-13. května roku 1924 na 
telegrafním vysílači o výkonu 1 kW. Vysílalo se bez studia, přímo z budovy vysílače v Komárově 
(PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiožurnál, 
1935, s. 96.). 
42 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiožurnál, 
1935, s. 52. 
43 RICHARD, L. Rozhlas. Národní listy. Praha, 1924, 64. (140.), s.5. 
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zachyceny, zesílí je a znovu vyšle. Třetí činností stanice je vysílání koncertů 

zachycených ve zvláštní stanici nebo přímo v koncertní síni. Z těchto funkcí Richard 

vyvodil skutečnost, že stanice přijaté zprávy nebo hudbu skutečně rozhlásí všem,                       

a proto by bylo správné navrhnout pro její funkci název rozhlas. Richard v článku dále 

nabádá k budoucím diskusím o světovém rozhlasu (world-broadcasting) a doufá 

v porozumění v kruzích majitelů přijímacích stanic a všech, kteří dbají na čistotu 

českého jazyka.44 

 

1.3.2 První sportovní rozhlasový přímý přenos v Evropě 

 

Velice oblíbené byly v období počátků existence Radiojournalu také veřejné 

koncerty pořádané před budovou Národní politiky na Václavském náměstí. Těšily se 

velké pozornosti pražského publika. Programový šéf Miloš Čtrnáctý si však 

uvědomoval, že programová skladba Radiojournalu vyžaduje zpestření a obohacení, 

čímž by bylo možné získat nové koncesionáře. Vzrůstající zájem o sportovní 

zpravodajství vyvrcholil prvním pokusem o přímý sportovní rozhlasový přenos 

v Evropě. Přenos se uskutečnil za primitivních podmínek dne 2. srpna 1924. Došlo 

tehdy k vzájemné dohodě mezi Milošem Čtrnáctým a funkcionářem Československé 

boxerské unie Jiřím Hojerem45, který dokonce souhlasil s tím, že se bude na přenosu 

sám aktivně podílet. V uvedený den se na klusáckém stadionu na Letné konal turnaj 

v boxu, který vyvrcholil zápasem těžkých vah mezi československým boxerem 

Františkem Růžičkou (vystupujícím pod pseudonymem Frank Rose) a černošským 

americkým boxerem Rocky Knightem.46 

 

Přípravy na přenos byly problematické. Jako příklad lze uvést, že v počátcích 

vysílání vážil rozhlasový mikrofon 10 kilogramů, bylo ho tedy potřeba převážet na 

vozíku. Kbelská stanice byla navíc od centra Prahy a místa konání sportovního klání 

velmi vzdálena.47 Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že pokus bude opět veřejný.                    

                                                
44 Tamtéž. 
45 Jiří Hojer (1894-1974) byl synem zakladatele těžké atletiky a boxu v Československu – Fridolína 
Hojera. Byl mistrem Evropy v boxu z roku 1912 a také kabaretiérem a hercem (PROHL, Karel. Historie 
13/2013 - Fridolin Hoyer. Vzpirani.cz [online]. 2013 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: 
http://www.vzpirani.cz/informace-csv/historie/1847-historie-13-2013-fridolin-hoyer). 
46 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 45. 
47 Tamtéž, s. 45. 
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Ze střechy budovy Radiojournalu byl sňat a na balkoně v druhém podlaží 

administrativní budovy Národní politiky na Václavském náměstí postaven obrovský 

amplion, který Radiojournalu přivezl Eduard Svoboda z radiotelefonické výstavy ve 

Wembley. Početné publikum shromážděné pod balkonem mělo přes hodinu možnost 

poslouchat zprávy podávané z Letné. Průběh zápasu téměř nepřetržitě přímo ze stadionu 

sděloval Jiří Hojer pomocí přímé telefonické linky48 do Kbel hlasateli Adolfovi 

Dobrovolnému. Ten si Hojerovo líčení nejdříve zapisoval a pak jej četl ze záznamu do 

přímého vysílání. Uvědomil si však nepružnost tohoto postupu (spočívající zejména ve 

zkreslení a zpomalení informací), vzal si tedy telefonní sluchátko k uchu a tlumočil 

průběh utkání posluchačům přímo do mikrofonu. Zápasu se zúčastnily přibližně 4 tisíce 

diváků a Jiří Hojer stál během zápasu u telefonní budky umístěné asi 20 metrů od ringu. 

V měsíčníku Radiojournalu byl Hojerův výkon považován za obdivuhodný, odborný, 

plastický, v dokonalé stylizaci.49 Díky zachovanému zvukovému úryvku50 lze citovat 

Hojerův komentář:  

 

„Když tu náhle do ringu vchází Rocky Knight oblečen v bílý plášť a doprovázen 

nahodilým sekundantem a potom soudcem, panem Arturem Bülowem, třetím mužem 

v ringu. Rocky se zdá být poněkud nervózní. Za chviličku Rose jde již do ringu ve svém 

barevném plášti ozdobeném ornamenty, lehce skáče do ringu přes provazy a hned míří 

k Rockymu. A již se losuje! Diváci utichají a téměř za hrobového ticha zazní gong 

oznamující první kolo.“ 

 

 Na první sportovní rozhlasový přenos reagoval pozitivně kromě posluchačů                    

i dobový tisk. Jako příklad lze uvést článek Národní politiky ze dne 3. srpna 1924.51 

Článek zdůraznil prvenství tohoto počinu v rámci sportovního zpravodajství. Zmínil 

                                                
48 V únorovém čísle měsíčníku Radiojournalu se objevila informace o tom, že Radiojournal začal vysílat 
každý večer nejnovější zprávy z celého světa. Zprávy začaly být na základě ujednání s Československou 
tiskovou kanceláří telefonicky dodávány ještě během vysílání. Nešlo tedy o první případ využití 
telefonního spojení k získávání aktuálních informací (Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (6.), s. 
62.). Příklad podobné telefonní služby s charakterem pozdějších rozhlasových vysílání v Budapešti uvádí 
též Čábelová ve své publikaci. Již v roce 1893 byla zřízena služba Telefon Hirmondo (Telefonické 
noviny), která propojovala domácnosti s centrální kanceláří a poskytovala 12 hodinový servis zpráv, 
sportovních a burzovních aktualit, koncertů, autorských čtení apod. V programu se vyskytovaly                          
i reklamy. Tato služba měla trvání až do 30. let 20. století, kdy byla nahrazena bezdrátovým rozhlasem 
(ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939. 
Vyd. 1. Praha: Karolinum, s. 28.). 
49 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 1. (11.), s. 86. 
50 Příběh rozhlasu: První sportovní přenos v Evropě [online]. [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: 
http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/rozhlasove-rekordy/2802901 
51 Národní politika. Praha, 1924, XLII. (213), s. 6. 
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početný zástup posluchačů pod balkonem na Václavském náměstí, podrobnost přenosu, 

dostupnost zpravodajství i u radiových stanic na venkově a použití obrovského 

amplionu z výstavy ve Wembley. Přenos byl označován za plně zdařilý a zmíněn byl                  

i další koncert Radiojournalu, vysílaný z Kbel a pořádaný 3. srpna opět z prostoru na 

Václavském náměstí. 

 

Obrazová publikace knihtiskárny Orbis52 zmiňuje další sportovní přenos, který 

měl proběhnout prostřednictvím Radiojournalu dne 28. října 1925, kdy byl vysílán 

štafetový běžecký závod pořádaný pod názvem „hold čsl. atletiky neznámému vojínu“. 

Tuto informaci potvrzuje i J. A. Pallauš ve své knize, kdy zmiňuje stejný běh ke hrobu 

Neznámého vojína. Lze se však pouze domnívat, že přenos ze sportovního závodu byl 

nejspíš součástí oslav vzniku republiky, v rámci kterých proběhl i první přenos projevu 

prezidenta republiky T. G. Masaryka.53 

 

První sportovní rozhlasový přenos byl důležitý i pro rozvoj kulturní stránky 

programové skladby Radiojournalu. Dne 12. února 1925, krátce po instalaci 

půlkilowattového vysílače ve Strašnicích, vysílal Radiojournal místo obvyklého 

večerního koncertu svůj první skutečný rozhlasový přenos celého divadelního 

představení Dvě vdovy Bedřicha Smetany z jeviště Národního divadla.54 Na jeviště byl 

nad nápovědní budku instalován jediný mikrofon Radiojournalu, který byl k dispozici                

a který byl dopraven ze studia. Hlasatel Dobrovolný musel využít už nepoužívaný 

mikrofon z Kbel. Přenos měl velký úspěch, na který zareagoval Radiojournal dalšími 

přenosy. Dne 14. února rozhlas přenášel Dvořákovu Rusalku, o tři dny později 

Beethovenova Fidelia, v dalších dvou měsících už dalších deset oper a od září do konce 

roku 1925 dalších čtrnáct oper.55  

 

S novým a moderně vybaveným strašnickým vysílačem už dostal rozhlas také 

k dispozici celou řadu kvalitnějších mikrofonů, díky kterým mu bylo umožněno 

obohatit vysílání zejména o přenosy na principu příjmu informací z několika 

reportážních stanovišť. Technické vybavení dodala společnost S.F.R. a byl to 

                                                
52 Sport a tělesná výchova v rozhlase. 1. Praha: Knihtiskárna Orbis, 1932, s. 3. 
53 PALLAUŠ, J. A. Haló, zde redaktor Laufer!. 1. Praha: Orbis, 1931, s 169. 
54 BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý 
rozhlas, 1962, s. 46. 
55 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 46-49. 
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elektrodynamický mikrofon s jedním pětistupňovým mikrofonovým zesilovačem                    

a čtyřstupňovým kontrolním zesilovačem.56 Přímý přenos se tak mohl stát 

nejpohotovější metodou rozhlasové práce, což vyžadovalo dostatečné technické 

podmínky k rychlému získávání aktuálních zpráv a informací. 

 

1.3.3 Z měsíčníku Radiojournalu se stává týdeník 

 

Prosincové číslo měsíčníku Radiojournalu57 informovalo o začátku vysílání 

z nového ateliéru na Královských Vinohradech v paláci Poštovní nákupny od                        

2. prosince 1924. Po více než roce a půl bylo pracovníkům rozhlasu k dispozici studio 

v centru města, čímž se omezilo denní dojíždění do Kbel. Se změnou prostor proběhly                 

i programové změny. Rozšířeny byly koncertní relace (hudba a zpěv denně od 20 do                 

22 hodin, středeční a sobotní „koncerty o páté“ a nedělní večerní koncerty). Rozšířena 

byla i zpravodajská část o časové zprávy od ČTK.58  

 

Z důvodu vyhovění přání odběratelů a mnohých podnětů při stoupajícím zájmu  

o rozhlasové vysílání se redaktoři měsíčníku Radiojournalu rozhodli změnit frekvenci 

vydávání na týdenní. Týdeník začal přinášet podrobné denní programy s informačními 

články a ilustracemi. Program informoval o harmonogramech československých stanic 

(Praha, Brno atd.), ale i evropských stanic (Curych, Frankfurt, Kralovec, Lipsko, 

Vratislav atd.). Poté přibývaly i programy anglických, italských a francouzských stanic. 

 

Co se týče dalších sportovních příspěvků v týdeníku Radiojournalu, Jiří Hojer 

v jednom z čísel ročníku 1925 zmiňuje ve své stati59 možnost vyučovat tělocvik 

v rozhlase. Píše o svých plánech pedagogicky vést rozhlasové hodiny cvičení, jógy, 

                                                
56 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiožurnál, 
1935, s. 52. 
57 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1924, 2. (4.), s. 32. 
58 Dne 24. června roku 1925 došlo k uzavření dohody mezi Radiojournalem a ČTK. Poté byla dne                      
10. června 1926 uzavřena nová smlouva, ve které byla ustanovena částka ve výši 3% z hrubého 
předplatného, které bylo inkasováno od posluchačů poštovní správou. Rozhlasové zpravodajství bylo od 
června 1926 vysíláno ze studia v budově ČTK, do této doby bylo zpravodajství vysíláno na základě 
telefonického zavolání do studia Radiojournalu třikrát denně. Zprávy byly zapisovány a poté je četl 
hlasatel. Toto opatření bylo zdůvodněno především tím, že během přepisu telefonických hlášení do studia 
mohly vznikat omyly a chyby a také tím, že by mohly být případné pozdější zprávy zařazeny do večerní 
zpravodajské relace vysílané z ČTK (JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 
českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 70.). 
59 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1925, 3. (19.), s. 4-6. 
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přednášky o významu her, o různých směrech atletiky, o svém oblíbeném boxu. Slibuje 

také lekce boxu, kdy se může každý pozorný posluchač docela dobře naučit boxovat. 

Hojer se tedy tímto stal velkým propagátorem sportu a tělesné výchovy v rozhlase. 

 

Zmíněné plány si mohl Hojer vyplnit už v červenci roku 1925. V úterý a v pátek 

vedl od 19 hodin pořad „Deset minut tělovýchovy.“ Pořad byl však vysílán pouze jednu 

sezónu a od dalšího pokračování bylo upuštěno.60 

 

2. Období 1926-1929 
 

Z kontextu první kapitoly, která se věnuje období let 1923 až 1925, lze usoudit, 

že na tělovýchovu a sport se Radiojournal začal zaměřovat ve stále větší míře. 

Zpravodajská sportovní služba už měla své pevné místo v programové skladbě, 

každodenní večerní zpravodajství Československé tiskové kanceláře přinášelo sportovní 

zprávy. Zvláštní pozornost byla věnována nedělním sportovním událostem. Aby byli 

posluchači v neděli informováni co nejdříve, vysílala ČTK pro Radiojournal 

nejdůležitější výsledky a stručné reportáže o nedělních kláních také ve zvláštní relaci. 

Na jaře byla zařazována v 19:00-19:05 a v létě s ohledem na pozdější začátky 

sportovních zápasů v 20:55-21:00. Kromě těchto vstupů vysílal Radiojournal ještě 

vlastní sportovní zprávy podle potřeby v různých denních dobách.61 

 

Důležité výsledky zápasů československých fotbalových mužstev nebo slavných 

československých sportovců v zahraničí bývaly v rozhlase hlášeny ihned po obdržení 

telegrafické nebo telefonické zprávy. V mimořádných případech vyslal Radiojournal 

svého sportovního reportéra do zahraničí, aby přímo z místa utkání interpretoval 

výsledky nebo průběh utkání v přímém přenosu (např. dne 18. srpna 1929 šlo o zápas 

mezi vídeňskou Viennou a pražskou Slavií, hlasatelem byl osvědčený Josef Laufer62). 

 

Radiojournal se začal zaměřovat také na celostátní slety a sjezdy tehdejších 

největších tělovýchovných organizací. Před každým sletem zařazoval pravidelné sletové 

                                                
60 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiožurnál, 
1935, s. 87. 
61 Sport a tělesná výchova v rozhlase. 1. Praha: Knihtiskárna Orbis, 1932, s. 3-5. 
62 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (31.), s. 30. 
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zpravodajství. Posluchači byli informováni před všesokolskými slety, před Dělnickou 

olympiádou a sletem československého Orelstva. Jednoty a členové byli informováni                  

o postupu přípravných prací, zařazovány byly také přednášky. V roce 1926 byl přenášen 

tehdy mimořádně významný VIII. Všesokolský slet, který se konal v Praze. Vysílání 

sletové scény, sletových cvičení a sokolského průvodu bylo technicky náročné, ale stalo 

se zároveň inspirací k dalším podobným počinům. Konkrétně VIII. Všesokolskému 

sletu na vlnách Radiojournalu se budu věnovat v samostatné podkapitole. 

 

Následovně dne 18. září 1926 vysílal Radiojournal zahájení automobilové 

výstavy v Praze a 3. října poprvé fotbalový zápas. Jednalo se o mezinárodní zápas mezi 

československým klubem SK Slavia s tehdejším nejlepším maďarským klubem 

Hungaria Budapešť. Hlasatelem tohoto přenosu byl Josef Laufer, který úspěšným 

komentováním vstoupil do širšího povědomí veřejnosti. Radiojournal se stal první 

evropskou rozhlasovou stanicí, která se pokusila o vysílání fotbalového utkání, teprve 

po něm přišly s vysíláním fotbalových zápasů Anglie a Německo, po nich pak další 

státy. Sám Laufer na tento první přenos vzpomínal: 

 

„Tenkrát technický odbor Radiojournalu v čele s inž. E. Svobodou netrpělivě 

očekával sportovního hlasatele, bez jehož účasti bylo uskutečnění rozhlasu nemožno. 

Začátek matche byl stanoven na 15. hod a po panu N. ani slechu. Tu poradil kterýsi 

dobrodinec pánům z Radiojournalu, aby řekli Laufrovi ze Slavie, ten prý by to snad 

svedl. Nic nepomohly moje protesty a odůvodněné obavy, že jsem dosud nikdy do 

mikrofonu nemluvil, a to ani napsanou snad již přednášku, že „to“ určitě zkazím atd. 

Posadili mne k mikrofonu a nařídili mi, abych „do toho povídal, co na hřišti uvidím“. 

Tak jsem tedy uposlechl a povídal plných 45 minut. Byl jsem ovšem pevně přesvědčen, 

že se „to“ nepovedlo, ale již pánové z Radiojournalu, kteří stáli vedle mne a se 

sluchátky na uších kontrolovali vysílání, sdělovali mi posunky a šeptem, že prý „je to 

dobré“. A dodatečně to potvrdily posudky listů i posluchačů.“63 

 

Úspěch prvního přenosu způsobil, že už 10. října roku 1926 byl opět vysílán 

fotbalový zápas, tentokrát Slavia – Vasas, 28. října mezistátní zápas Československo – 

                                                
63 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (14.), s. 2-3. 
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Itálie, 14. listopadu Slavia – Teplitzer FC a 21. listopadu zápas AC Sparta – AFK 

Vršovice.64 

 

Sportovní přenosy si u posluchačů získaly oblibu a v příštích letech došlo 

k výraznějšímu rozvoji sportovních přenosů. Z těch nejzajímavějších lze vyjmenovat 

populární fotbalové derby mezi pražskou Spartou a Slavií, které bylo poprvé vysíláno      

6. února 1927. Ve stejném roce bylo vysíláno veřejné cvičení a slavnostní průvod II. 

Dělnické olympiády, dále reprezentační fotbalový zápas Československo – Rakousko. 

Do sportovního programového schématu přibyly i některé nové sporty. Dne 8. května 

bylo vysíláno tenisové utkání Davis Cupu mezi Československem a Řeckem,                

17. července závody v lehké atletice, 4. září lehkoatletické klání Itálie – Československo 

v Brně.           

 

V roce 1928 bylo vysíláno celkem 11 sportovních přenosů, přibyly například 

lyžařské závody ve slovenských Vysokých Tatrách nebo veřejné vystoupení 

slovanského hasičstva, vysílané z pražského stadionu na Strahově.65  

 

V létě roku 1928 Radiojournal zařadil do své programové skladby pravidelné 

zpravodajství z IX. letních olympijských her v Amsterdamu. Zpravodajství bylo 

organizováno prostřednictvím ČTK (na místo byl vyslán zvláštní zpravodaj ČTK)                  

a bylo zaměřeno především na působení československých sportovců.  Radiojournal 

také po dobu olympijských her přinášel každou neděli a středu večer fejetonistickou 

formou psané dojmy z Amsterdamu, z olympijských her, obrazy ze života 

československých sportovců v holandské metropoli atd. Fejetony pro Radiojournal psal 

redaktor František Bodlák.66 Podobný koncept můžeme sledovat i v dnešní době, kdy 

například Česká televize zařazuje do vysílání podobné „odlehčené“ reportáže z místa 

konání během olympijských her, hokejových nebo fotbalových mistrovství. 

 

V roce 1929 bylo odvysíláno 16 sportovních přenosů, například vysílání 

koňských dostihů z Pardubic, sletu československého Orelstva (veřejná cvičení, sletová 

scéna a průvod) nebo sokolského cvičení ze stadionu v Plzni.67 

                                                
64 Sport a tělesná výchova v rozhlase. 1. Praha: Knihtiskárna Orbis, 1932, s. 3-5. 
65 Tamtéž. 
66 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (23.), s. 2. 
67 Sport a tělesná výchova v rozhlase. 1. Praha: Knihtiskárna Orbis, 1932, s. 3-5. 
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VIII. Všesokolský slet 

 

Už v roce 1926 v jednom z květnových čísel68 týdeníku Radiojournalu upozornil 

Eduard Svoboda ve svém článku na nastávající jedinečný letní úkol Radiojournalu. Tím 

se měl stát přenos VIII. Všesokolského sletu pořádaného v červnu roku 1926. Rozhlas 

plánoval obsadit svými mikrofony všechna nejdůležitější místa v pražských ulicích, 

kudy bude veden průvod a dále na sletišti, kde se budou konat hlavní veřejná cvičení 

sokolů a sokolek. Hlasatelé dostali za úkol doprovodit popisem a výkladem všechny 

fáze slavností v přímém přenosu a v součinnosti s informátory. 

 

O měsíc později69 Radiojournal informoval o přípravách a pokusném vysílání 

z VIII. sletu. V neděli 13. června 1926 byl zdokumentován pokusný přenos ze sletiště 

při cvičení sokolské mládeže. V obrazové příloze lze na fotografii zahlédnout mikrofon 

Radiojournalu, který je umístěný na sloupu přímo v prostoru cvičiště. Motivací pro 

přípravy na ostrý start přenosů byl i spěšný dopis70 od posluchače Arnošta Kabeláče, 

pokladníka Agrární banky československé v Pardubicích, ve kterém Kabeláč sdělil své 

dojmy z pokusného vysílání sletu mezi 18.-19. hodinou. Dopis poukázal na velké 

nadšení a nevšední zájem o vysílání sletu, které bylo ze začátku podceňováno: 

 

„Vím, že podobných dostáváte slušný počet, promiňte tedy prosím též i mému 

obtěžování. 

 

Jako člen Sokola osměluji se přijíti s malým návrhem, který není-li proveditelný, 

snad alespoň bude státi za malou úvahu. 

 

O našich drahých dnech Všesokolského sletu budete vysílati jednak průvod, 

jednak veřejné cvičení, myšlenka z každé stránky velice dobrá. Mohu říci, že u nás na 

venkově jest o toto vysílání neobyčejný zájem, o významu mezinárodním nemluvě. 

Myslím, že ničím lépe nemůžeme projeviti světu svoje vlastenecké smýšlení a svoji 

radost z osvobození, než právě touto šťastnou myšlenkou.  

 

                                                
68 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (11.), s. 3. 
69 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (17.), s. 1. 
70 Tamtéž, s. 1. 
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A přece má tento výborný nápad s vysíláním jednu „smutnou“stránku pro nás 

šťastnější, kteří se zúčastníme sletu přímo v naší drahé matičce Praze. Mnoho z nás, 

kteří odjedeme do Prahy, má přijímací aparáty a to nejen jako jednotlivci, ale                           

i společné přijímací stanice v tělocvičnách. A teď si představte, že půjdeme rozjásanou 

Prahou, že budeme cvičiti na Strahovské pláni a všechno to nadšení, ty dojmy ze cvičení 

budou slyšeti naši drazí doma. Pochopíte snad, že i my v Praze tak rádi bychom věděli, 

přes to, že budeme přímo u „pramene“, jak ten slet vypadá také u nás „doma“. Což 

nedalo by se provésti vysílání, třeba jen v docela zmenšeném měřítku o dorosteneckých 

dnech? Pro Vás byla by to malá zkouška pro hlavní dny sletové a pro nás, kteří půjdeme 

Prahou, byla by to představa, jak slet vypadá doma a hlavně za hranicemi. Též myslím, 

že by nemohlo býti lepšího propagačního prostředku pro hlavní sletové dny, zejména 

pro ty, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou se k jízdě Prahou rozhoupati.“ 

 

Kabeláč dále v dopise informoval o zhruba 500 radioamatérech v Pardubicích,                  

o výborné kvalitě přenosu Prodané nevěsty z předešlého dne, nebo upozornil na chybu, 

respektive na neinformování posluchačů ze strany Radiojournalu, kde lze přijímat jeho 

přenosy. Sdílel názor, že čím lépe budou zájemci o rozhlasovém vysílání informováni, 

tím více získá Radiojournal předplatitelů. Sám zmínil vlastnictví tří párů sluchátek, 

které jsou denně obsazeny „chtivými“ a „zvědavými“ posluchači.  

 

Od Antonína Kabeláče do sídla Radiojournalu následně dorazilo i hodnocení 

vysílací zkoušky. V něm uvedl, že hudba i hlasatel byli slyšet v přijímači velmi dobře. 

Šum obecenstva a trubky z náčelnického můstku, když zrovna hudba nehrála, bylo také 

dobře slyšet. Potlesk vytvářel dojem, jako kdyby byli posluchači přítomni přímo v sále     

a zvolání obecenstva působilo ohromně. Kabeláč dále radil Radiojournalu, aby 

podávané informace od hlasatele byly pokud možno co nejkratší.  
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2.1.1 Technické provedení sletového rozhlasu 

 

VIII. Všesokolský slet byl první velkou zatěžkávací technickou i organizační 

zkouškou Radiojournalu. 18. číslo 4. ročníku týdeníku71 podrobně popisuje technické 

provedení přenosů ze strany Radiojournalu. 

 

Ačkoliv měly americké mikrofony používané Radiojournalem velmi široký 

okruh působnosti, bylo nutné počítat s tím, aby hlasatel (hlavním hlasatelem byl 

František Havel72), hudba, potlesk a hluk cvičenců měly své zvláštní mikrofony. 

Celkem bylo nutné použít pět až šest mikrofonů a tří až čtyř amplifikací. Pro zachycení 

hudby postavili zaměstnanci Radiojournalu zmíněný samostatný sloup v prostoru 

cvičiště, který byl vzdálený zhruba 30 metrů od středu hudebního pavilonu. Všechna 

mikrofonní spojení vedla  do kontrolní místnosti, která byla zároveň upravena jako 

vysílací studio. V ní seděl hlasatel před velkým oknem, ze kterého měl přehled o dění 

v celém prostoru sletiště.  

 

Součástí vybavení kontrolní místnosti byly zesilovače zapojené vedle sebe, 

přičemž pracovníci rozhlasu si vyrobili rozvodnou desku, ze které mohli provádět 

veškeré kombinace. Pokud například hrála hudba, přepínač zesilovače I byl zapojen 

v poloze A, ovládací páka byla skoro ve své konečné poloze. Hlasatelův mikrofon byl 

zapojen na zesilovači II, přepínač byl rovněž na A, avšak páka byla na nule. V případě, 

že měl hlasatel okomentovat nějakou situaci nebo cvičení, utlumila se pomalu hudba 

otočením ovládací páky prvního zesilovače vlevo a zároveň pákou druhého zesilovače 

vpravo do té doby, než řeč zněla dostatečně hlasitě a hudba sloužila už jen v pozadí jako 

doprovod komentáře.  

 

Samozřejmostí technického provedení a zázemí byla instalace telefonní stanice 

ve stejné kontrolní místnosti. Ta spojovala pracovníky ze sletiště přímou linkou 

                                                
71 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (18.), s. 1-2. 
72 František Havel byl do té doby již pravidelný hlasatel Radiojournalu. Narodil se 3. září 1877 v Praze-
Michli. Původním jménem byl František Hadraba. Od roku 1906 působil jako člen brněnského Zemského 
divadla, když před tím, po dokončení studií, začínal jako novinář a později jako člen venkovských 
divadelních společností. V roce 1907 byl povolán do činohry Městských divadel na Královských 
Vinohradech, kde působil do roku 1919. Poté vystupoval jako host v různých divadlech a v českém filmu. 
1. ledna 1926 nastoupil do Radiojournalu a proslavil ho právě VIII. Všesokolský slet (BĚHAL, Rostislav. 
Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 1. Praha: Československý rozhlas, 1962, s. 168.). 
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s kontrolní místnosti v sídle Radiojournalu – v budově Orbisu na Fochově třídě č.p. 62                     

na Vinohradech (do které se Radiojournal přestěhoval v únoru roku 1925). Z Orbisu 

bylo možné spojit se s vysílací stanicí ve Strašnicích. Dále byl zřízen telefon s domácím 

okruhem, pomocí něhož bylo možné se spojit se všemi ostatními stanicemi přímo na 

stadionu. Nástupy a ukončení jednotlivých cvičení byly hlášeny přímo z náčelnického 

můstku a podle toho mohli pracovníci Radiojournalu přizpůsobit vysílání, jelikož každý 

z nich měl svá vlastní sluchátka zapojená do přijímací stanice.  

 

Zařízení Radiojournalu bylo na tehdejší poměry takřka dokonalé, avšak ve svém 

týdeníku redaktoři zmiňují malý, ale zároveň vážný nedostatek. V průběhu 

všesokolského sletu se jim nepovedlo zachytit typický hluk při prostných cvičeních, 

který vyvolával v posluchačích živou představu cvičících mas. Hluk tribun byl stále 

přehlušován hlasitou hudbou v blízkosti hlasatelů. V momentě, kdy přestala hudba hrát, 

slyšeli zřetelně zatroubení z náčelnického můstku na druhé straně sletiště, tedy na 

vzdálenost zhruba 250 metrů. Hudba však hrála vždy příliš silně (obzvlášť buben)                    

a pracovníkům se nepodařilo se s tímto problémem vypořádat. Během pochůzky po 

všech tribunách strahovského stadionu došli ke zjištění, že nad prezidentskou lóží zní 

hudba nejslaběji a šum pohybu cvičenců na ploše sletiště je zároveň nejsilnější. Z tohoto 

důvodu byla zřízena zvláštní vysílací linka na druhou stranu stadionu, kde byl zapojen 

mikrofon za příslušnou amplifikaci a pracovník obsluhující tuto linku byl 

v telefonickém spojení s hlavní kontrolní místností. Tím došlo k výraznému zlepšení 

rozhlasového přenosu a pro posluchače sletu byla atmosféra věrnější. 

 

Průvod sokolstva Prahou, který byl součástí sokolských slavností, byl vysílán ze 

tří míst, kolem nichž průvod procházel. Mikrofony byly umístěny v ulici 28. října, na 

Národní třídě naproti Národnímu divadlu a na Staroměstském náměstí. Vysílací linky 

vedly každá zvlášť od jednotlivých mikrofonů do kontrolní místnosti v budově Orbisu, 

kde se postupně přepínaly tak, aby nedošlo k prodlevě ve vysílání. Průchod jednotlivých 

žup sokolstva Prahou komentovali také hlasatelé z řad sokolů, slyšet byl i pouliční hluk 

pražských ulic před průvodem. 
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Další součástí sletu byly také slavnosti na Vltavě, které měly celou událost 

zakončit. V jejich případě byly na poslední chvíli umístěny mikrofony, amplifikace                   

a spojovací vedení na severním konci Střeleckého ostrova.73 

 

2.1.2 Sletiště 

 

Strahovský stadion byl připraven na tisíce návštěvníků VIII. Všesokolského 

sletu. Na východní straně byla umístěna tzv. „členská“ tribuna, na kterou se dalo 

vstoupit bránou pro účastníky sletu. Uprostřed tribuny byl umístěn velký pavilon pro až 

140 hudebníků. Naproti této tribuně byla západní hlavní tribuna s prezidentskou lóží                 

a s náčelnickým můstkem. Na kolmých stranách byly umístěny tribuny – hradčanská                      

a smíchovská. 

 

Sletiště bylo navrženo tak, že na východní straně byly umístěny šatny pro     

15 000 mužů a 15 000 žen, od kterých vedlo rozsáhlé nástupiště. Odtud se shromáždění 

cvičenci připravovali k nástupu na stadion.  

 

Areál sletiště zaujímal plochu 320 000 metrů čtverečních a nejdelší strana měřila 

zhruba 1 kilometr, v nejširším bodě byla vzdálenost 500 metrů. K urovnání povrchu 

bylo potřeba vykopat a odvézt zhruba 700 m3 zeminy. Celkem bylo možné umístit                   

na tribuny stadionu přes 129 tisíc diváků.74  

 

2.1.3 Program sletového rozhlasu 

 

Z celkového programu sletových slavností byly Radiojournalem vybrány čtyři 

dny, během kterých byly vysílány výhradně sletové události – 29. června                               

a 4., 5. a 6. července 1926. Dne 29. června proběhl přenos sokolského průvodu Prahou 

jako generální zkouška hlavního průvodu dne 6. července.  

 

V rámci předsletových slavností přenášel Radiojournal už 27. června ve                    

20 hodin tematický večer „Beseda pro dorost sokolský“ z Obecního domu v Praze,                        

                                                
73 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (18.), s. 1-2. 
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ve kterém účinkoval mimo jiné pěvecký spolek Smetana z Plzně, Ševčík-Lhotského 

kvarteto nebo M. Parojotová-Skrbková – primadona carské opery v Sofii.  

 

Zmíněný průvod sokolského dorostu Prahou byl vysílán 29. června od 9 hodin. 

Průvod procházel tehdejší Sokolskou třídou, Mezibranskou ulicí, Václavským 

náměstím, ulicí 28. října, Národní třídou, Masarykovým nábřežím, Křižovnickou,             

Sanytrovou ulicí a Mikulášskou třídou. Na Staroměstském náměstí průvod skončil 

pochodem před prezidentem. Od 15 hodin byla přenášena společná cvičení prostná 

dorostenců a dorostenek. Dále bylo vysíláno cvičení jihoslovanského dorosteneckého 

sokolstva a večer proběhlo první vysílání celé sletové scény s názvem „Kde domov 

můj?“. 

 

Během hlavních sletových dnů bylo naplánováno vysílat v neděli 4. července 

v rozhlase oslavu svátku nezávislosti amerických Čechoslováků, která začala v 10 hodin 

na Slovanském ostrově v Praze. Odpoledne bylo od 14 hodin přímo ze sletiště 

přenášeno veřejné cvičení sokolstva s názvem „Společná cvičení prostná žen“, které 

sestavila Hana Burgrová-Dubová, s hudbou od Karla Pospíšila. Toto cvičení cvičilo 

zhruba 14 400 cvičenek. Dále proběhlo cvičení pod názvem „Společná cvičení prostná 

mužů“, sestavené Františkem Erbenem a B. Havlem, s hudbou od Dr. J. Máchy a které 

cvičilo také zhruba 14 400 cvičenců. Zajímavostí bylo vypuštění více jak dvou tisíc 

poštovních holubů při zahájení cvičení přímo ze stadionu. Holubi měli za úkol roznést 

první zprávy o závodech a o zahájení cvičení po celé oblasti Československé republiky. 

Ve 20:30 hodin byl také vysílán „Slovanský koncert“ z Obecního domu, ve kterém 

účinkovala Česká filharmonie se 150 absolventy státní hudební konzervatoře. 

 

V pondělí 5. července byly dopoledne vysílány proslovy hostů sletových 

slavností a prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka z Pražského hradu.               

Ve 14 hodin pokračovaly přenosy ze strahovského stadionu veřejnými cvičeními 

sletových hostů a sokolstva. První v pořadí bylo cvičení československého sokolstva ze 

Spojených států amerických. Úvodem byl nástup ke cvičení na píseň „Zasviť mi, ty 

slunko zlaté“ jako metafora vzpomínky na starou vlast. První oddíl obsahoval 

jednoduché rozcvičující pohyby, které byly pro muže i ženy téměř stejné. 

V jednotlivých dobách cvičení byly během písně „Columbia, the Queen of the Ocean“ 

                                                                                                                                          
74 Tamtéž. 
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zachyceny práce prvních objevitelů při vstupu na půdu budoucích Spojených států 

amerických. Ve druhém oddílu bylo během písně „Yankee Doodle“ znázorněno 

problematické období života prvních osadníků. Třetí oddíl skupinového cvičení 

znázorňoval budování domovů a jednotlivých států od obtížných začátků za doprovodné 

písně „Hail Columbia“. Čtvrtý oddíl byl taneční a znázorňoval radost z práce a píli. Pátý 

oddíl představoval činnost amerického sokolstva, obsahoval motiv společných 

prostných sletů. Přechod k závěru proběhl prostřednictvím písně „My Old Kentucky 

Home“ a v samotném závěru byl vzdán hold československé vlasti a Americe za písně 

„Hej Slované“ a americké hymny. Celé cvičení sestavil Jaroslav Jelínek a cvičeno bylo 

63 osobami (28 cvičenců a 35 cvičenek).  

 

Dalšími událostmi tohoto dne, přenášenými Radiojournalem, byla cvičení 

sletových hostů z ciziny, společná cvičení prostná mužů, atletický závod Jugoslávie – 

Československo v běhu přes překážky na 110 metrů, společná prostná cvičení žen, 

cvičení jihoslovanského sokolstva. Odpoledne v 15 hodin byla vysílána ze sletiště 

veřejná cvičení československého sokolstva a vojska, společná prostná cvičení mužů, 

závod Jugoslávie – Československo v hladkém běhu na 100 metrů, společná prostná 

cvičení žen, cvičení sokolské jízdy a cvičení vojska. Na Vltavě byla přenášena od                   

21 hodin slavnostní hra „Bratrstvo slovanské“.75 

 

2.1.4 Ohlasy na vysílání sletových slavností 

 

Vysílání VIII. Všesokolského sletu vzbudilo silný zájem veřejnosti, zejména na 

venkově. Pravidelné přenosy ze sletiště a sletových slavností byly prvním pokusem 

Radiojournalu o přímé zprostředkování masové sportovní události v takové míře. 

Organizace ze strany rozhlasu byla dobře zvládnutá i přes potřebu improvizace 

v technickém zázemí.  

 

Radiojournal ve svém týdeníku76 zveřejnil dokonce anketu, pojmenovanou jako 

„Slet na krystal“77. V rámci ankety dorazilo do redakce mnoho dopisů, lístků, 

                                                
75 Tamtéž, s. 3. 
76 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (20.), s. 1-3. 
77 „Slet na krystal“ bylo rovněž heslo, kterým se veřejností označovaly celé sletové slavnosti pořádané 
v roce 1926. 
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telegrafních a telefonních zpráv. Výsledky ankety se pro Radiojournal staly zajímavými 

nejen z technického hlediska, ale vzhledem k vysokému množství příspěvků od 

respondentů z řad posluchačů mu poskytly také objektivní obraz a cennou zpětnou 

vazbu o celkovém výsledku dosavadních přenosů. Statistická data byla roztříděna do tří 

kategorií podle vzdálenosti od vysílače. První kategorií byl okruh dosahu do                     

70 kilometrů. Druhou kategorií byli posluchači vzdálení 70 až 100 kilometrů od vysílací 

stanice, kteří mohli přijímat vysílání Radiojournalu jednoduchým krystalovým 

přijímačem za předpokladu, že byli vybaveni vysokými anténami a odpovídajícím 

uzemněním. Radiojournal obdržel zprávy také od posluchačů z třetí kategorie, tedy 

vzdálených 100 a více kilometrů od vysílače. Ty však nemohly být směrodatné, jelikož 

pro kvalitní příjem musely panovat příznivé povětrnostní podmínky a kvalitu 

ovlivňovaly i jiné faktory. Kromě cenných technických dat projevovali posluchači 

spontánní spokojenost, uznání, vděčnost a nadšení z uměleckého požitku.78  

 

V rámci reakcí od posluchačů mohu uvést několik příkladů přímo z dopisů, které 

nejsou v archivu Českého rozhlasu k dispozici, ale byly otisknuty ve 20. čísle týdeníku 

Radiojournalu z roku 1926. Reakce jsou rozděleny do tří výše uvedených kategorií. 

Posluchači zahrnutí do první kategorie (vzdálenost do 70 kilometrů od vysílací stanice) 

pochválili kvalitu přenosu, během kterého slyšeli každé slovo hlasatele a sletových 

proslovů – na rozdíl od cvičenců přítomných na sletišti. Výborně byla slyšet hudba, 

potlesk a ruch na sletišti, šum v šatnách, provolávání „Na zdar“ a hromadné „Zdar“, 

předávání vlajky, dusot podkov koní z oddílu jízdní policie, povel náčelnické trubky                  

i výstřel z děla, který oznamoval začátek a konec sletu. Vítány byly také vysvětlivky 

zkušeného hlasatele Františka Havla. V reakcích se objevuje překvapení ze síly jasného 

a zřetelného zvuku. Posluchač se cítil, jako kdyby byl přítomen na tribunách 

strahovského stadionu. Jiný posluchač považoval přenášenou hudbu za příliš 

„hřmotnou“ (pokud byl mikrofon umístěn příliš blízko - se zvětšující se vzdáleností se 

zvyšovala i kvalita). V reakcích jsou zmiňovány také emoce prožívané jednotlivými 

členy domácností během vysílání – pláč z dojetí, nadšení, vděk a uznání, vlastenecká 

radost. Další posluchač se ve své recenzi zaměřil na přenos sokolského průvodu Prahou. 

Pozitivně hodnotil úplnost přehledu o nekonečném průvodu, ke které chyběl už pouze 

popis výzdoby, obsazení oken, střech domů, počasí nebo aktuální nálady davu                            

i jednotlivců. Dále pochválil přesnost, dochvilnost a svědomitost pracovníků 

                                                
78 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (20.), s. 1-3. 
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Radiojournalu. Negativně naopak hluché přestávky mezi jednotlivými vstupy, které 

byly způsobené zřejmě přepínači nebo mikrofony. Pro příští slet doporučil umístění 

pouze jednoho mikrofonu, a to na Staroměstské náměstí. Jeden z dalších posluchačů 

měl dokonce možnost přímého srovnání poslechu přenosu Radiojournalu se sledováním 

sletu přímo ze stadionu se závěrem, že nenalezl takřka žádný rozdíl v kvalitě hudby.  

 

Posluchači zařazení do druhé kategorie (vzdálenost 70 až 100 kilometrů od 

vysílače) si stěžovali na místy zanikající hudbu během průvodu Prahou, hlasatel byl ale 

slyšet silně a zřetelně. Stejně tak byla dobře slyšet hudba ze stadionu, zejména žesťové 

nástroje, činely a malé bubny, povely trubkou a upažení cvičenců, což bylo pro 

posluchače překvapující. Opět docházelo ke vzniku pocitu, že jsou posluchači přítomni 

přímo na místě a zvuky přicházejí z místa jen pár metrů od nich. Jeden z posluchačů 

dokonce uvedl, že tak silný příjem ještě od počátku vlastnictví přijímače neměl. Jen 

zřídka (například při začátku prostných cvičení žen) byl poslech hudby velmi slabý, což 

bylo zřejmě způsobeno použitím špatného typu mikrofonu. 

 

Posluchači v rámci třetí kategorie (tj. vzdálenost přes 100 km od pražské stanice) 

reportovali také kvalitní, zřetelný, srozumitelný a silný přenos z průvodů hudby, 

provolávání slávy, náčelnické trubky i událostí a potlesku ze sletiště. Posluchač 

z Kopidlna dokonce uvádí, že jeho rodina vydržela poslouchat tři hodiny přenos cvičení 

sokolského dorostu na primitivní krystalový aparát, který zkonstruoval jeho třináctiletý 

syn. Zároveň označil rozhlas pro venkovany za neocenitelnou věc a ve svém dopise 

poděkoval pracovníkům Radiojournalu za tuto vymoženost. 

 

Radiojournal podle jeho vlastního vyjádření79 tyto zprávy a dopisy z technického 

hlediska nepovažoval za překvapivé, jelikož mluvily jasně o vysoké vyspělosti 

technického zázemí tehdejší strašnické vysílací stanice. Na základě měření, které bylo 

provedeno při předání stanice pod dohledem ministerstva pošt a telegrafů, došli 

pracovníci Radiojournalu k závěru, že pražská vysílací stanice měla mnohem větší 

anténní energii, než bylo původně zamýšleno. Výkon v anténě byl zhruba o 50 procent 

vyšší, tj. 7,6 kW. Vyzářený efekt činil 5,2 kW, což zaručovalo příjem signálu na 

krystalové přijímače v největší části Čech. 
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Vysílání přenosů z VIII. Všesokolského sletu neušlo vzhledem k rozsáhlosti                     

a důležitosti této sportovní události ani pozornosti soudobého tisku. 

 

Národní listy ve svém článku z 2. července 192680 popsaly přenos sletu 

Radiojournalem jako nesmazatelný zápis do srdcí všech sokolů i Čechů. Jménem všech 

Pražanů se redaktoři domnívali, že Pražané nedokážou ocenit význam mikrofonů 

zachycujících vzrušení a nadšení, jelikož byli příliš blízko centra dění. Přesto si však 

vysílání sletových slavností v Národních listech vážili, jelikož redakci udržovalo ve 

stálém styku se sletištěm. Článek uvedl také jeden příklad, kdy se redaktoři zúčastnili 

nedělního cvičení dorostu, ale úterní cvičení zhlédnout nemohli. Členové redakce 

Národních listů si proto zapnuli rozhlasový přijímač a prostřednictvím sluchátek napjatě 

a zaujatě poslouchali slet až do konce. Závěrem článku redaktoři vyjádřili 

Radiojournalu vděk za nevšední a nečekaný zážitek při konstatování, že se těší na 

mnoho dalších krásných chvil, které jim vysílání sletu ještě přinese.  

 

Na vysílání sletu reagují také dva články Národní politiky. Oba byly přetištěny 

v týdeníku Radiojournalu. První z nich81 je ze dne 28. června 1926 a nesl název 

„Rozhlas“. Článek odkazuje ke dni, který přinesl první pokusné přímé přenosy ze 

stadionu VIII. Všesokolského sletu. Tyto přenosy byly plné sokolské hudby, povelů 

náčelnické trubky a jásání desetitisíců diváků. Národní politika hodnotí vysílání jako 

skvělé, čisté a nerozplývavé, chválí správu Radiojournalu, která musela překonat mnoho 

technických potíží. Negativně hodnotí pouze šum pohybů cvičících, který byl slyšet 

slaběji, což si zároveň vysvětluje velmi problematickým určením vhodného místa pro 

instalaci mikrofonu mezi účinkujícími tak, aby nebyl technickou a estetickou 

překážkou. Vysílání ze sletu považuje Národní politika za úspěch Radiojournalu, který 

je vysoko nad průměrem zahraničních stanic. Ty nabízí svým posluchačům pouze 

jazzbandy, recitace nebo záznamy z gramofonu. 

 

Druhý článek Národní politiky82 s názvem „Skvělý zdar prvního sletového 

rozhlasu“ ze dne 30. června je spíše popisného charakteru, líčí první sletové rozhlasové 

vysílání z předešlého dne, které provedl Radiojournal po pečlivých přípravách                         

                                                                                                                                          
79 Tamtéž. 
80 Rozhlas sletu. Národní listy. Praha, 1926, 66. (180.), s. 5. 
81 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (20.), s. 2. 
82 Tamtéž. 
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a několika zkouškách. Výsledek vysílání hodnotí jako skvělý, vyzdvihuje genialitu 

tohoto vynálezu, který umožnil sledovat z pohodlí domova všechny důležité události 

předchozího dne, které se odehrávaly na pražských ulicích nebo na sletišti. Popisuje 

ruch v ulici 28. října, který přenášel mikrofon umístěný v Pražské úvěrní bance, hluk 

obecenstva, troubení automobilů apod. Článek zmiňuje i jméno hlasatele – Adolfa 

Dobrovolného, který oznámil ve vysílání začátek  sletového průvodu Prahou, hlásil 

jména jednotlivých sokolských žup a byl následně vystřídán druhým hlasatelem – 

Františkem Havlem, který byl přítomen u druhého mikrofonu (umístěného naproti 

Národnímu divadlu). Třetí mikrofon na Staroměstském náměstí byl zapnut v momentě, 

kdy na náměstí dorazil prezident Masaryk. Poté se ozvala hudba a celý průvod, 

komentovaný sokolským hlasatelem, odešel z prostranství Staroměstského náměstí. 

Odpoledne byla vysílána prostná cvičení a sletová scéna, které poskytly podle Národní 

politiky svým dějovým obsahem příležitost k vybavení radiofonického sugestivního 

dojmu. Pokaždé, když byla hudba na chvíli ztlumena, zaznělo barvité slovní líčení 

událostí ze sletiště, což působilo melodramaticky zvláště pro ty, kteří se nemohli 

zúčastnit osobně a byli odkázáni pouze na rozhlasové přenosy. Článek dále popisuje 

rozhlas jako nově nalezeného, zdatného a moderního spolupracovníka, který mohl 

informovat o síle československého sokolstva i v nejvzdálenějších místech 

Československé republiky a přinesl tak tisícům obyvatel ozvěnu velkých sokolských 

dnů. 

 

Pro srovnání jsem nahlédl do všech výtisků Národních listů, které vyšly 

v průběhu sokolských slavností. V žádném z vydání jsem však nenalezl jedinou zmínku 

o vysílání Radiojournalu. Pochvalné články v Národní politice lze připsat vlivu Miloše 

Čtrnáctého, který byl v tomto deníku redaktorem. Národní listy naproti tomu mohly 

v Radiojournalu a rozhlasu obecně spatřovat konkurenci pro svou zpravodajskou 

činnost. 

 

2.2 Další vybrané ohlasy na ostatní sportovní rozhlasové 
přenosy v roce 1926 

 

Ohlasy získané prostřednictvím korespondence zaslané přímo posluchači se staly 

pro pracovníky Radiojournalu tou nejcennější zpětnou vazbou. Ve svém týdeníku 
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postupně Radiojournal zveřejňoval hodnocení, náměty na zlepšení a informace o síle 

signálu z nejrůznějších míst Československé republiky. Toto zveřejňování se stalo 

tradicí a zároveň dokonce součástí zvláštní rubriky. 

 

V jednom z listopadových čísel83 týdeníku Radiojournalu byly dokonce 

publikovány ohlasy hodnotící výhradně dosavadní sportovní rozhlasové vysílání                        

a sportovní přenosy. Stať se vrací k letním přenosům VIII. Všesokolského sletu, které 

hodnotí jako zdařilý počin technické správy a programového oddělení Radiojournalu, 

v čele s dobrým a pohotovým hlasatelem. Rozvoj československého sportu, příklon 

sportovců k sokolské myšlence a snaha sokolů využít vhodných sportovních prvků ve 

své tělocvičné soustavě byly podle Radiojournalu prvními předpoklady pro první 

pokusy o přenos masové sportovní události.  

 

Dále jsou zmíněny přenosy fotbalových utkání, kterých bylo do té doby 

Radiojournalem několik odvysíláno a díky kterým nabyl popularity hlasatel Josef 

Laufer. Fotbalové přenosy byly do programové skladby zařazeny zejména díky 

vzrůstající oblíbenosti tohoto sportu v Československu především mezi abonenty 

Radiojournalu a také díky úspěchům československých fotbalových mužstev. Ta byla 

zvána na zájezdy a zápasy pořádané například ve Spojených státech amerických, 

Španělsku, Itálii, Francii, Turecku, Austrálii nebo na Balkáně.  

 

Společným jmenovatelem pochvalných komentářů, které dorazily do redakce od 

posluchačů Radiojournalu, byla především dramatičnost děje vycházející z jednotlivých 

fotbalových přenosů. Posluchači zmiňují uchvácení zvukomalbou prostředí fotbalového 

stadionu, hlučící dav fanoušků, průběžně reagující na probíhající hru. K dokonalé iluzi 

přispívají i slyšitelné údery do míče a zvuk píšťalky rozhodčího, což jsou však 

záležitosti vhodného technického zařízení a zázemí. Nedílnou součástí je i osobnost 

sportovního hlasatele, kterým se v případě fotbalových rozhlasových přenosů stal 

zmíněný Josef Laufer. Ten byl od počátku pohotovým žurnalistou a během přenosů 

využíval získaných zkušeností a odbornosti z pozice mezinárodního tajemníka 

fotbalového klubu Slavia Praha. V úryvcích pochvalné korespondence lze najít několik 

zajímavých a komických názorů. Jedna z posluchaček připomíná, že si fotbal oblíbila 

díky poutavému komentáři Josefa Laufra i její matka – do té doby velká nepřítelkyně 
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kopané. Přenosy však poslouchala napjatě. Jiný posluchač zmiňuje nadšení své 

manželky z přenosů, ačkoliv dříve nebyla zájemkyní o fotbal. Další posluchačka 

zmiňuje napětí a zmatení svého manžela, který zaslechl prodavače párků z tribuny 

stadionu během přenosu a zvolal, že by si chtěl také objednat. Další z posluchačů 

zmiňuje nadšení z fotbalových přenosů, když si na papír nakreslí hřiště a sestavy obou 

mužstev. Má tak díky komentáři z rozhlasu dokonalý přehled o dění na hřišti. 

Pochvalný je i komentář správce školy, který Radiojournal informuje, že vysílání 

zápasu Itálie – Československo poslouchali zaměstnanci a žáci z celé školy 

prostřednictvím čtyřlampového rozhlasového přijímače přes školní amplion. Ocenil 

velmi kvalitní přenos, ve kterém byly slyšet poznámky obecenstva, výkřiky hráčů, 

volání prodavačů na tribunách i píšťalka rozhodčího, odsoudil naopak fanouška, který 

neustále nepříjemně pískal v bezprostřední blízkosti mikrofonu Radiojournalu a rušil 

tím přenos. Jiný posluchač, který poslouchal přenos s přáteli, byl také s vysíláním 

spokojený. Doporučil však kvalitnější odstínění mikrofonů hluku od fanoušků na 

tribunách, které označil za „Zulukafry, ženoucí útokem“ a kvůli kterým zanikal 

hlasatelův hlas.  

 

Stejně reagoval další posluchač, který zaslal Radiojournalu ve svém dopisu 

několik doporučení pro příští sportovní rozhlasové přenosy. Prvním doporučením bylo 

zařazení pravidelných významnějších fotbalových přenosů každou neděli, jelikož ve 

svém okolí rozpoznal ohromný zájem o sport v rozhlase, který strhává a získává nové 

radioamatéry. Druhou radou je vysvětlení pravidel fotbalu před každým vysíláním 

fotbalového zápasu. Posluchač odhadl, že by na vysvětlení stačilo dvacet minut                       

a Radiojournal by si tak mohl podle něj vychovat mnoho nových sportovních nadšenců 

a rozšířila by se tím také radioamatérská obec. Vyzval hlasatele Radiojournalu, aby 

vybídli posluchače ke zhotovení nákresu hřiště a k přípravě 22 lístků se jmény hráčů 

zápasu. Hlasatel by měl jména hráčů sdělovat pomalu, aby si posluchači stačili všechna 

jména správně zapsat. Stejně tak by při zápasu měl hlasatel do mikrofonu mluvit 

neustále, bez pomlk a dlouhých přestávek.  

 

Jako sondu do venkovského prostředí sportovních a rozhlasových nadšenců 

v kontextu druhé poloviny 20. let 20. století v Československu lze označit příspěvek 

dalšího posluchače. Ten zaslal Radiojournalu informaci o tom, že na rozhlasový přenos 

                                                                                                                                          
83 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1926, 4. (37.), s. 3. 
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utkání ve fotbalu mezi Československem a Itálií pozval dvacet hráčů místního 

venkovského fotbalového klubu. Posluchač popisuje nadšení všech přítomných, jelikož 

kvalita přenosu byla na vysoké úrovni a napínavý komentář Josefa Laufra byl 

bezchybný. Projevuje vděk směrem k Radiojournalu a prosí o vysílání dalších 

významných fotbalových zápasů v rozhlase. Zmiňuje také informaci, že v jeho malé 

pošumavské obci je celkem 45 radiostanic a z toho dvě třetiny patří aktivním 

sportovcům, kteří pozvali k sobě domů své známé a příbuzné. Výsledkem bylo získání 

dalších pěti členů, kteří se přihlásili do tamějšího radioklubu, a zhotovili si třílampové 

rozhlasové přijímače kvůli fotbalovým přenosům. 

 

Poslední úryvek z dopisů také popisuje nadšení ze zápasu Československo                 

− Itálie, který byl přenášen z pražského letenského stadionu. Posluchač, fotbalový 

fanoušek, zachytil vysílání Radiojournalu až na Slovensku svojí malou stanicí 

(jednolampový přijímač s krystalovým detektorem bez zpětné vazby), v poměrně dobré 

a srozumitelné kvalitě. Vyzdvihl vynikající a bouřlivou atmosféru přenosu, výtečný 

komentář Josefa Laufra, projevy diváků na stadionu, projevy radosti i nevole                           

a pokřikování hráčů. Tento posluchač také prosí Radiojournal jménem ostatních 

sportovních nadšenců o více sportovních zpráv a rozhlasových přenosů (zejména těch 

fotbalových, jelikož v nich vidí i propagační smysl, který šíří znalost o Československu 

po celém světě). Zároveň si přeje, aby byly zápasy vysílány v celé délce, nikoliv jen 

jejich části. 

 

Z této ankety redakce Radiojournalu usoudila, že „možnosti sportovního 

rozhlasu ještě nejsou vyčerpány a že dosavadní možnosti jeho posluchači ocenili                      

a pozitivně zhodnotili“.84 Do budoucna Radiojournal plánoval vysílat další fotbalové 

přenosy, odkázal na tehdy v cizině úspěšné rozhlasové přenosy lehkoatletických závodů 

nebo koňské dostihy.85  

 

 

 

                                                
84 Tamtéž. 
85 Tamtéž. 
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2.3 Anketa o programu Radiojournalu v roce 1927 

 

Vedení Radiojournalu navázalo na předchozí potřebu získat zpětnou vazbu od 

svých posluchačů uspořádáním další ankety v létě roku 1927. Ankety se mohl zúčastnit 

každý předplatitel rozhlasu. Posluchači mohli zasílat své hlasy na korespondenčních 

lístcích do 18. srpna 1927, tento termín byl později prodloužen do 31. srpna 1927. Na 

těchto lístcích měli uvést heslo „Radiojournal – anketa“, svou adresu a povolání. Pod 

tyto informace měla být nalepena stvrzenka poštovního úřadu o zaplacení předplatného 

za červen 1927.  

 

Hlasování probíhalo následujícím způsobem – posluchač uvedl na druhé straně 

korespondenčního lístku jednotlivé části programu v pořadí pod sebou tak, jak je 

upřednostňuje. Radiojournal uvedl seznam 16 druhů programů: 

 

Druh programu Značka 

Opera O 

Opereta Op 

Činohra Č 

Rozhlasová hra – činohra s hudebními vložkami H 

Vážná hudba V 

Lehká hudba L 

Chrámová hudba CH 

Reprodukovaná hudba G 

Zpěv Z 

Veselý večer – kabaret K 

Recitace vážná Rv 

Recitace humoristická Rh 

Přednášky P 

Zprávy ČTK T 

Vysílání sportovních a tělocvičných podniků S 

Jazykové kursy J 
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Tabulka č. 1: Přehled programových druhů zahrnutých do ankety Radiojournalu v roce 

192786 

 

Hlasovat bylo možné pouze uvedením značek jednotlivých programových druhů 

z uvedeného seznamu, nebylo však nutné uvádět všech 16 druhů.87 

 

Jedno ze zářijových čísel88 týdeníku Radiojournalu následně přineslo průběžné 

výsledky ankety. Ke dni ukončení ankety dorazilo do redakce celkem 3787 lístků 

s hlasy. Radiojournal měl v tento den celkem 205 165 koncesionářů. Do hlasování se 

tedy zapojila necelá 2 procenta všech koncesionářů. Přesto mohl Radiojournal 

statisticky zpracovat přehled o účastnících ankety a jejich zaměstnání do následující 

podoby: 

 

Zaměstnání (status) Počet Procentuální zastoupení 

Úředníci 1181 31,2% 

Obchodníci a živnostníci 713 18,8% 

Dělníci a zřízenci 613 16,2% 

Učitelé, profesoři a kněží 478 12,6% 

Právníci, lékaři a inženýři 210 5,5% 

Studenti 202 5,3% 

Zemědělci 181 4,8% 

Vojáci a četníci 92 2,4% 

Žurnalisté, spisovatelé a umělci 18 0,5% 

Soukromníci a osoby, u kterých se 

nepodařilo zaměstnání zjistit 

99 2,6% 

Celkem 3787 100% 

 

Tabulka č. 2: Průběžné výsledky ankety o programu Radiojournalu se zaměřením na 

povolání hlasujících posluchačů89 

 

                                                
86 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (22.), s. 28. 
87 Tamtéž. 
88 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (32.), s. 26. 
89 Tamtéž. 
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 Většina posluchačů určila pořadí pouze 5 až 8 druhů programu, jen nepatrná část 

zahrnula do hlasování všech 16 druhů. V první fázi byly sečteny pouze hlasy, které 

koncesionáři zařadili na první místo šestnáctistupňového pořadí svých hlasovacích 

lístků: 

 

Programový druh Počet hlasů Procentuální 

zastoupení 

Opera 1072 28,3% 

Lehká hudba 821 21,7% 

Činohra 376 9,9% 

Vážná hudba 355 9,4% 

Opereta 274 7,2% 

Kabaretní večery 202 5,3% 

Tiskové zprávy 171 4,5% 

Chrámová hudba 151 4,0% 

Přednášky 121 3,2% 

Rozhlasová hra 118 3,1% 

Sportovní vysílání 43 1,1% 

Reprodukovaná hudba 26 0,7% 

Jazykové kurzy 25 0,7% 

Humoristická recitace 14 0,4% 

Vážná recitace 11 0,3% 

Zpěv 7 0,2% 

Celkem 3787 100% 

 

Tabulka č. 3: Průběžné výsledky ankety o programu Radiojournalu – sečtené hlasy 

prvních míst z jednotlivých hlasovacích lístků90 

 

 Z průběžných výsledků lze usoudit, že drtivá většina posluchačů 

upřednostňovala hudební produkci Radiojournalu (především operu a lehkou hudbu 

v celkovém součtu 50 procent). Ostatní žánry se pohybují v řádech jednotek procent. 

Velmi překvapivý je průběžný výsledek zastoupení sportovního vysílání. Ten se na 

                                                
90 Tamtéž. 
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prvním místě hlasovacích lístků objevil v pouhém 1,1 procentu hlasovacích lístků                     

a v přehledu průběžných výsledků byl na 11. místě.   

 

 Konečné výsledky ankety o programu Radiojournalu byly zveřejněny na podzim 

roku 1927.91 Na rozdíl od průběžných výsledků bylo nutné hlasovací materiál důkladně 

zpracovat podle statistických směrnic a propozic ankety. Programový druh zařazený na 

první místo hlasovacího lístku obdržel pro závěrečné sčítání 16 bodů, druh na druhém 

místě 15 bodů, na třetím místě 14 bodů atd. Konečné výsledky se nijak zásadně oproti 

těm průběžným nezměnily. Celkem bylo rozděleno 368 123 bodů mezi následující 

programové druhy: 

 

Programový druh Počet bodů Procentuální 

zastoupení 

Lehká hudba 43 036 11,7% 

Opera 33 426 9,1% 

Činohra 31 223 8,5% 

Kabaretní večery 29 052 7,9% 

Humoristická recitace 26 134 7,1% 

Rozhlasová hra 26 039 7,1% 

Opereta 25 120 6,8% 

Zprávy ČTK 24 576 6,7% 

Vážná hudba 23 633 6,4% 

Přednášky 22 189 6,0% 

Chrámová hudba 20 295 5,5% 

Reprodukovaná hudba 18 135 4,9% 

Zpěv 13 152 3,6% 

Vysílání sportovních podniků 11 515 3,1% 

Vážná recitace 11 077 3,0% 

Jazykové kurzy 9 521 2,6% 

Celkem 368 123 100% 

 

                                                
91 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (41.), s. 2. 
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Tabulka č. 4: Závěrečné výsledky ankety o programu Radiojournalu92 

 

Ani sečtení všech bodů nezpůsobilo posun žánru sportovních přenosů a reportáží 

v žebříčku ankety směrem nahoru. Naopak, sport se umístil na konečném 14. místě 

s 11 515 body, což v celkovém souhrnu odpovídá 3,1 procentům. 

 

2.4 Okrajové sporty na vlnách Radiojournalu v letech 1926-1929 

 

Ohlasy získané od posluchačů Radiojournalu prokázaly, že největší popularity 

mezi abonenty v rámci sportovního vysílání dosahovaly rozhlasové přenosy a vstupy                 

z významných fotbalových utkání. V začátcích své existence však zřídka zařadila 

redakce Radiojournalu do své sportovní rozhlasové programové skladby i sporty, které 

lze v kontextu dnešní doby označit za okrajové (respektive ty sporty, které v dnešní 

době nedosahují takové posluchačské a divácké popularity, jaké dosahují například 

fotbal, hokej nebo tenis).  

 

Během roku 1927 byla sportovní reportáž Radiojournalu v mírném ústupu, 

dokonce i pravidelné nedělní sportovní reportáže byly omezeny. Místo nich byly 

zařazovány nejrůznější promenádní koncerty z pražské Lucerny, v létě Ludvíkovy 

kapely ze Slovanského ostrova nebo vojenské kapely ze Stromovky. Přesto však 

můžeme nalézt nejrůznější sportovní události, které byly Radiojournalem přenášeny – 

např. 8. května 1927 byl vysílán přenos utkání tenisového Davis Cupu mezi 

Československem a Řeckem, dále v květnu lehkoatletické závody ze stadionu pražské 

Slavie. Žádný ze vstupů však nedosáhl významu a oblíbenosti fotbalových přenosů. Na 

VIII. Všesokolský slet se snažil Radiojournal navázat vysíláním z II. Dělnické 

Olympiády93, která se konala v roce 1927 v Praze. Od dubna roku 1927 zavedl 

                                                
92 Tamtéž. 
93 V roce 1903 došlo k založení Svazu Dělnické tělovýchovné jednoty, který lze chápat jako obdobu 
Sokola (hnutí dokonce vzniklo odštěpením se od něj). V té době byl složen z 31 jednot pojímajících 1076 
členů, 100 členek, 106 dorostenců a 130 žáků. Za účasti 180 členů bylo zorganizováno první veřejné 
cvičení. V roce 1913 byl založen Mezinárodní socialistický svaz pro tělesnou výchovu a sport, do kterého 
se Svaz přihlásil v roce 1918. Původní sídlo v belgickém Gentu se přesunulo do Prahy a první cvičení, již 
pod názvem Dělnická Olympiáda, se konalo ve Frankfurtu v roce 1921 za účasti 22 314 cvičících. II. 
Dělnická Olympiáda se konala v roce 1927 v Praze a III. v roce 1931 ve Vídni (Historie Dělnické 
tělocvičné jednoty. DTJ Jinonice [online]. 2015 [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: 
http://www.dtjtenis.cz/historie/). 
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Radiojournal pravidelné týdenní zpravodajství z Olympiády a během dnů hlavních 

slavností se věnoval Olympiádě v obdobné frekvenci jako během VIII. Všesokolského 

sletu. Dne 1. května vysílal v reportáži start olympiádní štafety, 3. července od                     

15.00-19.00 hodin veřejné cvičení ze strahovského stadionu, 6. července dopoledne 

slavnostní průvod Prahou od 10.00-12.00 hodin a odpoledne od 15.00-19.00 hodin opět 

reportáž z hlavního olympiádního dne.94 

 

Dalším jednotlivým příkladům okrajových sportů ve vysílacím prostoru 

Radiojournalu se věnuji v následujících podkapitolách. 

 

2.4.1 Šachy 

 

Programová sekce Radiojournalu se koncem roku 1927 rozhodla dát ve vysílání 

prostor specifickému druhu sportu – šachům. Inspirace mohla vzejít z podobného 

počinu v Austrálii, kde tamější rozhlasová stanice podlehla vývoji doby a přenášela 

tradiční šachový zápas ve svém programu.95 

 

Brněnská pobočka Radiojournalu začala dne 19. listopadu roku 1927 v 17 hodin 

vysílat šachovou rubriku. Pořad v délce šedesáti minut byl zaměřen především na 

dospělejší mládež. Hlasatelem rubriky a největším propagátorem šachového sportu na 

vlnách Radiojournalu byl tehdy velmi populární brněnský šachový mistr Amos 

Pokorný. Radiojournal otiskl jeho úvodní slovo.96 Pokorný v něm obhajuje především 

význam šachového sportu pro vysílací prostor Radiojournalu. Nepochybuje o tom, že 

jsou šachy duševním osvěžením, zejména pro posluchače s jednotvárným denním 

zaměstnáním. Pokorný vysvětluje základní aspekty šachové hry – opatrnost, rozvaha, 

rychlé rozhodování, trpělivost a vytrvalost. Upozorňuje zároveň na to, že sledovat 

rozhlasové přednášky nelze bez znalosti šachové notace. Doporučuje tedy každému 

posluchači, aby si na tabulku křídou načrtl diagram šachovnice, jako je znázorněno na 

otištěném obrázku. Díky tomu bude možné sledovat ukázky šachových utkání 

                                                
94 PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha: Radiožurnál, 
1935, s. 52. 
95 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (12.), s. 3. 
96 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (38.), s. 1. 
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z přednášek a poté pohyby figurek mazat. Posluchači si také osvojí zručnost a rychleji 

se hru naučí. 

 

2.4.2 Lehká atletika 

 

První zmínkou o vysílání závodů v lehké atletice je posluchačská reakce97                        

na přenos ze dne 19. května roku 1927. Radiojournal tehdy zařadil do svého vysílání 

přímou rozhlasovou reportáž ze závodů mistrovství republiky, které se konaly na 

stadionu pražské Slavie.  

 

Zařazení této sportovní události do vysílání bylo pro posluchače překvapením, 

protože Radiojournal o nich předem neinformoval ve svém pravidelném týdenním 

věstníku. V reakci na zprávu od posluchače tedy redakce slíbila upozorňovat na 

sportovní přenosy, pokud to bude možné.  

 

Posluchač zároveň ve svém dopise tento přenos hodnotí velmi kladně, přičemž 

nejvyšší měrou k tomu podle jeho názoru přispěl hlasatel. Jeho komentování bylo jasné 

a nejednotvárné, s plynnou a dobrou výslovností. Vyzdvihl hlasatelovu jazykovou 

vybavenost, slovní zásobu i schopnost dokonale popsat dění na stadionu a samotné 

sportovce. Hlasatel popisoval, zda je sportovec mladší nebo starší, většího nebo 

menšího vzrůstu, brunet nebo blond, v dobré nebo horší kondici, dokonce „zdali mu byl 

přednější training či zkoušky k doktorátu“.98 Posluchač odhadl u hlasatele i určitou míru 

neobjektivity a zaujetí pro pražskou Slavii, což bylo znát na smutném projevu během 

úspěšného pokusu sparťanského závodníka ve trojskoku, který už následně slávistický 

sportovec nedokázal překonat. Pozitivně zhodnotil jasný a čistý zvukový projev 

přenosu, protože mikrofon byl umístěn na jiném místě stadionu než při vysílání 

fotbalových zápasů. Během nich hluk diváků přítomných na místě často značně 

znemožňoval rozumět komentáři hlasatele. Zřetelně bylo slyšet také hlášení průběhu 

jednotlivých závodů, ohlašování výsledků, výstřely startérovy pistole nebo 

povzbuzování a potlesk diváků přímo na stadionu. 

 

                                                
97 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (15.), s. 4. 
98 Tamtéž. 
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Radiojournal zareagoval na tento a další kladné ohlasy od svých posluchačů 

zařazováním dalších atletických závodů. Dne 17. července roku 1927 připravila redakce 

přímé vstupy z částí závodů pražského lehkoatletického přeboru Československé 

atletické amatérské unie. Vysílání bylo plánováno od 18 do 19 hodin a hlasatelem byl 

tehdejší velký znalec atletiky – Dr. Josef Bleha.99 

 

S prvními rozhlasovými přenosy došlo k rozmachu tohoto sportu 

v Československu. Dne 4. září roku 1927 už Radiojournal poprvé vysílal lehkoatletické 

závody s mezinárodní účastí, jednalo se o utkání mezi Československem a Itálií. Utkání 

se konalo na hřišti Moravské Slavie v Brně. Tato událost byla veřejností velmi 

očekávána, protože při posledním setkání obou týmů o rok dříve v italském Miláně bylo 

Československo poraženo 54:62. Programová režie Radiojournalu si byla vědoma 

důležitosti tohoto utkání, a proto část průběhu závodů vysílal Radiojournal-Brno 

současně do Prahy, čímž zpřístupnil možnost sledovat utkání dalším tisícům 

posluchačů.100 Z dohledané zachované fotografie lze dojít k závěru, že hlasatelé Josef 

Liška s Josefem Laufrem měli spolu s techniky Radiojournalu hlasatelské a technické 

stanoviště umístěné na střeše tribuny stadionu, kde byl k dispozici mikrofon a zesilovací 

zařízení.101 Laufer se při komentáři věnoval popisu událostí a situací, které se během 

závodů vyvinuly, Liškovi přenechával odbornou stránku.102 

 

O rok později se v červnu konalo na pražském stadionu A.C. Sparty na Letné 

další mezistátní lehkoatletické utkání mezi Československem a Rakouskem. Tentokrát 

se komentování přenosu ujal pouze Josef Laufer.103 

 

2.4.3 XV. primátorský závod osmiveslic na Vltavě 

 

Jedním z dalších sportů, které bych zařadil do kategorie okrajových, je 

veslování. Konkrétně bych se v této podkapitole věnoval rozhlasovému přenosu                         

z XV. primátorského závodu osmiveslic na Vltavě, který se konal 17. června roku 1928.  

                                                
99 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (21.), s. 4. 
100 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (28.), s. 28. 
101 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (29.), s. 17. 
102 MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství 
Novinář, 1985, s. 63. 
103 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (17.), s. 28. 
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Z dostupných a zachovaných fotografií ze závodů, na kterých jsou znázorněna 

přelidněná pražská nábřeží, můžeme přisuzovat vysokou návštěvnost spíše atraktivnosti 

závodu spočívající v trase procházející centrem Prahy. K vysoké návštěvnosti mohla 

přispět i tradice konání závodu jednou ročně. 

 

Oficiálně nešlo o první rozhlasový přenos Radiojournalu z tohoto závodu, ale 

k závodu z roku 1928 se mi podařilo dohledat nejvíce informací o technickém zázemí, 

organizaci a provedení vysílání. První přenos se konal o rok dříve – 12. června roku 

1927.  Radiojournal o něm informoval v jednom ze svých červnových týdeníků, sliboval 

hojnou diváckou účast, skvělý posluchačský zážitek a nabízel možnost zhlédnout 

probíhající večerní tréninky veslařů v úseku Vltavy mezi Smíchovem a Velkou 

Chuchlí.104   

 

Primátorský závod osmiveslic se poprvé konal v roce 1910. S výjimkou v letech 

1914 a 1918 se koná pravidelně každý rok v červnu až do dnešní doby. Patronem 

závodu je pražský magistrát, který už v začátcích věnoval putovní cenu, tzv. 

Primátorský štít a vítězné posádce sadu devíti medailí. Magistrát také slíbil, že závody 

by měly být navždy pro diváky i zúčastněné sportovce zdarma.105 

 

Start závodu byl umístěn u jižní špičky tehdejšího Schwarzenberského ostrova106 

v Podolí, cíl závodu byl na pobřeží Vltavy mezi Palackého a železničním mostem. 

Závodní dráha měla délku 2000 metrů ve směru po proudu Vltavy.107 

 

Jako hlavní zdroj informací o unikátním a improvizovaném technickém zázemí 

přenosu Radiojournalu jsem využil článek z týdeníku Radiojournalu s názvem Rozhlas 

je nejrychlejším zpravodajem od Ing. E. Svobody.108 Svoboda považoval tento přenos 

z technického hlediska za velmi zajímavý zejména z důvodu, že při něm nebylo možné 

použít telefonních linek jako v případě jiných přenosů. Aby bylo možné přesně                        

a správně komentovat a sdělovat posluchačům všechny detaily ze závodu, byl 

                                                
104 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (18.), s. 28. 
105 O Primátorkách. 103. Primátorky Skupiny ČEZ [online]. 2011-2015 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: 
http://www.primatorky.cz/cs/o-primatorkach 
106 Schwarzenberský ostrov byl poté přejmenován do dnešní podoby – Veslařský ostrov. 
107 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (17.), s. 28. 
108 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (19.), s. 6. 
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Radiojournalu propůjčen velký motorový člun, který patřil Veslařskému klubu Slavia. 

Tento člun byl opatřen malou vysílačkou o výkonu několika wattů, která vysílala na 

vlně 230 metrů. Nad motorovým člunem byla ve výši asi 5 metrů natažena anténa, která 

byla připevněna k bambusovým tyčím. K uzemnění antény byla použita železná kostra 

motorového člunu.  

 

Jako hlasatel byl vybrán člen Veslařského klubu Slavia, pan Štilip. Ten usedl                  

s mikrofonem do člunu. Aby nebyl příliš rušen motorem, sedl si až na samou špičku 

člunu. Při závodě jel motorový člun plnou rychlostí za osmiveslicemi a hlasatel neustále 

popisoval průběh závodu. Jeho komentář, vysílaný zmíněnou vysílačkou na vlně                   

230 metrů, zachycoval přijímač instalovaný Radiojournalem v Českém Yacht klubu, 

který zapůjčil k dispozici svou telefonní linku. Touto linkou byl komentář přenášen přes 

telefonní ústřednu do kontrolní místnosti Radiojournalu, která se nacházela na 

pražských Vinohradech. Odtud byla po odpovídajícím zesílení odvysílána do strašnické 

stanice. Aby byla umožněna přesná kontrola vysílání, naladil jeden z členů Yacht klubu 

svůj rozhlasový přijímač na strašnickou vlnu, takže operátor přenosu mohl současně 

sledovat obě vysílání – na vlně 230 metrů sluchátky a strašnickou vlnu přes amplion 

přijímače. Toto řešení se Radiojournalu velmi osvědčilo. Svoboda ve stati zmínil 

několik problémů, se kterými se pracovníci Radiojournalu museli během této události 

potýkat. Jedním z nich byl silný vítr, který panoval po celou dobu závodů                       

a mikrofon ho nedokázal dostatečně odizolovat. Vysílání bylo zřídka rušeno hlukem 

motoru a jeho startéru. 

 

Pokus měl ukázat, jak budou v budoucnosti sportovní rozhlasové přímé 

reportáže přímo z místa sportovního klání prováděny. Svoboda si byl vědom, že při 

neočekávaných událostech nebude telefonní linka vždy k dispozici, ale pro takové 

případy bude zvolena bezdrátová cesta rozhlasového přenosu, která nevyžaduje dlouhou 

a složitou přípravu. Přenosná vysílací stanice ve spojení s mikrofonem by tedy měla 

v takových případech vykonat stejnou službu jako fotoaparát nebo filmová kamera.109 

 

 

                                                
109 Tamtéž. 
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2.4.4 Dostihový sport 

 

Koňské dostihy mají hlubokou historickou tradici především ve Velké Británii. 

Radiojournal už v roce 1927 informoval110 o vysílání největšího anglického a zároveň 

nejstaršího závodu na světě – Derby v anglickém Epsomu. Ve stejnou dobu přenos 

z německých dostihů plánovala i berlínská stanice.111 

 

Dostihový sport přenášený rozhlasem dokonce přinesl technologickou novinku 

v rámci rozhlasové sportovní reportáže. Během zmíněného přenosu z Epsomu 

vyzkoušela anglická vysílací společnost novou konstrukci mikrofonů. Hlasatel si 

mikrofonní přístroj nasadil na hlavu, podobně jako vojáci v první světové válce masky 

proti jedovatým plynům. To přineslo hlasatelovi několik výhod. Především volné ruce                

a lepší izolaci proti okolním hlukům, které se neměly smísit s komentářem, ale přesto 

mohly být zachycovány jiným mikrofonem. Výsledek pokusu se mi nepodařilo 

dohledat, avšak lze usuzovat, že idea volných rukou a sluchátek s mikrofonem na hlavě 

hlasatele byla přínosnou inspirací v pozdějším období.112 

 

V neděli 27. května roku 1928 se redakce Radiojournalu rozhodla zařadit poprvé 

přímý rozhlasový přenos ze sedmého ročníku Československého Derby tříletých na 

závodišti ve Velké Chuchli a s hlavní cenou ve výši 100 tisíc Kč. Rozhlas se snažil na 

dostihový sport upozornit, jelikož hlavní cena mohla být odměnou pro nadšence snažící 

se zušlechtit a zlepšit domácí chov koní, který přinášel užitek tehdejšímu 

československému zemědělství a hospodářství.113 

 

2.4.5 Zimní sporty 

 

Radiojournal uspořádal dne 17. prosince roku 1928 rozhlasovou přednášku Dr. 

Františka Smotlachy114, ve které Smotlacha seznámil posluchače s rozvojem zimních 

                                                
110 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (14.), s. 30. 
111 Tamtéž. 
112 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1927, 5. (28.), s. 28. 
113 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1928, 6. (14.), s. 3. 
114 František Smotlacha byl zakladatelem československého vysokoškolského sportu, mj. autorem 
publikace Dějiny vědy v tělesné výchově (WAIC, Marek. Zrození českého akademického sportu a 
František Smotlacha. In: Česká kinantropologie [online]. Vol. 15, č. 2. 2011, s. 49-56 [cit. 2016-01-30]. 
Dostupné z: http://www.ceskakinantropologie.cz/index.php/TestJournal/article/download/23/94). 
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sportů na území Československa. Jako první zimní sport, který se v Československu                   

a ve střední Evropě začal rozšiřovat, zmiňuje bruslení. Tento sport a jeho jednotlivé 

podkategorie (rychlobruslení, krasobruslení) však trpěly nedostatkem umělých kluzišť                      

a Smotlacha nabádal k jejich výstavbě v Praze a v Brně. Dále jmenoval hokej, ve 

kterém je Československo úspěšné (českoslovenští hokejisté se stávali mistry Evropy po 

několik let a v roce 1928 disponovali celkem 35 kluby). Jako poslední zmiňuje lyžařský 

(resp. běžkařský) sport, který navazuje na tradici Českého ski klubu z předválečného 

období, přičemž královskou československou disciplínou jmenuje závody ve skoku na 

lyžích.115 

 

Na přelomu let 1928 a 1929 pak vedení Radiojournalu navázalo na tuto 

přednášku a obrátilo svou pozornost k Vysokým Tatrám, kde se od vánočního období 

roku 1928 do první poloviny roku 1929 konaly mezinárodní sportovní zimní závody. 

Rozhlas se tímto snažil také propagovat Slovensko jako zajímavou zimní turistickou 

destinaci.  

 

Při propagaci zimních sportů ve Vysokých Tatrách byl Radiojournal nucen 

překonat několik překážek v rámci organizace i podmínek technického zázemí. 

Vzhledem ke vzdálenosti zhruba 600 kilometrů od Prahy a nestálým meteorologickým 

podmínkám bylo obtížné nalézt odpovídající telefonní linku pro bezchybný 

radiofonický přenos. Poštovní správa však projevila ochotu a umožnila dne 31. prosince 

vysílat přenosy z hotelu Sport na Hrebienku a z Grand Hotelu ve Starém Smokovci.  

 

Sběr sportovních zpráv z Vysokých Tater byl značně ztížen častými sněhovými 

vánicemi. Byl obstaráván díky ochotě několika nadšenců a dobrovolníků především ze 

Slovenského Cudzineckého Sväzu v Bratislavě, kteří projížděli na lyžích mezi 

jednotlivými stanovišti a závody. Přenosy ze dne 28. prosince 1928 technicky selhaly 

následkem tání sněhu a deštivého počasí na některých místech, kudy dlouhá telefonní 

linka procházela. Díky činnosti telegrafních stavebních úřadů se podařilo začátkem 

dalšího dne uvést potřebná telefonická vedení do provozu a další přenosy už proběhly 

bez vážnějších závad. Během zkoušení linek měli hosté Palace-Sanatoria v Novém 

Smokovci možnost vyslechnout operu vysílanou toho dne z Národního divadla v Praze 

stanicemi Praha, Brno a Bratislava. 

                                                
115 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (27.), s. 27. 
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Další vysílání z Vysokých Tater proběhlo 13. ledna roku 1929 od 14:30 do       

15:00 hodin, od 18:00 do 18:10 a od 22:30 do 23:00 hodin. Hlavními místy zapojenými 

do přenosů byly Štrbské Pleso, Nový Smokovec a Starý Smokovec.116 

 

Jako důkaz o prospěšnosti vysílání sportovních přenosů ze zimních lyžařských 

závodů lze zmínit úryvek z článku z týdeníku Radiojournalu, který se stejnému tématu 

věnuje: „Kdyby sportovní ústředí věděla přesně, kolik rozhlas získal sportu přenosy                       

a propagačními přednáškami stoupenců a přátel, nikdy by nekladla překážky přenosům 

v podobě nesplnitelných požadavků. Typickým příkladem mohl by býti dopis norského 

lyžařského svazu norské rozhlasové společnosti, v němž sportovní ústředí děkuje za 

přenosy z lyžařských závodů a kursů, poněvadž získaly nejpopulárnějšímu severskému 

sportu další příznivce, ačkoli bylo mínění, že procento lyžařů se už zvýšiti nedá.“117 

 

2.4.6 Plavání a vodní pólo 

 

Na konci roku 1929 se Radiojournalu podařilo zařadit do svého sportovního 

rozhlasového vysílání také plavání a vodní polo. Tím navázal na úspěšné přenosy 

z dalšího vodního sportu – veslování. Pražská stanice Radiojournalu přenášela průběh 

mezinárodního plaveckého utkání mezi AC Sparta a IFC Norimberk. Kromě závodů 

v plavání jednotlivců a mužstev byl do programu zařazen i zápas ve vodním pólu, které 

bylo v té době v Československu mezi širokou veřejností jako sport prakticky neznámé, 

v zahraničí však do té doby několik rozhlasových přenosů už proběhlo. 

 

Zápas se odehrával v plovárně Okresní nemocenské pojišťovny v pražské 

Klimentské ulici, kde byl v té době k dispozici největší bazén pro účely konání 

mezinárodních plaveckých závodů. Z hlediska technického provedení rozhlasového 

přenosu redakce Radiojournalu kladně hodnotila výborné akustické podmínky. 

Výhodou bylo nepříliš rozlehlé hřiště, uzavřený prostor plovárny a s tím spojené hlasité 

projevy sportovních fanoušků přítomných na místě.118 

 

                                                
116 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (3.), s. 3. 
117 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (30.), s. 2. 
118 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (49.), s. 3. 
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2.5 Organizační problémy spojené s fotbalovými rozhlasovými 
přenosy 

 

Jak už jsem se zmínil, přenosy a reportáže z fotbalových utkání dosahovaly 

v úvodních letech existence Radiojournalu mezi posluchači největší popularity. Z tohoto 

důvodu se jim v diplomové práci věnuji okrajově, neboť jsou jako téma už dostatečně 

zpracovány a popisovány. Zaměřil bych se však na organizační stránku zprostředkování 

přenosů, během kterých byli pracovníci Radiojournalu nuceni překonávat překážky 

kladené ze strany samotných fotbalových klubů a tehdejší Československé fotbalové 

asociace. 

 

První konflikt, na který jsem během bádání v archivu Českého rozhlasu narazil, 

se odehrál v roce 1929. Tehdy Radiojournal obdržel spoustu žádostí od posluchačů, aby 

byl rozhlasem vysílán průběh fotbalového utkání SK Slavia – AC Sparta.                            

Při vyjednávání podmínek přenosu rozhlas narazil na odmítavý přístup ze strany 

pořádajícího klubu SK Slavia. Funkcionáři klubu projevili obavy a domněnky, že by 

vysílání fotbalového zápasu poškodilo návštěvnost, což by mělo za následek finanční 

škodu. Odmítli vysílání z hřiště i za předpokladu finanční náhrady od Radiojournalu. 

Stejný důvod uvedla i Československá fotbalová asociace u zápasů pořádaných pod její 

záštitou, stejně tak i klub AC Sparta v případech několika dalších zápasů.  

 

Radiojournal na svou obranu uvedl, že československý rozhlas vykonává 

československému sportu (obzvlášť fotbalu) pozitivní propagandu prostřednictvím 

rozsáhlého sportovního zpravodajství a sportovních reportáží. Díky tomu získal fotbalu 

tisíce nových příznivců, čímž by mohl být případný úbytek návštěvníků na fotbalovém 

stadionu při vysílaném zápase touto formou protislužby vyrovnán. Kromě toho 

Radiojournal na vysílání zápasů neupozorňoval po dohodě s kluby předem, činil tak 

pouze prostřednictvím rozhlasu a v poslední chvíli před vysíláním. Dalším vstřícným 

krokem ze strany Radiojournalu bylo vysílání pouze druhé poloviny zápasu za 

předpokladu, že se pražští sportovní fanoušci dostaví na stadion osobně a nespokojí se 

s poslechem pouhé části utkání. Mimopražským posluchačům tak Radiojournal umožnil 

poslech alespoň rozhodující části druhé poloviny zápasu a konečného výsledku.119 

                                                
119 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (15.), s. 2. 
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Podobnému problému se snažil rozhlas vyhnout při prvním přenosu fotbalového 

utkání ze zahraničí. Jednalo se o zápas ze dne 18. srpna  roku 1929 mezi pražskou Slavií 

a vídeňským klubem First Vienna v utkání o Středoevropský pohár. Radiojournal vyslal 

do Vídně na stadion Hohe Warte svého sportovního hlasatele Josefa Laufra.  

 

Ten komentoval zápas pomocí instalovaného mikrofonu na střeše hlavní 

tribuny120. Laufer musel na střechu lézt dlouhým žebříkem opřeným o zadní stěnu 

tribuny a končícím na střeše. Druhým žebříkem, vedoucím ke štítu střechy, vylezl až 

k altánu, ve kterém byli připraveni technici a mikrofony s přístroji.121 Jeho komentář byl 

podzemním kabelem122 telefonní linky přenášen z Vídně do pražské strašnické stanice                 

a odtud soudobě vysílán i brněnskou, bratislavskou a všemi ostatními československými 

stanicemi Radiojournalu.  

 

Vídeňská rozhlasová stanice tento přenos nevysílala, návštěvnost zápasu tak 

nemohla být ohrožena. Radiojournal však umožnil poslech celého průběhu významného 

zápasu statisícům československých fotbalových fanoušků. Při odvetném zápasu vyslala 

rakouská rozhlasová společnost Ravag svého hlasatele profesora Schmiegera do Prahy, 

odkud byl přenášen průběh utkání německy do Vídně a odtud vysílán pro rakouské 

posluchače.123  

 

Na podzim roku 1929 zažádal jugoslávský fotbalový svaz o vysílání utkání 

Československo – Jugoslávie, který se měl konat 28. října v Praze. Za možnost vysílat 

přenos z Prahy do Záhřebu nabízel vysílání jarního odvetného utkání. Československá 

fotbalová asociace však tento návrh odmítla, přestože návštěvnost nemohla být 

ohrožena (pražský zápas by vysílala záhřebská stanice). Tento krok znemožnil poslech 

přenosu pražského zápasu jugoslávským posluchačům a přenos následujícího odvetného 

záhřebského přenosu pražským posluchačům. Radiojournal postupně nahradil chybějící 

přenosy zápasů profesionálních a reprezentačních mužstev přenosy ze zápasů 

                                                
120 Laufer sice zápas komentoval z místa se skvělým výhledem, stěžoval si však na chybějící a potřebný 
kontakt s 60 tisíci diváky na stadionu. Hlasatelská pozice byla umístěna cca 15 metrů nad diváky a byl tak 
odříznut od diváků a hráčů na hřišti. Atmosféru však dokázala vytvořit bohatá ozvěna na stadionu Hohe 
Warte (PALLAUŠ, J. A. Haló, zde redaktor Laufer!. 1. Praha: Orbis, 1931, s 46.). 
121 LAUFER, Josef. Padesát let v našem sportu. 1. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 107. 
122 Kabely poskytla československá Poštovní správa po předchozích jednáních. 
123 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (34.), s. 2. 
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amatérských mužstev, jejichž představitelé podporovali propagační smysl a přínos 

sportovního rozhlasového vysílání.124  

 

Radiojournal zároveň apeloval na venkovské kluby po celé republice, aby byly 

vybaveny přijímači s dostatečně silnými reproduktory, které by mohly reprodukovat 

rozhlasové přenosy významných zápasů na svém hřišti, v klubové místnosti, tělocvičně 

apod. Návštěvníci hřiště by tedy měli možnost poslechu těchto přenosů před místním 

zápasem, po něm, případně i během něho, pokud to podmínky dovolí. Redakce 

Radiojournalu byla přesvědčena, že by tím několikanásobně stoupla návštěvnost 

venkovských zápasů. Jako příklad uvedla poslední přenos z Antverp, kdy na utkání 

mezi Spartou a Slavií přišlo mnoho fanoušků jen kvůli poslechu utkání Československo 

– Belgie na stadionu.125 

 

Problémy s nemožností vysílat přímé přenosy z fotbalových utkání pokračovaly 

do listopadu roku 1929.126 Po složitých jednáních se zástupcům Radiojournalu podařilo 

dohodnout vysílání zápasu AFK Bohemians – AC Sparta dne 24. listopadu 1929 v čase 

14:00 až 16:00 hodin.127 Důvodem k povolení byla skutečnost, že vysílání nemohlo 

poškodit návštěvnost, jelikož na vršovický stadion Bohemians se tehdy nevešlo více než 

7 000 diváků. Přesto bylo utkání vyprodáno. Další zápas pražského derby mezi Spartou 

a Slavií byl kluby Radiojournalu povolen pouze za podmínky, že bude přenos vysílán 

výhradně prostřednictvím mimopražských rozhlasových stanic.128  

 

Sportovní kluby se však snažily vyjít v některých ohledech Radiojournalu vstříc. 

Koncem 30. let 20. století nechaly fotbalové kluby Sparta i Slavia postavit speciální 

hlasatelské budky. Na stadionu Slavie bylo například původně hlasatelské místo                      

u schodiště na hlavní tribunu. Nežádoucí poznámky fanoušků v bezprostřední blízkosti, 

vtipy nebo kritika hry a hráčů se však přenášely přímo do mikrofonů Radiojournalu.129 

 

                                                
124 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (46.), s. 2. 
125 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (45.), s. 1. 
126 Vysílán nemohl být dokonce ani podzimní přenos mezinárodního finále o středoevropský pohár, ve 
kterém se utkala pražská Slavia s budapešťským klubem Ujpest. Radiojournal se zavázal informovat 
posluchače alespoň v den zápasu ihned po skončení (kolem 16. hodiny) o konečném výsledku. V 18:40 
hodin byla odvysílána detailní reportáž o průběhu zápasu (Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. 
(46.), s. 2.). 
127 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1929, 7. (47.), s. 29. 
128 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (45.), s. 1. 
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3. Období 1930-1938 
 

S příchodem třicátých let Radiojournal postupně nacházel nová sportovní 

odvětví, kterým se chtěl ve svém vysílání věnovat a překvapovat tím svou sportovně 

založenou posluchačskou základnu. Mezi tato odvětví patřil postupný rozvoj zimních 

sportů (mistrovství Evropy, mistrovství republiky), velké hokejové turnaje (mistrovství 

světa a  Evropy, Spengler cup ve švýcarském Davosu atd.), motoristický sport, 

podrobnější zpravodajství z letních i zimních olympijských her, reportáže z leteckých 

závodů apod. V rámci vodních sportů se v srpnu roku 1933 v Praze konalo první 

mistrovství Evropy v kajaku a kanoi.130 

 

Do redakce Radiojournalu pravidelně docházely děkovné a pochvalné dopisy od 

sportovních fanoušků a posluchačů jednotlivých přenášených zápasů, závodů a velkých 

turnajů. Vedle nově objevených sportů zde však byly i sporty, které si upevňovaly svou 

pozici ve sportovním programovém schématu a některé sportovní podniky se staly díky 

zájmu ze strany Radiojournalu a zvýšené popularitě tradičními.  

 

Nejčastěji skloňovaným sportem zůstal fotbal. Radiojournal se věnoval 

přenosům a reportážím ze zápasů v zahraničí úspěšných klubů Sparty a Slavie, 

národního reprezentačního výběru, mistrovství světa a Evropy, populárního 

Středoevropského poháru. Přetrvávaly však občasné problémy spojené se samotnou 

organizací přenosů a komunikací s fotbalovými kluby. Kluby se stále obávaly                        

o návštěvnost a finanční ztrátu. V programovém schématu častěji narážíme na 

lehkoatletické mítinky (např. Masarykovy hry v Pardubicích), tradiční dostihové závody 

(např. Velká pardubická, Derby ve Velké Chuchli). Radiojournal se také vracel 

k úspěšným sletovým slavnostem a dělnickým olympiádám, boxu atd. 

 

 Jednotlivým příkladům vybraných sportů a sportovních událostí z let 1930 až 

1938 se věnuji v následujících podkapitolách. 

 

                                                                                                                                          
129 PALLAUŠ, J. A. Haló, zde redaktor Laufer!. 1. Praha: Orbis, 1931, s 54. 
130 Radiojournal přenášel v sobotu 19. srpna rozhlasový přenos ze závodu na 10 km ze Zbraslavi do Prahy 
(Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (33.), s. 13.). 
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3.1 Zimní sporty 

 

Zatímco v letech 1923 až 1927 se Radiojournal zaměřoval v drtivé většině na 

letní sporty (resp. sporty provozované od jara do podzimu), vedení se rozhodlo zaměřit 

svou pozornost od konce dvacátých let 20. století také na zimní období a vyplnit tak pro 

sportovní fanoušky hluchá místa v průběhu roku (v zimních měsících).  

 

Radiojournal v tomto avizovaném směru ve větší míře pokračoval se začátkem 

třicátých let. V roce 1930 bylo ve dnech 18. až 20. ledna přinášeno pravidelné 

zpravodajství z mistrovství Evropy v krasobruslení, které se konalo na Štrbském Plesu. 

V neděli 19. ledna byl naplánován přímý přenos zorganizovaný košickou stanicí 

Radiojournalu. Jednalo se o největší bruslařské klání ve střední Evropě, ve kterém se 

utkaly hvězdy tehdejšího krasobruslařského sportu. Zároveň šlo o jeden z prvních 

přenosů tohoto sportu v Evropě.131  

 

3.1.1 Lyžařské závody 

 

V únoru roku 1930 se konala další premiéra sportovního rozhlasového přenosu, 

tentokrát se jednalo o mistrovství republiky ve skoku na lyžích. Tento závod v rámci 

lyžařského mistrovství pořádal Český krkonošský spolek SKI v Jilemnici a v neděli                 

16. února bylo plánováno vysílání přímým přenosem od 14:00 hodin. Hlasateli byli 

zástupce ze Svazu lyžařů republiky Československé – Dr. Josef Kalibera132 a Josef 

Laufer. Radiojournal přinesl svým posluchačům v týdeníku nákres profilu můstku                   

a doskočiště s uvedenými nejdůležitějšími informacemi o vzdálenostech                         

a konstrukčních bodech. Fotografická příloha článku také přináší fotografii samotného 

můstku, orientační znázornění polohy můstku v Jilemnici a fotografii ze startu závodu 

na 50 km, který byl ale svazem pro nepříznivé počasí zrušen.  

 

                                                
131 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (3.), s. 6. 
132 Josef Kalibera (1900-1976) byl také funkcionářem Československého svazu kanoistů, redaktor 
časopisů Vodní sporty a Zimní sport, publicista a překladatel. V roce 1926 vydal knihu Vodní turistika.V 
rozhlasu se uplatňoval v reportážích ze zimních a vodních sportů, byl také zároveň externím 
spolupracovníkem rozhlasu (BĚHAL, Rostislav. Vývoj české rozhlasové reportáže: I. část (1923-1938). 
1. Praha: Československý rozhlas, 1962, s. 169.).  
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Norský závodník Zikmund Ruud sdělil Radiojournalu informaci o tom, že lze na 

můstku skočit bezpečně až 70 metrů. Tato okolnost řadila jilemnický můstek mezi 

můstky evropské třídy. Z profilu můstku otištěného v týdeníku je patrné, že nájezd na 

můstek je 90 metrů dlouhý (po svahu) při spádu 40 metrů. Při skoku 25 metrů dopadl 

skokan po dopadu od hrany můstku do hloubky 11 metrů a urazil vzduchem vzdálenost 

25 metrů. Při skoku 40 metrů dopadl skokan do hloubky 23 metrů a do vzdálenosti                 

34,5 metrů. Při skoku 70 metrů to už znamenalo 38 metrů do hloubky a do vzdálenosti 

58 metrů. Radiojournal prostřednictvím nákresu nabádal posluchače k vlastnímu 

srovnání se známými výškami budov apod.  

 

Na zobrazeném doskočišti bylo znázorněno schodiště pro diváky s pohodlnými 

místy pro sledování závodu, nad nimi pak tribuna rozhodčích a žurnalistická tribuna. 

Tribuna byla zároveň nejvyšším stanovištěm závodiště, odkud byl dokonalý výhled na 

všechny fáze skoku.133 Kalibera s Laufrem měli své místo v místě odrazového 

„stolu“.134 

 

Lyžařské mistrovství se konalo i následující rok v lednu opět v Jilemnici. 

V rámci mistrovství se konaly závody ve vytrvalostním běhu na 50 km, závody v běhu 

na 18 km, sdružené závody (18 km běhu a skok na lyžích) a závody ve skoku na lyžích. 

Radiojournal vybral pro své vysílání závody ve skoku, které považoval za 

nejzajímavější a nejatraktivnější pro rozhlasový sportovní přenos z těchto závodů.   

K Dr. Kaliberovi přibyl na hlasatelském stanovišti opět Josef Laufer.135 

 

Největší lyžařskou událostí roku 1935 byly závody Mezinárodní lyžařské 

federace (FIS), které se konaly ve dnech 13. až 18. února. Závody byly zároveň oslavou 

25 let mezinárodní lyžařské spolupráce a byly uspořádány 10 let po prvních závodech, 

které se konaly také v Československu (v roce 1925 v Jánských Lázních). 

Československo bylo do té doby ve federaci jediným státem, který pořádal závody FIS 

podruhé. Návrh na založení FIS byl dokonce podán Československem v roce 1923 na 

pražské Staroměstské radnici, kde tehdy zasedal mezinárodní lyžařský kongres.  

 

                                                
133 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (7.), s. 3. 
134 LAUFER, Josef. Padesát let v našem sportu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 115. 
135 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (4.), s. 2. 
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Ročník 1935 se konal na Štrbském plese, ve Starém Smokovci a v Tatranské 

Lomnici. Závodům předcházela Velká cena Československa (sjezd a slalom) ve dnech 

9. a 10. února. Radiojournal vyslal do Vysokých Tater osvědčenou dvojici – Josefa 

Laufra a Dr. Josefa Kaliberu. V programu závodů FIS byl štafetový běh na lyžích                  

4x10 km, závod na 18 km, sdružený závod, skok na lyžích a závod na 50 km. Rozhlas 

však vysílal přímým přenosem pouze skoky na lyžích. Ostatní závody byly natáčeny na 

desky a záznamy byly následně vysílány souvisle s doprovodem hlasatelů                       

a informacemi o výsledcích. K tomuto řešení Radiojournal přistoupil z důvodu absence 

dramatičnosti v ostatních disciplínách lyžařského sportu. Ostatní závody se na rozdíl od 

skoků na lyžích odehrávaly v určitých intervalech, závodníci se kolem reportérů často 

jen mihnuli v momentě průjezdu cílem do dalšího kola a reportéři neměli přehled                    

o průběhu závodu v ostatních úsecích závodní trati. Pořadí, ve kterém přijížděli 

v posledním kole, navíc nebylo výsledným pořadím. Nejlepší formou vysílání byla tedy 

závěrečná shrnující reportáž po skončení závodů, doprovázená autentickými zvukovými 

záznamy na deskách.136 

 

3.1.2 Hokej 

 

Dalším novým sportem, jehož rozhlasové přenosy mohli sportovní fanoušci                  

a posluchači Radiojournalu ve vysílání sledovat, byl hokej. Radiojournal dal hokeji 

prostor zejména kvůli úspěchům, kterých československý národní tým dosáhl v letech 

1911 až 1930. V lednu 1931 se sešlo vedení Radiojournalu na schůzi, která se týkala 

programové skladby. V momentě, kdy se začalo probírat téma sportovních reportáží                    

a přenosů, byl navrhnut právě hokej, avšak zpočátku bylo vedení k tomuto sportu 

v rozhlase skeptické. Obavy panovaly především kvůli rychlosti hry, kterou by hlasatel 

nebyl schopný popisovat. Radiojournal se tedy obrátil na Josefa Laufra a ten s přenosy 

z hokejových zápasů souhlasil a bral to jako výzvu.137 

 

Přesto, že v roce 1911 národní mužstvo vyhrálo mistrovství Evropy v Berlíně 

(po výhrách nad Švýcarskem, Německem a Belgií) a v pozdějších letech tento úspěch 

zopakovalo celkem šestkrát, byli hokejisté dlouho odkázáni na vhodné povětrnostní 

                                                
136 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1935, 13. (6.), s. 6-7. 
137 MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství 
Novinář, 1985, s. 60. 
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podmínky. Byli totiž závislí na přírodním ledu, umělé kluziště bylo v Praze na Štvanici 

zřízeno až počátkem 30. let 20. století138. Kromě přírodních byli hokejisté nuceni 

využívat umělá kluziště v zahraničí – ve Vídni, v Paříži a v horských sportovištích ve 

Vysokých Tatrách a v Alpách.139 

 

Ve dnech 17. a 18. ledna roku 1931 navštívili Prahu hokejisté kanadského týmu 

Manitoba University, aby zde odehráli v sobotu 17. ledna zápas s pražským klubem 

LTC a v neděli 18. ledna s národním mužstvem na umělém kluzišti na Štvanici. Nedělní 

zápas byl vysílán jako první hokejový přenos v historii Radiojournalu a hlasatelem byl 

Josef Laufer.140 Mikrofon byl umístěn na římse nedostavěné budovy stadionu za 

východní brankou. Hlasatel Laufer byl nucen ze svého místa odolávat nepříjemné zimě 

a větru. Výhled na kluziště měl z užší strany, což bylo značně zkreslující. Laufer však 

ocenil kvalitní diváckou kulisu a rozmanité zvuky, které mikrofony Radiojournalu 

přenášely posluchačům – zvuk bruslí a hokejek, dunění ledu, rány puku do mantinelů 

atd.141 

 

Radiojournal se o necelý měsíc později rozhodl ucházet o přenosy zápasů                        

z 5. mistrovství světa a 16. mistrovství Evropy, která se konala ve dnech 1. až 8. února 

1931 v polské Krynici. Předběžným průzkumem bylo zjištěno, že nejsou k dispozici 

žádná přímá kabelová vedení mezi Krynicí a Československem. Byla zde sice možnost 

zřídit spojení mezi Československem a Polskem přes Varšavu a Berlín, ale to by celý 

projekt prodražilo a značně zkomplikovalo. Nastala dlouhá jednání mezi 

československou poštovní správou, Radiojournalem a polskou poštovní správou 

s polským rozhlasem. Do dne odjezdu československé výpravy však situace nebyla 

vyřešena. Proto se vedení Radiojournalu rozhodlo vyslat s československou 

hokejovou výpravou i svého hlasatele Josefa Laufra, který se měl pokusit osobním 

jednáním na místě dohodu urychlit. Laufer musel z Krynice absolvovat několik 

telefonátů s Prahou, Ostravou, Varšavou a Krakovem. Díky úředníkům polské poštovní 

                                                
138 Vybudování umělého kluziště v Praze předcházela několik let trvající jednání s úředníky zastupujícími 
město, na Pražských vzorkových veletrzích a u řady podnikatelů. Uspěl až podnikatel Ing. Keclík, který 
výstavbu mohl zorganizovat. Zimní stadion na Štvanici byl slavnostně otevřen 17. ledna 1931 (LAUFER, 
Josef. Hokej můj osud. 1. Praha: Mladá fronta, 1960, s. 67.). 
139 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (7.), s. 3-4. 
140 Josef Laufer projevil zájem o hokej již v roce 1911, kdy jako dvacetiletý odcestoval do Berlína 
s reprezentačním mužstvem Československa na mistrovství Evropy. Zároveň se stal mezinárodním 
sekretářem Českého svazu hokejového a sportovním zpravodajem. (PALLAUŠ, J. A. Haló, zde redaktor 
Laufer!. 1. Praha: Orbis, 1931, s 18.) 



  

 

61

  

a telegrafní správy v Krakově a Radja Polskiego však mohl do Prahy později oznámit, 

že Radiojournal bude moci přenášet události posledních tří až čtyř dnů turnaje. 

V prvních dnech podával Laufer krátké telefonické zprávy o výsledcích zápasů do 

ostravského Radiojournalu. Následně byl instalován mikrofon v uzavřené místnosti na 

zimním stadionu v Krynici, kterým bylo docíleno přímého spojení s ostravským 

Radiojournalem a tím také s československými posluchači. Jednalo se však stále pouze 

o reportážní činnost po skončení zápasů nebo o přestávkách, přímé přenosy bylo možné 

zorganizovat až několik dní poté.142 

 

O rok později, ve dnech 14. až 20. března roku 1932 Radiojournal přinášel 

přenosy československých hokejových reprezentantů z mistrovství Evropy konaného 

v německém Berlíně.143 

 

V únoru roku 1933 se konalo mistrovství světa a Evropy v Praze na Štvanici. 

Technická správa Radiojournalu nechala na jižní straně hlediště postavit vyvýšenou 

hlasatelskou budku, do které musel Josef Laufer vstupovat po žebříku.144 Od neděle                

19. února byly vysílány úseky jednotlivých zápasů, v závěru každodenního 

programového schématu byla zařazena hlášení zpravodaje, která byla směřována 

československým i zahraničním posluchačům. Probíhala proto v českém, francouzském, 

německém, anglickém i jiných jazycích. Z Prahy vysílal zápasy německého mužstva 

také říšskoněmecký rozhlas, rakouský rozhlas poslal svého hlasatele k finálovému 

zápasu mistrovství Evropy.145 U československých i zahraničních posluchačů 

zaznamenaly hokejové rozhlasové přenosy a reportáže velký úspěch, 3 týdny po 

skončení mistrovství obdržela redakce Radiojournalu přes 4400 pochvalných dopisů.146 

 

Této velké sportovní události předcházelo první využití záznamových desek ve 

sportovním rozhlasovém vysílání Radiojournalu. Zvukový snímek reportáže v zásadě 

odpovídal snímání gramofonové desky, pouze materiál a zpracování bylo odlišné. Na 

sportovišti byl umístěn mikrofon, do kterého hlasatel komentoval průběh sportovního 

klání. Po zesílení v obvyklé amplifikaci byla pro přenos použita telefonní linka, která 

                                                                                                                                          
141 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (7.), s. 3-4. 
142 PALLAUŠ, J. A. Haló, zde redaktor Laufer!. 1. Praha: Orbis, 1931, s 107-119. 
143 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (11.), s. 41. 
144 LAUFER, Josef. Hokej můj osud. 1. Praha: Mladá fronta, 1960, s. 79. 
145 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (8.), s. 7. 
146 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (8.), s. 7. 
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ústila v nahrávacím oddělení v budově rozhlasu na Vinohradech. Zde byl signál po 

zesílení v nahrávacím zesilovači veden do rydla, které zaznamenávalo celý průběh na 

fólii z měkké želatiny. Celé toto zařízení bylo v podstatě dvoutalířovým gramofonním 

stolem. Fólie ve tvaru gramofonové desky byla z průhledné, pružné a měkké želatiny, 

která se pokládala na talíře jako gramofonová deska. Originál zvukového snímku pro 

výrobu běžných gramofonových desek se neryl do želatiny, ale do vosku a vyžadoval 

další zpracování. Sňatá želatinová fólie však byla schopná okamžité reprodukce. Takto 

získaný zvukový záznam na želatinové fólii byl poté reprodukován z oddělení 

reprodukované hudby jako obyčejná gramofonová deska. Před přehráním se fólie 

natřela speciální pastou nebo vazelínou, aby ji následná reprodukce příliš 

nepoškozovala. Používala se také speciální jehla ze stejného důvodu. Fólie se lišila od 

gramofonové desky také postupem drážky. Ta nepostupovala jako u obyčejné desky od 

kraje ke středu, nýbrž opačně, od středu ke kraji147  

 

Dne 22. ledna 1933 se konal na štvanickém stadionu zápas mezi pražským 

klubem LTC a mistrem švédské ligy – Götou ze Stockholmu. Z programových důvodů 

byla reportáž natočena na desky a ty byly v den zápasu od 22:15 do 22:30 hodin večer 

reprodukovány rozhlasem v souhrnné reportáži.148 Radiojournal využil záznam na desky 

i během zápasu ze dne 28. ledna, kdy odvysílal ve večerních hodinách ze záznamu 

reportáž z finálového zápasu mistrovství Československé republiky mezi kluby LTC 

Praha a SK Prostějov.149 

 

3.2 Technické zázemí příjmu sportovního rozhlasového 
přenosu ze zahraničí na příkladu fotbalového utkání z roku 
1930 

 

Ačkoliv se ve své diplomové práci snažím věnovat fotbalovým rozhlasovým 

přenosům co nejméně, narazil jsem v archivu Českého rozhlasu na zajímavý článek                   

o organizaci poslechu zahraničního fotbalového utkání pracovníky Radiojournalu. Tím 

lze popsat technické zázemí a podmínky, které bylo potřeba posluchači zabezpečit                    

                                                
147 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1935, 13. (1.), s. 12. 
148 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (11.), s. 11. 
149 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (5.), s. 9. 
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k poslechu přenosu vysílaného ze zahraničí za předpokladu, že tento přenos nevysílal 

samotný Radiojournal.  

 

V sobotu 26. dubna roku 1930 se konal jeden z největších svátků příznivců 

fotbalových rozhlasových přenosů ve Velké Británii. Jednalo se o finálový zápas 

anglického poháru (English Cup) mezi Arsenalem a Huddersfield Town na stadionu 

Wembley v Londýně, který přenášela britská rozhlasová stanice BBC. Na utkání 

dorazilo přes 93 tisíc diváků v čele s anglickým králem Jiřím V. 

 

Vysílání předcházela složitá jednání, po kterých obdržela British Broadcasting 

Corporation od pořádající fotbalové asociace povolení k vysílání tohoto zápasu. Stalo se 

tak teprve po přímluvě biskupa z Buckinghamu Dr. Elliota, který byl velkým 

sportovním fanouškem. Veřejně prohlásil, že finále poháru je národní událostí 

světového významu a že pořadatelé musí umožnit milionům Angličanů, aby průběh 

tohoto zápasu mohli sledovat alespoň v rozhlase.  

 

Pracovníkům Radiojournalu, kteří chtěli přenos poslouchat a následně                            

o výsledku informovat novinové redakce i své posluchače, poskytnul majitel Parkhotelu 

Monopol v Radošovicích u Říčan výhodné umístění rozhlasových přijímačů tak, aby 

bylo možné i za bílého dne a nepříznivých povětrnostních podmínek zachytit anglické 

vysílání z Wembley. Společnost Philips nabídla Radiojournalu dva standardní přijímače 

Philips 2511 pro rozsah vln 200 až 2000 metrů a také krátkovlnný přijímač Philips 2802 

pro délku vlny 20 až 20 000 metrů.  

 

Přenos ze stadionu Wembley vysílaly všechny anglické stanice (Londýn, 

Daventry atd.) a také krátkovlnná stanice Chelmsford, jejíž vysílání bylo určeno 

britským zámořským koloniím. Těsně před utkáním se do oblasti Radošovic blížila 

bouře a atmosféra nabitá elektřinou ohrožovala příjem prostřednictvím standardních 

přijímačů. Z tohoto důvodu pracovníci použili přístroj Philips 2802 pro krátké vlny, na 

němž byl poslech takřka bezvadný. Bylo tedy možné zaslechnout předzápasové dění na 

stadionu ve Wembley, zpěv národních písní za dirigování sbormistra národní písně, 

sborový pozdrav anglického krále i jeho syna Eduarda VIII. a anglickou hymnu. Poté 

popisoval hlasatel George Allison, jak jsou králi představováni hráči jednotlivých 

mužstev a rozhodčí, poté losování stran atd.  
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Přesně v 15:00 hodin mohli začít sledovat pracovníci Radiojournalu v čele 

s Josefem Laufrem průběh zápasu. Laufer měl problémy stíhat tempo Allisonova 

komentáře. Měl však k dispozici plánek, který byl uveřejněn v Radio-Times (anglická 

obdoba týdeníku Radiojournalu). Allison tak posluchačům sděloval, ve kterém sektoru 

se zrovna nachází míč. V 15:45 hodin tedy Laufer věděl stav utkání po prvním poločase 

a mohl jej ihned telefonicky sdělit několika pražským redakcím a do centrály 

Radiojournalu, odkud byl výsledek hlášen československým posluchačům.150 

 

3.3 Motoristický sport 

 

Radiojournal do svého programového schématu postupně zařazoval i nejrůznější 

podniky v rámci automobilového a motocyklového sportu. Jednalo se o známé závody 

Zbraslav-Jíloviště, Zlatou přilbu nebo 1000 mil československých, kterým se 

v následujících podkapitolách věnuji. 

 

3.3.1 Mezinárodní automobilový závod Zbraslav-Jíloviště v letech 
1930-1931 

 

V květnu roku 1930 byl uspořádán 13. ročník mezinárodního automobilového                   

a motocyklového závodu Zbraslav-Jíloviště. Tento závod byl divácky velmi atraktivní, 

několik posledních ročníků před rokem 1930 ho navštěvovaly desetitisíce diváků                       

a redakce Radiojournalu proto vysílání ze závodu zařadila do svého programového 

schématu.  

 

První závod se konal v roce 1908. Pěti a půl kilometrový úsek zbraslavské 

silnice patřil už v té době k nejrychlejším závodním tratím evropského závodu do vrchu. 

Start se nacházel na zbraslavském náměstí, následovalo stoupání 9 procent a obtížné 

zatáčky, některé ve tvaru písmene S. Výškový rozdíl mezi startem a cílem závodu byl 

192,1m. V roce 1930 šlo dokonce o první závod s mezinárodní účastí.151 

                                                
150 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (18.), s. 36. 
151 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (19.), s. 2-3. 
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Rozhodnutí vysílat průběh tohoto tradičního závodu nevycházelo přímo ze 

zájmu rozhlasu. O zařazení do programu požádal Autoklub Republiky Československé. 

Radiojournal by tím také pokryl zpravodajskou službu podél trati pomocí reproduktorů. 

Jednalo se o složitý úkol z hlediska komentáře, který měl tímto za úkol zaujmout jak 

diváky na trati, tak posluchače rozhlasu. Obě skupiny zajímaly rozdílné podněty, obě se 

nacházely v rozdílném prostředí. Úlohou techniků Radiojournalu tedy bylo zorganizovat 

technické zázemí co nejvhodněji. Bylo také důležité zřídit telefonické zpravodajství 

z několika nejdůležitějších bodů na trati, jelikož nebylo možné sledovat jednotlivé vozy 

po celou dobu jízdy nebo pojíždět vedle závodní trati automobilem s reportérem.152 

 

3.3.2 Technické podmínky závodu Zbraslav-Jíloviště v roce 1930 

 

Hlavní stan Radiojournalu byl postaven téměř uprostřed trati v prostoru, který 

poskytoval nejlepší rozhled a zároveň na místě nejzajímavější zatáčky trati pod obcí 

Baně, kde se daly předpokládat nejdramatičtější okamžiky závodu. Hlavním hlasatelem 

byl František Havel. Hlavní stanoviště rozhlasu bylo spojeno s mikrofonem v prostoru 

startu na zbraslavském náměstí. Druhý mikrofon byl umístěn v hlasatelské budce, která 

byla spolu s telefonní budkou postavena na 2 metry vysoké dřevěné konstrukci. Budka 

umožňovala přehled dva kilometry po délce trati.153 

 

Techničtí pracovníci Radiojournalu se později touto budkou inspirovali v rámci 

zdokonalování reportáže. Během přenosů z II. Masarykových her (mezinárodní 

lehkoatletické závody konané za účasti několika set československých a evropských 

atletů) z Pardubic ve dnech 7. a 8. srpna 1931 byla použita nová přenosná kabina pro 

hlasatele Radiojournalu. Původní reportáže byly prováděny primitivním způsobem, kdy 

si hlasatel s technickým pracovníkem našli nějaké místo, odkud byl dobrý výhled na 

dění a poté bylo nataženo provizorní vedení. Zpočátku šlo o dostačující řešení, se 

zvyšující se frekvencí pořádání přenosů však bylo potřeba zdokonalit i technické 

zázemí. Začaly se tedy budovat provizorní budky, aby hlasatel, technický pracovník                 

a přístroje nezmokli. Poté už byly prováděny složitější úpravy především na hřištích, 

                                                
152 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1930, 8. (20.), s. 5-6. 
153 Tamtéž. 
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kde bylo často nutné odstranit nedostatky, jako byl přílišný hluk diváků, šum větru, svit 

slunce bránící hlasateli ve výhledu apod. V Pardubicích byla poprvé použita 

nejmodernější hlasatelská kabina vyhovující všem požadavkům. Pod střechou tribuny 

byla postavena železná konstrukce se zasklenou kabinou, dostatečně prostornou pro dvě 

osoby a potřebné technické vybavení. Okna byla rozmístěna do všech tří potřebných 

stran a bylo možné je otevírat v přestávkách kvůli ventilaci. Tuto konstrukci bylo možné 

také rozebírat a převážet. 154 

 

Třetí mikrofon byl během zbraslavského závodu umístěn také v hlasatelově 

budce, byl zapojen k mohutným zesilovačům, které pomocí telefonní linky napájely 

devět reproduktorů. Prostřednictvím těchto vysoce hlasitých a výkonných reproduktorů 

byli informováni diváci podél celé trati závodu a v nepřehledných úsecích. Hluk motorů 

a obecenstva v prostoru startu byl pomocí elektrického mixážního zařízení přepojován 

do rozhlasové linky. Posluchači u přijímačů měli tedy možnost slyšet současně 

hlasatelův komentář i zvuk motorů. 

 

Zpravodajská služba během závodu byla prováděna prostřednictvím reportéra 

Radiojournalu, který ze zbraslavského náměstí hlásil telefonní linkou jezdce a číslo 

startujícího závodního stroje. Hlášení přijímala na hlavním stanovišti jedna ze 

dvou telefonistek Radiojournalu. Telefonistka kvůli kontrole hlášení zopakovala                     

a současně pohotově vyhledala z bohaté databáze lístek se všemi daty o jezdci, který 

okénkem podala hlasateli. Ten tyto informace sděloval divákům u trati i posluchačům 

rozhlasu současně. Podobné informace přijímala druhá telefonistka od reportéra na 

konci trati z prostoru cíle. Zpravodajská služba tak byla pro všechny pracovníky 

Radiojournalu velmi náročná, vyžadovala neustálé soustředění a pozornost.  

 

Náročná byla také obsluha mixážního zařízení. Přepínání pro diváky u trati a pro 

posluchače u rozhlasových přijímačů prováděl technik Radiojournalu. Technik byl 

spolu s hlasatelem uzavřen v teplém počasí přes 4 hodiny v malém prostoru hlasatelské 

budky, která měla rozměry 2,5 x 2,5 x 2 metry. Z důvodu co nejdokonalejší akustické 

izolace měla budka dvojité stěny, které byly vysypány pilinami, vnitřní prostor byl 

ověšen těžkými závěsy. Zajímavostí byl systém hlasatelské práce Františka Havla, který 

                                                
154 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (31.), s. 5. 
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si lístky s jednotlivými zprávami skládal do ruky vějířovitým způsobem jako při karetní 

hře a z nich pak sestavoval svůj komentář.  

 

Proud pro zesilovače a reproduktory byl odebírán na Baních u hlavního stanu ze 

sítě Středočeských elektráren, které vyšly v tomto ohledu Radiojournalu vstříc. Proud 

pro zařízení na zbraslavském náměstí poskytl majitel nedaleké černošické elektrárny. 

Poštovní správa poskytla k dispozici pět telefonních linek, které upravila podle potřeb 

Radiojournalu.155  

 

3.3.3 Technikovy a hlasatelovy vzpomínky ze závodu Zbraslav-
Jíloviště (ročník 1931) 

 

Motoristický závod Zbraslav-Jíloviště se s úspěchem konal také v následujícím 

roce 1931, konkrétně v neděli 31. května. Radiojournal ve svém týdeníku156 otiskl 

pochvalné komentáře týkající se především výkonu hlasatele Františka Havla: 

 

„Zbraslav v rozhlase Radiojournalu byla opět velikým úspěchem aktuální 

reportáže. Kapitolou – a to radostnou – jest informace obecenstva o všem, co se 

v závodě děje, rozhlasem. Pan Havel byl letos zase ve výborné formě, pln vtipných 

nápadů, člověk, který dovede zjednat kontakt mezi hledištěm a hlasatelem, ač 

neviditelným, jako by mluvil k shromáždění přímo z řečnické tribuny. Jeho zásluhou byl 

i klidný a spořádaný rozchod, neboť ze 14 amplionů domlouval ustavičně obecenstvu, 

varoval je a nabádal k ostražitosti. Usnadňuje práci stráži, četnictvu i vojsku, jejichž 

úkol – jak jsme sami viděli – nekázeň některých – naštěstí nemnohých – lidí stále mění 

v práci Sisyfovu. Má všechny vlastnosti dobrého hlasatele. Vtip, rychlý postřeh zachytiti 

obraz situace v názorných slovech, duchapřítomnost a především – je zábavný. Měl 

ovšem ve strojích jejich podporu. Vyly, bručely, hrčely, bzučely, svištěly, duly, vzpínaly 

se, tloukly a sténaly.“ 

 

Prostor pro zhodnocení dalšího ročníku dostali také technik Radiojournalu –   

Ing. J. Jelínek a hlasatel František Havel. Vzpomínky obou účastníků jsou cenným 

                                                
155 Tamtéž. 
156 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (23.), s. 2. 
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svědectvím o technické a organizační stránce příprav rozhlasového sportovního 

přenosu. Tyto vzpomínky jsou ještě detailnějším popisem oproti ročníku 1930. 

 

Radiojournal se na zbraslavský závod připravoval v dostatečné době před 

termínem startu. Do pořadatelské služby se hlásilo mnoho dobrovolníků, některé musel 

Radiojournal odmítat z kapacitních důvodů. Připravován byl především materiál pro 

komentář, probíhala jednání a informační schůzky se sportovním výborem Autoklubu, 

kterých se účastnili Jelínek i Havel. František Havel také chodíval pozorovat závodní 

tréninky a dělal si poznámky tak, aby byl schopen rozpoznat jednotlivé jezdce a jejich 

stroje. Zajímavostí bylo, že Havel se v tomto ohledu příliš nevyznal a nebyl schopen bez 

této přípravy jednotlivé tovární značky rozpoznávat.  

 

Ve čtvrtek 28. května začaly první tréninky. Tesaři dokončovali stavbu budek 

pro hlasatele a telefonisty, které byly umístěny opět na 2,5 m vysokých konstrukcích 

nad úrovní silnice na místě, odkud byl výhled na více než třetinu trati. Technici poštovní 

správy šplhali po stožárech a připravovali pět potřebných telefonních linek. Co se týče 

mikrofonů, jeden měl hlasatel umístěný v budce, druhý byl na místě startu umístěný tak, 

aby zachytil burácení startujících závodních strojů po odstartování. Třetí byl v zatáčce 

na Baních, kde Radiojournal pro své vysílání zaznamenával zvuky projíždějících strojů 

a hlasitý doprovod přítomných diváků u trati. Dvě telefonistky už byly vybaveny 

náhlavními sluchátky a mikrofony zavěšenými kolem krku. Opět zapisovaly jednotlivé 

zprávy a předávaly je okénkem hlasateli. 

 

Techničtí pracovníci Radiojournalu na zbraslavský závod dovezli celkem 3 

zesilovače se 4 mikrofony, bateriemi a sluchátky. Dále 7 telefonních přístrojů,                     

18 nejrůznějších reproduktorů podle místa určení, 10 mohutných zesilovačů (s 

minimálně 20 akumulátorovými bateriemi od malých 6 V po větší 12 V), stovky metrů 

kabelů, drátů a šňůr pro přípojky střídavého proudu, telefonů, reproduktorů a baterií pro 

zesilovače. Dále šlo o stožáry a závěsy pro mikrofony, látky pro akustickou izolaci 

hlasatelovy kabiny nebo nářadí pro montéry. 

 

V Praze u budovy Radiojournalu se v sobotu 30. května ráno sešlo čtrnáct 

mechaniků a úředníků s inženýry. Ti naložili materiál do autobusu, tří osobních 

automobilů a na čtyři motocykly. První část materiálu, která byla potřebná pro start, 
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byla vyložena s techniky potřebnými pro instalaci v prostoru zbraslavského náměstí. 

Další, největší část, byla vyložena u hlavního stanu. Poté, co byl vyložen zbytek 

materiálu a posádek vozidel v prostoru cíle, už nebylo možné se s vozidly vrátit stejnou 

cestou, jelikož začaly sobotní tréninky. Techničtí pracovníci byli tedy nuceni provádět 

montáže za plného provozu na závodní trati. To bylo velmi riskantní, jelikož některé 

stroje dosahovaly rychlosti přes 100 km/h. Nehoda se pak skutečně přihodila – závodník 

Arco se závodním automobilem Daimler nezvládl ve vysoké rychlosti bezpečně projet 

jednu ze zatáček a ve smyku narazil do jednoho z telefonních stožárů, který přerazil. 

Nehoda se obešla bez zranění, jezdec si šel zapálit cigaretu na tribunu a technici také 

pokračovali v montáži. Bylo však potřeba kontaktovat Poštovní správu, aby její technici 

přijeli telefonní sloup opravit.  

 

Náročný montážní den pokračoval dalšími technickými problémy. Při zkoušce 

vazby mezi reproduktory a mikrofony byl objeven nefunkční reproduktor. Poté technici 

zjistili, že došlo k přehození telefonních linek u startu a nefunkčního napájení 

zesilovače na náměstí. Tyto závady byly následně odstraňovány do půlnoci. Další 

zkoušky reproduktorů přerušil obecní strážník z důvodu rušení nočního klidu a technici 

šli spát ve dvě hodiny ráno. František Havel si do půl druhé v noci připravoval startovní 

listinu. 

 

V neděli 31. května v 6 hodin ráno se konala poslední technická kontrola celého 

instalovaného systému. Havel s telefonistkami zaujali místo v budce a v 7 hodin byla 

puštěna na zkoušku gramofonová deska. V budce byly na stole připraveny dva 

mikrofony, jeden pro reproduktory na trati a druhý pro posluchače Radiojournalu. Havel 

zdravil diváky v celé délce trati, kteří ho díky reproduktorům bez problémů slyšeli                     

a odpovídali mu. Dále byly odstraněny poslední drobné poruchy, tratí projel uzavírací 

vůz a závod byl zahájen. Po skončení závodu (ve 12 hodin) následovala demontáž, která 

byla dokončena v 15 hodin odpoledne.157 

 

 

 

                                                
157 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (24.), s. 2-3. 
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3.3.4 Zlatá přilba 

 

Dalším odvětvím motoristického sportu, kterému se redakce Radiojournalu 

začala od počátku 30. let 20. století věnovat, byly motocyklové závody na ploché dráze. 

Trend těchto závodů dorazil do Evropy z Ameriky a nejpopulárnější se závody staly 

v Anglii. První pokus o konání závodů v Československu podnikl Východočeský 

Autoklub v Hradci Králové a přes tradiční sportovní rivalitu mezi městy uspořádal 

závody na okruhu dráhy pardubického dostihového závodiště. Hlavní cenou pro vítěze 

se stala zlatá přilba, která byla posázená diamanty. Radiojournal přenášel závody třetího 

ročníku v září roku 1931, kdy už šlo o závody s mezinárodní účastí, se 74 účastníky                   

a téměř 30 tisíci diváky na stadionu.158 

 

Závody na ploché dráze se staly velmi populárními (později dosahovaly 

návštěvnosti až 45 tisíc diváků) a Radiojournal na ně obracel svou pozornost s každým 

novým ročníkem. V rámci pozvánky na plochodrážní závody, které se v roce 1937 

konaly na pražském strahovském stadionu, Radiojournal popsal moderní technické 

zázemí. 

 

Nejdůležitějším úkolem úspěšného rozhlasového přenosu z motocyklového 

závodu bylo najít vhodné umístění mikrofonu v poloze, ve které nebude překážet 

hlasateli a nebude zachycovat zvuk reproduktoru. Dále bylo nutné instalovat telefonní 

spojení mezi startem, parkovištěm, ředitelstvím závodu, hlasatelem, časoměřiči                   

a strojovnou rozhlasového zařízení. Přímo na velitelském můstku byla tedy instalována 

samostatná telefonní ústředna. Ústřednu obsluhoval technický pracovník Radiojournalu 

od prvního dne tréninkových jízd až po dobu odchodu posledních diváků ze stadionu. 

Telefonisté během plochodrážních závodů používali osvědčená náhlavní sluchátka, 

která dokonale izolovaly sluch od okolního ruchu (především v sousedním prostoru 

závodního depa, kde závodníci neustále zkoušeli motory svých strojů) a umožňovaly 

telefonistovi volně pohybovat rukama. Na strahovském stadionu se začalo používat 

unikátní startovací zařízení, které v okamžiku startu současně vymrštilo vzhůru bílé 

stuhy a spustilo registrační elektrické zařízení časoměřičů. Toto zařízení automaticky                  

a s naprostou přesností zaznamenávalo dobu jízdy každého závodníka. O průběhu 

závodu a dosažených časech informovaly diváky velké elektricky ovládané číselníky                    



  

 

71

  

a reproduktory místního rozhlasu, napájené zesilovači o výkonu téměř 0,5 kW. 

Reproduktory přenášely závodníkům startovní signál ředitele závodů a diváky 

informovaly hlášením.159 

 

3.3.5 Masarykův okruh 

 

Zejména závod Zbraslav-Jíloviště přesvědčil redakci Radiojournalu                          

o intenzivním zájmu široké veřejnosti o motorismus. Po dosavadních úspěšných 

přenosech a reportážích z jednotlivých podniků motoristického sportu zorganizoval 

Radiojournal přenos dalšího věhlasného závodu. Na podzim roku 1932 byl zařazen 

přenos z třetího ročníku Masarykova okruhu, který byl koncipován jako závod 

automobilů na uzavřeném silničním okruhu v okolí Brna.  

 

Délka jednoho okruhu byla 29,142 kilometrů a celý okruh činil 17 kol, tedy 

celkem 495,414 kilometrů. Nejrychlejší kolo Masarykova okruhu tehdy zajel ve druhém 

ročníku Louis Chiron s časem 14 minut a 24,8 vteřin, což znamenalo úctyhodnou 

průměrnou rychlost 121,313 km/h. 

 

Po zkušenostech s vysíláním závodu Zbraslav-Jíloviště umístil Radiojournal 

hlasatelské pozice nejen na start, ale i na jiná zajímavá a důležitá místa na závodní trati. 

Hlasatelská kabina byla umístěna na střeše rozhlasového autobusu v Ostrovačicích, což 

bylo asi na 16. kilometru po směru trati na vyvýšeném místě, takže reportér mohl 

sledovat vůz po výjezdu z lesa, po celé délce ostrovačického úseku a částečně také 

v rychlostním úseku mezi 18. a 19. kilometrem. Další kabina byla umístěna v Žebětíně 

nad tribunami pro diváky v zatáčce mezi 11. a 12. kilometrem okruhu.  

 

Mikrofony byly s hlavní ústřednou na startu spojeny prostřednictvím státních 

telefonních linek, v ústředně se nacházel další reportér spolu s linkovým sdružovačem 

(mixingem), odkud byl pak signál přes zesilovač šířen po linkách do studia na závodním 

stadionu. Jednotliví reportéři byli kromě telefonického spojení vybaveni také 

                                                                                                                                          
158 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (36.), s. 2. 
159 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1937, 15. (39.), s. 15-16. 
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přenosnými přijímači, takže mohli být informováni o průběhu celého závodu. Důležité 

okamžiky, které se odehrávaly v jejich úseku, tak mohli hlásit ihned z místa děje.160 

 

Zpravodajství ze závodu v roce 1933 už probíhalo v kooperaci s ČTK, do 

programového schématu ze dne závodu bylo zařazeno celkem sedm relací, z nichž první 

byla vysílána v 10 hodin dopoledne, závěrečná v 16:40 hodin odpoledne.161 

 

3.3.6 1000 mil československých 

 

1000 mil československých byl automobilový závod cestovních vozů 

(tuzemských i zahraničních automobilů běžného sériového typu) na trati Praha – 

Bratislava, který se konal poprvé v roce 1933. Zorganizován byl ve dnech                     

10. a 11. června Autoklubem Republiky Československé (RČS). Radiojournal se stal 

jednou z nejdůležitějších organizačních složek. Veškerá podpůrná a pořadatelská služba 

byla organizována prostřednictvím rozhlasu z jeho pražského ústředí a za pomoci jeho 

stanic na trati. Zpravodajství ze závodu pro posluchače i samotné závodníky bylo 

prováděno také prostřednictvím Radiojournalu. Vysíláno bylo pravidelné denní 

zpravodajství, ale v noci ze soboty 10. června na neděli 11. června mezi 23:30 hodin 

večer a 2:30 hodin ráno vysílala reportáže ze zápasu i liblická stanice o výkonu 120 kW. 

V neděli od 2:30 do 6:00 hodin vysílala zpravodajství také brněnská stanice. 

 

Kromě toho Autoklub RČS během závodu uspořádal rozhlasovou soutěž pro 

závodníky za podpory ministerstva pošt a telegrafů i Radiojournalu. Účastníci museli 

mít ve svých vozech nainstalovaný radiový přijímač libovolné značky a výkonnosti. 

Úkolem účastníků soutěže bylo odevzdat jeden ze tří očíslovaných dopisů, které 

obdrželi na startu, na místo, které jim během jízdy mělo být oznámeno rozhlasem. Dále 

měli za úkol přijmout a odevzdat za jízdy pět hesel, která byla vysílána také rozhlasem. 

Tyto dva úkoly byly povinné, třetí si měli v mezích svých možností určit za souhlasu 

pořadatelů sami závodníci. Jednotlivé výkony závodníků byly bodovány.  

 

                                                
160 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (36.), s. 5-6. 
161 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (38.), s. 10. 
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Ve voze mohly jet pouze 2 osoby, které se v řízení střídaly. Pokud měl 

automobil více než dvě sedadla, muselo být každé další sedadlo zatíženo 60 kilogramy 

písku. Závodníci měli za úkol ujet vzdálenost 398,2 km mezi Prahou a Bratislavou bez 

přestávky celkem čtyřikrát, tzn. celkem šlo o 1 592,8 km. Soutěž byla vypsána pro                   

5 kategorií – obsah motoru 750, 1 100, 1 500, 2 000 a přes 2 000 ccm. Autoklub RČS 

přijal celkem 52 přihlášek.  

 

O tuto rozhlasovou motoristickou soutěž projevily velký zájem také firmy 

výrobců rozhlasových přijímačů i automobilů, které v ní viděly potenciál rozvoje 

rozhlasových zařízení v automobilech.162 

 

Druhý ročník přinesl řadu novinek. Každá část závodní trati v délce                          

400 kilometrů byla rozdělena do 11 úseků. V každém úseku byla instalována telefonní 

stanice. Všechny tyto stanice byly spojeny přímými linkami do Prahy do ústředí 

Autoklubu, kde byl přítomen také hlasatel. Stanice byly obsluhovány technickými 

pracovníky Radiojournalu, kteří měli za úkol podávat přesné zprávy do ústředí. Zde se 

hlášení ihned zpracovávala za pomoci sportovních odborníků a také zvláštním 

redaktorem. Ten připravil zprávy k hlášení do rozhlasu tak, aby měli posluchači 

dokonalý přehled o pohybu účastníků na trati.  

 

Zařízení v Autoklubu bylo po zkušenostech z prvního ročníku zdokonaleno. Ve 

třetím patře budovy byly pro potřeby ředitelství závodu a rozhlasu vybaveny 3 velké 

místnosti. V první největší místnosti bylo zřízeno 11 telefonních budek, které byly od 

sebe zvukově izolované. V každé budce byl stolek a telefonní přístroj, který byl opatřen 

náhlavními sluchátky a mikrofonem. Telefonisté tedy měli volné ruce a mohli zprávy 

ihned zapisovat do připravených formulářů. Na každé budce byla navíc zvenku 

instalována žárovka, kterou každý telefonista rozsvítil pokaždé, když obdržel zprávu 

z trati. Zvláštní úředník žárovku po vyzvednutí zprávy u telefonisty zhasnul. Zprávy se 

shromažďovaly u zapisovatele, který z nich sestavoval přehlednou tabulku s umístěním 

závodících vozů. Zprávy byly poté předány sportovním komisařům, kteří podle nich 

zaznamenávali pohyb vozů na velké nástěnné mapě. Z tabulky i z mapy byly současně 

sestavovány zprávy k okamžitému vysílání rozhlasem a také pro zvláštní zpravodajskou 

relaci, která se vysílala v každou celou hodinu. K doplnění této služby byl ještě každou 
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hodinu vysílán časový signál pro kontrolu posluchačům i pořadatelské službě                    

a závodníkům.163  

 

Technická správa Radiojournalu instalovala také venkovní reproduktory pro 

diváky a posluchače u trati. U startu na balkónu Autoklubu RČS a na sloupech před 

Vrchlického sady byly instalovány mohutné reproduktory. Na balkónu byl umístěn 

jeden plošný a dva rourové reproduktory se silným výkonem, u Vrchlického sadů byly 

instalovány dva směrové reproduktory. Pro pokyny a informace, které byly určené 

pouze pro diváky a závodníky shromážděné před Autoklubem, u startu a před 

Vrchlického sady, byl určen zvláštní mikrofon i předzesilovač. Vzhledem 

k povětrnostním vlivům, obzvlášť kvůli vlhkosti vzduchu, bylo nutné všechna zařízení 

mimo budovu Autoklubu uložit do schránek, které byly také elektricky stíněné.164 

 

3.4 Tenisový Davis Cup v rozhlase 

 

Na sobotu 2. května roku 1931 přichystal Radiojournal svým posluchačům další 

sportovní překvapení. S ohledem na dosavadní úspěchy českého tenisového165 mužstva 

byl zařazen do programového schématu přenos prvního kola evropského pásma Davis 

Cupu. V něm se utkala mužstva Československa a Španělska ve dnech 1. až 3. května 

na stadionu pražského klubu I. ČLTK na Štvanici. První a třetí den byly odehrány dvě 

dvouhry a ve druhém dni čtyřhra. Radiojournal vysílal 2. května od 16 hodin část 

čtyřhry.166 

 

Československý tým v úspěších pokračoval a v červenci roku 1931 se z celkem 

22 evropských států probojoval do finále evropského pásma Davis Cupu. Ve dnech                    

9. až 11. července se tato finálová utkání mezi Československem a Anglií odehrávala 

opět na pražské Štvanici. Angličané potvrdili svojí kvalitu a aktuální formu výhrou 

v poměru 4:1, přesto však diváci projevili o třídenní utkání velký zájem. Stadion na 

Štvanici navštívilo celkem asi 16 tisíc diváků a lze odhadovat, že další desítky tisíc 

sledovaly zápasy a zprávy o průběžných výsledcích u rozhlasových přijímačů. 

                                                                                                                                          
162 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1933, 11. (23.), s. 10. 
163 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1934, 12. (23.), s. 2. 
164 Tamtéž, s. 9-10. 
165 Tenis byl v tehdejší době v tisku uváděn jako tennis nebo lawntennis. 
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Radiojournal vysílal zápasy z prvního a druhého dne přímo ze Štvanice. Jelikož nebylo 

možné vysílat tenis nepřetržitě tři hodiny, Radiojournal kombinoval přímé vstupy se 

shrnujícími reportážemi, vysílanými také přímo ze Štvanice. Další zpravodajskou 

službu po skončení přenosů ze Štvanice prováděli hlasatelé Radiojournalu z pražského 

studia. Ve čtvrtek 9. července byla vysílána velká část obou dvouher, v pátek                         

10. července čtyřhra a v sobotu byly hlášeny několikrát denně výsledky ze studia. 

V sobotu večer byla vysílána ještě závěrečná reportáž Josefa Laufra, který komentoval 

spolu s Ing. Bohuslavem Hykšem167 i jednotlivé přenosy a vstupy.168 

 

Mikrofon Radiojournalu byl umístěn na centrálním kurtu štvanického stadionu, 

konkrétně v severovýchodním cípu hlediště nad velkou tabulí, která oznamovala 

hráčům i divákům aktuální stav a průběh hry. Za zády Laufra byl železniční viadukt, na 

který si Laufer stěžoval kvůli hluku od pojíždějících posunovacích lokomotiv. Oba 

hlasatelé si také osvojili formu komentování tenisových zápasů, se kterou se můžeme 

setkat i v dnešní době – ke hře se vyjadřovali pouze v pauzách mezi gemy, během 

kterých se mohli hlasitě projevovat také diváci.169 

 

3.5 Všesokolské slety v letech 1932 a 1938 

 

V červnu roku 1932 byl v Praze uspořádán IX. Všesokolský slet. Z pohledu 

Radiojournalu šlo opět o masovou sportovní událost ohromného významu, kterou chtěl 

svým rozhlasovým vysíláním co nejkomplexněji pokrýt. Pro srovnání s posledním 

sletem konaným v roce 1926 bych v této podkapitole nastínil rozvoj technického zázemí 

IX. a také X. Všesokolského sletu, který se konal v roce 1938. 

 

Přípravám na IX. Všesokolský slet předcházely schůzky vedení Radiojournalu 

s představiteli České obce sokolské, na kterých se diskutovalo především o organizaci, 

ale i o technické stránce přenosů. Technická sekce Radiojournalu zpracovala návrh na 

                                                                                                                                          
166 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (17.), s. 6. 
167 Bohuslav Hykš (1889-?) byl československý tenista a olympionik, který Československo reprezentoval 
na letních olympijských hrách v letech 1908, 1912 a 1920 ve dvouhrách i čtyřhrách (Bohuslav Hykš Bio, 
Stats and Results: Olympics at Sports-references.com. Sports-references.com [online]. Philadelphia: 
Sports Reference LLC, 2016 [cit. 2016-04-12]. Dostupné z: http://www.sports-
reference.com/olympics/athletes/hy/bohuslav-hyks-1.html). 
168 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1931, 9. (29.), s. 38. 
169 PALLAUŠ, J. A. Haló, zde redaktor Laufer!. 1. Praha: Orbis, 1931, s 162-164. 
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rozmístění mikrofonů, které by zachycovaly hlasatelův komentář, projevy řečníků, 

hudbu a v neposlední řadě hlasité projevy diváků přítomných na stadionu.  

 

Při budování tribuny vznikla samostatná přenosná kabina pro hlasatele 

Radiojournalu, umístěna byla poblíž prezidentské lóže na střeše betonové tribuny. Byla 

zvukotěsně oddělena od diváků a přístupná prostřednictvím samostatného schodiště. Do 

této kabiny vedly kabely od mikrofonů a odsud telefonní linky do budovy 

Radiojournalu, kde se prostřednictvím ústřední amplifikace rozváděl signál do 

jednotlivých vysílacích stanic. 

 

Během IX. Všesokolského sletu už byli hudebníci ukryti ve zvláštním studiu, 

které bylo zřízeno nad hlavním vchodem pro nástupy cvičenců. Toto studio bylo 

upraveno podle dosavadních zkušeností Radiojournalu s vysíláním ze sletu. Ve studiu 

byly umístěny dva mikrofony – pro orchestr a zpěváky. Mikrofony byly kabelovým 

vedením spojeny se speciálním předzesilovačem a z něj byl proud veden podzemním 

kabelem. Ten byl uložený v litinové rouře vedoucí přes celé cvičiště do kabiny 

hlasatele. Další dva mikrofony byly zavěšeny u vstupní a výstupní brány cvičenců, aby 

posluchač slyšel výkřiky a šum pochodu přicházejících a odcházejících účastníků sletu. 

Tyto mikrofony dodávaly telefonní signál do kabiny druhým kabelem, uloženým ve 

stejné rouře. Zde kabel vstupoval opět do zvláštního zesilovače, který umožňoval 

rozdělení hudby a šumu nástupů pro český komentář, ale také pro komentář francouzský 

a jugoslávský - IX. Všesokolský slet vysílaly i francouzská a jugoslávská stanice, obě 

vyslaly do Prahy své reportéry. 

 

Další mikrofon byl umístěn ve středu sletiště a jeho bezproblémový provoz byl 

pojištěn dvojitým kabelem, který ústil také v hlasatelské kabině. Zbylé mikrofony byly 

v prezidentské lóži, před hlavní tribunou pro řečníky, v hlasatelské kabině a na místech 

zahraničních hlasatelů. Celkem bylo možné uvést do provozu současně nebo střídavě                 

9 mikrofonů. 

 

Celý ústřední systém obsluhovali dva techničtí pracovníci Radiojournalu. Další 

pracovník byl ve studiu a jeden pracovník na cvičišti, aby včas připravili příslušný 

mikrofon, zesilovač a jejich proudové zdroje. Sletiště s budovou Radiojournalu 

spojovaly tři speciální telefonní linky, které umožňovaly přenos českého a současně 
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francouzského a jugoslávského komentáře do příslušných československých                        

i zahraničních vysílačů. 

 

Na sletišti bylo položeno přes 1 200 metrů telefonního kabelu a několik desítek 

metrů vedení v trubkách. Na cvičišti bylo dále potřeba zřídit pět betonových jímek pro 

vyústění kabelů, které byly ukončeny vodotěsnými hlavicemi. 

 

Součástí sletových slavností byla i výstava, která byla slavnostně otevřena                    

18. června 1932 na pražském výstavišti v Holešovicích. Rozhlas byl zastoupen                          

v expozici ministerstva pošt a telegrafů plastickou stěnou, znázorňující celý program 

vysílání ze sletu.  

 

Závěrečné průvody Prahou byly naplánovány na 29. června. Radiojournal jejich 

průběh přenášel, byla zde možnost vysílat ze tří míst současně. Jeden hlasatel 

komentoval průvod ze stanoviště u muzea na Václavském náměstí, druhý byl na budově 

Národního divadla a třetí na Staroměstském náměstí. Aby nenastal chaos 

v komentářích, všichni tři hlasatelé byli vybaveni přijímačem, kterým kontrolovali, co 

se právě vysílá. Linky, které spojovaly tato tři místa s budovou Radiojournalu a ústřední 

amplifikací, byly zavedeny do režisérské lóže. Zde se pomocí zařízení (mixingu) 

přepínaly, respektive smíchávaly, což obstarával pracovník tehdejšího literárního 

oddělení Radiojournalu.170 

 

V létě 1938 se konal X. Všesokolský slet, který přinesl další technické novinky                

a postupy.  

 

Už v lednu roku 1938 projevilo zájem o přenosy ze sletu několik evropských 

rozhlasových stanic. Prvním zájemcem byl britský rozhlas, který informoval 

Radiojournal i o tom, že chce do Prahy vyslat svého reportéra. Při této příležitosti si 

také vyžádal od Radiojournalu seznam pražských koncertů, které měly proběhnout 

během sletových slavností.171 Dalšími zájemci byli zástupci švýcarského rozhlasu, 

soukromé pařížské stanice Radio City, štrasburského rozhlasu, dánského a lotyšského 

rozhlasu nebo amerického rozhlasového koncernu NBC. 

                                                
170 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (27.), s. 3-10. 
171 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1938, 16. (4.), s. 11. 
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Během příprav na Masarykově státním stadionu na pražském Strahově narazili 

zvukoví technici na dlouhodobý problém s šířením hudby a povelů z velitelského 

můstku na ploše takřka 60 tisíc metrů čtverečních. Jako první možnost se nabízelo 

umístění všech reproduktorů do jednoho místa uprostřed cvičiště. Do nejvzdálenějšího 

místa by však zvuk dorazil se zpožděním asi 0,6 vteřiny, což by mělo negativní dopad 

na synchronnost jednotlivých vystoupení. Druhou možností bylo rozložení husté sítě 

reproduktorů po celé ploše cvičiště tak, aby byl ve všech místech zvuk slyšet ve stejný 

okamžik. Zde se nabízelo řešení rozmístit reproduktory obvyklým způsobem buď na 

sloupy, nebo zavěsit na lana, která by byla napnuta nad sletištěm. Představa 

reproduktorů vyčnívajících nad řadami cvičenců nebo nosných lan s houpajícími se 

reproduktory však byla nepřípustná.  

 

Technici tedy přistoupili k unikátnímu řešení. Celkem 24 mohutných 

reproduktorů bylo ukryto přímo do země. Byly nasměrovány směrem dolů do země, do 

jednoho ramene trubkových ozvučnic ve tvaru nízkého a širokého písmene U. 

Zvukovod byl vyroben z pálené hlíny, jeho vyústění se rozšiřovalo a bylo zakryto 

ocelovou mříží a sítí s vysokou nosností. V dolní části zvukovodu bylo umístěno 

propojení s odtokem vody, který zabraňoval zaplavení reproduktoru. Reproduktor byl 

navíc potažený látkou jako ochrana před nežádoucím prachem.  

 

Tyto reproduktory nepřekážely cvičencům v pohybu na sletišti. Nejdelší 

vzdálenost mezi dvěma reproduktory byla 25 metrů, což odpovídalo maximálnímu 

zpoždění zvuku méně než jedné desetiny vteřiny. Diváci na tribunách vždy měli 

k dispozici dva malé reproduktory umístěné na betonových sloupech, vzdálených od 

sebe 15 metrů. Tyto malé reproduktory zvuk reprodukovaly do dvou stran. Doplněné 

byly vždy ještě jedním reproduktorem, který zvuk reprodukoval pro blízké okolí všemi 

směry. 

 

Kolem sletiště vedl ještě informační okruh, který zahrnoval 12 mohutných 

reproduktorů a mohl řídit pohyby cvičenců, dávat jim povely apod. Vzdálenější byl 

místní rozhlas na Malovance, který zásoboval zvukem prostor příchodu na sletiště. 

V centru Prahy, od Národního divadla přes Václavské náměstí, Příkopy a Hybernskou 
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ulici vedl další okruh, kterým byl během sletových dnů reprodukován slet pražským 

divákům v ulicích. Celkem bylo na těchto místech instalováno 105 reproduktorů. 

 

Těmto 105 reproduktorům dodávalo energii celkem 55 zesilovačů o celkovém 

střídavém výkonu 2 250 W. Většina z nich byla umístěna v technické místnosti nad 

vstupní branou. Reproduktory v zemi napájelo 15 zesilovačů, z nichž každý zesilovač 

měl střídavý výkon 50 W. Hlavní západní tribuna měla pět zesilovačů o stejném 

výkonu. Severní a jižní tribunu zásobovalo 10 zesilovačů o výkonu 25 W, stejný počet 

zásoboval také východní členskou tribunu. Informační okruh a rezervní směrové 

reproduktory na východní tribuně měly dva velké zesilovače o střídavém výkonu                   

250 W. 

 

Technická hlídka měla k dispozici mikrotelefony s telefonním drátem                            

a konektorem, v případě náhlé závady bylo možné zasunout ho do nejbližší ze zdířek 

rozmístěných po celém sletišti. Po zapojení mohl technik kontaktovat přímo technickou 

ústřednu. Pro potřeby i toho největšího vojenského hudebního orchestru byla postavena 

rozsáhlá hudební síň. Stěny byly opatřeny deskami pohlcujícími zvuk a strop byl 

rozdělen jehlany ze stejného materiálu. V zesilovací ústředně byl umístěn manipulační 

stůl, který obsluhoval jeden z techniků. Zapojoval postupně mikrofony i reproduktory, 

zesiloval hlas jednotlivých skupin podle pokynů technických hlídek. V ústředně byl 

k dispozici také citlivý přijímač pro rozhlasové přenosy a dva gramofonové stroje pro 

reprodukci z desek. Během sletu bylo natočeno více než 300 stran velkých 

gramofonových desek a byl tak souvisle zachycen průběh celého sletu.172 

 

Radiojournal na stadionu využil státní rozhlasové sítě, která byla oddělena od 

místního rozhlasu, používala zvláštní kabely, zesilovače i mikrofony. Ty byly 

rozmístěny v hudebním studiu, v kabinách reportérů (1 kabina pro reportéra 

Radiojournalu a 7 kabin pro zahraniční reportéry), ale i na tribunách (rozhlasové 

mikrofony byly na kabelech spouštěny ze střech a zaznamenávaly projevy nadšení                      

a potlesk jako důležitou zvukovou kulisu). Signál zachycený mikrofony byl veden 

k ústřednímu přepojovači a potenciometrům, které umožňovaly nastavit libovolný 

poměr síly různých zvuků.173 

                                                
172 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1938, 16. (25.), s. 13-14. 
173 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1938, 16. (26.), s. 16. 
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3.6 IX. letní olympijské hry 

 

Dne 30. července roku 1932 byly zahájeny X. letní olympijské hry v americkém 

Los Angeles. Do USA odcestovalo 7 československých reprezentantů v jednotlivých 

disciplínách – vrh koulí, hod diskem, sprint na 100 a 200 metrů, běh na 10 km, 

maratónský závod, vzpírání a řecko-římský zápas. 

 

Posluchači Radiojournalu byli o výsledcích z Los Angeles informováni denně. 

Problémem však byl rozdíl časových pásem, který činil 9 hodin. O závodech, které se 

konaly v 9 hodin ráno, bylo možné v Československu informovat v 18 hodin večer,                     

o večerních závodech od 17 hodin místního času bylo možné informovat až druhý den 

ve 2 hodiny ráno. Výsledky závodů a soutěží, které byly absolvovány dopoledne v Los 

Angeles, byly podle možností sdělovány rozhlasem buď ve 22 hodin ve sportovních 

zprávách ČTK, nebo kolem půlnoci před ukončením vysílacího programu 

Radiojournalu. Výsledky odpoledních soutěží, tedy v době, kdy už bylo 

v Československu po půlnoci, byly hlášeny druhý den buď ráno, nebo v poledne.174 

Zprávy z USA do Evropy putovaly radiotelegrafickou cestou a byly šifrovány podle 

speciálního klíče. Kromě přímého radiotelegrafického zpravodajství z Los Angeles                     

a přímé kabelové zpravodajské služby, která byla doplňována službou zvláštního 

zpravodaje ČTK, byla pro posluchače Radiojournalu zajištěna ještě zvláštní kontrolní 

radiotelegrafická služba přes Londýn a kabelová služba přes Německo. Mimořádný 

zájem byl pochopitelně věnován výsledkům a umístěním československých 

olympioniků. 

 

Americká stanice NBC se pokusila vysílat do Evropy na krátkých vlnách 

německou reportáž. Vysílání však komplikovaly letní bouře nad oceánem a krátké vlny 

bylo velmi obtížné zachytit. Posluchači Radiojournalu byli tedy pravidelně informováni 

o všech významných výsledcích prostřednictvím ČTK a ve zvláštních relacích.175 

                                                
174 V rámci pozdější dohody s ČTK zavedl Radiojournal pravidelné zpravodajství prostřednictvím 
zvláštního zpravodaje ČTK po celou dobu trvání olympijských her (31. července až 15. srpna). První 
zpravodajství bylo vysíláno při vysílání ranního tělocviku kolem 7. hodiny ráno a v polední relaci ČTK v 
12:25 hodin, další v hlavní večerní relaci ve 22:00 hodin a poslední na konci večerního vysílání. V neděli 
7. a 14. srpna bylo zpravodajství z olympijských her vysíláno ve sportovních zprávách ČTK kolem 20 
hodin večer, polední zpravodajství vysíláno nebylo. Důležité zprávy o výsledcích československých 
olympioniků byly hlášeny mezi vysíláním ihned po obdržení zprávy (Radiojournal. Praha: Radiojournal, 
1932, 10. (32.), s. 4.). 
175 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1932, 10. (31.), s. 2-3. 
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3.7 IV. zimní olympijské hry 

 

V roce 1936 se Radiojournal zaměřil na IV. zimní olympijské hry, které se 

konaly od 6. do 16. února v bavorském Garmisch-Partenkirchenu. Na rozdíl od 

předešlých olympijských her bylo možné se díky krátké vzdálenosti spojit s místem 

konání přímo. Program olympijských her zahrnoval závody na lyžích, závody 

v rychlobruslení a krasobruslení, hokejový turnaj, závody bobů, vojenskou lyžařskou 

hlídku a ukázky jiných zimních sportů, které zatím mezi olympijské sporty zařazeny 

nebyly. Ze všech států světa bylo Československo v celkovém počtu přihlášených 

sportovců na čtvrtém místě za Německem, Rakouskem a USA.  

 

Říšskoněmecký rozhlas vybudoval v Garmisch-Partenkirchenu dostatečné 

technické zázemí, které umožnilo zahraničním státům vysílat reportáže z vybraných 

sportovních klání a v původním znění prostřednictvím vlastních hlasatelů. V Garmisch-

Partenkirchenu byl postaven speciální rozhlasový dům, který byl spojený se všemi 

důležitými místy v obci i okolí, kde se odehrávaly významné události her. Rozhlasové 

společnosti tedy mohly umístit své reportéry a hlasatele například na zimní stadion 

(zahájení her, krasobruslení, hokej), na olympijský můstek (skoky na lyžích), u startu, 

na trati a u cíle lyžařských závodů v běhu, sjezdu a slalomu, na jezeře Riessersee, kde se 

odehrávaly závody v rychlobruslení a kde bylo také náhradní hokejové hřiště. 

 

Zájem zahraničních států o rozhlasové vysílání z Německa byl takový, že 

početně nestačily připravené kabely a linky do zahraničí. Bylo tedy nutné, aby byly 

některé reportáže natočeny na zvukové pásy nebo na desky. I na tuto možnost bylo vše 

připraveno, kterýkoliv přenos mohl být nahráván na kovový pás tak, aby byl 

v potřebnou dobu reprodukován a vysílán přenosem do kteréhokoliv státu. Tam bylo 

možné reportáž ihned vysílat nebo ji znovu nahrát a vysílat, až to stanici programové 

schéma dovolí. Pro všechny přenosy a reportáže byly připraveny nejmodernější 

mikrofony, zesilovače nebo amplifikace.  

 

Radiojournal vysílal denně v 22:15-22:30 hodin pravidelné zpravodajství                     

o nejdůležitějších událostech dne se zaměřením na působení československých 

sportovců. Toto zpravodajství bylo doplněno reprodukcemi z reportáží                                      
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o nejzajímavějších závodech dne. Během dne byly také vysílány reportáže z hokejových 

zápasů a části lyžařských závodů.176 

 

Josef Laufer k průběhu zimních olympijských her uvedl, že nacisté už v této 

době dělali vše pro to, aby za pomoci Wehrmachtu, jednotek SS, SA a pracovní služby 

zabezpečili před zraky hostů z celého světa hladký průběh a celkový úspěch her. Joseph 

Goebbels, jemuž jako ministru propagandy podléhal rozhlas, pozval dokonce všechny 

zahraniční reportéry na večeři. Laufer toto pozvání odmítl.177  

 

4. Období 1939-1945 
 

Rok 1939 přinesl několik změn pro Radiojournal i Československou republiku. 

Velkou změnou pro rozhlas byla změna názvu samotné rozhlasové společnosti. Dne                    

28. prosince 1938 se konala XIV. valná hromada Radiojournalu za přítomnosti převážné 

většiny společníků, zástupců státu (podnik čs. pošta jako vlastník většiny podílů). Valná 

hromada schválila návrh, aby byl název rozhlasové společnosti změněn na 

Československý rozhlas, společnost s r. o. Počet jednatelů byl ze sedmi rozšířen na 

deset (8 jednatelů jmenoval stát, 2 volí valná hromada).178 XV. valná hromada následně 

dne 10. června 1939 schválila následnou změnu názvu společnosti na Český rozhlas, 

spol. s r. o.179 

 

Sportovní vysílání rozhlasu v období existence Protektorátu Čechy a Morava 

bylo značně omezeno. Ještě v únoru roku 1939 si Československý rozhlas zajistil přímé 

přenosy z hokejového mistrovství, které se konalo od 4. do 12. února v Curychu                       

a v Basileji za účasti československého národního mužstva. Hlasatelem byl Josef 

Laufer, který do Švýcarska odcestoval se šéfredaktorem ČTK Františkem Maršákem                    

a známým automobilovým závodníkem Vl. Formánkem, který je tam odvezl.180  

 

                                                
176 Radiojournal. Praha: Radiojournal, 1936, 14. (5.), s. 14. 
177 LAUFER, Josef. Padesát let v našem sportu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 142. 
178 Název týdeníku Radiojournalu byl v roce 1939 změněn na Náš rozhlas (Náš rozhlas. Praha: 
Československý rozhlas, 1939, 17. (2.), s. 5.). 
179 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1939, 17. (26.), s. 2. 
180 LAUFER, Josef. Hokej můj osud. 1. Praha: Mladá fronta, 1960, s. 117. 
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Rozhlas zároveň ve stejném období pokrýval zpravodajstvím mezinárodní 

jezdecký turnaj, který se konal ve dnech 29. ledna až 4. února 1939 v Berlíně a na který 

odcestovalo několik československých vojenských důstojníků.181 

 

S okupací Československa však nastal značný útlum sportovní reportáže a zájmu 

Českého rozhlasu o sport. V poměrně klidném období před nástupem zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha byly do konce roku 1939 v programovém 

schématu zařazovány pouze ojedinělé přednášky o rekreačních sportech, například                    

o cyklistice nebo přednášky v rámci vodácké letní rozhlasové revue.182  

 

V únoru pak 1940 rozhlas připravil přenosy z lyžařského mistrovství Čech                     

a Moravy na Pustevnách a ze zimních mezinárodních her v Garmisch-Partenkirchenu.183 

Na jaře roku 1941 se brněnská stanice rozhlasu věnovala od 16. března do 20. dubna 

reportážím z Národního amatérského mistrovství Čech a Moravy v boxu, z jezdeckého 

sportu, ze zápasů v šermu, z mistrovství Čech a Moravy v sokolské košíkové, 

z plaveckých a lehkoatletických závodů a z mistrovství Protektorátu v lesním běhu. 

Rozhlas tímto chtěl seznámit posluchače s podstatou a pravidly těchto sportů a pomoci          

s jejich rozšiřováním hlavně na venkově. Sportovní půlhodinové reportáže se vysílaly 

pod souhrnným heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“ a obsahovaly také rozhovory 

s aktéry jednotlivých disciplín.184 Od 7. července roku 1941 spustil Český rozhlas 

pravidelný večerní rozhlasový reportážní deník. V něm občasně informoval o průbězích 

fotbalových, boxerských a volejbalových zápasů, cyklistických, veslařských nebo 

plaveckých závodů.185 Dočasným náhradníkem Josefa Laufra v období Protektorátu se 

stal Otakar Procházka186, který by prvním profesionálním reportérem Českého rozhlasu 

(Laufer byl vždy externím spolupracovníkem).187 

                                                
181 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1939, 17. (4.), s. 5 
182 Název týdeníku byl v roce 1940 změněn na Týden rozhlasu (Týden rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
1940, 7. (27.), s. 5.). 
183 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 167. 
184 Týden rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 1941, 8. (11.), s. 9. 
185 Týden rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 1941, 8. (52.), s. 10. 
186 Otakar Procházka (1910-1978) pracoval v Radiojournalu již od března 1930 jako operátor. V roce 
1938 přešel do tiskového oddělení a v roce 1940 se přesunul do reportážního oddělení, kde se podílel na 
programové i administrativní práci, včetně přípravy a přednesu pořadů zaměřených především na sport 
(JEŠUTOVÁ, Eva. Otakar Procházka. In: Svět rozhlasu č. 33: Bulletin o rozhlasové práci [online]. Praha: 
Český rozhlas - Odbor Archivních a programových fondů, 2015, s. 127-128 [cit. 2016-03-25]. ISSN 
1213-3817. Dostupné z: http://media.rozhlas.cz/_binary/03431113.pdf). 
187 MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství 
Novinář, 1985, s. 99. 
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Dne 1. srpna vysílal rozhlas přenosy z plaveckého mistrovství Čech a Moravy ze 

stadionu pod pražským Barrandovem, z Letních her (sudetské mistrovství) 10. srpna 

1941 na pražské Spartě, od 10. července 1943 z atletického mistrovství na Strahově 

nebo přenosy ze sportovních her, které pořádalo Kuratorium pro výchovu mládeže 

(basketbal, hokej, atletika aj.).188 Z programového schématu Českého rozhlasu v  období 

Protektorátu je zřejmé, že v něm zůstalo pravidelné nedělní odpolední dostihové 

zpravodajství dostihové sezóny z Velké Chuchle v délce 5 až 10 minut.189 

 

4.1 Činnost Josefa Laufra během okupace 

 

S nástupem okupace musela být přerušena novinářská i rozhlasová činnost 

Josefa Laufra, jelikož byl občanem židovského původu. Československý rozhlas 

odolával nátlaku nacistické dikce až do června 1939, kdy byl ještě prosazen zájezd 

Josefa Laufra do Bělehradu k vysílání fotbalového zápasu o Středoevropský pohár mezi 

Bělehradským SK a Slavií ze dne 19. června.190 O výsledku utkání dalšího 

československého týmu, Sparty s Ferencvárošem dne 17. června, informoval rozhlas po 

jeho skončení mezi 20:30-21:10 hodin a zpravodajství bylo následně zopakováno ve 

zprávách ČTK.191  

 

Laufer byl během okupace terčem útoků a pronásledování, nemohl vykonávat 

žádnou oficiální organizátorskou činnost. Při náhodném setkání s fotbalovým 

rozhodčím a dřívějším hokejovým pracovníkem Karlem Heritesem mu Herites nabídl 

zaměstnání pojišťovacího agenta. Po zostření rasových předpisů mu byla zakázána i tato 

činnost, po zákazu se živil příležitostnými dělnickými a pomocnými pracemi. Laufrovi 

hrozilo předvolání a odsun do koncentračního tábora, stejně jako rozvod s manželkou. 

Ta byla nežidovského původu, nacisté však neuznávali smíšená manželství. Josef 

Laufer, který měl kontakty na jednu z ilegálních protifašistických skupin, se tedy 

přestěhoval do jiného bytu na Vinohradech a manželka zůstala ve Školské ulici. 

Poslouchal zahraniční rozhlasové stanice, moskevské a londýnské relace v češtině, díky 

                                                
188 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 167. 
189 Týden rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 1943, 10. (25.), s. 8. 
190 LAUFER, Josef. Padesát let v našem sportu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 146. 
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své jazykové vybavenosti i cizojazyčná vysílání. Na kouscích papíru smotaných do 

ruliček je předával dál prostřednictvím spojek, které se u něj střídaly. 

 

Laufer musel čelit také útokům ze strany novináře Otakara Havla, se kterým se 

znali z dob, kdy byl Laufer ještě aktivní sportovec. Havel zveřejnil dne 26. dubna 1941 

článek Tajemné ruce chrání bývalého redaktora Laufra v týdeníku Arijský boj.192 

Článek byl ostře mířen proti postavě Laufra, očerňoval jeho povahu a útočil na jeho 

židovský původ: 

 

„Neustále živená vzpomínka na „nenapodobitelnou“ schopnost Žida Laufra 

působí jako účinný prostředek k brzdění antisemitismu. Tak by tomu opravdu a po právu 

bylo, kdyby popularita Žida Laufra nebyla vystavena na nepravdě a brutálním násilí. 

To, co se do těchto dnů dělo se sportovními reportážemi, byl židovský bluf a neblahé 

působení vlivu židovské kliky. Židovskou klikou byl také inspirován článek ze dne 2. 

dubna 1941, kterým je připravována cesta k znovunastolení Josefa Laufra. Bylo jím 

s celou sérií nepodařených sportovních reportáží působeno na myšlení českého člověka, 

aby byl utvrzen v domnění, že jen žid zvládne sportovní hlasatelství.“ 

 

V archivu Českého rozhlasu jsem dohledal zápis193 o schůzi správní rady ze                   

7. května 1941. V části týkající se porady programového oddělení je mj. zmíněna osoba 

Otakara Havla, správní rada se k němu podle zápisu vyjadřovala už 2. května po prvním 

zmíněném uveřejněném článku. Správní rada však informuje i o dalším Havlově článku 

v Arijském boji z 3. května 1941, tentokrát s názvem Židovský vliv na sportovní 

reportáže.194 Dne 5. května byl proti němu na základě druhého článku vydán úřední 

zákaz psaní o věcech sportovního rozhlasu.195 V dalším zápisu bylo uvedeno, že                      

8. května intendant Dr. Kareš Havlovi osobně oznámil, že mu rozhlas chtěl dát 

příležitost uplatnit se jako sportovní reportér, ale svým jednáním přiměl správní radu, 

                                                                                                                                          
191 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1939, 17. (25.), s. 12. 
192 HAVEL, Otakar. Tajemné ruce chrání bývalého redaktora Laufra. Arijský boj. Praha: V. Břetenář, 
1941, 2.(16). 
193 Protokol schůze správní rady Československého rozhlasu ze dne 7. května 1941. Praha: Ústřední 
archiv Českého rozhlasu - odd. písemných dokumentů, 1941. 
194 HAVEL, Otakar. Židovský vliv na sportovní reportáže. Arijský boj. Praha: V. Břetenář, 1941, 2. (17). 
195 Protokol schůze správní rady Československého rozhlasu ze dne 7. května 1941. Praha: Ústřední 
archiv Českého rozhlasu - odd. písemných dokumentů, 1941. 
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aby vydala zákaz jeho účinkování v rozhlase. Otakar Havel vzal toto sdělení na 

vědomí.196 

 

Josef Laufer si po válce schoval jeden výtisk Arijského boje s článkem, který 

měl napomoci k jeho likvidaci. Proti autorovi článku však sám nikdy aktivně 

nevystoupil, za Havla se styděl a nechtěl si vyřizovat staré účty. Po osvobození 

Československa se v novinách objevilo jméno Havlovo jméno, když měl dostat za 

zlepšovací návrh cenu primátora hlavního města Prahy. Čtenáři však Havla poznali a za 

pomoci mnohých demonstrací a protestů proti tomu ostře vystoupili. Havel nakonec 

cenu nedostal.197 

 

5. Období 1945-1948 
 

Po konci druhé světové války a osvobození Československé republiky se název 

rozhlasové společnosti změnil zpět na Československý rozhlas. Zpravodajská služba 

rozhlasu, se kterou je sport úzce spojen, byla rozšířena o zřízení nového zpravodajského 

oddělení. Do čela oddělení byl dosazen šéfredaktor Jiří Hronek, který působil za války 

v Londýně v československém vysílání a tam měl příležitost seznámit se s metodami 

anglické rozhlasové zpravodajské služby. Zároveň byly zřízeny jednotlivé 

specializované redakce – hospodářské, regionální, kulturní a samozřejmě také 

sportovní.198 

 

Vedoucím sportovní redakce se stal Josef Hora. Ke komentování sportovních 

přenosů se po válce vrátil Josef Laufer, dále však pokračoval v externí formě 

spolupráce. Ve sportovní redakci byl po válce dále zaměstnán také Otakar Procházka                

a nově přibyl i slovenský reportér Štefan Mašlonka199, který s pražskou sportovní 

redakcí spolupracoval při významných sportovních událostech.200 

                                                
196 Protokol schůze správní rady Československého rozhlasu ze dne 14. května 1941. Praha: Ústřední 
archiv Českého rozhlasu - odd. písemných dokumentů, 1941. 
197 MALINA, Karel. Rozhlasový reportér Josef Laufer. 1. vyd. Brno: Vydavatelství a nakladatelství 
Novinář, 1985, s. 92. 
198 Týdeník byl zpět přejmenován na Náš rozhlas (Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1945, 12. 
(40.), s. 2). 
199 Štefan Mašlonka (1920-2000) byl rozhlasový komentátor, vedoucí sportovní redakce Zpravodajské 
agentury Slovenska, spoluzakladatel Klubu slovenských sportovních novinářů v roce 1946 a čestným 
členem Slovenského olympijského výboru (Zomrel Štefan Mašlonka. In: Slovenský olympijský výbor 
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První sportovní rozhlasový poválečný přenos proběhl v červnu roku 1945. Josef 

Laufer se Štefanem Mašlonkou komentovali průběh přátelského fotbalového utkání 

mezi I. ČŠK Bratislavou a SK Slavií Praha. Československý rozhlas vysílal i odvetu, 

která se konala na pražském Strahově. Dva hlasatelé komentovali fotbalový rozhlasový 

přenos vůbec poprvé v historii Československého rozhlasu (resp. Radiojournalu),                     

o několik let později to byla už samozřejmost. 

 

V prosinci roku 1945 následovala první sportovní poválečná rozhlasová reportáž 

ze zahraničí. Otakar Procházka byl vyslán na návštěvu Švédska. Procházka během ní 

reportoval ze zápasu československých hokejistů s domácími Švédy, ve kterém 

Čechoslováci podlehli vysoko 5:1. V rámci pobytu ve Švédsku Procházka provedl 

rozhlasový rozhovor s králem Gustavem V., rozhlas natáčel také v Královské opeře 

Smetanovu Prodanou nevěstu v rámci československého týdne ve Stockholmu.201 

Procházka si následně stěžoval na obtížnou roli hlasatele při prohrávaném zápasu: 

 

„Věřte mi, není nevděčnějšího úkolu pro reportéra rozhlasu, než hlásit 

posluchačům průběh prohraného utkání. Taková reportáž bývá obyčejně hluchá, mrtvá. 

Chybí jí to vzrušení, které dává hlediště hlasitě najevo při zdařilých akcích nebo 

úspěších svých hráčů a které nutí i reportéra k zvýšení hlasu. Chybí prostě dobrá 

zvuková kulisa, samozřejmý předpoklad dobrých sportovních reportáží. Stísněná 

nálada, která v prohraném utkání změní jindy hlučné bariéry v mlčící dav, podvědomě 

se zmocní i reportéra a poznenáhlu jej nutí k projevu více monotónnímu, který bývá 

nakonec ještě korunován nepříznivým výsledkem utkání. A tak reportáž, má-li být 

skutečným a pravdivým obrazem viděného děje, musí nutně vypadat tak jako sportovní 

událost, kterou reportér líčí. Mluvím ovšem o reportáži seriosní, která má také svou 

hodnotu zpravodajskou, a která je prosta toho pro rozhlas nevhodného způsobu 

projevu, jemuž se lidově říká „hec“. A pro tohle všechno nemáme rádi špatně hrané 

utkání se špatným koncem.  

 

                                                                                                                                          
[online]. 2000 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: https://www.olympic.sk/sportove-aktuality/zomrel-stefan-
maslonka).  
200 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 217. 
201 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (9.), s. 5-6. 
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Dobrá hra naproti tomu dělá dobrou náladu v hledišti, a radostné prostředí má 

přirozeně také podstatný vliv na projev reportéra. Příznivý výsledek důležitého třeba 

mezinárodního utkání naladí dobře ovšem i posluchače a tak jsou nakonec všichni 

spokojeni. A proto máme my, sportovní reportéři rozhlasu, rádi dobře hraná utkání 

s dobrým výsledkem. A jistě je mají rádi i posluchači.202 

 

V roce 1946 vysílal v červnu Československý rozhlas přenosy z druhého kola 

tenisového Davis Cupu z Prahy mezi Československem a Jugoslávií. Ve stejném roce                   

v srpnu následovalo mistrovství Československé republiky v lehké atletice, které se 

konalo na strahovském Masarykově stadionu. Ředitelství rozhlasu věnovalo pro tento 

sportovní podnik umělecky broušený pohár ze skla, který byl určený pro vítěze v běhu 

na 800 metrů. Pohár předával jednatel závodní rady Československého rozhlasu Alois 

Štancl. Rozhlas zařadil reportáž Josefa Hory do Rozhlasových novin v neděli 11. srpna 

a večer po zprávách ve 22:50 do 23:00 hodin byla vysílána reportáž o celém průběhu 

tohoto mistrovství.203  

 

Dne 29. září roku 1946 odcestoval pražský fotbalový klub AC Sparta dvěma 

letadly z ruzyňského letiště na sportovní zájezd do Anglie a Skotska. První utkání 

s Arsenalem se konalo ve středu 2. října na londýnském stadionu Highbury, 7. října 

hrála Sparta v Birminghamu s tamním klubem City, 9. října v Derby s tehdejším 

vítězem anglického poháru Derby County a poté Sparta odcestovala do Skotska. Tam 

následovaly dva zápasy. Dne 14. října s mnohonásobným mistrem Skotska Glasgow 

Rangers v Glasgowě a 16. října v Edinburghu s Hibernian. Československý rozhlas 

vyjednal s britskou BBC uskutečnění reportáží (přímých a předtočených). Spartu během 

zájezdu doprovázel redaktor Josef Laufer.204 

 

V září a říjnu roku 1946 byly zároveň zařazeny další sportovní reportáže ze 

zahraničí. Brněnský basketbalový tým se chystal na turné po Francii. Týden před 

odjezdem basketbalistů zaslal Československý rozhlas dopis francouzskému rozhlasu se 

žádostí, zda by nebylo možné natočit reportáže z utkání československého mistrovského 

mužstva Sokola Brno I v Paříži nebo Lyonu. Francouzský rozhlas se zachoval vstřícně, 

pracovníci Československého rozhlasu (v čele s reportérem brněnské stanice 

                                                
202 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (25.), s. 4. 
203 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (34.), s. 5. 
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Vladimírem Paulištou) navštívili budovu štrasburského rozhlasu a byl jim nabídnut 

přenosový vůz na zápasy v rámci mezinárodního turnaje Mylhúzách. Tam byla reportáž 

namluvena a ze Štrasburku přetočena do Paříže, z Paříže následně do Prahy. Další 

reportáže ze zápasů v Paříži byly z hlediska technické organizace jednodušší, jelikož 

byly natáčeny přímo na desku. Paulišta omlouval slabší reportáž po hlasatelské stránce, 

jelikož se sám nedokázal soustředit najednou na hru, střídání hráčů, na proslov, na 

domluvu s pořadateli a rozhlasovými techniky. Následovala reportáž z počáteční fáze 

utkání s mistrem Francie ES Lyon v Lyonu. Československý rozhlas se musel spokojit 

s prvními sedmi minutami zápasu, protože francouzský rozhlas vysílal průběh celého 

utkání s výjimkou právě úvodní části, kdy zapůjčil natáčecí zařízení pro československé 

vysílání.205 

 

Eva Ješutová uvádí206, že v roce 1947 se rozhlas (patrně) musel vypořádat 

s požadavkem pořadatelů na platby za sportovní přenosy. Nepodařilo se mi však zjistit, 

o jaký sport šlo. Mohlo jít o navazující problémy s organizováním přenosů a reportáží 

z fotbalových přenosů v 30. letech, o kterých se v diplomové práci zmiňuji. 

Radiojournal však tehdy nabízel finanční kompenzaci za domnělý ušlý zisk ze strany 

fotbalových klubů. 

 

V roce 1947 českoslovenští tenisté vyhráli evropské pásmo Davis Cupu                          

a odcestovali do kanadského Montrealu, aby zde ve dnech 14., 15. a 16. srpna odehráli 

finálová utkání s vítězným týmem amerického pásma – Austrálií. Dne 7. srpna 

Československý rozhlas odvysílal v Rozhlasových novinách rozhovor redaktora Josefa 

Hory s tenisty z ruzyňského letiště před jejich odletem.207 Redaktoři s techniky 

poslouchali každý den od 21 hodin do půlnoci krátkovlnné vysílání kanadského 

rozhlasu z Montrealu a natáčeli průběh finálových utkání. První den zařadili do 

programu ze zvukového pásu průběhy posledních setů z utkání Drobný-Pails a Černík- 

Bromwich. V dalších dnech po skončení každé hry okamžitě informovali posluchače                   

o průběhu utkání.208 

 

                                                                                                                                          
204 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (40.), s. 2. 
205 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1946, 13. (43.), s. 5. 
206 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: 
Český rozhlas, 2003, s. 217. 
207 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (33.), s. 3. 
208 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (35.), s. 2. 
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Ve dnech 16. až 21. září 1947 se v oblasti jižní Moravy, Slezska a části 

Slovenska konala tehdy největší motocyklová soutěž na světě – XXII. Mezinárodní 

šestidenní motocyklová soutěž FICM. Střediskem závodů byl Zlín. Závodníci projeli za 

šest dnů šest různých etap, v celkové délce 2 110 kilometrů. Závody byly specifické 

svou obtížností, trváním, délkou trati a způsobem klasifikace. Společnost Tomáše Bati 

zapůjčila k dispozici organizátorům a rozhlasu celý Společenský dům ve Zlíně. 

Rozhlasová organizační síť byla propojena radiotelegraficky a radiofonicky, 

dálnopisem, letadly a pořadatelskými vozy. Rozhlas informoval o průběhu závodu 

pětkrát denně a byla také zorganizována rozhlasová tipovací soutěž. Během nočních 

relací ve 22:50 hodin byli posluchači informováni o počtu trestných bodů jednotlivých 

závodníků, o odstupujících závodnících a o celkovém průběhu. Zprávy s průběžnými 

výsledky byly vysílány také v několika dalších jazycích pro zahraniční posluchače                     

a zájemce o tento podnik (u mikrofonu se střídali polský, rakouský, italský, maďarský, 

britský a francouzský reportér).209 

 

V říjnu roku 1947 nechyběl Československý rozhlas a sportovní reportéři Otakar 

Procházka s Josefem Horou u vysílání tradičního běžeckého závodu na 13 km 

v Běchovicích.210 

 

V roce 1948 sportovní redakce Československého rozhlasu zřídila zvláštní 

přímou telefonní linku 310-03. Ta sloužila posluchačům, kteří měli tipy na 

zorganizování sportovních reportáží, rozhovory, nebo měli dotaz týkající se ranního 

rozhlasového tělocviku. Linku obsluhoval přímo Josef Hora a poskytoval posluchačům 

a zájemcům potřebnou informační podporu.211 

 

Následovaly přípravy na XI. Všesokolský slet, který se konal opět v Praze a opět 

přinesl rozvoj technického zázemí rozhlasu, kdy se už na technickém vybavení podílel                 

i národní podnik TESLA.212 

 

                                                
209 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (37.), s. 4. 
210 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (42.), s. 5. 
211 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (14.), s. 5. 
212 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (27.), s. 3-5. 
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5.1 Mistrovství světa a Evropy v hokeji v roce 1947 v Praze 

 

Po osmileté přestávce se ve dnech 15. až 22. února roku 1947 konalo mistrovství 

světa a Evropy v ledním hokeji. Jeho uspořádáním pověřila Mezinárodní liga LIHG 

Československo. Pražský Zimní stadion na Štvanici a s ním celé Československo 

prožívaly osm dní hokejových zápasů o tituly mistrů světa a Evropy. Velký podíl na 

popularitě tohoto podniku měl Československý rozhlas a jeho tři sportovní reportéři – 

Josef Laufer, Otakar Procházka a Štefan Mašlonka. Za vstupenky na vyprodané zápasy 

nabízeli zoufalí fanoušci několikanásobně vyšší obnosy, potraviny, kuřivo atd. Při 

důležitých zápasech se pravidelně několik fanoušků pokoušelo vydávat za Laufra, 

Procházku, Mašlonku nebo rozhlasové techniky, aby se mohli bezplatně dostat na 

stadion. Mistrovství se sice nezúčastnil kanadský výběr213, zápasy v Praze však sehrály 

reprezentační týmy USA, Švédska, Švýcarska, tehdy silných mužstev Polska, Rakouska 

atd. Mistrovství a současně pořádaný kongres ligy LIHG přivedly do Prahy mnoho 

funkcionářů, novinářů a rozhlasových reportérů.214 Švédsko a Švýcarsko vyslaly do 

Prahy své rozhlasové reportéry (švédský reportér Dr. Per Lindfors – šéf hudebního 

programu švédského rozhlasu, švýcarský reportér Vico Rigassi) a ostatní státy si 

zajistily nejrychlejší informace o průběhu a výsledcích jednotlivých zápasů za pomoci 

svých zpravodajských agentur.215 

 

Hokejisté Československa porazili v podvečer posledního hracího dne tým USA 

vysoko 6:1 a stali se tak prvními poválečnými mistry světa i Evropy a navíc na domácí 

půdě. Rozhlasové vysílání z pražských mistrovství vyvolalo obrovský a kladný ohlas 

mezi posluchači. Redakce Československého rozhlasu obdržela pochvalné telegramy, 

dopisy a lístky, reportéři dostávali také drobné dárky, pozvání k rekreaci atd. Josef 

Laufer vzpomíná na dárek od zaměstnanců hračkářského podniku z Krušných hor. Bylo 

to dětské počítadlo s doporučením, aby si ho příště vzali s sebou k mikrofonu                          

a neokrádali československé hokejisty o vstřelené branky. Během zápasu s Belgií, 

kterou Čechoslováci porazili rekordním výsledkem turnaje 24:0, zůstali reportéři                       

o jednu branku pozadu (místní rozhlas také), nakonec však branku doplnili a 24 branek 

                                                
213 Většina kanadských hokejistů se v té době z války ještě nevrátila do občanského života (Hokej můj 
osud. 1. Praha: Mladá fronta, 1960, s. 125.). 
214 LAUFER, Josef. Padesát let v našem sportu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 159. 
215 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1947, 14. (7.), s. 7. 
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ohlásili jako správný konečný výsledek.216 Další fanoušci zasílali prostředky proti 

nastydnutí, kašli nebo chrapotu, krabičky hašlerek, bonbonů a lahvičky francovek.217 

 

5.1.1 Rozbor přímého sportovního rozhlasového přenosu na 
příkladu finálového utkání ČSR-USA 

 

Jednu z podkapitol diplomové práce bych věnoval také názornému rozboru                     

a nastínění podoby přímé rozhlasové reportáže v rámci vymezeného období. Vybral 

jsem památný závěrečný hokejový zápas mezi Československem a USA, který se konal                    

23. února 1947 na zimním stadionu pražské Štvanice a po kterém se českoslovenští 

hokejisté stali mistry světa a Evropy. Záznam218 z tohoto zápasu se dochoval od začátku 

2. třetiny do konce zápasu a závěrečných oslav. Celková délka je 1 hodina a necelé                

2 minuty, záznam tak poskytuje dostatek materiálu k popisu průběhu reportáže. 

 

Záznam začíná po úvodním hvizdu druhé třetiny, v průběhu jedné z prvních 

útočných akcí československého hokejového mužstva a za stavu 2:0 pro 

Československo. Komentátory tohoto utkání byli Josef Laufer, Štefan Mašlonka                        

a Otakar Procházka. Ti se během záznamu pravidelně střídají v komentáři zápasu. Po 

pěti minutách hry střídá Mašlonku Laufer, v desáté minutě začíná hovořit Procházka. 

V 15. minutě dostává prostor opět Mašlonka a komentuje zbytek druhé třetiny. Třetí 

třetinu začíná komentářem Procházka, v 5. minutě předává slovo Laufrovi, v 10. minutě 

je slyšet siréna ohlašující během tehdejších hokejových zápasů poločas třetiny a Laufra 

střídá Mašlonka. V 15. minutě poslední třetiny přebírá komentář Procházka a hovoří až 

do konce zápasu.  

 

Lze se domnívat, že toto pravidelné střídání je vynuceno rychlou mluvou                      

a komentářem, který je patrný už v prvních vteřinách záznamu. Všichni tři reportéři 

popisovali průběh hry obdivuhodně rychlým tempem, takřka bez zastavení, nebo 

zadrhnutí řeči. Jednotlivé pauzy lze sledovat v maximální délce 5 vteřin. V průběhu 

dnešních televizních přenosů si komentátor může dovolit ponechat určité části hry bez 

                                                
216 LAUFER, Josef. Padesát let v našem sportu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 161. 
217 Hokej můj osud. 1. Praha: Mladá fronta, 1960, s. 127. 
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komentáře díky obrazu přenášenému divákům. Může si uspořádat myšlenky                           

a odpočinout si. Reportéři tehdy museli dokázat popsat situace odehrávající se na 

kluzišti stručně a jasně, zároveň však pro posluchače co nejpodrobněji.  

 

Přesto šlo o vyjadřování barvité, zábavné, místy vtipné a i z dnešního pohledu 

zajímavé. Reportéři dokázali stupňovat dramatičnost během postupného útoku 

československých hokejistů, čím více se blížila americká branka, tím rychlejší bylo 

tempo a hlasitost komentáře. Jako zvuková kulisa se ve vypjatých situacích před 

americkou brankou přidává nadšené publikum na stadionu, často je v mikrofonech 

slyšet skandované do toho. V momentě vstřelení branky československými hokejisty 

proniká do mikrofonů ohlušující euforický křik diváků i samotných reportérů, trvá 

takřka 30 vteřin, než se začne křik utišovat. Po utišení diváků vždy reportér popisuje 

gólovou akci tak, jak proběhla – včetně všech kliček, nahrávek, pohybu hráčů atd. 

Reportéři často zmiňují aktuální čas a skóre pro posluchače, kteří přišli k přijímačům 

později. Frekvence sdělování těchto informací se směrem ke konci zápasu zrychluje                    

a v poslední třetině k tomu dochází v jednom momentě takřka každých 30 vteřin 

záznamu. 

 

V komentáři lze zaslechnout anglické sportovní výrazy (teamwork) a výrazy, 

které v hokejovém sportu zůstaly nepočeštěné do dnešní doby (bodyček, ofsajd, buly). 

Laufer, Mašlonka i Procházka pracují také s přirovnáními: 

 

„Američan je rychlý jako Pacifický expres…“  

„Je to souboj obra s Goliášem…“  

„… vystartoval jako Kyklop, jako obr.“ 

„… smetl vše před sebou jako vodopád, jako příval!“ 

„Všechno je mu jedno, rozjede se, a kdyby před ním snad rychlíková lokomotiva, 

je mu to jedno a vrazí do ní!“  

 

Co se týče obsahu komentáře, bylo patrné, že všichni reportéři se s hráči znají 

osobně a tak k popisům herních situací přistupovali. Vybrané hráče občas jmenovali 

během zápasu s jejich akademickými tituly: 

                                                                                                                                          
218 MS v ledním hokeji 1947 v Praze (ČSR-USA 6:1) – reportáž od 2. třetiny [záznam ve formátu mp3]. 
Komentují Josef Laufer, Štefan Mašlonka, Otakar Procházka. Praha: Archivní a programové fondy 
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„Inženýr Modrý stačil jeho ránu zneškodnit.“ 

„Přijíždí nám na led Zábrodský, Konopásek, doktor Sláma, Pokorný a nevím, 

jestli se také Troják objeví.“ 

 

Několik ostatních hráčů reportéři občas jmenovali naopak důvěrně křestním 

jménem, spolu s tykáním: 

 

„Vládíku (Zábrodský), po pravé straně, dělej něco!“ 

„Vládíku, střel!“ 

„Musíme pokárat Jardu (Drobného)…“ 

„Jaroušek, zlobík, nám překračuje hrazení na druhé straně…“ 

„Jeď, Stando (Konopásku)!“ 

 

Všichni tři reportéři průběh tohoto důležitého utkání velmi prožívali                            

a v komentáři se proto často uchylovali k radám adresovaným celému 

československému hokejovému mužstvu nebo konkrétním vybraným hráčům, často 

opět s důvěrným oslovením, resp. pokáráním. 

 

„Chlapci, jestli chceme vyhrát, tak hokej je kolektivní hra, ne hra jednotlivců…“  

„Mládenci, nepusťte je na rozdíl branky…“ 

 „Hoši, držte ho tělem, nepusťte ho!“ 

„Slámo, trošku rychleji, co tohleto je?“ 

 „Konopásku, vybojuj si ten touš a střel!“  

„Konopásku, rychleji, ty to přece umíš tak rychle jindy.“  

„Musíme ještě zlepšit kombinaci, ještě zvýšit rychlost a dát do toho ještě víc 

elánu, víc sebevědomí a doufejme, že to ještě lépe půjde.“ 

„Vláďo, rozjeď se, pořádně to rozpumpuj…“  

„Vždyť jseš obránce, to nejde takhle dělat!“  

„Proč střílíš?“  

„Hoši, tělem do nich, výborně, Šťovíku!“  

„Kdybys byl tak hochu včera chytal, Švédové nám nedali ani branku.“ 

 

                                                                                                                                          
Českého rozhlasu, 1947. 
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V průběhu záznamu dochází také k přímé interakci mezi reportéry a diváky nebo 

mezi reportéry samotnými. V jednom momentě je možné před vhazováním zaslechnout 

pokřik jednoho z diváků: „Obrana, připrav se!“ Josef Laufer pokřik zopakuje                         

a prohlásí, že obrana je vskutku připravena. Jeden z reportérů v průběhu záznamu 

pronese: „Skyšeli jste kolegu Laufra, jak křiknul – pryč – ale ano, už je to všechno pryč 

a v pořádku!“ Dalším příkladem interakce mezi reportéry je situace po 4. brance 

Československa, kdy Josef Laufer zakřičí: „Už je to v suchu!“ Štefan Mašlonka to do 

mikrofonu s úlevou pro posluchače zopakuje. 

 

 Po závěrečném hvizdu propuká v hledišti i mezi reportéry euforie, za zvuků 

československé národní hymny, kterou zpívá celý stadion, přenos uzavírá Otakar 

Procházka se slovy: „A přece jsme mistry světa, přátelé.“  

 

5.2 Olympijské hry v roce 1948 

 

30. ledna 1948 byly zahájeny ve Svatém Mořici ve Švýcarsku V. zimní 

olympijské hry, kterých se zúčastnila i československá výprava s lyžaři, hokejisty, 

bruslaři a bobisty. Reportéři Josef Laufer a  Štefan Mašlonka byli na místě už 30. ledna. 

Olympijské hry trvaly 10 dnů, program byl velmi nabitý a Československý rozhlas tak 

některé reportáže vysílal přímým přenosem a některé reportáže byly natáčeny na 

zvukový pás a byly vysílány ve vhodnější dobu (například hokejové zápasy se hrály už 

v 9 hodin ráno).219 

 

Z dějiště her vysílalo v Evropě 208 stanic na dlouhých a středních vlnách. USA 

a Kanada zapojily dokonce více než 600 krátkovlnných vysílaček. Z 15 států přijelo                 

60 rozhlasových reportérů a s nimi 12 techniků. Švýcaři přidali svých dalších                        

14 reportérů a 47 inženýrů a techniků. K dispozici byli také vedoucí úředníci poštovní, 

telegrafní, telefonní a rozhlasové správy nebo desítky osob pomocného personálu. 

Ústřednou rozhlasového vysílání byl „Radio-hotel“, jak byl pojmenován po dobu 

konání her hotel Engadiner Hof. V něm bylo umístěné ředitelství, kancelář pro přenosy, 

ústředna, kontrolní místnost atd. V prvním patře bylo zřízeno 13 oddělených místností 

                                                
219 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (5.), s. 2. 
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jako vysílací studia. Každá místnost měla jednu vedlejší místnost pro technický 

personál, natáčecí zařízení apod. 

 

Zahraniční reportéři požádali vždy do 14 hodin předcházejícího dne o linky, 

studio, natáčecí zařízení a téměř obratem obdrželi písemné potvrzení. Švýcarský rozhlas 

nechal položit z hlavního stadionu 25 linek do Radio-hotelu, po 10 dalších linkách od 

cíle závodů ve sjezdu, od slalomové dráhy, od bobové dráhy, od startu i cíle lyžařských 

závodů v bězích na 18 a 50 km a od skokanského můstku. Pokud nestačilo těchto více 

než 100 linek, vypomáhaly vysílačky s ultrakrátkými vlnami. Hned během prvního 

zahajovacího dne umožnil švýcarský rozhlas uskutečnit 32 reportáží do Evropy                       

i zámoří, které trvaly dohromady 40 hodin a 35 minut. V tomto součtu nejsou zahrnuty 

relace, které byly později ve studiích natáčeny na desky, kterých bylo spotřebováno více 

než 2 000 kusů. Denně bylo v činnosti 45 mikrofonů a 70 telefonních přístrojů, denně 

bylo přemisťováno průměrně 4 000 m kabelů. 

 

Práce obou československých reportérů spočívala v přímých přenosech 

hokejových zápasů (5 z hlavního stadionu, 3 z kluziště Suvretta220) a v každodenním 

desetiminutovém zpravodajství o všech událostech jednotlivých dnů pro Rozhlasové 

noviny (každý den v 18:30 hodin ze studia Radio-hotelu mikrofonem podávali 

informace do Prahy, kde bylo zpravodajství natočeno a po úvodní znělce o hodinu 

později reprodukováno). Vylosování hokejového turnaje nebylo známo předem, rozhlas 

tedy neměl možnost, aby včas zařadil přenosy ze Svatého Mořice do svého programu. 

Pražská redakce čekala na telefonickou zprávu, aby v poslední možnou chvíli žádali 

příslušné úřední instituce o linky z Prahy do Sv. Mořice a naopak. Pořadatelé her také 

často měnili s ohledem na počasí hodinu začátku zápasů i místo, program závěrečných 

dnů byl tedy určován na poslední chvíli.221 

 

XIV. letní olympijské hry se konaly ve dnech 29. července až 14. srpna 1948 

v Londýně. Pro Československý rozhlas vyvstalo při přípravách na reportáže a přenosy 

několik překážek. Prvním problémem byly velké vzdálenosti mezi jednotlivými 

sportovišti, na nichž závodili českoslovenští sportovci. O jejich výsledky byl 

                                                
220 Jednalo se o soukromé kluziště hotelu Suvretta vysoko nad Sv. Mořicem (2 300 m. n. m.), kde byl 
alespoň brzy ráno lepší led než během občasné oblevy ve Sv. Mořici na hlavním stadionu. Všechna 
kluziště včetně olympijského byla přírodní. Ani nadmořská výška 2 000 m na nich nezaručovala 
počátkem února roku 1948 mráz a led (Hokej můj osud. 1. Praha: Mladá fronta, 1960, s. 136.). 



  

 

97

  

v Československu největší zájem, a proto chtěli být reportéři přítomni pokaždé na místě 

dění. Brzy došli ke zjištění, že je to nemožné. Z hlavního stadionu ve Wembley, kde se 

konaly lehkoatletické závody a v jehož sousedství byly Wembley Pool (stadion pro 

plavecké závody a později také box) i Broadcasting Centre (rozhlasové středisko), trvala 

cesta do arény Harringay (basketbal) více než hodinu metrem a autobusem. Do Empress 

Hall v Earls Court (těžká atletika, tělocvičné závody) trvala cesta zcela jiným směrem 

také více než hodinu. Návštěva v olympijské vesnici československých sportovců ve 

West Draytonu vyžadovala dokonce půl dne (nejdříve metrem nebo autobusem na 

nádraží, pak vlakem, znovu autobusem a nakonec zhruba 10 minut pěšky). 

Českoslovenští veslaři a kanoisti navíc závodili v Henley, kam cesta z Londýna trvala 

dvě hodiny. Cesta na zámek v Lane End, kde byli ubytováni, znamenala dalších                     

35 minut jízdy autobusem z Henley. Za těchto okolností sbírali Laufer s Mašlonkou 

zprávy ze všech koutů Londýna a jeho širokého okolí, aby co nejvíce uspokojili 

posluchače rozhlasu. Do sídla československých atletek a sokolek ve St. Wood se 

reportéři nedostali vůbec. 

 

Druhou překážkou byla v počátcích her nedochvilnost v organizaci, která 

způsobila hned v první den závodů přerušení a nedokončení reportáže o slavném 

vítězném běhu Emila Zátopka v běhu na 10 000 metrů. Více než 30 reportérů si na tento 

den vyžádalo mikrofony a linky na určitou dobu, ve kterou se bude konat závod, o který 

mají zájem. Závod měl začít v 18:00 hodin, reportéři Československého rozhlasu si 

vyžádali čas od 17:45 do 18:45 hodin tamního času, aby měli dostatek času na úvod                     

a doslov, protože věřili, že Zátopek bude útočit na nejvyšší příčky. Program se však 

posunul tak, že start běhu na 10 000 metrů se opozdil o téměř 55 minut. Britský rozhlas 

přidával československým reportérům postupně po 10 minutách, ale zároveň je varoval, 

že čas nelze přidávat až do konce závodu. Do mikrofonu tedy začali popisovat přípravy, 

start a začátek běhu, během kterého se Laufer s Mašlonkou snažili posluchačům zatajit 

obavy o Zátopka, který se ze začátku pohyboval takřka na konci skupiny běžců. Když se 

Zátopkova pozice zlepšila, Mašlonka oznámil do mikrofonu, že se Zátopek ujímá 

vedení. V tu chvíli však obdržel zprávu od technika britského rozhlasu z technické 

kontrolní místnosti, že spojení s Prahou bylo přerušeno vzhledem k vypršené lhůtě. Na 

základě této zkušenosti britský rozhlas přepracoval systém zápůjček mikrofonů a linek. 

                                                                                                                                          
221 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (8.), s. 5. 
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Neřídil se už časem, který byl určen pořadateli a programem, nýbrž konkrétním 

závodem nebo zápasem, o který měli reportéři zájem.  

 

Broadcasting Centre bylo vybaveno nejmodernějším technickým vybavením. 

Z hlavního stadionu vedlo 32 linek pro přímé reportáže, další reportáže bylo možné 

natočit na desky a vysílat později. Ve Wembley Pool bylo umístěno 16 mikrofonů, 

v Henley 6 mikrofonů, v Empress Hall a Harringay 6 mikrofonů. Celkem bylo 

instalováno 121 vysílacích zařízení na všech závodištích a hřištích. V rozhlasovém 

středisku bylo 20 nahrávacích zařízení pro desky, 8 místností pro kontrolní poslech 

desek, archiv uložených desek pro případné opakování, informační místnost, velká 

pracovna s tlumočnicemi a písařkami, psacími stroji. Uprostřed budovy byla kontrolní 

místnost, tehdy největší svého druhu na světě. V ní se sbíhaly linky od všech mikrofonů, 

které šly následně ihned do vysílání nebo kabely222 do sídel zahraničních rozhlasů.  

 

 Denně žádalo o přidělení mikrofonů a spojů až 150 reportérů. Podle přesných 

statistik, které měl Československý rozhlas k dispozici, činil denní průměr 105 přímých 

přenosů a 177 reportáží z desek, denně bylo natočeno průměrně 407 desek. V době 

olympijských her bylo vysíláno celkem zhruba 1 500 přímých přenosů a 4 100 reportáží 

z desek.223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
222 Kabelové vedení do Československa šlo z Londýna na břeh britských ostrovů, po dně Anglického 
kanálu, přes celou Francii a napříč západním Německem (LAUFER, Josef. Padesát let v našem sportu. 1. 
vyd. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 178.). 
223 Náš rozhlas. Praha: Československý rozhlas, 1948, 15. (35.), s. 16. 
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Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo popsání vývoje československého 

rozhlasového sportovního vysílání a sportovní reportáže. Během výzkumu v archivu 

Českého rozhlasu a rešerši v týdenících rozhlasu jsem narazil na mnoho zajímavých 

sportovních reportáží a přímých přenosů, které nejsou v odborné literatuře doposud 

zmíněny nebo popsány.  

 

Během příprav reportáží z vymezeného zkoumaného období, které doposud 

unikaly pozornosti, však vznikaly nejrůznější technologické novinky a postupy v rámci 

sportovního rozhlasového vysílání. Byly to například mobilní hlasatelské budky, 

náhlavní sady mikrofonu a sluchátek, zapojení telefonistek-zapisovatelek do reportáží 

z motoristických závodů, instalace podzemních reproduktorů na sletišti, nahrávání 

reportáží na desky a následné přehrání ve vysílání ve vhodnou dobu atd. Díky těmto                     

i dalším inovacím bylo možné sportovní rozhlasové vysílání dále zdokonalovat.  

 

Některé trendy, postupy a metody ve sportovní reportáži vytrvaly dodnes – např. 

střídání jednotlivých komentátorů během přímého přenosu, reportáže shrnující 

zajímavosti ze zákulisí velkých sportovních akcí za pomoci zvláštních zpravodajů přímo 

z dějiště, důležitá zůstává také příprava komentátora k vysílání (statistiky jednotlivých 

sportovců a klubů, zajímavosti atd.), tradiční jsou rozhovory s aktéry sportovního utkání 

atd. 

 

Dalším překvapivým zjištěním v rámci této práce byla určitá různorodost 

sportovních odvětví, o kterých Československý rozhlas (Radiojournal) dokázal ve svých 

rozhlasových reportážích a přenosech informovat. Vedle nejpopulárnějších sportů, 

kterými byly fotbal, hokej a tenis, zde byly sporty, které ve srovnání s těmito ani 

v dnešní době nedosahují takové návštěvnosti a zájmu veřejnosti. Takovými sporty byly 

například šachy, veslařské a kanoistické závody, lehkoatletické závody, dostihový sport, 

vodní pólo atd. Československý rozhlas však zvládnul na vysoké technické                               

a organizační úrovni posluchačům přinášet dojmy a informace také z velkých 

sportovních akcí, jako byly například Všesokolské slety, zimní i letní olympijské hry, 

mistrovství ve fotbale i hokeji atd. 
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Zajímavostí je také skutečnost, že samostatná, organizovaná a specializovaná 

sportovní redakce Československého rozhlasu vzniká až po druhé světové válce. Vedení 

redakce bylo svěřeno do rukou Josefa Hory. Do této doby vynikala osobnost 

sportovního rozhlasového hlasatele Josefa Laufra, který stál u prvního rozhlasového 

fotbalového přenosu. Laufer byl (nejspíše kvůli své vytíženosti) po celou dobu své 

činnosti v rozhlase pouze externím pracovníkem. Zřídka byl do roku 1939                               

u sportovního přenosu alternován hlasatelem Františkem Havlem. Takřka pravidlem se 

u vybraných sportů stalo pozvání odborníka na danou sportovní problematiku 

k mikrofonu, aby pak rozhlasový přenos nebo reportáž komentoval spolu s hlasatelem 

rozhlasu. S tímto trendem se můžeme setkat také v dnešní době. Spolupracovníky 

Laufra se po druhé světové válce stali reportéři Otakar Procházka a Štefan Mašlonka. 

 

Rozhlasový týdeník byl svým obsahem velkým přínosem pro diplomovou práci. 

Vybrané sportovní rozhlasové reportáže a přenosy zde byly popsány často velmi 

detailně, včetně jejich příprav, průběhu, technického provedení a zázemí, personálního 

obsazení. Vzpomínkové knihy využité v rámci sběru informací o reportážích často 

obsahovaly pasáže takřka doslovných přepisů z článků v týdenících. Týdeníky také 

obsahovaly zajímavé fotografie dokumentující sportovní reportážní činnost 

Radiojournalu a Československý rozhlas. Fotografie tak často umožnily utvořit si 

konkrétní představu například o průběhu sportovních reportáží nebo způsobu instalace 

technického vybavení. Většina fotografií v přílohách této diplomové práce pochází 

právě z týdeníků. 

 

Diplomovou práci jsem chtěl původně rozšířit o primární zdroje a dokumenty, 

které by pocházely přímo od sportovních institucí a mohly by poskytnout zajímavé 

doplňující informace o jejich propojení s Radiojournalem, resp. Československým 

rozhlasem. Bádání však nebylo v tomto ohledu úspěšné, pokoušel jsem se kontaktovat 

např. Český veslařský svaz (vysílání z Primátorek) nebo Fotbalovou asociaci ČR, avšak 

prosby zůstaly bez konkrétní odezvy. V samotném archivu jsem narazil na problém 

neúplnosti dokumentů, dochovalo se pouze několik vybraných dokumentů, které byly 

pro téma této diplomové práce přínosné. Zkontaktovat se mi podařilo až ředitele 

komunikace a vnějších vztahů fotbalového klubu SK Slavia Praha, MgA. Jiřího Vrbu. 

Ten mě odkázal na archiváře klubu, pana Karla Zusku. Pan Zuska disponuje bohatou 

kronikou klubu, ve které lze dohledat informace nejrůznějšího charakteru prakticky od 
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založení fotbalového klubu do současnosti. Po několika telefonátech jsme však spolu 

dospěli k závěru, že kronika ani archiv pana Zusky neobsahují žádné informace                      

o spojení mezi Radiojournalem nebo Československým rozhlasem a klubem SK Slavia, 

které by mohly být pro diplomovou práci přínosné. 

 

Jako problémové období, co se sběru informací o sportovním rozhlasovém 

vysílání týče, v souladu s předpoklady uvedenými v tezích, bylo období druhé světové 

války a Protektorátu Čechy a Morava. V tomto období byl rozhlas sloučen s německým 

protektorátním vysíláním a zároveň součástí Sendegruppe Böhmen und Mähren. Přesto 

se mi však podařilo dohledat několik příkladů sportovního rozhlasového vysílání z této 

doby a na osudu Josefa Laufra nastínit činnost sportovního reportéra židovského 

původu za okupace i s uvedením příkladů osobních útoků na jeho osobu. 
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Summary 
 

The aim of this diploma thesis was to describe the evolution of the Czechoslovak 

radio sports broadcasting and sports reportage. During the research in the Archive of the 

Czech Radio, I came across many interesting sports reportages and live events that were 

not previously mentioned or discussed in the literature. 

 

During the reportages from the researched and defined period, which escaped the 

attention thus far, emerged a variety of technological innovations and processes within 

the sports radio broadcasting. These were for example a mobile commentator booth,                  

a headset with microphone and headphones, a participation of telephonists and clerks to 

motor racing reportages, underground installation of speakers at the stadium, recording 

of reportages on records and subsequential replay at the appropriate time etc. Thanks to 

these innovations it was possible to improve the sports radio broadcasting continually. 

Some trends, techniques and methods in the sports reportage endured until now – eg. the 

substitution of the commentators during the live broadcasting, summarizing reportages 

with the attractions from behind the scenes of major sport events with the help of the 

special rapporteurs directly from the scene, the preparation of the commentator remains 

still important too (statistics of individual athletes and clubs, attractions etc.), traditional 

interviews with participants of the sport match etc.   

 

The Radio Weekly was very beneficial for my thesis with its content. Selected 

sports radio reportages and broadcasts were frequently described in a great detail, 

including the preparation, the course, the technological performance and background, 

staffing. The memoirs, which I used for the collection of information about the 

reportages, often contained almost identical passages as in The Radio Weeklies. The 

Weeklies also contained interesting photographs documenting the reportage activities of 

Radiojournal and the Czechoslovak Radio. Photographs often enabled to gain a concrete 

idea about the course of the sports broadcasts and reportages or the installation of the 

technical equipment. Most of the photos in the annexes of this diploma thesis come 

from the Weeklies.  

 

I originally wanted to expand the thesis with primary sources and documents that 

could have been taken directly from the sports institutions and could provide interesting 
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additional information about their links with Radiojournal, respectively with the 

Czechoslovak Radio. However the research has not been successful in this regard,                    

I tried to contact eg. Czech Rowing Association (broadcasting from „Primátorky“) or 

the Football Association of the Czech Republic, but were left without any feedback. In 

the Archive of the Czech Radio I came across the problem of the incompleteness of 

documents. There were preserved only a few selected documents that were beneficial 

for this diploma thesis. I tried to contact the Director of Communications and External 

Relations of the football club SK Slavia Praha, MgA. Jiri Vrba. He reffered me to the 

club archivist, Mr. Karel Zuska. Mr. Zuska has a chronicle of the club, where he could 

look up for the information of various character practically from the time of the 

foundation of the football club to the present. After a few phone calls we have together 

concluded that the chronicle nor Mr. Zuska’s archive does not contain any information 

about the connection between Radiojournal or the Czechoslovak Radio and the club SK 

Slavia, which would be beneficial for my thesis. 

 

As a problematic period, as gathering information about the sports radio 

broadcasting in concerned, in accordance with the conditions set out in the theses was 

the Second World War and the Protectorate of Bohemia and Moravia. In this period, 

radio was merged with the German protectorate broadcasting and a part of Sendegruppe 

Bohemia and Moravia. Still however I managed to find a few examples of sports radio 

broadcasting in this period and on the fate of Josef Laufer outline the activities of the 

Jewish sports reporter during the occupation and with the examples of the personal 

attacks on his person. 
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Příloha č. 15: Přepis programového schématu Radiojournalu, 3. číslo 1. ročníku 

měsíčníku Radiojournalu (text) 

 

11:00 – jen v neděli – koncert – hlasitá reprodukce na Václavském náměstí 

14:00 – zprávy burzy peněžní, plodinové, cukerní, dřevařské; zprávy o bavlně,                          

o hospodářských a finančních událostech vůbec 

19:15 – důležité zprávy politické a denní; hudební a pěvecká čísla, poučná 

besídka pro ženy; přednášky 

20:15 – 2. hudební a pěvecká produkce; zprávy sportovní a meteorologické; 

taneční hudba; poslední novinky z politiky a denního života 

 

Příloha č. 16: Přepis aktualizovaného programového schématu Radiojournalu, 5. 

číslo 1. ročníku měsíčníku Radiojournalu (text) 

 

I. v 10:30 (ve všední dny):   

Soukromý obchod cennými papíry v Praze (předbursovní) 

Soukromý obchod devisový v Praze (předbursovní) 

Soukromé předbursovní kurzy devis v Curychu 

Kursy bavlny bursy newyorské a liverpoolské 

Krátké finanční a hospodářské zprávy 

 

II. v 11:00: 

Koncert (občasně v neděli) 

 

III. v 13:30 (ve všední dny mimo sobotu): 

Závěrečné kursy cenných papírů na pražské burse peněžní 

Závěrečné kursy devis na pražské burse peněžní 

Závěrečné kursy pražské cukerní bursy 

Závěrečné bursy cukerních burs newyorské, londýnské, pařížské z předchozího 

bursovního dne 

Závěrečné kursy pražské plodinové bursy (úterý a pátek) 

Závěrečné kursy pražské dřevařské bursy (pondělí) 

Závěrečné kursy pražské lnářské bursy (úterý) 
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IV. v 19:15 (každý den): 

Koncert 

Předpověď počasí na příští den a povětrnostní zprávy 

Sportovní zprávy 

Poučná hlídka 

 

V. v 19:45 (ve všední dny mimo sobotu): 

Soukromý pobursovní obchod cennými papíry v Praze 

Soukromý pobursovní obchod devisový v Praze 

Kursy Kč v Curychu, Londýně a New Yorku 

Kursy hlavních devis na zahraničních bursách 

Aukce kožní 

Krátké zprávy finanční a hospodářské 

 

VI. v 20:15 (každý den): 

Koncert 

Recitace a přednášky 

Taneční hudba 

 

Příloha č. 17: Radiotelefonický koncert z Václavského náměstí v Praze – 1923 – 

fotografie z měsíčníku Radiojournalu (fotografie) 
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z archivu Českého rozhlasu (fotografie) 
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Příloha č. 26: Nový vysílací ateliér Radiojournalu v budově Orbisu na 
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130

  

Příloha č. 27: Anténa na střeše Poštovní nákupny (fotografie) 

 
 

 

Příloha č. 28: Interiér kbelské radiostanice (fotografie) 
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Příloha č. 29: Přípravy na VIII. Všesokolský slet – 13. června 1926; mikrofon 

umístěný na sloupu (fotografie) 

 
 

Příloha č. 30: Průvod Prahou v rámci VIII. Všesokolského sletu – 1926, naproti 

budově Národního divadla byl umístěn mikrofon Radiojournalu (fotografie) 
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Příloha č. 31: Proslov starosty Československé Obce Sokolské, Dr. Scheinera 

během VIII. Všesokolského sletu, který byl přenášen Radiojournalem – 1926 

(fotografie) 

 
 

Příloha č. 32: František Havel, hlasatel Radiojournalu, zachycený 

v improvizovaném vysílacím ateliéru, zřízeném v pravé věži hudebního pavilonu, 

odkud oknem pozoroval dění přímo na strahovském cvičišti a své dojmy okamžitě 

líčil do mikrofonu Radiojournalu. VIII. Všesokolský slet – 1926 (fotografie) 
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Příloha č. 33: Přepis programového schématu Radiojournalu v rámci konání VIII. 

Všesokolského sletu v Praze r. 1926, 18. číslo 4. ročníku týdeníku Radiojournalu 

(text) 

 

Neděle 27. června 

16:00 – Přenos ze sletiště 

20:00 – Slavnostní beseda pro sokolský dorost v Obecním domě pražském 

 

Úterý 29. června 

15:00 – Přenos ze sletiště 

 

Sobota 3. července 

20:00 – Velký orchestrální koncert u příležitosti Všesokolského sletu 

 

Neděle 4. července 

10:00 – VIII. slet Všesokolský v Praze. Oslava svátku neodvislosti amerických 

Čechoslováků. Vysílání ze Slovanského ostrova v Praze. 

14:00 – Vysílání ze sletiště. VIII. slet Všesokolský v Praze. Veřejné cvičení 

členstva. 1. Společná cvičení prostná žen. 2. Společná cvičení prostná mužů.  

20:30 – VIII. slet Všesokolský v Praze. Slovanský koncert. Vysílá se z Obecního 

domu v Praze, hraje Česká filharmonie, zesílený na 150 mužů, absolventy státní 

konservatoře hudby. U předních pultů členové Českého kvarteta.  

 

Pondělí 5. července 

0:30 – VIII. slet Všesokolský v Praze. Na hradě pražském. Pocta hostí a 

Sokolstva prezidentu republiky.  

14:00 – VIII. slet Všesokolský v Praze. Vysílání ze sletiště. 1. Veřejné cvičení 

hostí sletových a členstva. Kde domov můj, sletová scéna. 2. rozhlas. 

20:00 – VIII. slet Všesokolský v Praze. Vysílání z Obecného domu v Praze. 

Tělocvičný a umělecký večer cizinců. 

21:00 – VIII. slet Všesokolský v Praze. Na Vltavě. Slavnostní hra: Bratrstvo 

slovanské. 1. rozhlas.  

 

Úterý 6. července 
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8:30 – Průvod hostů a sokolstva Prahou. Hold památce mistra Jana Husa. 

Pozdrav městu Praze.  

15:00 – Veřejné cvičení členstva a vojska československého. VIII. slet 

Všesokolský v Praze. Vysílání ze sletiště. 

21:00 – Večer na rozloučenou. VIII. slet Všesokolský v Praze. Na Vltavě: 

Slavnostní hra: Slovanstvo bratrské. 2. rozhlas. 

 

 

Příloha č. 34: Josef Laufer s technikem během prvního fotbalového rozhlasového 

přenosu v roce 1926 (fotografie) 
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Příloha č. 35: Proslov Dr. Bednáře a redaktora Pozziho před zahájením 

mezistátního fotbalového utkání mezi Československem a Itálií, které bylo 

přenášeno Radiojournalem, hlasatelem byl Josef Laufer - 1926 (fotografie) 

 
 

Příloha č. 36: Motorový člun s technickým vysílacím zařízením a technickým 

personálem Radiojournalu během XV. primátorského závodu osmiveslic - 1928 

(fotografie) 
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(fotografie) 
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(fotografie) 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

137
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druzích – 1927 (fotografie) 
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Příloha č. 43: Hlasatel závodu Zbraslav-Jíloviště – František Havel v hlasatelské 

budce – květen 1931 (fotografie) 

 

 
 

Příloha č. 44: Část technického štábu Radiojournalu, závod Zbraslav-Jíloviště – 

květen 1931 (fotografie) 
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Příloha č. 45: Telefonistky závodu Zbraslav-Jíloviště v hlasatelské budce, patrné je 

okénko, kterým předávaly zprávy přímo hlasateli – květen 1931 (fotografie) 

 

 
 

Příloha č. 46: Reproduktory Radiojournalu na trati závodu Zbraslav-Jíloviště – 

květen 1931 (fotografie) 
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Příloha č. 47: Reproduktory Radiojournalu a zpravodajská budka v prostoru cíle 

závodu Zbraslav-Jíloviště – květen 1931 (fotografie) 

 

 
 

Příloha č. 48: Nákres fotbalového hřiště, který byl otištěn v týdeníku 

Radiojournalu a měl za úkol pomoci posluchačům orientovat se během fotbalových 

rozhlasových přenosů – 1930 (fotografie) 
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Příloha č. 49: Informační nákres štvanického zimního stadionu k mistrovstvím 

světa a Evropy konaného v Praze v roce 1933, včetně znázornění umístění 

mikrofonu Radiojournalu u kluziště (fotografie) 

 
 

Příloha č. 50: Propagační plakát k vysílání Radiojournalu z mistrovství světa ve 

fotbale – rok 1934 (fotografie) 
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Příloha č. 51: Reportér Radiojournalu během Velké ceny Masarykovy v roce 1937 

(fotografie) 

 

 
 

Příloha č. 52: Josef Laufer s technikem na střeše letenské tribuny (tzv. plak) 

během fotbalového rozhlasového přenosu v 30. letech (fotografie) 
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Příloha č. 53: Infografika Československého rozhlasu k nadcházejícímu 

mistrovství světa v hokeji v roce 1939 (fotografie) 

 
 

Příloha č. 54: Josef Laufer během poslední sportovní rozhlasové reportáže před 

zákazem činnosti za okupace – fotbalový zápas mezi Bělehradem a Slavií v roce 

1939, vpravo bělehradský zpravodaj Radivoje Marković (fotografie) 
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Příloha č. 55: Josef Hora (vlevo) během rozhovoru s tenisty před jejich odletem na 

finále Davis Cupu v roce 1947 (fotografie) 

 

 
Příloha č. 56: Brněnský reportér V. Paulišta při natáčení rozhovoru na parkovišti 

XXII. Šestidenní motocyklové soutěže v roce 1947; závodníci zde tankovali 

pohonné hmoty (fotografie) 
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Příloha č. 57: Zimní olympijské hry 1948 ve Sv. Mořici: na rozhlasové tribuně 

Štefan Mašlonka a Josef Laufer (fotografie) 

 


