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Abstrakt 
 
Současné rozhlasové vysílání stále více směřuje k proudovému vysílání a rozhlas se 

poslouchá především nesoustředěně a kulisově. Tato práce se zaměřuje na to, zda i 

v takových podmínkách je prostor pro složitější žánr, jakým je například rozhlasový 

dokument. Jaké je jeho postavení v rozhlasu, co to vlastně rozhlasový dokument je a jak se 

tvoří? Nejen na tyto otázky se tato práce snaží najít odpověď. V první části práce se autor 

zaměřuje nejprve na teoretická východiska rozhlasové tvorby a na specifika rozhlasového 

vysílání. Na základě dostupné literatury se snaží popsat žánry, které jsou na hranici mezi 

publicistikou a uměním, kam také patří dokument. Práce se dále snaží popsat současný stav 

dokumentární tvorby Českého rozhlasu a charakterizuje vybrané řady. V poslední části 

práce se pak autor soustředí na cyklus Příběhy 20. století, který se snaží charakterizovat, 

popsat některá jeho východiska a přiblížit jeho tvorbu.  

 
Abstract 
 
Current radio broadcasting increasingly aims to the stream broadcasting and radio listening 

is primarly distracted. This thesis examine if there are conditions for more complex genre, 

such as a radio documentary. What is position of radio documentary on the radio, what it 

actually is radio documentary and how it is made? This thesis tries to find answer to these 

questions. In the first part, the autor focuses on theoretical basis of radio production and on 

the broadcasting specifics. Based on available literature author attempts to describe genres 

that are on the border between journalism and art. Thesis also tries to describe the current 

state of documentary of Český rozhlas and characterizes some series. In the last part, the 

author focuses on the Stories of the 20th Century, which he tries to characterize, describe 

some of its bases and shows how it is made. 
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ÚVOD	 

Nesoustředěný a kulisový. Pakliže bychom měli vybrat dva aspekty, kterými by se dal 

poslech rozhlasu v současnosti charakterizovat, pak to budou právě tyto dva. Na tom, že 

specifickým rysem současného rozhlasu je skutečnost, že při jeho poslechu vykonávají 

posluchači jiné činnosti a na obsah jeho vysílání se plně nesoustředí, se shoduje většina 

teoretiků. Rozhlasové stanice tak tíhnou k takzvanému proudovému vysílání, které 

upřednostňuje hudbu a dává prostor jen velmi krátkým slovesným vstupům. Je však 

v takových podmínkách přece jen prostor pro složitější a delší žánr, jakým je například 

rozhlasový dokument? Jaké je jeho postavení v rozhlasu, co to vlastně rozhlasový 

dokument je a jak se tvoří? Nejen na tyto otázky se budu ve své práci snažit najít odpověď. 

V první části práce se zaměřím na teoretická východiska rozhlasové tvorby a podívám 

se například na to, jaké má rozhlasové vysílání specifika nebo jak se dělí jeho jednotlivé 

žánry. Podrobněji se pak budu věnovat právě žánrům, které stojí na pomezí publicistické 

a umělecké tvorby. Ačkoliv jednotná typologie rozhlasových žánrů v českém prostředí 

chybí, budu se snažit vycházet z několika autorů, kteří se jí přece jen zabývali, a metodou 

na pomezí kompilace a komparace, tak jak tyto pojmy chápe Šanderová (2005), se je 

pokusím vyložit a posléze charakterizovat a zařadit mezi ně také rozhlasový dokument.  

Zároveň se pak podívám na to, jaký má v současném rozhlasovém vysílání 

dokumentární tvorba prostor. Na základě vlastního poslechu a především také na základě 

rozhovoru, který jsem vedl se slovesnou dramaturgyní Českého rozhlasu Lenkou 

Svobodovu, se zaměřím na to, na jakých stanicích a v jakých časech se rozhlasový 

dokument vysílá, jaká je jeho historie, současnost i budoucnost a také stručně 

charakterizuji některé dokumentární řady. 

Detailně se pak zastavím u jedné z nich, a to u cyklu Příběhy 20. století. Zde opět budu 

vycházet z vlastního poslechu pořadu a především pak z rozhovoru s tvůrcem pořadu 

Mikulášem Kroupou. Na základě toho se budu snažit tento dokumentární pořad 

charakterizovat, pokusím se popsat, jak vzniká a jaká má východiska. Zároveň se ho budu 

snažit na základě vyložené teorie určit žánrově, ale podívám se i na to, zda se jeho tvůrci 

těmito teoretickými poučkami vlastně řídí. 
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1 TEORETICKÁ	VÝCHODISKA	ROZHLASOVÉ	TVORBY	

„Je všudypřítomný. Najdeme jej v kabinách aut, u nemocničních postelí, u kadeřníka, 

v chatě, na plovárně, najdeme jej ve všech domácnostech. Říká nám, kolik je hodin, jaké 

bude počasí, kde spravují silnici, jaký je stav vody na našich řekách a jaký je stav 

fotbalového zápasu, ale i to, jak dopadá válka, vedená pár stovek kilometrů od domova 

nebo odbývající se na druhém konci světa. To a ještě mnoho jiného je rozhlas dnešních 

dnů. Samozřejmost, kterou už nevnímáme a která, ještě nedávno, před pouhými sedmdesáti 

lety, byla sledována jako zázrak. (…) Ta neustále proudící, nekonečná, nevysychající řeka 

lidské řeči a hudby.“ (Pacovský, 1993: 5) Takto poeticky psal před víc než dvaceti lety 

o rozhlasu Jaroslav Pacovský. A i když se od té doby leccos změnilo, a rozhlas už není 

jediný „všudypřítomný všeuměl a vševěd“, koryto oné řeky lidské řeči a hudby ani pod 

náporem internetu a nových médií stále nevyschlo. I když se jeho zákruty tu a tam značně 

proměnily. Stejně tak jako ti, kteří z této „řeky“ čerpají.  

I přes tyto změny, kterými se ve své práci ale nechci zabývat, rozhlasové vysílání 

i nadále zůstává všední a samozřejmou součástí našich životů. Zvykli jsme si na hudbu, 

mluvené slovo a pořady s denní, týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční periodicitou 

a s nejrůznější obsahovou náplní, tak jak je vzpomínal i Jaroslav Pacovský (1993). Stále 

ještě máme před sebou „velký novinový stánek plný nejrůznějších titulů. Od dětských 

časopisů, přes zpravodajské deníky, populární týdeníky až k odborný měsíčníkům.“ 

(Pacovský, 1933: 5) 

Jenže i tenhle „novinový stánek“ má svá specifika, pravidla a historii. A jestliže chceme 

do onoho stánku nakouknout a vybrat z něj titul, který je našemu srdci milý (v našem 

případě to bude právě rozhlasový dokument), je dobré si nejprve ony specifika, pravidla 

i dějiny připomenout. A právě k tomu bude sloužit tato kapitola, ve které se přímo 

rozhlasovým dokumentem, o kterém tato práce především je, sice zabývat nebudu, ale 

nastíním teoretická východiska a kontext, ze kterého i rozhlasový dokument pochází. 

 V následujících podkapitolách proto nastíním stručnou historii rozhlasového vysílání, 

především pak na našem území, vysvětlím jeho základní specifika a krátce představím 

i některé žánry, se kterými se na rozhlasových vlnách, jež se téměř už před stoletím 
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přiřítily jako tsunami, setkáváme. Samotnému dokumentu, který je hlavním tématem této 

práce, se pak budu věnovat v další kapitole.  

Protože se ve své práci zabývám rozhlasovým žánrem, považuji za důležité, abych 

alespoň stručnou kapitolu věnoval také samotné historii rozhlasového vysílání, a to 

zejména na českém území. Záměrně zdůrazňuji „stručnou“, protože jsem si vědom toho, že 

by jen toto téma vydalo na samostatnou práci, neřku-li knihu. Nejedna taková už je ale 

naštěstí na světě. Tu nejaktuálnější a patrně nejucelenější sepsal v roce 2003 kolektiv 

autorů pod vedením Evy Ješutové - téměř sedmisetstránkovou knihu, která shrnuje důležité 

pasáže osmi desetiletí Českého rozhlasu. V následující podkapitole tak budu z této knihy, 

ale i z několika dalších, čerpat a pokusím se nastínit alespoň základní a klíčové milníky 

z historie rozhlasového vysílání u nás. 

1.1 Stručná	historie	rozhlasového	vysílání		

„Strhal jste mi telegrafní dráty!“ „Zkuste to bez drátů, milý Marconi!“ (Smoljak, Svěrák, 

1983) O tom, zda italského fyzika a vynálezce Guglielma Marconiho opravdu inspiroval 

jeden z největších českých spisovatelů, vynálezců, malířů, fyziků, lyžařů a filosofů Jára 

Cimrman, můžeme vést dlouhé spory1. Jisté ale je, že si Marconi už na začátku června roku 

1896 nechal patentovat bezdrátový telegraf. Vynález, který bez nadsázky změnil svět. 

Odstranil kabely a o několik let později započal nový věk žurnalistiky. A první pokusy o 

rozhlasové vysílání na sebe nenechaly dlouho čekat.  

Za zrod rozhlasu jako veřejného média je považován už rok 1906, kdy americký 

konstruktér Reginald A. Fessenden odvysílal ve státě Massachusetts krátký hudební 

a slovesný program (Osvaldová, Halada, 2002). Opravdový rozvoj pravidelného  

rozhlasového vysílání však nastal až v první třetině dvacátých let 20. století. Jako první na 

světě zahájila pravidelné rozhlasové vysílání pro veřejnost americká stanice KDKA v East 

Pittsburghu, která tehdy k překvapení mnohých vyhlásila výsledky prezidentských voleb 

(Osvaldová, Halada, 2002).  

Začátky pravidelného rozhlasového vysílání v Evropě spadají konkrétně do roku 1922, 

kdy začala se svým prvním vysíláním britská rozhlasová stanice BBC. Její zkratka nejprve 

značila British Broadcasting Company, ale v roce 1927 se stala institucí veřejné služby 

                                                
1 Můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. 
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a svůj název pozměnila na British Broadcasting Corporation (Bednařík, Jirák, Köpplová, 

2011: 154). Krátce na to pak začalo vysílání i v dalších evropských zemích, včetně 

Československa. 

1.1.1 Zrod	rozhlasu	na	našem	území	

Na území Československa začaly první pokusy o vysílání záhy po skončení krvavé 

první světové války. Ačkoliv pokusy s radiotelegrafií a radiotelefonií se u nás uskutečnily 

již před jejím vypuknutím, první radiotelefonické vysílání umožnila petřínská radiostanice 

v roce 1919, kde byl z vojenské vysílací stanice odvysílán první rozhlasový pořad, který se 

skládal ze slova a hudby (Krupička, Křížová, 2015).  

„Přenést lidský hlas a hudbu bez drátů? Jen tak vzduchem? Zázrak, nebo podvod? Tak 

se ptali před sedmdesáti lety zvědavci na prvních veřejných posleších a lezli pod stůl, na 

němž stál rozhlasový přijímač, aby se přesvědčili, zda tam není ukryt gramofon,“ popisuje 

Jaroslav Pacovský (1993: 7) vyprávění jednoho z rozhlasových průkopníků Eduarda 

Svobody. A lézt pod stůl mohli zvědavci pravidelně už od 18. května roku 1923. 

Konkrétně od 20.15 hod., kdy ze stanu zapůjčeného od skautů zahájil rozhlas 

v Československu své pravidelné vysílání. Koncert orchestru bia Sansoucci spolu 

s krátkým ohlášením vydal tehdy na hodinu vysílání, ale předznamenal statisíce dalších.  

Československo se tak stalo jednou z prvních zemí v Evropě, kde pravidelné rozhlasové 

vysílání vzniklo. Vděčíme za to především trojici mužů, kteří kromě trochy zkušeností 

získaných v zahraničí neměli k dispozici téměř nic (Pacovský, 1993). Elektrotechnik 

a podnikatel ve filmovém oboru Eduard Svoboda, novinář Miloš Čtrnáctý a ředitel pro 

výrobu rozhlasových přijímačů Radioslavia Ladislav Šourek. Společně založili společnost 

Radiojournal, ve které se Miloš Čtrnáctý stal ředitelem programu a Eduard Svoboda 

technickým ředitelem (Maršík, 2003). Po dvou letech, ve kterých se společnost potýkala 

s finančními problémy, se do hry vložil také stát a prostřednictvím státního podniku 

Československá pošta získal v Radiojournalu 51% podíl, a tedy i značnou moc v podobě 

licenčních, regulačních, ale také cenzurních podmínek. Už v prosinci 1924 pak 

Radiojournal vysílal z nového studia na dnešní Vinohradské třídě. Po zprovoznění nové 

vysílací stanice v pražských Strašnicích se ale stěhoval o několik budov dál. Na 

Vinohradské třídě už ale definitivně zakotvil (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). 
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V té době už se ve slovní zásobě Čechoslováků pomalu začínal zabydlovat nový termín, 

který k životu přivedl redaktor Národních listů J. D. Richard (vlastním jménem Richard 

Durdil). Místo doposud užívaného slova „rádio“ totiž navrhl novotvar „rozhlas“. „(…) 

Stanice přijaté zprávy nebo hudbu rozhlásí všem, a proto je jistě oprávněno, navrhujeme-li 

pro její funkci název Rozhlas (…)“ (cit. dle Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011: 179), 

obhajoval tehdy svůj návrh v Národních listech. Jak jeho, tehdy velmi smělý, nápad 

nakonec dopadl, je víc než jasné.  

S jiným nápadem pak v témže roce (1924) přišli představitelé státu. Na jejich pokyn 

totiž začala zpravodajství pro rozhlas připravovat Česká tisková kancelář. Na rozdíl od 

nápadu Richarda Durdila se však tento příliš neosvědčil a od roku 1932 už rozhlas vysílal 

vlastní přehled domácího tisku a o dva roky později také původní zpravodajskou relaci 

(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). 

Mezitím se však seběhlo mnoho událostí, které ovlivnily další směřování rozhlasového 

vysílání. V roce 1925 například Radiojournal odvysílal první přímé přenosy České 

filharmonie, bohoslužby nebo projevu prezidenta T. G. Masaryka. A vysloužil si také 

několik primátů. Přenos Smetanovy opery Dvě vdovy z Národního divadla v Praze roku 

1925 se stal prvním evropským přímým přenosem celého divadelního představení. Stejně 

tak jako první skutečná sportovní reportáž na starém kontinentu byla ta, kterou 

zprostředkoval právě český rozhlas (Maršík, 2003). A událost to byla tak mimořádná, že jí 

nemůžu opomenout stručně zmínit ani v této práci. Dílem náhody totiž zrodila jednoho 

z nejpopulárnějších rozhlasových hlasatelů své doby.  

Na památné fotbalové utkání mezi pražskou Slavií a maďarskou Hungarií měl tehdy, 

v neděli 3. října 1926, původně přijít redaktor Byk, ale možná z obavy z prvního vysílání, 

jak se domnívá Maršík (2003), na stadion vůbec nedorazil. Rozhlasoví pracovníci tak 

narychlo přesvědčili tehdejšího novináře a funkcionáře fotbalového klubu SK Slavia Josefa 

Laufera, aby utkání posluchačům zprostředkoval. Jaký bude mít jeho komentář úspěch 

nečekal nejen on, ale ani ředitel rozhlasu, který druhý poločas už raději ani nenechal 

vysílat. Ohlasy posluchačů však byly víc než nadšené. Josefa Laufera si lidé doslova 

vyžádali i na další zápas. Postupem času se z něj stal mimořádně úspěšný reportér a jak 

připomíná Bednařík (2011), měl velkou zásluhu na tom, že se rozhlas začal poslouchat 

masově.  
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První sportovní přenos se však uskutečnil téměř o dva roky dříve. Šlo o boxerské 

utkání, jež tehdy komentoval z rozhlasového studia Adolf Dobrovolný, kterému průběžné 

informace podával pomocí telefonické linky přímo ze stadionu funkcionář Československé 

boxerské unie Jiří Hojer. Za zrod rozhlasové reportáže, která byla v rozhlasovém vysílání 

velkým milníkem, pak považujeme přímé vysílání z VIII. všesokolského sletu v Praze, 

známé také jako „Slet na krystal“ (Maršík, 2003: 62). 

V polovině třicátých let zareagovalo Československo na trend ostatních evropských 

států, které začaly vysílat na krátkých vlnách do zahraničí. Radiojournal tak začal vysílat 

v pěti jazycích čtyři hodiny denně. Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava však začala 

krušná doba i pro rozhlasové vysílání. Československý rozhlas byl sloučen s německým 

protektorátním vysíláním a podléhal německému ministerstvu propagandy, které v otěžích 

pevně svíral ten, co ze stokrát opakované lži dokázal vytvořit pravdu – Joseph Goebbeles. 

Zaměstnanci židovského původu tak museli odejít. Ti ostatní se museli podřídit Říši. Nebo 

zaplatit daň nejvyšší. Jako například František Kocourek. Reportér, který si nesouhlas 

s německou okupací dovolil vyjádřit v živém vysílání. A když ve svých protinacistických 

jinotajích pokračoval i nadále ve veřejných přednáškách, byl zatčen a deportován do 

Osvětimi, kde také zahynul (Hraše, 2003).  

Poslední slovo měl ale nakonec přece jen rozhlas. Právě jeho prostřednictvím bylo 

5. května 1945 zahájeno Pražské povstání. „Voláme českou policii, české četnictvo 

a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!“ (cit. dle Hrdlička, 2003) znělo tehdy 

z éteru. O čtyři dny později už nový ředitel rozhlasu zdravil prezidenta Beneše. Jenže „(…) 

při léčbě nemocného organismu, napadeného německým fašismem, jsme se infikovali 

dalším totalitním režimem, trvajícím dlouhých čtyřicet let.“ (Pacovský, 1993: 92) Média 

v Československu totiž začala sloužit lidu a komunistické straně.  

Především na konci 40. let komunisté zúročili důsledné obsazení vedoucích funkcí 

v rozhlase, díky kterým mohli manipulovat posluchače prokomunistickou propagandou a 

odstavit nekomunistickou opozici (Končelík, Večeřa, Orság 2010). Padesátá léta tak byla 

ve znamení komunistických frází a budovatelské tematiky. Změna měla přijít až 

v šedesátých letech, kdy postupné politické liberalizace využíval i rozhlas. Radostnější 

období, ale nemělo mít dlouhého trvání a takzvané Pražské jaro rychle přešlo do šedivého 

sovětského podzimu, který započala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. 

U rozhlasu se tedy bojovalo znovu. Tentokrát se ale překvapení Pražané a pracovníci 
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rozhlasu dlouho neudrželi. V následném období normalizace pak musely pro své politické 

názory z rozhlasu odejít stovky redaktorů (Krupička, Křížová 2015).  

1.1.2 Rozhlas	po	sametové	revoluci	

„Kdo, když ne my, kdy, když ne teď,“ znělo revoluční heslo, které v sametových 

rukavičkách definitivně svrhlo komunistický režim. A spolu s ním se z rozhlasu odplavil 

také ideologický balast, kterým bylo tehdejší vysílání zákonitě pokryto. Rozhlas už mohl 

znovu nezaujatě informovat, vzdělávat a bavit. Po zániku Československa pak vznikl 

v roce 1993 Český rozhlas, jehož součástí byly tři celoplošné stanice a síť regionálních 

studií.  

V roce 1995 se navíc přidala také nová stanice, která se zaměřovala především na 

politickou publicistiku.  Český rozhlas 6 nejprve fungoval společně s rádiem Svobodná 

Evropa, ale později od spolupráce s ním odstoupil a od roku 2002 vyráběl veškerý svůj 

obsah v Českém rozhlase. V novém tisíciletí se toho ale změnilo více. Především díky 

digitalizaci a poslechu přes internet a mobilní telefony. Vznikly nové, čistě digitální 

stanice. Vlny začalo dělat Rádio Wave, vědu popularizoval Český rozhlas Leonardo, 

klasické hudbě se věnoval Český rozhlas D-dur a Rádio Česko dodávalo český obsah pro 

vysílání BBC (Krupička, Křížová, 2015).  

Na jaře roku 2013 vznikly další dvě nové stanice. Pro nejmenší posluchače Rádio Junior 

a pro milovníky jazzové muziky Český rozhlas Jazz. Zároveň ale ukončil vysílání Český 

rozhlas 6, Český rozhlas Leonardo a také Rádio Česko, na kterém se do té doby vysílal 

cyklus Příběhy 20. století, kterým se v této práci budeme zabývat detailně. Ve stejné době 

se ale zrodil Český rozhlas Plus, jediná stanice mluveného slova. A právě sem se Příběhy 

20. století přesunuly. 2 

1.2 Specifika	rozhlasového	vysílání		

„Zprvu fantazie, pak hříčka pro pár vyvolených a nakonec všední, samozřejmá součást 

života.“ (Pacovský, 1993: 5) Možná tak samozřejmá, že si mnohdy ani neuvědomujeme, 

čím zvláštní a specifický rozhlas je a jak se liší od ostatních masových médií. Tohle „horké 

médium“, jak o něm mluví McLuhan (1991), je specifické především tím, že své sdělení 

šíří k posluchači výhradně zvukovou cestou a jediný nástroj, kterým jej může posluchač 
                                                
2 O tom, na jakých stanicích se Příběhy 20. století vysílaly a vysílají, budeme mluvit později.  
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vnímat je vlastní sluch. Zdánlivá samozřejmost, která je však v praxi ne vždy 

respektována. Takzvaný akusticko-auditivní princip, který připomíná například Maršík 

(2011), se značně liší od četby nebo sledování televize. Pokud se budeme bavit o vnímání 

složitějších rozhlasových obsahů (nikoliv tedy hudby), ať už zpravodajských nebo 

publicistických, ke kterým dokument bezesporu patří, jsou při poslechu rozhlasu na 

posluchače kladeny daleko vyšší nároky na pozornost a myšlenkové procesy obecně, než 

by tomu bylo u stejného obsahu v tisku nebo televizi.  

Této specifičnosti se tak musí přizpůsobit nejenom jazyk, tedy jazykové a stylistické 

vyjadřovací prostředky, ale také skladba jednotlivých programů i celého vysílání (Maršík, 

1995). Tyto pravidla samozřejmě platí i při tvorbě rozhlasového dokumentu – ke které se 

ještě dostaneme -, stejně tak jako princip jednostranného spojení redaktora a posluchače, 

kdy redaktor nezná aktuální reakce posluchače a nemůže mu tak přizpůsobit sdělovaný 

obsah. Posluchač naopak nemá možnost reagovat na podněty autora pořadu a na případné 

nejasnosti se nemůže zeptat a ani se k nim nemůže vrátit (Maršík, 1995).3 To je 

samozřejmě určitá nevýhoda rozhlasu a tvůrci pořadů, dokumentaristy nevyjímaje, jí musí 

mít na paměti. Naopak výhodou na rozdíl od tisku je mluvené slovo a jeho vlastnost lepší 

interpretace samotného autora, který pomocí rytmu, intonace a celkového mluvního 

projevu může lépe vyjádřit svůj záměr a posluchače tak jistým způsobem vést po smyslu 

sdělení.   

Velký zřetel pak musíme brát na další rys současného rozhlasu, kterým je takzvaný 

nesoustředěný, kulisový poslech. Zejména po vynálezu a rozšíření televize se rozhlas stal 

médiem, který své publikum doprovází na místech, kam se jiná média nemohou dostat 

(Hankusová, 2006). Kulisový poslech rádia je tak typický pro doprovod jiné činnosti, 

například domácích prací a podobně, poslech v automobilu nebo prosté vnímání rozhlasu 

v obchodech a veřejných prostranstvích. Poslech rozhlasu se také velmi často kombinuje se 

synchronním užíváním jiného média. Často například čtením novin, prohlížením internetu 

a podobně. V takovém případě rozhlas plní opravdu funkci spíše kulisovou, která nemá se 

soustředěným vnímáním mnoho společného. 

Pokud jde ale o rozhlasový dokument, je tento způsob poslechu rozhlasu prakticky 

vyloučen. Právě rozhlasový dokument totiž patří k pořadům, které na kolísavou pozornost 
                                                
3 Ačkoliv pořád platí, že při živém poslechu se posluchač nemůže v pořadu vracet (jako tomu je například u 
tisku, kdy čtenář může číst danou větu bezprostředně několikrát), moderní technologie a především nástup 
internetu umožňuje zpětný poslech drtivé většiny rozhlasových obsahů.  
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posluchače nejsou připraveny. Jak totiž později při charakterizaci rozhlasového dokumentu 

uvidíme, potřebuje tento formát plné soustředění posluchače a klade vyšší nároky na výše 

zmíněné myšlenkové procesy, které například Maršík (1995: 41) pojmenovává jako 

„procesy analýzy, syntézy, srovnávání, zobecňování a abstrakce.“  

Kdybychom tedy měli charakterizovat publikum rozhlasových dokumentů, bezesporu 

by to byli posluchači, kteří vyznávají soustředěný poslech a rozhlas nevnímají jen jako 

kulisu nebo zábavotvornou složku, ale také jako prostředek k sebevzdělávání, rozšiřování 

znalostí, okruhu empatie, o kterém mluví například Pinker (2012), ale také určitou kulturní 

složku a podobně. 

Hendy (2000: 120-130) se domnívá, že rozhlasové publikum je značně roztříštěné. 

Rozhlas podle něj poslouchá většina lidí raději o samotě než se skupinou přátel nebo 

příbuzných, ale přesto si každý posluchač uvědomuje vzdálenou přítomnost ostatních 

posluchačů, díky které si vytváří pomyslné komunity. Zaměření posluchačů nicméně 

rozděluje do několika kategorií. 

Tou první je podle něj kategorie informační, při které se posluchač orientuje především 

na získávání informací, ať už zpravodajských nebo publicistických, a všímá si především 

faktů, jmen a dat obecně, takže jeho představivost nemusí být zcela zapojena. Druhou 

kategorii pojmenovává jako dimenzionální (cit. dle Hankusová, 2006: 14). Ta zaručuje 

mnohem více soustředěný poslech, při kterém se může projevit i vlastní invence 

a myšlenkové i emocionální procesy. Naproti tomu již zmiňovaný kulisový poslech, který 

Hendy (2000) zmiňuje jako další z kategorií, je protipólem soustředěného poslechu, avšak 

aktuálně je, možná bohužel, převažujícím trendem v poslechu rozhlasu. Tomu se 

přizpůsobují i rozhlasové stanice, které vytvářejí specifické programy, které s takzvaným 

„příslechem“ už počítají (Maršík, 1995).  

Rozhlasový dokument jde však proti tomuto trendu a jak už jsem naznačil, jeho poslech 

rozhodně nemůže být kulisový. Když tedy využijeme výše zmíněné rozlišení dle Hendyho 

(2000), zařadíme poslech rozhlasových dokumentů jednoznačně do kategorie 

dimenzionálního poslechu, která je příznačná svým soustředěním. Zároveň je ale také na 

pomezí kategorie informačního poslechu, protože u rozhlasových dokumentů může 

posluchač také často získávat nejrůznější informace a poslouchat jej právě kvůli tomu. 

Příběhy 20. století, o kterých budeme mluvit, tím mohou být bezesporu příkladem, protože 
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výpovědi pamětníků, na kterých tento pořad staví, mají mnohdy velmi edukativní 

a informačně prosycený obsah.  

Při poslechu a především pak při tvorbě rozhlasových obsahů je tedy nezbytné mít na 

paměti specifika tohoto média, která jsme si ve stručnosti představili. Ačkoliv se většina 

z nich může na první pohled zdát jako omezující a svazující a jejich existence může 

například oproti televizi nebo tisku působit jako handicap, opak je někdy pravdou. 

Zdánlivá nevýhoda se tak velmi snadno může změnit v přednost. A právě to je například 

velmi hezky vidět při tvorbě rozhlasových dokumentů. Právě cyklus Příběhy 20. století 

totiž kromě své tradiční rozhlasové podoby dostane velmi pravděpodobně i tu televizní. 

Jejich tvůrce Mikuláš Kroupa totiž v rozhovoru se mnou (OH Kroupa, 2016) přiznal, že 

v České televizi právě začali pracovat na jejich přípravě. Objevit by se na obrazovkách 

měly zhruba za rok. A právě při této příležitosti Mikuláš Kroupa zdůraznil, jak moc odlišná 

je příprava rozhlasového a televizního dokumentu, a že právě ten rozhlasový má celou řadu 

výhod, které vychází právě ze specifik rozhlasového vysílání. K tomu se ovšem detailněji 

vrátíme až v poslední kapitole. 

Teoretické ukotvení rozhlasové tvorby, ve kterém jsme si stručně představili historii 

a specifika rozhlasu, se teď ještě pokusím doplnit o letmou charakteristiku jednotlivých 

rozhlasových žánrů. V ní se ale budu už více soustředit na publicistické a umělecké žánry, 

ke kterým se rozhlasový dokument řadí. Dokument samotný, a s ním související žánry, 

následně detailněji probereme v další kapitole.  

1.3 Rozhlasové	žánry	

Abychom se mohli začít bavit o samotném dokumentu, musíme jej nejprve zařadit 

žánrově, třebaže později uvidíme, že právě žánrové zařazení a teoretické definice sami 

dokumentaristé příliš nepoužívají a při své tvorbě se jimi nijak neřídí. Než ale přejdeme 

k samotné definici rozhlasového dokumentu, respektive pásma a featuru, alespoň stručně 

představím také další rozhlasové žánry, se kterými se posluchači setkávají, a jejichž 

postupy a specifika se mohou vzájemně překrývat a často také pronikat například i do 

dokumentů. 

Josef Maršík (1999: 32) ve svém Slovníčku termínů rozhlasové tvorby definuje pojem 

žánr jako „označení pro typy rozhlasových žurnalistických, uměleckých, vzdělávacích nebo 
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zábavných projevů, pro které jsou charakteristické určité shodné tematické, kompoziční 

nebo formové znaky, resp. Soubory těchto znaků, pomocí nichž lze tyto projevy vzájemně 

odlišit a klasifikovat.“ Zároveň ale upozorňuje, že jednotlivé žánry nemůžeme brát jako 

absolutně platné vzory nebo šablony, ale spíše jako abstraktní modely, „které pomáhají 

ztvárnit určité téma způsobem, jenž je nejvhodnější k dosažení stanoveného záměru.“ 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, a já s tím ve své práci budu pracovat, že jednotlivé 

žánrové charakteristiky nejsou jednotné a v rozhlasové praxi se vzájemně prolínají, 

proměňují, vyvíjejí a mnohdy i spojují do nových mezižánrových útvarů, jak o nich mluví 

Maršík (1999). To má za následek, že se v české rozhlasové teorii neustálila jednotná 

typologie rozhlasových žánrů, která by měla pevný systém a řád, podle kterých by se jejich 

kritéria dala klasifikovat.  

Základní rozdělení, ze kterého rozhlasová tvorba vychází, nicméně můžeme zúžit na 

žánry zpravodajské a publicistické, které se samozřejmě dál člení na další podskupiny. 

Zpravodajským žánrům se ve své práci věnovat nebudu, protože s rozhlasovým 

dokumentem přímo nesouvisí. Pro úplnost však zmíním, že do zpravodajských žánrů se 

řadí například zvuková zpráva, reportážní zpráva, zpravodajský rozhovor, zpravodajský 

přenos, zpravodajské vystoupení, referát, flešová zpráva a nebo tečka za zprávami. Další 

charakteristika ale pro potřeby mé práce není nezbytná. Obecně má zpravodajství za úkol 

vyhledávat, shromažďovat, třídit a vybírat informace a fakta, která následně předává svým 

příjemcům, v našem případě posluchačům, a ti si na samotnou věc následně vytvoří vlastní 

názor. Zpravodajství tak musí být z principu zproštěno všech subjektivních stanovisek, 

postojů nebo názorů autora.  

Oproti tomu publicistika je na subjektivním hodnocení, posuzování a interpretování 

svým způsobem postavena. Publicistické rozhlasové žánry můžeme například podle 

Maršíka (1999) rozdělit na: 

1)  Analytické (či rozborové nebo racionální) 

a)  monologické – komentář, poznámka, glosa, recenze, úvaha, esej, rozbor 

nebo přednáška  

b) dialogické – publicistický rozhovor, beseda, anketa, dispečink 

2) Dokumentárně zobrazovací – fejeton, črta, rozhlasové vyprávění  
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Samotný dokument, který nás v této práci zajímá nejvíc se v tomto rozdělení 

neobjevuje. Je to proto, že jej tak jako Josef Maršík (1999) řadíme společně s reportáží, 

publicistickým pásmem a featurem na pomezí těchto skupin. Stejně tak jako literární 

umělecké žánry, které nezařazujeme ani do zpravodajství, ani do publicistiky. Zároveň 

platí, že mezi publicistikou a uměním není jednoznačně vymezená hranice a některé žánry, 

zejména pak dokument, pásmo a feature, kterými se budeme zabývat, můžeme označit za 

hraniční, tedy publicisticko-umělecké. Detailnější charakteristiku těchto žánrů však popíšu 

v následující kapitole.  



 
19 

2 ROZHLASOVÝ	DOKUMENT	JAKO	ŽÁNR	ROZHLASOVÉ	
PUBLICISTICKÉ	A	UMĚLECKÉ	TVORBY	

„Co po jméně? Vždyť to, co růží zvou, i zváno jinak vonělo by stejně,“ napsal již před více 

než čtyřmi sty lety jeden z největších světových spisovatelů a dramatiků William 

Shakespeare. A po čtyřech stoletích jeho slova potvrzují také rozhlasoví dokumentaristé. 

A nejen ti. Teoretické ukotvení rozhlasových žánrů jakoby nebylo důležité. „Bylo by 

naivní domnívat se, že po utřídění a klasifikaci odborných pojmů se autoři začnou 

intenzivně zabývat otázkou, co vlastně natáčejí. Ke své práci to nepotřebují,“ píše 

Hanáčková (2010: 10). A možná právě proto v posledních desetiletích nestála problematika 

žánrové skladby rozhlasové žurnalistiky v centru pozornosti odborné rozhlasové veřejnosti. 

Ta se spíše zabývala samotnými rozhlasový obsahy než tím, jakými formami se 

k posluchači dostanou (Maršík, 2004). 

Poměrně reálně tak vyvstala otázka, zda tyto pojmy neztratily v rozhlasové teorii a praxi 

praktický smysl. „,Obsah je vším‘ a důležité pak už jen je, jakou interpretační technikou 

ho dostaneme do povědomí posluchačů a ještě jedna důležitá věc – abychom tak učinili 

v co nejkratší stopáži a s co nejmenšími finančními náklady,“ píše s jistou ironií Josef 

Maršík (2004: 57). Dnešní rozhlasová teorie tedy za rozhlasovou praxí poměrně výrazně 

pokulhává a společně s Josefem Maršíkem (2004) tak můžeme trochu nostalgicky 

vzpomínat na časy, kdy tomu tak docela nebylo.  

Rozvoj rozhlasové teoretické reflexe byl nejvýraznější asi v 60. letech minulého století. 

Především jejich druhá polovina je často označována jako renesance rozhlasové tvorby, 

s níž se pojí i následná teoretická reflexe, která vycházela především od samotných 

rozhlasových pracovníků, kteří považovali za důležité vystihnout charakteristické rysy 

rozhlasové tvorby také teoreticky. První souhrnná učebnice rozhlasové žurnalistiky 

s názvem „Základy rozhlasové žurnalistiky“ vyšla pod taktovkou Rostislava Běhala v roce 

1966. V následujících letech, sedmdesátých i osmdesátých, pak přispěli svými pracemi 

zejména Stanislav Perkner, Leopold Slovák nebo Josef Maršík. Po roce 1989 ovšem 

ucelenější publikace, která by se rozhlasovou tvorbou zabývala po teoretické stránce 

obšírněji, doposud nevyšla. 

Nejen rozhlasoví tvůrci však jistě ocení například alespoň Výběrový slovníček termínů 

slovesné rozhlasové tvorby Josefa Maršíka, knihu Čtrnáct kapitol o rozhlase od Literární 
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akademie nebo Praktickou encyklopedii žurnalistiky, která některé klíčové pojmy alespoň 

stručně osvětluje. Velmi užitečný je také samozřejmě časopis Svět rozhlasu. Tam mimo 

jiné například v několika posledních číslech připravil Josef Maršík rubriku „Okénko 

rozhlasových pojmů“, ve které některé teoretické rozhlasové pojmy osvětluje. Je nicméně 

zřejmé, že literatura s terminologickým aparátem pro popis a analýzu rozhlasových žánrů 

není dostatečná. Přesto některé rozhlasové žánry jako například rozhlasové hry, reportáže 

nebo rozhlasová pásma mají v odborné literatuře svou monografii, která mapuje jejich 

vývoj a základní teorii, pro rozhlasový dokument však podobná práce chybí. Respektive až 

do nedávna chyběla. Tuto mezeru totiž poměrně zdařile zaplnila svou disertační prací 

Andrea Hanáčková. Její práce Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990–2005: 

Poetika žánrů byla totiž také v roce 2010 publikována knižně a je značným přínosem ke 

studiu rozhlasových dokumentů.  

Z výše uvedených důvodů tak není divu, že jsou jednotlivé termíny v praxi 

zaměňovány, jejich význam se do značné míry proměňuje a samotní tvůrci s teoretickými 

pojmy nakládají poměrně libovolně, pokud vůbec. Hanáčková například konstatuje, že 

„žánrové označení jednotlivých publicistických pořadů je nespolehlivé a vypovídá jen 

o tom, co si o pořadu myslí autor.“ (Hanáčková, 2010: 26) S tím do jisté míry souhlasí 

také Maršík (2004: 57), který ale tento stav nepovažuje za příliš šťastný, když říká, že 

„výsledkem malého zájmu o studium rozhlasového zpravodajského a publicistického 

programu z hlediska jeho žánrové skladby je pak praxe, která dostatečně nevyužívá všech 

možností, jež má dnešní rozhlas pro šíření žurnalistických obsahů k dispozici.“  

Přes všechna uvedená úskalí se tedy ve své práci pokusím vymezit a terminologicky 

zasadit základní dokumentární žánry. Kromě samotného dokumentu se tedy budu věnovat 

dvěma dalším žánrům, které s ním velmi úzce souvisí, společně se prolínají, překrývají 

a mnohdy vzájemně inspirují. V následujících podkapitolách se tak pokusím vymezit 

chápání pojmů pásmo, feature a dokument. Nejprve se však podíváme na to, na jaké straně 

hranice mezi publicistikou a uměním tyto pojmy stojí. 
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2.1 Pojmy	na	hranici	mezi	publicistikou	a	uměním	

Jak už jsme si ukázali v předchozích odstavcích, česká terminologie je v žánrech 

publicistických a především publicisticko-uměleckých značně nedokonalá a prakticky 

postrádá pevné pravidla. Andrea Hanáčková (2010) například prozkoumala tvorbu pražské 

redakce rozhlasových her a dokumentů a zjistila, že se v nich objevovalo velmi rozdílné 

pojmenování žánrů: dokument, dokumentární pásmo, dokumentární črta, rozhlasový esej, 

umělecko-publicistické pásmo, dokumentární svědectví zvukové svědectví, dokumentární 

koláž, reportážní pásmo, dokumentární kompozice, dokumentární zvuková koláž, 

dokumentární mozaika, reportážní dokument, dokumentární pořad, rozhlasové pásmo 

(Hanáčková, 2010: 26).  

Tím se potvrdilo, že autoři zacházejí s danými pojmy dosti libovolně a tvůrce pořadu 

nám tak dává najevo „jak ho on sám chápe, jaký nám dává klíč k jeho poslechu, jak by si 

přál, abychom ho vnímali.“ (Hanáčková, 2010: 27) Všechny tyto žánry se tedy navzájem 

dosti ovlivňují. Na pásmo mohou působit typické prvky z rozhlasové hry, rozhlasová 

dramatika si naopak přivlastňuje typické postupy pásma a podobně. Stávají se tak z nich 

hraniční tvary, které si berou prvky z publicistiky i umělecké tvorby, což není vůbec na 

škodu. Naopak jejich výsledná podoba je pak touto kombinací velmi pozitivně ovlivněna. 

Názory na to, zda rozhlasový dokument, feature a pásmo tíhnou spíše k publicistice nebo 

umělecké tvorbě se také poměrně liší. Někteří se přiklánějí k tomu, druzí k onomu. Zdá se 

však, a Hanáčková (2010) to potvrzuje, že publicistických rysů mají přece jen o něco více. 

Není tedy, myslím, chybou, když o nich budeme mluvit jako o publicistických žánrech. 

Když se tedy vrátíme ke třem pojmům, které nás momentálně zajímají – a které právě 

na tomto pomezí uměleckosti a publicistiky stojí –, tedy, pásmo, dokument a feature, 

musím hned z kraje znovu důrazně upozornit na to, že ačkoliv se ve své práci tyto pojmy 

pokusím alespoň trochu definovat, rozhlasový tvůrci si s nimi hlavu příliš nelámou, což 

dokládá i Andrea Hanáčková (2010: 28), která tvrdí, že „z rozhovorů s mnoha českými 

rozhlasovými tvůrci vyplynulo, že řada z nich respektuje všechny tři pojmy – pásmo, 

dokument i feature, ale používají ten, který mají lépe zažitý.“ Starší a střední generace 

tvůrců podle ní užívá spíš pojem pásmo, zatímco ti mladší se přiklání k anglickému 

featuru. To ale rozhodně není směrodatné. Například dokumentarista Marek Janáč sice 

určité povědomí o malých rozdílech mezi dokumentem a featurem má, ale jak sám říká, 
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pro svá díla používá jednotný termín dokument. „Používat slovo feature se podvědomě 

ostýchám,“ dodává (cit. dle Hanáčková, 2010: 29). 

I přes tyto značné potíže, a fakt, že sami dokumentaristé na terminologii příliš nehledí, 

se nyní pokusím výše zmíněné žánry alespoň stručně charakterizovat a také poukázat na 

jejich historický vývoj. Už teď je ale jisté, že popisy jednotlivých žánrů se nám budou 

velmi často prolínat.  

2.2 Pásmo	

„Přestože má více než osmdesátiletou tradici, není jeho charakteristika v dosavadním 

teoretickém odkazu jednoznačná a nelze uvést přesnou definici, která by jej zcela jasně 

a nezpochybnitelně vymezila,“ píše ve svém pravidelném Okénku rozhlasových pojmů 

Josef Maršík (2015: 29) a opět naráží na to, co už jsme v předchozích kapitolách zmínili 

několikrát. Tedy na nejasné zařazení tohoto pojmu, které vyplývá z několika roviny. Už jen 

z toho, že lze podle Maršíka (1999) v charakteristice pásma rozlišit čtyři výklady tohoto 

pojmu.  

Za prvé je to metoda rozhlasové tvorby, která se užívá jako postup v pořadech 

magazínového typu, kde montáží různých relativně samostatných slovesných a hudebních 

příspěvků vznikne jeden svébytný celek. Za druhé pak svébytný rozhlasový žánr, k jehož 

charakteristice se ještě dostaneme, za třetí označení pro druh literárních pořadu a za čtvrté 

žánr moderní poezie (Maršík, 1999: 19). 

V té nejobecnější rovině, kterou uvádí například i Praktická encyklopedie žurnalistiky 

(Osvaldová, Halada, 2002: 126) můžeme pásmo charakterizovat jako „montáž 

různorodých, relativně samostatných slovesných a hudebních částí do stylově jednotného, 

kompozičně uzavřeného, syntetického, dramaticky stavěného celku, který představuje 

novou kvalitu.“ Každá z těchto částí ale souvisí i s ostatními a nemůžeme tedy 

z výsledného materiálu vynechat ani jedinou, protože bychom tak porušili srozumitelnost, 

jasnost a celkovou logickou výstavbu pásma. Maršík (2015: 29) například připodobňuje 

pásmo k větě, „ve které má každé slovo své postavení a teprve celá věta dává výsledný 

smysl.“ Zároveň pak pásmo umisťuje na rozhraní mezi rozhlasovou publicistiku 

a uměleckou tvorbu. Umělecké prvky však podle něj musí být podřízeny hlavnímu 
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publicistickému cíli pásma. Tématem pak jsou pak zpravidla aktuální společenské jevy, 

které se dají vyjádřit spojením všech rozhlasových výrazových a vyjadřovacích prostředků. 

Pásmo má poměrně bohatou historii, vyvinulo se totiž už koncem 20. let z rozhlasové 

přednášky a za jeho zakladatele je považován Dalibor Chalupa. Vytvářeli jej ale například 

takové osobnosti jako František Gel (vlastním jménem Feigel), Ludvík Vaculík nebo 

Jaroslav Pacovský. Pásmo samozřejmě prošlo určitým vývojem. Objevovalo se před 

druhou světovou válkou i po ní, ale v padesátých letech společně s ústupem od autentické 

reportáže ustoupilo také pásmo. Vrátilo se ale v šedesátých letech, kdy určité uvolnění 

režimu už nepožadovalo pouze zobrazování budovatelů, ale také obyčejných lidí a přišla 

na řadu také témata, která byla v předchozích letech tabuizována (Maršík, 2015). 

Normalizace však toto snažení opět rázně utnula a malé oživení přišlo až v druhé polovině 

osmdesátých let. V letech devadesátých pak už ale na pásmo navázaly další žánry 

a samotné pásmo se tak postupně vytrácelo.   

„V oblasti dokumentaristiky opouštějí autoři pásmové formy již v první polovině 

devadesátých let a pokud je užívají, tak spíše jako způsob montáže, skládání, nikoli jako 

žánr,“ domnívá se Hanáčková (2010: 37) V posledních letech tak bylo pásmo téměř 

nahrazeno rozhlasovým dokumentem a featurem, které podle Maršíka (2015: 29) lépe 

vycházejí vstříc současným potřebám posluchačů i možnostem rozhlasové tvůrčí práce. 

Proto se teď na oba žánry podíváme.  

2.3 Feature	

Jestliže si při pokusu o definici featuru opět vypomůžeme Výběrovým slovníčkem termínů 

slovesné rozhlasové tvorby Josefa Maršíka (1999), můžeme feature popsat jako žánr na 

pomezí publicistiky pásmového typu a rozhlasové umělecké tvorby. Hanáčková (2010: 50) 

dokonce tvrdí, že pokud budeme zkoumat jednotlivé složky featuru, přijdeme na to, že 

může zahrnovat reportáž, poezii, esej, cestopis, vědecké pojednání, písničku, anekdotu, 

ruchy, autentické zvuky a hudbu. „Kvalitní featury se vyznačují novinářskou pečlivostí, 

důkladnou rešerší, akustickou fantazií, dobrým technickým zpracováním a jazykovou 

rozmanitostí – tedy charakteristikou, kterou by řada rozhlasových tvůrců bez váhání 

přiřadila k pojmu pásmo,“ domnívá se Hanáčková (2010: 50) a kloní se k názoru, že 

feature opravdu rozvíjí tradice rozhlasového pásma a potvrzuje, že se tyto dva žánry patrně 

vyvíjely společně a liší se pouze jejich rozdílné pojmenování. 
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Například John Theocharis, který zastával vedoucí pozice v dramatickém oddělení 

redakce featuru britské BBC jej charakterizoval jako „akustické dílo, které využívá různých 

možností rozhlasu ke zprostředkování informace a přitom probouzí posluchačovu fantazii, 

usiluje ho pobavit a posílit jeho vnímání světa a lidské existence.“ (cit dle Hanáčková, 

2010: 51). Maršík (1999) také vysvětluje, že k takovému cíli využívá autor různorodých 

prostředků a publicistických tvůrčích postupů. Z nich jmenuje například dokumentárnost, 

zmiňuje však také literárních postupy jako například stylizaci, fabulaci, dramatickou 

kompoziční stavbu a někdy také fikci. K nejčastějším prostředkům, které autoři využívají, 

patří montáže různých rozhlasových vyjadřovacích a technických prostředků, a také různé 

kompoziční metody. Mluvíme tedy o takových prostředcích jakými jsou monolog, dialog, 

próza, poezie, reportážní záběry a vypravování, citace dokumentů, hudba, zvuky a tak dále. 

Základním smyslem featuru tak zůstává pomocí těchto způsobů zpracovávat aktuální 

témata v různých rovinách, souvislostech a především, jak píše Maršík (1999: 12) 

v kombinaci racionálních postupů a emocionální působivostí na posluchače.  

Svým způsobem zpracování se feature rovněž vyznačuje vyšší angažovaností autora a 

jeho emoční působivost bývá srovnatelná s poslechem rozhlasové hry. „Právě výrazná role 

autora (nebo autorů) je často jediným ukazatelem, který odlišuje feature od ostatních 

žánrů, jinak řečeno, že feature je většinou spojen s výrazným autorským postojem 

a individualitou.“ (Hanáčková, 2010: 51)  

2.4 Dokument	

Pokud bychom se chtěli opět obrátit ke klasickému třídění rozhlasových žánrů na 

zpravodajství, publicistku a literárně-umělecké žánry, pojem dokument v žádné z těchto 

kategorií nenajdeme. Andrea Hanáčková (2010) prozkoumala historické prameny a zjistila, 

že nejrůznější definice dokumentu jako rozhlasového žánru byly k dispozici v teoretických 

reflexích přibližně od šedesátých let minulého století. „Nutno předeslat, že do této skupiny 

bývá zahrnováno vše, co nelze vtěstnat do literárních nebo dramatických žánrů a co 

zároveň není čistou reportáží nebo zprávou,“ upozorňuje však Hanáčková (2010: 37) na 

jejich značnou vágnost.  

Josef Maršík (1999: 9) vidí dokument jako obecné označení pro skupinu žánrů, pro 

které je typické, že uplatňují jako svůj základní tvůrčí princip zaznamenání autentického 

zvukového svědectví o osobách a událostech. Kdybychom pak chtěli dokument 
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konfrontovat s již zmiňovaným featurem, velmi dobře nám poslouží definice Roberta 

McLeishe, který říká, že „dokument, dokumentární pořad jsou prostá fakta, založená na 

svědectví, číslech a důkazech – načtená nahrávka, odpovídající zdroj, rozhovory 

s pamětníky a podobně. Jeho úkolem je prostě informovat, prezentovat příběh nebo situaci 

s maximálním ohledem na pravdivé, vyvážené reportování, předání zprávy. Feature 

naopak nemusí být prostým sdělením pravdy ve smyslu faktů, může obsahovat písně, poezii 

nebo fiktivní drama, které pomáhají ilustrovat dané téma. Feature je velmi svobodný žánr, 

v němž bývá položen důraz častěji na vykreslení portrétu pomocí hůře definovatelných 

lidských kvalit, atmosféry, nebo nálady. (…) Pokud producent hodlá poskytnou vyváženou, 

pravdivou zprávu o něčem nebo o někom, je to dokument. Pokud se necítí tak svázán 

nutností poskytnou holou pravdu a jeho původním záměrem je poskytnou větší prostor pro 

fantazii, třebaže původní materiál je reálný – pak jde o feature.“ (McLeish, 1994, cit. dle 

Hanáčková, 2010: 50–51)  

Velmi podobně, co se potlačení autorského subjektu týče, vidí dokument také Andrea 

Hanáčková (2010: 40) , když píše, že „základním kritériem dokumentu je tedy striktní 

práce s dokumentárními autentickými záběry, které jsou uspořádané tak, aby sama jejich 

kompozice vytvářela narativní rámec. Úloha komentátora je potlačena na minimum, nebo 

je průvodce zcela eliminová. Je zřejmé, že dokument v tomto smyslu usiluje o maximální 

objektivitu a autorský subjekt v něm ustupuje do pozadí.“  

Josef Maršík (1999: 9) se naopak domnívá, že postava autora je v dokumentu 

zastoupena daleko více a že „rozhlasový dokument není jen pasivní zvukovou fotografií 

reality, ale obsahuje také subjektivní prvky.“ Tyto prvky podle něj vycházejí především 

z toho, jak autor k tématu přistupuje, tedy jaký zvolí tvůrčí postup. Už jen to, jak přistoupí 

k výběru faktů – archivních záznamů, citátů z písemných materiálů, svědeckých výpovědí 

a tak dále – a také to, jak je následně uspořádá, interpretuje, nebo případně pokládá do 

nových vztahů a souvislostí, může výrazným způsobem tlačit autorovu osobu do popředí a 

zvýrazňovat tak subjektivní prvky dokumentu. Které stejně tak obsahují materiály, ze 

kterých se dokument samotný skládá – například archivní záznamy výpovědí osob. 

Jednoznačné tedy je, a tady budu souhlasit s Josefem Maršíkem a také základní 

poučkou, že „objektivita neexistuje“, že subjektivní postava autora do rozhlasového 

dokumentu v menší či větší míře rozhodně vstupuje. O tom, do jaké míry vstupuje také do 

Příběhů 20. století, která nás nyní zajímají nejvíce, promluvíme později v kapitole, která se 
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bude věnovat právě jim. Abychom však vymezili rozhlasový dokument vzhledem ke 

zbylým dvěma žánrům, které jsme si představovali, domnívám se, že můžeme konstatovat 

fakt, že postava autora je v dokumentu zastoupena v daleko menší míře než například ve 

featuru nebo pásmu, a že dokument se opravdu snaží o větší objektivitu a potlačení 

autorského subjektu. Alespoň ve větší míře než je tomu u pásma nebo featuru. 

Příběhy 20. století tedy můžeme jednoznačně zařadit právě pod žánr rozhlasového 

dokumentu. Specifika tohoto cyklu si však rozebereme později. V následující kapitole se 

nejprve stručně podíváme na vybranou dokumentární tvorbu Českého rozhlasu. 
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3 SOUČASNÁ	DOKUMENTÁRNÍ	TVORBA	ČESKÉHO	ROZHLASU	

„Dokumentarista se vždy obává poměrně oprávněné otázky, zda jeho téma je 

z celospolečenského hlediska opravdu tak důležité, aby jím hodinu plnil éter a mořil 

posluchače,“ zamýšlí se ve Světu rozhlasu Ondřej Vaculík (2010: 14) a reaguje tak na fakt, 

že dokumentaristé musejí často bojovat o své „místo na slunci“, respektive v rozhlasovém 

vysílání, a často obhajovat důležitost a význam dokumentu. Současná rozhlasová 

zkušenost a praxe totiž říká, že náročnějšími rozhlasovými žánry se vysílání nesmí 

přetěžovat, protože je sleduje posluchačská menšina a poslech vyžaduje velké soustředění, 

o kterém jsme už mluvili v předchozích kapitolách. O tom, jaké má dokument postavení 

v současném rozhlasovém vysílání se podíváme v této kapitole.  

3.1 Postavení	dokumentu	v	české	rozhlasové	tvorbě	

Současným trendem je, jak jsme si řekli, bezesporu kulisový, nesoustředěný poslech, 

o kterém mluví například Hendy (2000), Hankusová (2006), Maršík (2011) a celá řada 

dalších autorů. To je jistě skutečnost, se kterou musejí rozhlasoví vysílatelé už dlouhou 

dobu počítat. Stejně tak jako s jistou proměnou médií, která Moravec (2016) po vzoru 

Zygmunta Baumana nazývá jako tekutá, a která čím dál více tíhnou spíše k zábavnosti. 

Také z těchto důvodů je veřejnoprávní Český rozhas jediné rádio v České republice, které 

skutečné rozhlasové dokumenty vysílá a pěstuje. Jako poskytovatel veřejné služby se totiž 

musí starat o to, aby byl jeho rozhlasový program plnohodnotný a nemusí hledět na 

poslechovost v takové míře jako komerční stanice. I když, jak připomíná Alena 

Zemančíková (2015), lhostejné mu to samozřejmě být nemůže. „Od okamžiku, kdy se ocitl 

v konkurenci množství soukromých rádií, bojuje Český rozhlas o posluchače. V oblasti 

proudu to má předem prohrané, ze zákona si nemůže dovolit to, co privát,“ píše 

Zemančíková a dodává, že věří, že by si to dovolit nechtěl, ani kdyby směl. A protože 

nesmí, a pravděpodobně ani nechce, zůstává rozhlasový dokument dál na jeho vlnách. 

Je třeba ale zdůraznit, že také ve vysílání většiny stanic Českého rozhlasu převládá 

proudové vysílání, v němž se, jak připomíná Bronislava Janečková (2013), střídají krátké 

slovesné vstupy s hudbou. Také Janečková tak připouští, že se i mezi pracovníky vedou 

spory o tom, do jaké míry je vlastně dnes rozhlas poslouchán soustředěně, či jako zdroj 

informací, anebo dokonce pouze zvuková kulisa. Sama znovu připomíná, že nyní převládá 

spíše klipovité vnímání, které dává přednost daleko kratším informacím a ve velké míře 
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také zestručněným obsahům. „Slovesné pořady, a tedy i dokumenty, jsou stále častěji 

přesouvány  do večerních hodin, protože přes den podle řady expertů na výzkum poslechu 

neodpovídají biorytmu, jaký má současný posluchač,“ upozorňuje Janečková (2013) 

a dodává, že pochybnosti o účincích slovesných pořadů jsou někdy mezi pracovníky 

rozhlasu ještě větší než mezi posluchači samotnými. Janečková jde ale ještě dál a vyslovuje 

obavu, že takovéto, ač pozvolné, ubývání slov může být dalším krokem k tomu, aby se 

v budoucnu vytratila schopnost intenzivního poslechu úplně.  

Když se ale vrátíme k charakteru dokumentárních pořadů a k trendu poslechu rozhlasu, 

jak jsme si vysvětlili výše, vyplývá nám poměrně jasně, jaké rozhlasové stanice budou 

rozhlasový dokument vysílat. Protože jde opravdu o formát, který si žádá velkou pozornost 

posluchače, musí se k tomu přizpůsobit také výběr stanice, na které se bude vysílat. 

Janečková tvrdí, že současná tematika dokumentů bývá autorsky těžší a je také obtížnější ji 

umístit do vysílání. Ačkoliv by některé aktuální dokumenty podle ní tématem patřily na 

Radiožurnál, žánrem se tam nehodí. „Je to paradox, že vyloženě aktuální témata není kam 

dát. (…) Je to i tím, že v posledních letech jde proti dokumentu i posun priorit 

rozhlasových žánrů a pojetí vysílacího schématu veřejnoprávního rozhlasu, které počítá 

spíše se střídáním hudby a krátkých příspěvků.“ (Janečková, 2013) 

Z toho poměrně jasně vyplývá, že Radiožurnál pro dokumentární tvorbu nebude 

příznivý. Sama stanice se charakterizuje jako moderní zpravodajsko-publicistická stanice, 

která nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma 

i v zahraničí. Není mým cílem tu rozebírat charakteristiku jednotlivých rozhlasových 

stanic, ale jak už jsme naznačili výše, Radiožurnál spíše odpovídá trendu zpravodajství 

a publicistiky prokládaných poměrně často hudbou a dokumentaristům tedy příliš nepřeje. 

Velmi vzácnou a o to příjemnější výjimku však tvoří právě Příběhy 20. století, o kterých 

budeme hovořit, a které si našly cestu i na vlny Radiožurnálu, kde se velmi osvědčily 

a posluchači jsou velmi žádané. O tom ale bude řeč v další kapitole. 

Dokument tedy dostává prostor na stanicích, které se více soustředí na mluvené slovo a 

tudíž na diváka, který mluvené slovo také vyhledává. Tedy takzvaně uposlouchá delší 

formát, který nemusí být každých pár minut prokládán písničkou. Takovými stanicemi jsou 

Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Vltava a Český rozhlas Plus. Právě tyto tři stanice se 

staly domovem rozhlasového dokumentu a posluchači tam v pravidelných dnech a časech 

nachází pravidelná okna pro vysílání dokumentu. K jejich stručné charakteristice se ještě 
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dostaneme v jedné z podkapitol. Nyní se krátce podíváme na to, jak se dokument vyvíjel 

v rozhlasové historii a jak vidí jeho budoucnost někteří jeho tvůrci.  

3.2 Historie	a	budoucnost	dokumentu	v	rozhlasovém	vysílání	

„Rozhlasový dokument je poměrně mladá disciplína, jejíž rozvoj u nás přetrhly totalitní 

režimy s jejich cenzurou.“ píše Alena Zemančíková (2013: 15) s tím, že pakliže je třeba 

každý materiál předkládat ke schválení, jako to za minulého režimu bylo, můžeme sotva 

mluvit o zvukové autentičnosti, pro dokument tak potřebné. Když se ale vrátíme zcela na 

začátek, musíme společně s Janečkovou a Vaculíkem (2010: 18) znovu konstatovat, že 

předchůdcem dokumentu je pásmo. Jeho nejstarší zachovaná nahrávka pochází z roku 

1938, kde v pořadu Haló, vzhůru do Prahy! reportéři simulovali přímé vstupy 

z nejrůznějších koutů Prahy. Historii pásma zde ale rozebírat nebudu, stručně jsem jí 

nastínil už v předchozích kapitolách.  

Důležité je však říci, že skutečné rozhlasové dokumenty se začínají natáčet až  po roce 

1990 a jejich tvůrci se musejí učit to, na co dlouhá léta neměli prostor. Poprvé v 90. letech 

tak vznikají v rozhlase speciální programové řady a dokument se stává pravidelnou 

součástí programových schémat (Janečková, Vaculík, 2010: 19). Například na Českém 

rozhlase Vltava vzniká nový cyklus Cesty, který nese podtitul „S mikrofonem po skrytých 

cestách osudů“ a typické jsou pro něj niternější výpovědi lidí. Rozhlasový dokument se 

tak, jak vzpomíná Janečková a Vaculík (2010: 19), „začíná zajímat vedle osobností, které 

jsou v centru pozornosti médií, také o obyčejné lidi.“ 

Po roce 2000 se český rozhlasový dokument dále rozvíjí. Přibývají autoři a také 

nejrůznější možnosti vysílání. Do rozhlasu tak přichází celá řada nových autorů, kteří 

slibují dokumentární tvorbě velký přínos. Zároveň roste také role speciální dramaturgie 

dokumentární tvorby, v rámci které vzniká na Vltavě úspěšný dokumentární cyklus ISMY 

po česku, který se snaží „pojmenovávat základní závažná témata současnosti, rozkrývat, 

mapovat a pojmenovávat vybrané jevy každodenního života, které se dají shrnout pod 

příponu –ismus,“ vysvětluje Bronislava Janečková a Ondřej Vaculík (2010: 20). 

Dokumenty se tak zabývají například terorismem, feminismem, religionismem, 

idealismem nebo třeba altruismem, ve kterém se kupříkladu Hana Soukupová zaměřila na 

rodinu, která pečuje o několik opuštěných dětí. Jednotlivé cykly ale tvoří různí autoři, kteří 

mají pochopitelně také různé metody práce.  
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Po roce 2005 je pak podle Janečkové a Vaculíka (2010) rozhlasová dokumentární 

tvorba opět poměrně na vzestupu a v Českém rozhlase se dál rozvíjí. Začíná také větší 

diferenciace cyklů podle jednotlivých stanic. V roce 2005 tak na, dnes již neexistujícím, 

Rádiu Česku vzniká velmi ambiciózní projekt Příběhy 20. století, který má nejen 

rozhlasový, ale také historický a společenský význam a potenciál, který jeho tvůrci 

Mikuláš Kroupa a Adam Drda dokázali naplnit a naplňují dodnes. O tom ale až v další 

kapitole. Mezitím už ale na Českém rozhlase Vltava funguje poměrně zavedený cyklus 

Radiodokument, o kterém se také budeme bavit později, stejně tak jako o cyklu na pomezí 

publicistiky a dokumentu Dobrá vůle. Na tyto současné dokumenty se však ještě 

podíváme.  

Rozhlasová dokumentární tvorba se tedy v 90. letech začala slibně vyvíjet a vyvíjí se 

dodnes. Jak připomíná Ondřej Vaculík (2010: 15) „možnosti rozhlasového dokumentu 

rozhodně nejsou ani vyčerpány, ani využity: záleží na tom, jaké zadání a význam mu dáme 

a na které stanici a v jakém čase ho budeme vysílat.“ Otevírá tím prakticky další kapitolu, 

o které by šlo mnoho napsat a především mnoho diskutovat. Faktem však doposud je, že 

rozhlasový dokument zatím nemá – a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v dohledné 

době razantně změnit – příliš atraktivní vysílací časy. To ale nemusí být pro jeho další 

vývoj vyloženě negativní hledisko. Šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava Lukáš Hurník 

(2010: 21) se například domnívá, že rozhlasový dokument čeká díky technologiím velká 

budoucnost. 

„Ubývá, vlastně skoro už neexistuje posluchač, který si hledá v programu pořad, který 

ho zajímá, čeká na něj, upraví si svůj životní režim tak, aby mohl v tu chvíli sedět 

u rozhlasu a poslouchat,“ říká Hurník (2010: 21) s tím, že všechny rozhlasové stanice 

směřují k proudovému vysílání, což je do jisté míry dáno rytmem doby. Rozhlasový 

dokument bude podle něj v tomto ohledu pořád jistým „solitérem“, tedy pořadem, na které 

je nutné čekat a zakroužkovat si jej v Týdeníku Rozhlas. A ačkoliv například Bronislava 

Janečková (2013), ale i mnoho dalších tvůrců, volá po tom, že dokumentů nemusí být 

mnoho, ale měly by mít ve vysílání příznivější časy, Lukáš Hurník (2010) se domnívá, že 

budoucnost dokumentu nebude utvářet jeho lepší vysílací čas, ale web. „Rozhlas bude 

velmi brzo vnímán jako obrovský producent pořadů, které budou k dispozici na vyžádání. 

(…) Prostě k tomu, aby  si člověk, který má o pořad zájem, ho poslechl v okamžiku, kdy 

cítí, že to tak má být,“ říká Hurník, se kterým souhlasí také Lenka Svobodová. Ta si myslí, 
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že budoucnost dokumentu představuje web a možnost „rádia na přání“. „Člověk si ten 

dokument poslechne, ve chvíli, kdy má chuť a kapacitu, takže si myslím, že právě podcasty 

a streamy jsou jeho budoucností. Vy nebudete čekat u vysílání, až v sobotu v 18:30 začne 

Dobrá vůle, ale chcete si ji poslechnout zrovna teď, protože máte čas a chuť. Myslím, že to 

je budoucnost všech těchto na poslech složitějších věcí.“ (OH Svobodová, 2016)  

Svobodová (OH Svobodová, 2016) se domnívá, že se rozhlasový dokument nepřesune 

už výlučně na internet, zároveň si ale myslí, že se ani nedostane do atraktivnějších časů 

v rozhlasovém vysílání. „Pro lidi je opravdu vhodnější, když si to naladí v nějakou dobu, 

kdy ten jejich životní tep není tak intenzivní.“ To opravdu potvrzují i nejnovější trendy ve 

výzkumu médií, které ukazují, že uživatelé opravdu přijímají mediální obsahy v čím dál 

větší míře právě přes internet (Moravec, 2016). Lukáš Hurník je pak ohledně dalšího 

směřování dokumentu velmi optimistický „Myslím si, že tento obor opravdu čeká velká 

budoucnost, protože to bude bezpochyby to nejlepší, co na internetu budeme mít.“ (Hurník, 

2010: 21) V současné době je podle Lenky Svobodové (OH Svobodová, 2016) další vývoj 

dokumentární tvorby ale v rukou nového vedení Českého rozhlasu. Novým generálním 

ředitelem se totiž v lednu stal René Zavoral a bude velmi záležet, jak se on a jeho 

manažerský tým bude k dalšímu vývoji dokumentárních pořadů stavět.  

3.3 Současná	dokumentární	tvorba	

„Dokument byl a je i v novodobém rozhlase vždycky tak trochu vyvzdorovaným žánrem, 

který přežívá jen díky několika nadšencům,“ řekla poměrně bez obalu Bronislava 

Janečková (2013). Podmínky pro jeho rozvoj podle ní nejsou v českých podmínkách 

zrovna příznivé. Když pomineme úskalí, která jsme si přiblížili už v předchozích 

odstavcích, musíme dát paní Janečkové skutečně za pravdu, že jsou to právě nadšenci pro 

toto řemeslo, kteří jej neustále drží nad vodou. A navzdory tomu, že je dokument velmi 

pracný žánr, který, jak připomíná Janečková (2008: 13), nevzniká za hodina a dny, ale 

častěji v průběhu týdnů a někdy i měsíců, jeho autoři nejsou příliš doceněni. Rozhlasový 

redaktor navíc bývá často „sám sobě produkčním, řidičem, scenáristou, technikem, 

režisérem, střihačem, interpretem, dramaturgem programového cyklu a občas i hudebním 

redaktorem.“ (Janečková, 2008: 15) Pokud jde konkrétně o dokumentaristu, musí být 

velmi dobře vybaven také profesně. Dokument, jak jsem si už ukázali, totiž mostí dva 

světy – umělecký a zpravodajsko-publicistický. „Je angažovaný, chce ovlivňovat, 

reflektovat, popisovat realitu, ale zároveň k tomu používá prostředky z uměleckého světa. 
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Vyžaduje tedy specifické podmínky a lidi, kteří to budou umět. Tím dokument klade na 

autora a další tvůrce veliké nároky,“ zdůrazňuje Lenka Svobodová (OH Svobodová, 

2016). 

Jenže takové lidi je v současné době poměrně obtížné sehnat. Podle Svobodové (OH 

Svobodová, 2016) totiž v rozhlase ubývá komponované publicistiky a tedy i lidí, kteří by 

uměli vytvořit složitější publicistické dílo. „Ti lidé umí dělat třeba zpravodajství, umí 

natočit nějaký rozhovor, ale komponovaná publicistika se už pohybuje pouze v rovině 

rychlého zpravodajství nebo živého vysílání a proudu. Když budu chtít jako dramaturg 

sáhnout po interních autorech, tak se obávám, že budu mít v budoucnu potíže,“ obává se 

Svobodová. Už teď je tak zhruba pouze polovina autorů dokumentu interních pracovníků 

rozhlasu, druhou polovinu tvoří externisté.  Jenže jak připomíná Janečková (2013) „systém 

honorářů a práce nejsou nastaveny tak, aby se jim spolupráce vyplatila nebo aby se jí 

někteří externí tvůrci mohli věnovat soustavně.“ Také interní tvůrci dokumentu na tom 

však nejsou nejlépe. Svobodová (OH Svobodová, 2016) sice připouští, že se v posledních 

letech podmínky poněkud zlepšily a podařilo se také navýšit honoráře autorům, což je 

podle ní klíčová věc, dokumentem, jak totiž zdůrazňuje, „se jako autor neuživíte.“ I přes 

tyto nesnáze však v poslední době vznikla a vzniká celá řada kvalitních dokumentů, ať už 

od interních nebo externích pracovníků. Některé z nich si teď stručně představíme.   

Podle slovesné dramaturgyně Českého rozhlasu Lenky Svobodové (OH Svobodová, 

2016) stojí současná dokumentární tvorba Českého rozhlasu na několika pravidelných 

cyklech. Pakliže se jedná o řady, které mají statut uměleckého dokumentu, je to vltavský 

Radiodokument, který vysílá pravidelně ve středu před desátou večerní, pořad Dokument 

na Českém rozhlasu Dvojka, který běží v neděli ve 22. hodin, a cyklus Dobrá vůle, který se 

vysílá také na Dvojce pravidelně v sobotu od 18:30. Další dvě řady, které pak 

posluchačsky velmi táhnou, avšak nejsou čistým uměleckým dokumentem, jsou Stopy, 

fakta, tajemství Stanislava Motla, na které posluchači čekají každé pondělí od 18:30, a také 

Příběhy 20. století, které si oblíbili posluchači na rádiu Plus v neděli po osmé hodině 

večerní a také v repríze na Radiožurnálu v sobotu po osmé večerní. 

Pořad Radiodokument na Českém rozhlase Vltava má poměrně bohatou historii a 

určující pro něj bylo především působení dokumentaristy Zdeňka Boučka od 90. let až do 

roku 2006, kterému se podařilo vytvořit dokumenty, jež obstály i v mezinárodním 

srovnání. Snažil se vytvořit pořad, který by mohl být definován ve smyslu uměleckého 
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dokumentu, tedy „náročného tvaru, vyžadující špičkovou práci se zvukem a editaci 

materiálu, propracovanou dramaturgii a zpracování témat tak, aby výsledkem byla 

originální, pravdivá a osobní výpověď autora, která navíc směřuje k univerzálnějším 

přesahům.“ (Nachmilnerová, 2016) A o to se Radiodokument snaží dosud. Podle svých 

slov nabízí „prostor pro kreativitu, hledání nových cest i pro humor. Spojuje v sobě 

rozličné formy žánrů od reportáže, rozhovoru, techniky koláže či montáže, práce 

s archivním materiálem, se zvuky a hudbou. Je svědectvím o dnešním životě lidí, o jejich 

myšlení a o jejich kreativitě. Dává kulturnímu posluchači podněty k zamyšlení, vzdělává 

ho, kultivuje, rozšiřuje mu obzor a provokuje jeho imaginaci.“ (Nachmilerová, 2016) Do 

Radiodokumentu přispívají interní zaměstnanci Vltavy, redaktoři jiných stanic, ale také 

externí autoři. Cyklus tak tvoří velmi pestrou paletu dokumentů, která nemá žádnou 

jednotící linku. Příkladem může být několik posledních dokumentů. Jeden z nich se věnuje 

historii letectví, druhý osobnosti Petra Pitharta, další fenoménu nenávisti, jiný osamělosti 

nebo imigrantům. Záběr pořadů je tedy opravdu veliký a nikterak limitující. Stopáž se také 

různí, ale maximálně je určena na 60 minut. 

Velmi podobně je na tom také cyklus Dokument na Dvojce, který má svým rozsahem 

v průměru 55 minut a každou neděli v deset hodin večer nabízí posluchačům velmi 

rozmanitou škálu dokumentů. Zabývá se životopisy slavných, historickými událostmi 

a tématy, která aktuálně ale i nadčasově hýbou společností. „Dokumenty Dvojky se 

zabývají aktuálním děním ve společnosti, aktuální bolestí i radostí lidí, jejich sny 

a touhami, prohrami i úspěchy.“ (Moravec, 2015) Na Českém rozhlase má své místo už od 

roku 2005 a jednotlivé dokumenty si můžou posluchači v klidu poslechnout zpětně 

v archivu. Ovšem zdaleka ne všechny, některé z nich jsou kvůli autorským právům na 

webu pouze omezenou dobu. „Mezi tématy delších a co do použitých prostředků 

náročnějších dokumentů se objevila prakticky všechna (…) Romové a demonstrace 

v Českých Budějovicích, domácí porod, volba prezidenta, pokus o pohled na Gustáva 

Husáka jako člověka, pouliční umění, Alzheimerova choroba, mateřství, odpadní vody, (…) 

fenomén hokejového fanouškovství jako zvláštní forma závislosti a lokálpatriotického 

sebeklamu,“ vyčísluje Alena Zemančíková (2013) obrovský záběr rozhlasových 

dokumentů. 

O něco úžeji se pak specializuje cyklus s názvem Dobrá vůle. Ten má stopáž do 30 

minut a na Českém rozhlase Dvojce jsou na něj posluchači zvyklí pravidelně každou 
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sobotu od 18:30. A to už od ledna 2008. Jeho záběr sahá především k lidem, kteří mají 

snahu učinit svět lepším (Janečková, Vaculík, 2010). Jak vysvětluje dramaturgyně cyklu 

Lenka Svobodová (OH Svobodová, 2016) pro svůj dokument hledá především lidi, kteří 

něco pozitivně konají pro druhé, a sleduje jaké s tím mají potíže, co všechno jim to přináší, 

jaké je jejich motivace a podobně. Jsou to zkrátka „dokumenty o hrdinech všedních dnů. 

O aktivitách a lidech, kterým leží na srdci také osudy těch druhých.“ (Svobodová, 2015) 

Alena Zemančíková (2015) se domnívá, že právě tato témata mohou v rozhlase působit 

daleko lépe než například v televizi. Nemoci, umírání, všelijaká postižení tělesná 

i mentální podle Zemančíkové zvládá rozhlas lépe a decentní zvuková forma se může 

soustředit na to podstatné. 

 Cyklus dobrá vůle má ale ještě o něco vyšší ambice. Chce totiž vyvažovat převážně 

negativní a konfliktní obraz světa, který média každodenně předkládají a cyklus by tak rád 

přispěl k pravdivějšímu zprostředkování  každodenní reality (Svobodová, 2015). 

Dokument tak přináší příběhy „obyčejných“ lidí, kteří se musí vypořádat s nepřízní osudu, 

nespravedlností, nepochopením, závistí a mnoha dalších útrap, které k lidskému údělu 

patří. Na pořadu taktéž spolupracuje celé řada autorů, jejichž přístup se pochopitelně liší 

a samotný žánr pak může často variovat a využívat různých postupů. Jak tvrdí Lenka 

Svobodová (OH Svobodová, 2016) „obsah si říká o formu“ a posluchač neřeší, jakou 

formu zrovna autor zvolil, pokud ve své konečné podobě působí dobře. Cyklus tak nemusí 

být pouze čistokrevně dokumentární, objevují se v něm také pouze rozhovory nebo 

reportáže, ale nejčastěji je jeho forma právě na pomezí dokumentu a featuru, jak jsme si 

tyto pojmy vysvětlili dříve. V tomto případě ale Lenka Svobodová důrazně upozorňuje, že 

toto členění je umělý konstrukt, který se využije především při soutěžích nebo stanovení 

honoráře, ale primární je pro ní vždycky obsah. „Obsah pokaždé balím do té 

nejpřiléhavější formy, ať už jí nazveme jakkoliv. (…) Posluchače stejně nezajímá, jestli 

zrovna poslouchá pásmo, nebo něco jiného, důležité je, aby se obsah dostal co nejlépe na 

světlo světa a byl pro posluchače co nejlépe zpracovaný.“ (OH Svobodová, 2016)  

Pakliže se bavíme o tom, jaká zpracování a témata posluchači ocení, nesmíme 

zapomenout na cyklus Stopy, fakta, tajemství, který má na Českém rozhlasu mimořádnou 

poslechovost (Janečková, 2013) a dokazuje, že dokument posluchače opravdu zajímá. 

Pořad, který do značné míry stojí na osobnosti svého tvůrce Stanislava Motla se vysílá na 

Dvojce už šestým rokem a v éteru mu aktuálně patří celá půlhodinka od 18:30 každé 
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pondělí. Publicista, novinář a dobrodruh Stanislav Motl v něm zužitkovává své životní 

zkušenosti s hledáním zážitků, pátrání v archivech a pokládání věcí do nečekaných 

souvislostí. Ačkoliv Stanislav Motl není „rozený rozhlasák“ podařilo se mu nebývalým 

způsobem oslovit posluchače a vytvořit jeden z nejposlouchanějších dokumentárních cyklů 

současné doby, který mapuje tajemství dávné i nedávné historie a dává je do nečekaných 

souvislostí. Podle Janečkové a Vaculíka (2010) je dokument postaven právě především na 

silném, ač nerozhlasovém, autorovi, kterému tento drobný handicap pomáhá překonat tým 

lidí, v němž jsou ti, kteří rozhlasovou formu ovládají dokonale. Společně s rozhlasovým 

dramaturgem, střihačem, mistrem zvuku a režisérem tak vytváří velmi úspěšný cyklus. 

Jeho díly jsou však na žádost samotného autora v archivu dostupné pouze 5 týdnů po 

odvysílání.  

Dalším velice úspěšným dokumentárním pořadem na vlnách Českého rozhlasu jsou 

Příběhy 20. století. A právě na ně se teď podíváme detailněji.  
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4 PŘÍBĚHY	20.	STOLETÍ	JAKO	TYP	ROZHLASOVÉHO	
DOKUMENTU	

„Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I české 

dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.“ (Drda, Kroupa 

2015) Tato slova provází posluchače Příběhů 20. století už 10 let. Přesně 1. května roku 

2006 totiž Adam Drda a Mikuláš Kroupa připravili první rozhlasové příběhy. Jak 

vzpomíná jeden z tvůrců Adam Drda4, ani ve snu tehdy netušili, kolik toho ještě mají před 

sebou a nenapadlo je, že i po tak dlouhé době budou stále nalézat fascinující a veřejnosti 

mnohdy neznámé příběhy a osobní historie. Dokumentární cyklus, který čerpá ze 

vzpomínek pamětníků a přináší tak nové a neobyčejně zajímavé pohledy na minulé století, 

si však v rozhlasovém vysílání našel své pevné místo a stal se jedním 

z nejposlouchanějších rozhlasových dokumentů na vlnách Českého rozhlasu a zároveň také 

jedním z nejposlouchanějších a nejstahovanějších pořadů na webu Českého rozhlasu vůbec 

(OH Kroupa, 2016).  

V této kapitole se tak pokusím tento cyklus alespoň stručně charakterizovat. Podívám se 

na jeho historii, autory i zázemí ze kterého vychází. Zároveň na základě osobního 

rozhovoru s jedním z tvůrců dokumentu Mikulášem Kroupou přiblížím, jak 

Příběhy 20. století vznikají. Nebudu zde analyzovat jednotlivé příběhy, protože se 

domnívám, že by to o pořadu nevypovědělo tolik, jako když se podíváme s mírným 

odstupem na celý cyklus jako celek.  

4.1 Charakteristika	Příběhů	20.	století	

„Příběhy 20. století jsou plné dobrodružství, ale také utrpení, krutosti a bolesti. Není to 

proto, že bychom si kruté historie s nějakou zvrácenou zálibou vybírali, ale proto, že 

zejména první dvě třetiny (nejen) českého 20. století velice kruté byly. Je to doba, do níž 

bychom se nechtěli narodit,“ píší Adam Drda s Mikulášem Kroupou (2008: 11) a vlastně 

poměrně trefně předznamenávají, o co v Příbězích 20. století půjde. Tento dokumentární 

cyklus je postaven na autentickém vyprávění pamětníků, kteří se přímým způsobem 

zúčastnili událostí moderních československých a českých dějin. A ty jak známo 

                                                
4 DRDA, Adam. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 8. 5. 2016 20:10. Dostupné z: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3623861 
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ve 20. století rozhodně nebyly z těch nejradostnějších. Opírá se tedy o vzpomínky 

válečných veteránů, odbojářů, vězňů komunistických i nacistických lágrů a kriminálů, 

příslušníků takzvaných národnostních menšin. Zároveň ale autoři natáčejí i příslušníky 

nebo spolupracovníky komunistické tajné policie, bývalé členy KSČ nebo dozorce 

z kriminálů (Drda, Kroupa, 2008). O tom, podle jakého klíče si tyto pamětníky vybírají 

a jak se k nim dostávají se ještě vrátíme v další podkapitole.  

Každý týden je odvysílaný zhruba padesátiminutový díl5, který běží nejprve v premiéře 

na Českém rozhlasu Plus v neděli od 20:10 a následně v repríze na Radiožurnálu každou 

sobotu od 21:05. Tento prostor ve vysílání je pro rozhlasový dokument naprosto ojedinělý 

a unikátní. Především pak zařazení na Český rozhlas Radiožurnál, který se stal proudovým 

rádiem, jak jsme si vysvětlili dříve, je pro 50 minutový dokument naprosto výjimečné. Jak 

ale vysvětluje Mikuláš Kroupa (OH Kroupa, 2016) vedení Radiožurnálu je s dokumentem 

nadmíru spokojeno. Tvůrcům se totiž daří posluchače u dokumentu udržet a jeho 

poslechovost v průběhu pořadu příliš nepadá. Dlouhá stopáž pořadu by se mohla zdát na 

proudovém rádiu nevýhodou, ale opak je pravdou. „Daří se nám posluchače udržet, má to 

tu výhodu, že když rozposloucháte příběh, neradi ho vypínáte a chcete ho doposlouchat až 

do konce,“ říká Mikuláš Kroupa (OH Kroupa, 2016).  

Příběhy, které sbírá sdružení Post Bellum6, zpracovávají do podoby rozhlasového 

dokumentu již zmiňovaní autoři Adam Drda a Mikuláš Kroupa. Každý z nich připravuje 

svůj díl cyklu nezávisle na tom druhém. Vždy je sám uvede a sám je také provází svým 

autorským komentářem. Kromě samotných vzpomínek pamětníků oba autoři velmi často 

využívají i komentáře historiků, politologů, sociologů nebo jiných odborníků, kteří mají 

k tématu, co říci.7 To ovšem rozhodně není pravidlem a v některých případech si celý 

dokument vystačí pouze s výpovědí samotného pamětníka.8 Jak se ještě přesvědčíme, 

Příběhy 20. století totiž nevznikají podle nějakého „mustru“, ale každý je naprosto jiný 

a svým způsobem zpracování jedinečný. V následující kapitole si oba autory stručně 

představíme a nastíníme historii pořadu.  

                                                
5 Stopáž jednotlivých dílů cyklu se mírně liší, vždy mají ale v průměru kolem 50 minut. 
6 K tomu, jak funguje organizace Post Bellum i k tomu, jak se příběhy sbírají, se dostaneme později.  
7 Například: KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 6. 3. 2016 20:10. 
Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3582305 
8 Například: DRDA, Adam. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 13. 3. 2016 20:10. 
Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3587508 
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4.2 Historie	pořadu	a	jeho	autoři	

Historicky první příběh mohli posluchači slyšet 1. května roku 2006 v pondělí večer ve 

vysílání Českého rozhlasu Rádia Česko. Byl to příběh ke kdysi tolik oblíbenému Svátku 

práce a zpracoval jej Adam Drda.9 Pořad Příběhy 20. století však šéfredaktorka Rádia 

Česko schválila  až poté, co si poslechla pilotní dokument, který připravil Mikuláš Kroupa 

a vyprávěl v něm příběhy z Volyně.10 Od té doby se pak vysílal každý týden a k dnešnímu 

dni, tedy 1. 5. 2016, kdy Příběhy slaví desetileté jubileum, bylo odvysíláno rovných 480 

dílů. 

Samotný nápad natáčet tento dokument se však rodil pozvolna a už daleko dříve. Ještě 

když Mikuláš Kroupa externě připravoval reportáže do vojenského magazínu Pohov, na 

který s úsměvem vzpomíná (OH Kroupa, 2016). V něm mimo jiné vymyslel rubriku „Když 

jsem já sloužil…“ a začal obcházet různé lidi, kteří mu vyprávěli své zážitky z vojny. 

Vyzpovídal známé osobnosti jako například Tomáše Halíka nebo Václava Marhoula 

a když jim položil otázku, jak prožili vojnu, viděl, že v nich vyvolává nebývale silné 

emoce. Většinou se prý vzpomínalo zábavně a vesele. Pak jej ale napadlo, proč se nezeptat 

také třeba generála Fajtla, Pernického nebo Peřiny. Když následně začal objevovat tyto 

neuvěřitelně dobrodružné příběhy válečných veteránů, uvědomil si, že tyto příběhy 

nesnesou standardní novinářské zpracování, ale je třeba je zachovat v plné autenticitě, tedy 

nesestříhané celoživotní vzpomínky, a začal si je postupně schovávat do šuplíku (Kroupa, 

2014).  

Druhý moment, který vedl Mikuláše Kroupu k systematickému nahrávání pamětníků, 

byl dopis podepsaný několika válečnými veterány z východní fronty 2. světové války, ve 

kterém psali řediteli Českého rozhlasu, že se cítí staří a unavení a nemají sílu už sepsat své 

paměti, a jestli by tedy rozhlas neměl zájem jejich vzpomínky nahrát. „Ten dopis jsem 

dostal nakonec na stůl já coby vojenský redaktor a spolu s dalšími přáteli, kterým jsem jej 

ukázal (a mezi nimiž byli historici a novináři), jsme se shodli na tom, že je strašně smutné, 

když si tito lidé musí říkat o to, aby jejich příběhy někoho zajímaly,“ vzpomíná 

                                                
9 DRDA, Adam. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Rádio Česko, 1. 5. 2006 20:10. Dostupné 
z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/400123 
 
10 KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 1. 5. 2016 20:10. Dostupné z: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3618380 
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Kroupa (2013) a zároveň připomíná, že dalším podnětem byla také postava jeho souseda 

Ludvíka Korcze, kterého od mala potkával na chodbě spíše jako starého morouse. Nic o 

něm nevěděl, až se ho jednou jeho otec zeptal, co vlastně dělal za války. Ludvík Korcz se 

rozpovídal o sovětském zajetí a pobytu v gulagu. „Táta mi ještě ten večer řekl: Honem si 

vezmi nějaké nahrávací zařízení a běž za Ludvíkem, tohle musíš natočit.“ (Kroupa, 2013) 

V roce 2001 tak Mikuláš Kroupa založil neziskovou organizaci Post Bellum11 a s partou 

přátel dál sbíral příběhy pamětníků. V té době však ještě samozřejmě neplánoval, že by se 

z příběhů pamětníků mohl stát rozhlasový dokument. První impuls přišel někdy kolem 

roku 2004, když pracoval jako reportér české sekce BBC World Service a dostal od editora 

zadání, aby zpracoval výročí bitvy u Machnovky. „Editor mi říkal ,víš, Mikuláši, já chápu, 

že ty pamětníky je těžké sehnat, ale potřebovali bychom alespoň jednoho, alespoň jednoho 

sekundárního pamětníka‘ a já jsem tu reportáž měl hotovou asi za dvě hodiny a v ní osm 

pamětníků. V tu chvíli jsem si uvědomil, jak je tahle sbírka strašně důležitá pro novináře,“ 

vzpomíná Kroupa (OH Kroupa, 2016). Posluchačský ohlas byl prý ohromný a Kroupa si 

uvědomil, jak vzácný materiál se mu, a celé organizaci Post Bellum, podařilo nasbírat. Už 

tenkrát měli přes 400 natočených veteránů. Dnes jich je kolem 5000. Od začátku však 

věděl, že celá sbírka musí být pro kohokoliv veřejně dostupná.  

„Každý novinář vlastně dělá podobnou věc, jako dělám já v Post Bellum, že sbírá 

respondenty ke svým reportážím. Primární je pro něj ale výsledná reportáž, která pak bude 

publikovaná. My jsme si ale řekli, že pro nás bude důležitější ten záznam celoživotních 

vzpomínek, což je oproti jiným projektům dokumentaristického střihu na hlavu postavené,“ 

vysvětluje Kroupa (OH Kroupa, 2016). Nakonec se to však ukázalo jako opravdu geniální 

nápad, díky kterému se dochovalo ohromné bohatství ve formě nepřeberného množství 

nahrávek pamětníků, které se neustále rozrůstá. Mikuláš Kroupa s Adamem Drdou pak 

navíc dostali nabídku, zda z pamětí, které natáčí, nechtějí připravovat rozhlasové 

dokumenty. Oba novináři nabídku přijali a vytvořili jeden z nejposlouchanějších 

rozhlasových dokumentů. Kdo vlastně ale Mikuláš Kroupa a Adam Drda jsou? Oba si nyní 

krátce představíme. 

 

                                                
11 Post Bellum znamená latinsky „po válce“.  
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4.2.1 Mikuláš	Kroupa	
 
Mikuláš Kroupa se narodil v Praze v srpnu 1975 do rodiny disidenta a později i politika, 

vysokoškolského učitele a filosofa Daniela Kroupy. Jeho maminka Marie Prošková byla 

z rodiny známé spisovatelky Hany Proškové, která byla pro Mikuláše Kroupu velmi 

motivujícím člověkem (Ješutová 2013). V 70. a 80. letech se v bytě Kroupových pořádaly 

tajné takzvané bytové filozofické semináře, které navazovaly na tradici bytových 

přednášek Jana Patočky.  

Mikuláš Kroupa následně vystudoval Vyšší odbornou školu publicistiky a už během 

studia docházel do Českého rozhlasu jako elév, což považuje za skvělou novinářskou praxi 

(OH, Kroupa, 2016). Povinnou vojenskou službu absolvoval jako voják a zároveň redaktor 

v Agentuře vojenských informací a služeb ministerstva obrany. Tam se také poprvé více 

setkal s vojenskou historií a, jak jsme už uvedli dříve, začal také natáčet a systematicky 

zaznamenávat pamětnické výpovědi. 

V roce 2001 začal pracovat jako redaktor Českého rozhlasu 7 a mezi léty 2004 a 2006 

pracoval jako reportér v české sekci BBC World Service, čehož si velmi považuje, a ze 

zkušeností tam získaných dodnes čerpá. Točil zde především reportáže a jak sám tvrdí, 

postupy, které se zde naučil, používá dodnes (OH Kroupa, 2016). V BBC se také seznámil 

se svým budoucím spolupracovníkem Adamem Drdou. V roce 2001 pak založil občanské 

sdružení Post Bellum, které dokumentuje svědectví o událostech moderních českých dějin, 

a stal se jeho ředitelem. V roce 2008 pak společně s Českým rozhlasem a Ústavem pro 

studium totalitních režimů dal vzniknout internetovému portálu Paměť národa, který 

nasbírané materiály zprostředkovává veřejnosti. Napsal také několik knih, které vycházejí 

většinou právě z databáze Post Bellum. Například Kruté století, V komunismu jsme žít 

nechtěli nebo Ještě jsme ve válce aneb Příběhy 20. století (Ješutová, 2013). 

4.2.2 Adam	Drda	
 
Adam Drda se narodil v Praze v  červenci roku 1971 a o třináct let později se začal učit 

v Podkrkonoší kameníkem. Tam ale vydržel jen rok a po návratu do prahy nastoupil do 

knihkupeckého učiliště. V roce 1988 začal pomáhat s vydáváním samizdatové revue pro 

historii, kulturu a politiku Střední Evropa a následně opustil knihkupectví a pracoval jako 

uklízeč a sanitář v nemocnici (Ješutová, 2013). 
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Adam Drda však za svojí hlavní školu, která ho formovala, považuje setkání 

s osobnostmi, které tvořily redakci právě onoho samizdatového časopisu – politologem 

Rudolfem Kučerou, básníkem a překladatelem Josefem Mlejnkem, Zbyňkem Hejdou nebo 

s novinářkou Petruškou Šustrovou (Ješutová, 2013). Když po roce 1990 začala vycházet 

Střední Evropa oficiálně, začal v ní Adam Drda pracovat jako redaktor. V devadesátých 

letech pak spolupracoval i s Českým deníkem, Lidovými novinami, Respektem, 

Hospodářskými novinami, Babylonem a Revolver Revue (Ješutová, 2013). 

Mezi léty 2000 a 2005 pracoval jako komentátor, zpravodaj a analytik v české redakci 

BBC, kde se, jak už bylo řečeno, později seznámil s Mikulášem Kroupou. Spolu s ním 

napsal knihy Kruté století, V komunismu jsme žít nechtěli a Ještě jsme ve válce aneb 

Příběhy 20. století. Zároveň sestavil například sborník vzpomínek Naše normalizace nebo 

scénáře k televiznímu dokumentárnímu cyklu Neznámí hrdinové (Ješutová, 2013). 

 

4.3 Žánrové	ukotvení	cyklu	Příběhy	20.	století	

Ještě než se pustíme do dalšího popisování cyklu Příběhy 20. století a prozkoumáme to, jak 

se tvoří, musíme se podívat na jejich obsahovou a žánrovou analýzu. Analýza je v tomto 

případě možná trochu silné slovo, neboť se tu nechci pouštět do podrobnějších rozborů. Při 

psaní práce totiž vyplynulo, že forma a teoretické zázemí při tvorbě dokumentů opravdu 

není tím nejdůležitějším, což potvrzují i sami dokumentaristé (OH Svobodová, 2016, OH 

Kroupa 2016, Hanáčková, 2010, Janečková, 2013 a další). Přesto se alespoň stručně 

můžeme podívat na to, zda Příběhy 20. století opravdu spadají do „škatulky“ rozhlasový 

dokument, tak jak jsme si ji vymezili dříve. 

Nejprve se podíváme na samotný pojem cyklus, který Maršík (1999: 7) vymezuje jako 

souvislou řadu rozhlasových pořadů, které se vysílají s pravidelnou frekvencí a jsou 

spojeny příbuzným ústředním tématem, kompozičně, společným hrdinou nebo postavou 

vypravěče. Každý díl je navíc podle Maršíka samostatně uzavřeným celkem a na rozdíl od 

seriálu je jeho obsahová skladba volnější. Jeho jednotlivé díly pak mohou vytvářet různí 

autoři a  jednotlivé díly nemusejí mít stejnou stopáž ani se vysílat ve stejném čase (Maršík, 

1999).  
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Když to vezmeme popořadě, vidíme, že Příběhy 20. století jsou opravdu souvislou 

řadou rozhlasových pořadů, považte, že 480 dílů už je pěkná řada. Jejich vysílání má 

pravidelnou frekvenci – posluchači jsou na ně zvyklí každý týden, podruhé navíc 

i v repríze. Pokud se jedná o spojení ústředním tématem, jsou Příběhy 20. století velmi 

různorodé. Od příběhů válečných hrdinů12, přeživších ruských gulagů13, emigrantů, kteří 

utíkali z komunistického Československa14, signatářů Charty 7715, ale i příslušníků 

obávané státní bezpečnosti16. To je výčet jen některých z nepřeberného množství témat, 

která Příběhy 20. století přinášejí. Určité pojítko však lze najít na první pohled. Vždy se 

jedná o výpovědi pamětníků, kteří nějakým způsobem vstoupili do dějin, nebo dějiny 

vstoupili do života jim. O tom, jakým způsobem se pamětníci pro natáčení vybírají však 

budeme mluvit ještě později.  

Postava vypravěče, v našem případě možná spíše průvodce, je také neměnná 

a posluchači si můžou být jisti, že vždy uslyší jednoho z dvojice Adam Drda, Mikuláš 

Kroupa. Stejně tak uzavřenost jednotlivých dílů odpovídá charakteristice cyklu, ačkoliv 

některé příběhy jsou rozděleny na více částí.17 Pokud se jedná rozdílnou stopáž a vysílací 

čas, už jsme si ukázali, že stopáž Příběhů 20. století se opravdu různí, ovšem jen velmi 

mírně, ty nejnovější mají všechny kolem 50 minut, vysílací čas je pak vždy stejný.  

V kapitole, kde jsme si představovali dokument jako jeden z žánrů Hanáčková (2010: 

40) připomínala, že „základním kritériem dokumentu je striktní práce s dokumentárními 

autentickými záběry, které jsou uspořádané tak, aby sama jejich kompozice vytvářela 

narativní rámec. Úloha komentátora je potlačena na minimum, nebo je průvodce zcela 

eliminová. Je zřejmé, že dokument v tomto smyslu usiluje o maximální objektivitu 

a autorský subjekt v něm ustupuje do pozadí.“  

Kdežto Josef Maršík (1999: 9) se naopak domníval, že postava autora je v dokumentu 

zastoupena daleko více a že „rozhlasový dokument není jen pasivní zvukovou fotografií 
                                                
12 Například: KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Rádio Česko, 16. 9. 2012 
10:10. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2723875 
13 Například: DRDA, Adam. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Rádio Česko, 1. 7. 2012 10:10. 
Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2671206 
14 Například: DRDA, Adam. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 13. 9. 2015 20:10. 
Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3470605 
15 Například: KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 6. 3. 2016 20:10. 
Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3582305 
16 Například: KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 20. 9. 2015 20:10. 
Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3474992 
17 Například: KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Rádio Česko, 28. 1. 2007 
10:06. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/501337 
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reality, ale obsahuje také subjektivní prvky.“ Řekli jsme si, že tyto prvky podle něj 

vycházejí především z toho, jak autor k tématu přistupuje, tedy jaký zvolí tvůrčí postup. Už 

jen to, jak přistoupí k výběru faktů – archivních záznamů, citátů z písemných materiálů, 

svědeckých výpovědí a tak dále – a také to, jak je následně uspořádá, interpretuje, nebo 

případně pokládá do nových vztahů a souvislostí, může výrazným způsobem tlačit 

autorovu osobu do popředí a zvýrazňovat tak subjektivní prvky dokumentu. Které stejně 

tak obsahují materiály, ze kterých se dokument samotný skládá – například archivní 

záznamy výpovědí osob. 

Tvůrci Příběhů 20. století Adam Drda a Mikuláš Kroupa se, jak to z jednotlivých 

příběhů i z rozhovoru s Mikulášem Kroupou vyplývá, opravdu snaží svou osobu pokud 

možno co nejvíce potlačit. Nechávají mluvit především pamětníky, archivní záznamy, 

dobové texty a podobně. Jak ale, dle mého soudu, poměrně trefně napsal sociolog Brian 

McNair (2004: 12–13), úplné objektivity dosáhnout nelze. „Žádný příběh nelze vyprávět 

a žádné svědectví o událostech nelze podat bez uvedení do souvislosti se souborem 

předpokladů, postojů a hodnot. To je podstatou vyprávění příběhů. Soupis údajů o teplotě 

a tlaku nám sice prozradí něco o počasí určitého dne, ale nesdělí nám žádný příběh (a není 

žurnalistickou formou). Jestliže stejná čísla zasadíme do kontextu vyprávěním o dobrém a 

špatném počasí, vyprávíme tím jistý příběh a okamžitě sdělujeme myšlenky a hodnotové 

soudy o tom, co v souvislosti s počasím znamená výraz dobrý a špatný.“ V žurnalistice se 

podle McNaira zkrátka nejde zcela oprostit od postavy autora. 

Také Osvaldová (2011: 12) se domnívá, že „(…) absolutní objektivity nelze dosáhnout, 

jelikož už sám výběr skutečností, které mají být sděleny, je proces neobjektivní.“ 

A například výběr pamětníků pro Příběhy 20. století podléhá jistým kritériím, ke kterým 

patří i subjektivní pohled autora dokumentu. Jistě se v něm tedy projeví to, co on považuje 

za důležité a na co klade důraz. Výběru pamětníků budu ale věnovat samostatnou 

podkapitolu. Můžeme tedy konstatovat, že Příběhy 20. století zapadají do definice 

dokumentu, kterou předkládá jak Maršík (1999), tak Hanáčková (2010) i McLeish (1994, 

cit. dle Hanáčková, 2010). Pokud se ale týká postavy autora, přikláním se spíš k Maršíkovi, 

ačkoliv samozřejmě souhlasím také s Hanáčkovou v tom, že i autoři Příběhů 20. století se 

samozřejmě snaží o maximální objektivitu a autorsky ustupují do pozadí. Úplně to však, 

jak jsme si vysvětlili, nikdy nelze.  
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To, na čem Příběhy 20. století však stojí v první řadě, jsou autentické výpovědi 

pamětníků. Jejich zaznamenávání a sbírání však rozhodně není jednoduchá záležitost. 

Pojďme si tedy představit obor, který se sbírání výpovědí pamětník zabývá.  

4.4 Orální	historie	jako	prostředek	při	tvorbě	rozhlasového	
dokumentu	

„Laicky a zcela v elementární rovině řečeno, orální historie je obraz (lidské) minulosti 

popsaný vlastními slovy.“ Tuto základní definici orální historie nabízí hned v úvodu své 

orálně-historické příručky Miroslav Vaněk a Pavel Mücke (2011: 9). Ačkoliv je poměrně 

výstižná, pro účely odborná práce s ní jistě nevystačíme a orální historii se pokusíme 

definovat přesněji. V první řadě je nutné říci, že orální historie je kvalitativní historickou 

metodou. Ta se podle Vaňka a Mückeho (2011) opírá  o celou řadu propracovaných 

postupů díky kterým se badatel, nejčastěji v oblasti humanitních a společenských věd, 

dobírá nových poznatků. A to takových, které získá na základě ústního sdělení osob, jež 

„byly účastníky či svědky určité události, procesu nebo doby, které badatel zkoumá, nebo 

osob, jejichž individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit badatelovo poznání o 

nich samých, případně o zkoumaném problému obecně.“ (Vaněk, Mücke, 2011: 9) 

Orální historie je často s trochou nadsázky označován jako nejstarší a zároveň nejmladší 

historická metoda. Důvody pro obě označení jsou nasnadě. Nejstarší je proto, že ještě 

daleko před vznikem písma, byla historie předávána právě ústně. Nejmladší pak proto, že 

oficiální výzkumy, které využívaly tuto metodu, vznikly až ve 30. letech minulého století 

ve Spojených státech amerických (Vaněk, Mücke, 2011). 

Orální historie využívá několik postupů, ale k tomu základnímu patří, že tazatel 

a narátor18 spolu nevedou klasický dialog, ale tazatel nechává narátora vyprávět poměrně 

volně a do vyprávění příliš nezasahuje. Jen případně mírně navádí narátora, pokud se 

vzdálí od původního tématu. Podle příruček by se tazatel neměl dostat ani do konfliktu 

s narátorem a pokud na něj některé výpovědi působí nevěrohodně, neměl by o nich 

spekulovat, ale získat k danému tématu co možná nejvíc informací, na jejichž základě by 

pak mohl vytvořit takovou rekonstrukci událostí, která by co nejpravděpodobněji 

odpovídala skutečnosti. Rozhovor je zaznamenáván na diktafon nebo kameru – 

samozřejmě se souhlasem narátora – a následně je doslova přepsán, včetně všech pomlk, 

                                                
18 Tedy ten, co poskytuje vyprávění. V orální historii se vžilo pojmenování narátor.  
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gestikulace a podobně, a je doprovozen protokolem, který popisuje všechny okolnosti, 

které při vedení rozhovoru nastaly. Tazatel by se měl s narátorem setkat pokud možno 

opakovaně a postupně se vracet k detailům, které nejsou zcela jasné, nebo potřebují 

podrobnější vysvětlení (Vaněk, Mücke, 2011).  

Orální historie má samozřejmě daleko více postupů a teoretických východisek, které by 

se daly dlouho rozebírat, a o kterých bylo napsáno mnoho knih. Původně jsem jim chtěl 

věnovat o něco větší prostor, jenže „když chcete rozesmát boha, seznamte ho se svými 

plány.“ Po rozhovoru s Mikulášem Kroupou jsem se totiž dozvěděl, že tyto postupy 

prakticky nevyužívá a proti orální historii se poměrně silně vymezuje. 

Andrea Hanáčková (2012) sice říká, že Příběhy 20. století jsou klasickým dokumentem 

postaveným na metodě oral history a i když to tak na první pohled opravdu vypadá, 

Mikuláš Kroupa poměrně ostře kontruje. „Kdybych měl dementovat všechny instituce, 

všechny konference, všechny různé třetí strany, které o nás říkají, že jsme orální historici, 

tak bych nedělal opravdu nic jiného. Já ten termín prostě nepřijímám, nelíbí se mi, nechci 

ho používat,“ říká poměrně ostře Mikuláš Kroupa (OH Kroupa, 2016) s tím, že se hlásí 

k novinařině a dokumentaristice, nikoliv orální historii. Kroupa přiznává, že prvky oral 

history samozřejmě zná a knihy o ní četl, ale zároveň jedním dechem dodává: „Ono se 

strašně snadno teoretizuje. Žvaní se o tom, jak se to má dělat, ale kdo opravdu natáčí, tak 

ví, že v praxi 99,9 % těchto žvaníren opravdu nefunguje. Jediný klíč k tomu je, že o tom 

tématu něco víte, zajímá vás to, jste normální, slušný člověk a chcete z toho pamětníka 

dostat ten příběh.“ (OH Kroupa, 2016) 

Kroupa na druhou stranu uznává, že některé věci, které se v příručkách orální historie 

vyskytují, smysl dávají a také sběrači v Post Bellum19 je používají. Jmenuje například fakt, 

že se s daným člověkem schází vícekrát, nevede s ním klasický rozhovor, při dalších 

setkáních rozebírá některé věci více do detailu a podobně. Vždy se ale všechno 

přizpůsobuje okolnostem a rozhodně nehledí na orálně-historické příručky. „Jednou jsem 

natáčel takového sedláka u Žatce. Přišli jsme do kuchyně, kam přišla celá rodina a 

poslouchali, jak tatínek vypráví. No tak tohle je přesně proti orální historii, protože tam 

nesmí být celá rodina. A ta rodina do toho v žádném případě nesmí mluvit, jenže oni ho 

naopak pořád povzbuzovali ,tatínku, řekni ještě tuhle příhodu‘ a ,dědo, tohle už si jednou 

                                                
19 O sběračích promluvíme ještě v další podkapitole. 
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říkal, opakuješ se‘ a já jsem přesně věděl, že tohle bude navzdory celé orální historii 

nádherná, dojemná a silná nahrávka,“ vzpomíná Kroupa (OH Kroupa, 2016). 

Mezi sběrači, kteří v Post Bellum dělají rozhovory s pamětníky, je také mnoho studentů 

a absolventů právě oboru orální historie, kteří se podle Kroupy velmi často striktně řídí 

naučenými postupy z čehož pramení některé zásadní chyby. Jedna z pouček orální historie 

například zní, že nesmíte pokládat příliš otázek, nesmíte skákat do řeči nebo že nesmíte 

narátory jednoduše řečeno naštvat. Jenže někdy podle Kroupy zkrátka musíte. „Někdy se 

prostě musíte doptat nebo otevřít konfliktní téma. Samozřejmě nechcete, aby vás ten 

pamětník vyhodil, ale vždy to jde říct mile a slušně. Když byl někdo agentem státní 

bezpečnosti, tak to prostě nemůžu pominout,“ zdůrazňuje Kroupa (OH Kroupa, 2016) 

a dodává, že daný člověk však musí pochopit, že ho žádným způsobem tazatel nesoudí 

a neptá se ve zlém, jen chce zkrátka znát celý příběh. A právě to někteří tazatelé kvůli 

orálně-historickým poučkám nerespektují. „Jeden absolvent orální historie natáčel 

výpověď válečného veterána, který byl v 50. letech také bachařem na Borech a hlídal tam 

své bývalé spolubojovníky. Jenže když jsem tu nahrávku poslouchal, najednou koukám, že 

s otázkami skončil v roce 1945. Ptal jsem se ho: ,vy jste se zbláznil, proč jste nenatočil to 

jeho vyprávění z 50. let z Borů‘ a on mi řekl, že ho na orální historii učili, že by to 

pamětníka mohlo naštvat a že bychom mu tím mohli vnutit nějakou indoktrinaci naší doby. 

V tu chvíli jsem měl chuť ho na místě vyrazit a samozřejmě jsem ihned sedl do auta a jel 

jsem za pamětníkem sám.“ (OH, Kroupa, 2016)  

Mikuláš Kroupa absolventa nakonec nepropustil, ale důrazně ho upozornil, že podobné 

orálně-historické poučky v praxi rozhodně používat nesmí. Jak vidíme, Příběhy 20. století 

tedy nevznikají na striktně dodržovaných teoretických základech, ale spíše na jisté intuici a 

dlouholeté novinářské zkušenosti. To, jakým způsobem konkrétně Příběhy 20. století 

vznikají, si přiblížíme v následující podkapitole. 

 

4.5 	Tvorba	dokumentu	a	tvůrčí	zázemí		

Abychom zjistili, jak se Příběhy 20. století připravují, bude nejlepší, když se podíváme pod 

ruce přímo jednomu z jejich „šéfkuchařů“. A mimo jiné právě za tímto účelem jsem se 

s Mikulášem Kroupou sešel a nahrál s ním téměř dvouhodinový rozhovor, který přikládám 
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v příloze, a ze kterého ve své práci z velké části čerpám. V této kapitole se o něj budu 

opírat ještě více, protože se domnívám, že nikdo nemůže říci k samotné tvorbě dokumentu 

víc než sám jeho autor. 

Když se na Příběhy 20. století podíváme detailněji, zjistíme, že mají několik důležitých 

východisek, bez kterých by se neobešly. Mikuláš Kroupa (OH Kroupa, 2016) Příběhy 20. 

století dokonce přirovnává k „jakémusi vrcholu poměrně veliké pyramidy“, jejíž základ 

tvoří sběrači organizace Post Bellum.  

4.5.1 Post	Bellum	a	Paměť	národa	
 
Organizaci Post Bellum založil Mikuláš Kroupa v roce 2001 s cílem „poskytovat službu 

veřejnosti v podobě zaznamenávání autentických osobních svědectví pamětníků 

významných historických událostí a jejich zpřístupnění v rámci celoevropských 

dokumentárních a oral – historických projektů, kterou Post Bellum s partnery vytvořil 

v podobě internetového portálu www.pametnaroda.cz.“ (Kroupa, 2010). Digitální 

pamětnický archiv Paměť národa vytvořily v roce 2008 tři české instituce. A to právě Post 

Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Jde o rozsáhlou on-line 

přístupnou sbírku vzpomínek a pamětníků, kteří souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo 

ke zkoumání moderních dějin a bylo volně přístupné široké veřejnosti.20 Organizace je 

financována především ze sponzorských darů. Na konci každého dílu Příběhů 20. století 

tak Mikuláš Kroupa vyzívá posluchače, že na sběr pamětníků mohou také přispět.21  

Mikuláš Kroupa (OH Kroupa, 2016) přibližuje, že prvotním cílem bylo skutečně 

systematickým způsobem vybudovat sbírku vyprávěných příběhů. Od toho se také utvořil 

název pro redaktory, kteří v této organizaci pracují a příběhy pamětníků sbírají. Říká se jim 

jednoduše – sběrači. Podle Mikuláše Kroupy jich za patnáct let existence Post Bellum 

prošlo organizací víc než čtyři sta. Každý sběrač však musí nejprve projí výběrovým 

řízením, které se skládá z vědomostního testu, který se zaměřuje na historii 20. století, a 

ústního pohovoru. A počet zájemců je podle Mikuláše Kroupy veliký. Vybraní uchazeči 

pak navíc musejí absolvovat třídenní školení, kde se naučí fungování Paměti národa, styl 

práce, etická pravidla a podobně (OH Kroupa, 2016).  

                                                
20 Více o Paměti národa na webové adrese: http://www.pametnaroda.cz/page/index/title/what-is-memory-of-
nations 
21 Například: KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 21. 2. 2015 20:05. 
Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3574786 
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Materiály pro dokumentární cyklus Příběhy 20. století tak jeho autoři čerpají právě 

z Paměti národa. Rozhovory s některými pamětníky dělají sami, ale větší část dokumentů 

nyní připravují z materiálů, které nahrají sběrači a uloží do sbírky Paměti národa. Ta 

momentálně skýtá nepřeberné množství záznamů, takže například Mikuláš Kroupa sám 

momentálně natočí za rok „pouze“ okolo deseti pamětníků. Pro Příběhy 20. století tak 

většinou vychází z toho, co už je natočeno. Jaký má při přípravě dokumentu postup, 

prozkoumáme v následujících odstavcích.  

 

4.5.2 Příprava	a	zpracování	dokumentu	
 
Ať už rozhovor s pamětníkem dělá sám autor Příběhů 20. století, tedy Adam Drda nebo 

Mikuláš Kroupa22, nebo jeden ze sběračů Post Bellum, vždy je to první a naprosto klíčová 

věc pro vznik následného dokumentu. Rozhovory se většinou natáčí u pamětníků doma, 

případně tam, kde je to pamětníkovi příjemné. Přístup k přípravě před samotnými 

rozhovory se liší případ od případu. „Když natáčíte s 95letým člověkem, tak jste vděčný, že 

se k němu vůbec dostanete, velmi často už do nemocnice, takže rovnou sednete na vlak a 

jedete za ním a natáčíte, co můžete. Pak samozřejmě doufáte, že byste mohli být přijatí 

znova a na rozhovor se už připravit důkladněji, případně se doptat na detaily,“ vysvětluje 

Kroupa (OH Kroupa, 2016). U jiných pamětníků je zas ale velmi pečlivá příprava žádoucí 

a důležitá. Podle Kroupy je potřeba načíst celou řadu knih, znát detaily z jeho života, 

pokud už někdy vypovídal, sehnat si materiály z archivu a zjistit si podrobnosti od 

příbuzných nebo přátel samotného pamětníka. „Obvoláváme je a ptáme se jich, na co 

bychom při tom natáčení neměli zapomenout. Samozřejmě máme připravené i archivní 

záznamy, ale k těm se často dostaneme až po rozhovoru. V takovém případě se 

k pamětníkovi vracíme znovu.“ (OH Kroupa, 2016)  

Při samotné tvorbě a výběru toho, jaký příběh bude zpracovávat, pak Mikuláš Kroupa 

vychází z několika přístupů. „Některé příběhy a pamětníky si samozřejmě připravuji 

dlouhodobě, ale velmi často mě jen prostě něco brnkne přes nos,“ říká Kroupa (OH 

Kroupa, 2016). Jedním z příběhů, který si připravoval víc než deset let, je například příběh 

                                                
22 V tomto popisu budu vycházet z rozhovoru s Mikulášem Kroupou (OH Kroupa, 2016) a budu tedy 
charakterizovat jeho postup práce. Ten se u Adama Drdy samozřejmě může lišit. Pro svou práci jsem však 
zvolil přístup Mikuláše Kroupy.  
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Josefa Nitry23, bývalého pionýra, svazáka, komunisty, vojáka z povolání a politruka. Na 

něm chtěl ukázat poměrně „obnaženou věc“, kterou by si měl člověk podle něj uvědomit, 

„že hodní, prímoví lidé mohou být charakterově velmi nestálí a ideologicky snadno 

manipulovatelní. Snažil jsem se ukázat jeho milou, upovídanou a obětavou povahu, ale 

zároveň také to, že se podílel na některých nemorálních událostech.“ (OH Kroupa, 2016)  

Jindy zase Mikuláš Kroupa pouze „brouzdá“ archivem Paměti národa a vybírá si, co by 

mohl zpracovat. „Řeknu si třeba, že jsem dlouho nezpracovával 70. nebo 80. léta nebo 

mám chuť vyprávět nějaký příběh z undergroundu, z 50. let. Nebo se blíží nějaké výročí a 

rád bych se ho dotknul, nějaký způsobem ho zpracoval,“ vysvětluje Kroupa, podle kterého 

je výběr jednotlivých příběhů poměrně nahodilý a pakliže nechce zpracovávat příběh, který 

by se dotýkal nějaké aktuální události – výročí a podobně –, vybírá si zkrátka to, na co má 

zrovna „chuť“. 

 Občas se také stane, že mu napíše některý ze sběračů, že například nahrál příběh, který 

je nějakým způsobem zajímavý nebo je zajímavý sám vypravěč. Takovým příkladem může 

být příběh Rudolfa Bělohoubka24, který byl přímo u vraždy svých rodičů obviněných 

v květnu 1945 z kolaborace. „Já jsem vlastně nikdy nic podobného neslyšel. Nedovedl jsem 

si představit, že by někdo takový mohl žít. Najednou jsme měli přímého svědka, který viděl 

kdo vraždil, jak vraždil a jak to vlastně vypadalo. To byl z dokumentaristického hlediska 

naprosto výjimečný příběh. Samozřejmě jsme to pak trochu schytali od některých lidí, 

protože pro Čechy je tohle naprosto nevyřešená záležitost. Strup, který strhnete hrozně 

snadno. Lidé jsou úplně rozhicovaní vás kamenovat, když řeknete, že se Češi dopustili 

zvěrstev, která jsou srovnatelná s tím, čím se dopouštěli nacisté na nás.“ (OH Kroupa, 

2016) Pro Paměť národa i cyklus Příběhy 20. století jsou však podobné příběhy nesmírně 

důležité.  

Samotné zpracování dokumentu pak rozhodně neprobíhá podle nějak předem 

připravené a standardizované šablony. U každého příběh volí Mikuláš Kroupa takový 

postup, jaký zrovna považuje za vhodný. „Člověk hrozně často sklouzne k nějakému 

mustru, obzvlášť v téhle počítačové době. Ctrl c, ctrl v to je, myslím, metla všech novinářů 

a spisovatelů, kteří vykrádají sami sebe a ostatní. Tomu já se přesně snažím v Příbězích 20. 

                                                
23 KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Plus, 3. 4. 2016 20:10. Dostupné z: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3600015 
24 KROUPA, Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Rádio Česko, 18. 4. 2010 10:06. 
Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2047295 
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století vyhnout, abych si nenašel ten mustr.“ (OH Kroupa, 2016) Podle Kroupy není ani 

možné stanovit si dopředu nějaký cíl nebo pointu, ke které by autor od začátku směřoval. 

Příběh ho totiž musí něčím překvapit. Většinou si tedy dává na zpracování větší čas 

a prodlevu mezi poslechem (eventuálně vedením) rozhovoru a samotným zpracováním 

dokumentu. „Často se z něj totiž pak vyloupne něco, co jste si při tom natáčení 

neuvědomil. Vždycky je proto lepší si od toho příběhu chvíli odpočinout, než ho začnete 

zpracovávat,“ objasňuje svůj postup Kroupa.  

Každý sběrač k rozhovoru napíše i textový dokument, kde příběh převypráví vlastními 

slovy a proloží citáty pamětníka. Zároveň také k nahrávce přikládá písemný protokol 

s výpověďmi a přesnými časy záznamu. Pro Mikuláše Kroupu je ale klíčové, obzvlášť 

pokud rozhovor sám nevedl, naposlouchat celý rozhovor. „To jádro toho příběhu, ten 

moment, ten okamžik, ke kterému by ten dokument měl dramaticky dospět, to si prostě 

musíte naposlouchat, nemůžete si to pouze přečíst z protokolu. Při samotném poslechu už 

si také dopředu stříhám pasáže, které by se mi mohly hodit a které se mi zdají 

klíčové.“ (OH Kroupa, 2016) Samotný dokument si Kroupa však stříhá sám, protože 

rychle poznal, že pokusit se dát padesátiminutový dokument dohromady v rozhlasovém 

studiu za pomoci zvukaře není možné. „Velice rychle se ukázalo, že zvukaři v Českém 

rozhlase nejsou ochotni zkoušet dvacetkrát, třicetkrát různé varianty. Nejsou na to zvyklí, 

protože dnes rozhlas inklinuje k proudovému vysílání. Ze začátku jsem se tam s tím 

zvukařem strašně handrkoval, takže jsem si řekl, že si to raději budu dělat sám,“ uvádí 

Kroupa (OH Kroupa, 2016) s tím, že si pořídil hardware a software a udělal si vlastní 

nahrávací studio u sebe doma. „Někdy si s tím střihem hraji velmi dlouho, protože mi 

přijde, že je to často celá podstata, takový detail, který si nechci nechat ujít.“ Samotné 

sepsání scénáře je podle něj velmi zdlouhavá a náročná činnost. Často totiž musí do 

archivů, hledá nejrůznější materiál, potřebuje neustále komunikovat s pamětníkem, 

případně také s tím, kdo ho natáčel, pakliže to nebyl on sám. 

Základní poučkou pro všechny dokumentaristy však podle něj je to, že si nemůžete 

napsat scénář dopředu, ještě když nejsou sestříhané zvuky nebo dokonce nemáte 

natočeného respondenta. Sám tedy píše text k příběhu, který bude vyprávět, až když má 

zvuky a výpovědi pamětníků nastříhané. Teprve poté se onen příběh „vyloupne“. „Scénář 

se rodí, až když už je vlastně vymalováno. Už víte, v čem je ten příběh zajímavý, důležitý, 

dramatický. Nejdůležitější však je, aby sám posluchač porozuměl tomu, proč příběh 
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vyprávím. Nejhorší je, když vyprávíte příběh a lidi vás neposlouchají nebo je to nezajímá. 

Pak něco děláte špatně, protože každý příběh se dá vyprávět zajímavě.“ (OH Kroupa, 

2016) 

Ke zdůraznění příběhu pak Kroupa velmi často používá nejrůznější písničky a znělky, 

které se podle něj k dané pasáži hodí a na kterých si dává velmi záležet. „Snažím se o to, 

aby to bylo v souladu s mojí vnitřní dramaturgickou povahou, s tím, co mám rád, a co 

cítím, že by mohlo příběh dobře podtrhnout. Určitě nehledím na to, jestli je to píseň, kterou 

by Radiožurnál zahrál, nebo ne, většinou si myslím, že ne.“ (OH Kroupa, 2016) 

V příbězích pak velmi často zaznívají úvodní, závěrečné a předělové znělky, které jsou pro 

Příběhy 20. století velmi typické a které složil Kroupův bratr Matěj Kroupa. Na pár 

základních tónech tak dokáže udělat smutné, veselé, dramatické, melancholické i temné 

variace, které příběh velmi trefně dokreslují.  

To je podle něj navíc věc, která je velkou devízou rozhlasu a kterou televize nezná. 

S Adamem Kroupou totiž momentálně pracují také na televizní podobě Příběhů 20. století, 

které by měly běžet od ledna příštího roku na České televizi. Při jejich přípravě ale 

Mikuláš Kroupa poznal, že některé postupy a prostředky, na které je zvyklý z rozhlasu, 

v televizi zkrátka nefungují. „Ten obraz je nesnesitelně popisný. V rozhlase dokážu pomocí 

nejrůznějších zvuků a postupů vytvořit takovou atmosféru, že to zkrátka nemůžete vypnout, 

chcete to slyšet. Ale v televizi musíte všude dávat nějaký obraz, který odvádí pozornost, ničí 

atmosféru toho sdělení, neumožňuje si vyhrát s ruchy. Na jednu stranu je televize 

samozřejmě médium číslo jedna, ale ve skutečnosti je podle mě mnohem méně sdělný než 

rozhlas. Rozhlas povznáší posluchačům fantazii a vytváří obraz sdělení ve vaší hlavě. A to 

člověka kultivuje, nutí ho nad věci přemýšlet i jinak,“ shrnuje Kroupa (OH Kroupa, 2016) 

výhody rozhlasu, které se dají využít právě při přípravě Příběhy 20. století.  

 

4.5.3 Výběr	pamětníků	
 
Velmi důležitou otázkou, která se nabízí, je, podle jakého klíče ale vlastně organizace Post 

Bellum vybírá pamětníky. Koho natáčí? Jaké příběhy zaznamenává? A kdo je a kdo už 

není součástí Paměti národa. Přesně takovými otázkami se podle Mikuláše Kroupy (OH 

Kroupa, 2016) zabývají v Post Bellum už dlouho. Zdánlivě prostá úvaha však tak 
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jednoduchá není a pro lidi z Post Bellum, kteří archiv Paměti národa budují, je poměrně 

zásadní (Kroupa, 2015).  

Podle Kroupy jsou těmi, jejichž výpovědi bychom měli zachovat pro budoucí generace, 

ti, kteří nějakým způsobem vstoupili do veřejného prostoru. Ať už vědomě, nebo do něj 

byli jistými událostmi vtaženi. Veřejný prostor pak Kroupa vysvětluje jako prostor 

dějinných událostí. Filozof Jan Patočka kdysi řekl (cit. dle OH Kroupa, 2016), že některým 

lidem se dějiny vyhnou. Zkrátka je vůbec nezasáhnou a oni jsou takzvanými „nedějinnými 

lidmi“. Kroupa se domnívá, že typickým příkladem je člověk, který se zkrátka stará jen o 

svoje. Ráno jde do práce, odpoledne z práce, tráví čas s rodinou, zkrátka si žije svůj intimní 

život, do kterému nikomu nic není, a který je svým způsobem cyklický. Dějinným 

člověkem, tedy tím, kdo zajímá i sběrače z Post Bellum, je pak člověk, který je z tohoto 

cyklického života dějinami vytržen. „Může to být i sedlák, který si také chtěl jen žít svůj 

soukromý život, ráno jít na pole, vypěstovat úrodu, večer se sejít s rodinou, jít do hospody 

a podobně. Ale do toho mu vstoupil násilím bolševik, který mu sdělil, že v rámci 

kolektivizace, v rámci společného budování socialismu je potřeba mu statek a pole zabavit. 

A on řekl ,ne‘. A v momentě, kdy řekl ,ne, běž do prdele, tohle je můj grunt a opovaž se mi 

na něj sáhnout‘ udělal krok, kterým se ocitl v dějinném soukolí,“ přibližuje Kroupa (OH 

Kroupa, 2016), ale zároveň dodává, že to nemusí být jen heroické epizody, ale spousta 

obyčejných každodenních věcí, o kterých jsou lidé ochotni podat svědectví.  

Sehnat takové pamětníky však není rozhodně jednoduché. Což bylo znát především 

v začátcích. „Z počátku jsme natáčeli především ty nejstarší pamětníky, válečné veterány, 

nebo politické vězně. Začínali jsme tak, že jsme natáčeli pamětníky, o kterých nám někdo 

řekl, které jsme našli na seznamu Konfederace politických vězňů a podobně.“ (OH Kroupa, 

2016) Nejlepší metodou, jak postupně získávat kontakty na další pamětníky je podle 

Kroupy takzvaný efekt sněhové koule, o kterém mluví například i Vaněk a Mücke (2011: 

140). Jedná se o metodu, „kdy se badatel od prvních oslovených narátorů dozvídá jména 

dalších osob, s nimiž by z hlediska jeho výzkumného projektu bylo užitečné vést rozhovor.“ 

A podobně opravdu postupovali také sběrači z Post Bellum. Když například přišli hledat 

pamětník na Konfederaci politických vězňů, řekli jim, aby hlavně natočili Tomáše 

Sedláčka, který byl vojákem, „takže jsme samozřejmě běželi za Tomášem Sedláčkem. A ten 

nám řekl, ,hlavně natočte pana Knora‘ také válečného veterána, který utekl bolševikům. 

Takže jsme se těch pamětníků postupně ptali, s kým třeba chodí na pivo a jestli by nám 
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neporadili někoho, koho by stálo za to natočit,“ přibližuje Kroupa (OH Kroupa, 2016). 

Jenže ne vždy to bylo takto jednoduché. Někdy dostali například tip na člověka, o kterém 

věděli pouze to, kde před mnoha lety přibližně bydlel. „Obvolávali jsme několik baráků, 

byt po bytu a nemohli jsme zjistit, kde je, až nám najednou nějaký pán řekl ,já si povídám 

po skypu s jedním politickým vězněm, sice to není ten veterán, kterého hledáte, ale taky by 

vás mohl zajímat.‘ A takovým způsobem jsme objevili Luboše Jednorožce25, fantastického 

člověka a útěkáře z komunistických kriminálů.“ I podobné náhody tak někdy pomáhají 

vytvářet Paměť národa a Příběhy 20. století. V první řadě je to ale zásluha skvělé práce 

sběračů Post Bellum, kteří sbírají a uchovávají vzpomínky lidí, na které bychom nikdy 

neměli zapomenout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Jeho příběh zpracoval Mikuláš Kroupa do několika dílů z Příběhů 20. století. Například: KROUPA, 
Mikuláš. Příběhy 20. století. [rozhlasový dokument]. ČRo Rádio Česko, 21. 7. 2007 10:06. Dostupné z: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/497807 
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ZÁVĚR	

Ačkoliv v současné době opravdu převládá nesoustředěný a kulisový poslech rozhlasu, jak 

jsme si ukázali, rozhlasový dokument má v éteru stále své místo. Posluchač se s ním setká 

sice jen na veřejnoprávních stanicích a v časech, které někteří dokumentaristé nepovažují 

za příliš atraktivní, avšak zdá se, že jeho budoucnost bude především na webu, kde 

posluchač není svázán vysílacím časem a může si jej poslechnout v době, která je pro něj 

nejpříhodnější. Navzdory tomu ale nad budoucností rozhlasového dokumentu visí i jeden 

otazník. Ubývá totiž autorů, kteří by se zaměřovali na složitější slovesné žánry a také počet 

rozhlasových dokumentaristů by tak v budoucnu mohl klesat. To je do jisté míry dáno také 

tím, že dokumentaristé nejsou příliš dobře placeni a jejich práce je časově i technicky 

velmi náročná.  

Přesvědčili jsme se však, že i na proudové stanici, kterou momentálně Český rozhlas 

Radiožurnál je, se může objevit kvalitní rozhlasový dokument, který si najde své stále 

posluchače. Cyklus Příběhy 20. století to dokazuje už 10 let. Mikuláš Kroupa s Adamem 

Drdou zpracovali už 480 příběhů pamětníků a ve své práci rozhodně nekončí. Podívali 

jsme se také na to, jak se rozhlasový dokument vytváří, a že teorie je někdy od praxe 

poněkud vzdálená.  

Při poslechu Příběhů 20. století jsem si však připomněl především to, že některé dějinné 

události se mají tendenci opakovat. A právě proto, aby se neopakovaly si je musíme 

neustále připomínat a naslouchat těm, kteří už je jednou prožili. Jak shrnuje Mikuláš 

Kroupa (OH Kroupa, 2016) „Příběhy 20. století určitě přispívají k tomu, aby si posluchač 

uvědomil, že lidé kolem nás mají své osobní příběhy a že mohou být ohromným bohatstvím 

tohoto kontinentu a planety. Je to to nejcennější, co po nás zůstane.“  

Václav Havel údajně řekl, že „lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je 

přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ A přesně to zlo, o kterém slýcháme od pamětníků 

v Příbězích 20. století, už zase do těch dveří strká prsty. Možná právě proto, že málo 

posloucháme lidi, kteří zažili dobu, kdy se ty dveře otevřely dokořán. 
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SUMMARY	
 

Although current form of listening of radio broadcasting is very distracted, we have seen 

that radio documentary has still its place. We can hear it in in public broadcasting service 

only and in time which some of the authors don`t find very attractive. But it looks like that 

the future of audio documentary is in the web, because the listener can play it anytime 

there and he is not forced to listen to it when it is broadcasted. But there is also a big 

question mark about the future of audio documentary. There is less and less authors of 

audio documentary. It is caused by little wages and very hard and time consuming work. 

 

We have also seen that even the radio which broadcasting mainly songs and short talks 

can handle audio documentary in its schedule. The Stories of the 20th century cycle has its 

place there for 10 years. Mikuláš Kroupa and Adam Drda has made 480 stories and it is not 

over yet. We have also seen how the audio documentary is made and that sometimes 

theory is far from the practice.  

 

During the listening of the Stories of the 20th century I realized that some history events 

may repeat. And to prevent history from repeats itself we have to listen to those who have 

already experienced it. Mikuláš Kroupa (OH Kroupa, 2016) said that “The Stories of the 

20th century help us to realize that everybody has its story. And these stories are treasure 

of the world. It is the most valuable thing.” 

 
Václav Havel allegedly said that “disinterest to others and to the fate of others is what 

opens the door of evil.” And it is the evil that we hear about from the people of Stories of 

the 20th century which comes again to us. And it is maybe because we do not listen the 

people who experienced it before. 
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PŘÍLOHY	

Příloha 1 

Rozhovor s Mikulášem Kroupou.  

Rozhovor byl veden metodou oral history, následně doslovně přepsán. Pro další použití by 

musela být provedena redakce rozhovoru.  

OH Kroupa 2016. Rozhovor s Mikulášem Kroupou, duben 2016, Praha. 

Jakým způsobem vznikají Příběhy? 

 

Tak ty Příběhy 20. století mají, řekněme, několik takových východisek, bez kterých by se 

neobešly. To první východisko a myslím, že klíčové, je velký tým lidí, který se sjednotil, 

vytvořil společenství, které si říká Post Bellum. Je to tedy právnická organizace, obecně 

prospěšná společnost. Tito redaktoři, kterým říkáme v Post Bellum sběrači. Ten termín 

vznikl z nějaké diskuse před zhruba 15 lety s generálním ředitelem Českého rozhlasu 

Václavem Kasíkem, který teda už je po smrti. Byl to jeho návrh, abychom těm lidem říkali 

sběrači. Ono to je vlastně dost důležité, jak se těm redaktorům říká. Je to, myslím, docela 

dobré k zorientování. My jsme to vlastně pojímali trochu jinak než jiní dokumentaristé. 

Řekli jsme si, že našim prvotním cílem je skutečně budovat systematickým způsobem 

sbírku, od toho sběrači, sbírku vyprávěných příběhů. Sbírku toho, co nám naši rodiče a 

prarodiče, když se jich zeptáte na to, co zažili, to či ono, jak nám vypráví. A že nám teda 

přišlo důležitý, aby se takováhle sbírka budovala pod křídly Českého rozhlasu, bylo 

nasnadě, já jsem se tam pohyboval od školy, od Vyšší odborné školy publicistiky v elévské 

skupině, byl jsem na vojně, kde jsem potom chvíli zůstal jako občanský zaměstnanec 

v agentuře vojenských informací a služeb a měl jsem chvíli takový obskurní, pro mě ne 

uplně příjemný pořad. Nebo dneska, když se na něj jako obracím, tak si myslím, že to byly 

jako opravdu tragické začátky uplnýho začátečníka, kterej se učil všechno na zelený louce 

a v podstatě sám. To byl pořad Pohov a bylo to takových jako pár rozhovorů a na závěr 

toho pořadu bývalo Když jsem já sloužil – taková jakoby magazínová rubrika. No a tam 

jsem obcházel některé lidi, vím, že tam byl třeba Tomáš Halík, různí herci, Václav 

Marhoul. A když jsem zapnul takhle nahrávací aparát, zeptal jsem se jich „jak jste prožil 

vojnu?“ a vlastně tahle otázka v nich vyvolávala uplně silné emoce. Většinou se vzpomíná 
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na to zábavné a veselé a tak dále, ale pak mě napadlo proč se nezeptat třeba generála Fajtla 

nebo tenkrát ještě žil generál Pernický nebo Peřina, no a od toho se myslím, je jeden 

z takových zdrojů, že by se to mělo začít dělat systematicky, ale k tomu se váže řada jiných 

ještě příhod, protože tohle naléhání, tohle jakoby, aby se založilo něco a systematicky se to 

dělalo, aby se teda vymyslelo, jak se to má dělat, tak k tomu se člověk musí rozhoupat, 

protože každý novinář vlastně dělá podobnou věc jako dělám já v Post Bellum, že sbírá 

respondenty ke svým reportážím, ale to primární, to nejdůležitější, ten hlavní věc je ta 

reportáž, jo, ta hlavní věc, která pak bude publikovaná, ale my jsme právě řekli, že ne, že 

pro nás je vlastně důležitější a primární jakoby ten záznam celoživotních vzpomínek, což 

je opravdu na hlavu jako postavený oproti jiným projektům dokumentaristickýho střihu. 

Takže Příběhy 20. století pak-li se máme bavit o dokumentárním pořadu Českého rozhlasu, 

tak to můžeme připodobnit k jakémusi vrcholu poměrně veliké pyramidy. To tělo té 

pyramidy, ta spodní základna je tvořena těmito sběrači, kteří obchází a dělají sběr. No a 

pak jako samozřejmě to východisko další pro Příběhy 20. století je postava Adama Drdy a 

Mikuláše Kroupy, lidí, kteří vlastně existují takovým zvláštním způsobem ve vztahu 

k Českému rozhlasu. Nebyli jsme zaměstnaní, nejsme zaměstnanci Českého rozhlasu, jsme 

externí spolupracovníci, jsme lidé spadající pod centrum dokumentů a protože to taky 

děláme dlouho a protože máme taky velkej tým lidí a jakoby tedy v Post Bellum, tak tam 

máme velikou svobodu. Máme svobodu v tom, co všechno Post Bellum vlastně dělá, je 

teda to opravdu svobodné rozhodování. Protože to Post Bellum si samo financuje ten sběr. 

Hlavní zdroje jsou stovky a stovky drobnejch lidí, kteří nám přispívají po stokoruně, 

dvousetkoruně a za to se natáčí ty vzpomínky. Já i Adam vlastně natáčíme pamětníky, ale 

jestli jich máme kolem 3000, který jsou zpracovaný, pak máme zhruba 5000 vlastně 

nahrávek, ještě zdaleka nejsou zpracovaný, nebo jsou rozpracovaný, nebo prostě jenom 

jsou nějaký první kontakty s nima, ale my máme tim pádem s Adamem obrovský naleziště 

nepřebernýho množství příběhů, lidských osudů, svědectví, osudů, některé jsou, se 

domnívám, opravdu objevné, tedy neznámé a vrhají na některé historicky zpracovávané 

události taky trochu jiné světlo. Jiné jsou samozřejmě velice osobní svědectví k událostem, 

který prostě známe velice důkladně. Tak to jsou východiska Adama Drdy a Mikuláše 

Kroupy a Post Bellum, pak bychom mohli mluvit samozřejmě ještě o východiscích těch 

Příběhů 20. století, potřebují ještě samozřejmě nějakou technickou stránku, ta je dneska už 

taková jiná než bývala před těma 10 lety, když to začínalo. Ze začátku Příběhy 20. století, 

aspoň v mém podání, nebudu mluvit teďka za Adama. S Adamem jsme přátelé, víme o 

tom, co kdo dělá, oba čerpáme z Paměti národa, oba natáčíme vzpomínky, oba jsme si 
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prošli řadou velmi silných konzultací, že jsme si vzájemně do toho mluvili a vymejšleli, ale 

nikdy jsme si nezasahovali do toho po obsahový stránce nebo že bychom jako si říkali 

tohle ty nedělej, tohle dělej ty, ale spíš si říkáme, kdo co dělá, kdo si co vybral. Jeden čas, 

pár let to vypadalo, že já se budu specializovat spíš na tu druhou světovou válku, Adam že 

spíš na ty 50. léta, ono se to dávno jako po těch 10 letech jaksi rozprostřelo a vlastně náš 

zájem je opravdu velmi širokej, celospolečenskej, celé 20. století, nebo ta část, ke které 

můžeme natáčet živé svědectví. No takže chtěl jsem jenom říct, že teda nás do jisté míry 

limituje ta technika, ta se proměnila. Tenkrát se to dělalo tak, že já jsem si napsal nějakej 

skript, připravil jsem si nahrávky, nějaké úryvky pamětníků, jakési pokus o to to těch 50 

minut dát dohromady ve studiu, se ukázala jako velmi lichá a v podstatě tim klasickým 

způsoběm, že se přišlo do studia, byl tam zvukař, byl tam někdo další, kdo to 

komentoval… velice rychle se ukázalo, že vlastně ty zvukaři nejsou ochotný v tom českém 

rozhlase zkoušet dvacetkrát třeba, nebo třicetkrát jakoby podjezdy, ruchy, něco se mi 

prostě nelíbilo, něco se mi nepovedlo, protože na to nejsou zvyklí, je to spíš… to rádio 

dneska v tom provozu spíš inklinuje k nějakému proudovému vysílání, rychlejšímu. My 

jsme byli na zpravodajský stanici, že jo, tenkrát Rádio Česko, repríza Radiožurnál. A já 

jsem se tam strašně handrkoval s tim zvukařem, asi třikrát nebo čyřikrát, pak už mi ruply 

nervy, řekl jsem, že to s nim nemůžu dělat, že si to umim udělat sám, takže já jsem si to 

potom začal dělat sám, ukázalo se, že vlastně ta technika dneska je dostupná, levná a 

člověk nepotřebuje velestudio. Studio na mluvené slovo stojí tak 50, 60 tisíc si zařídit. 

Koupíte mikrofony, kvalitní nějakej prostě hardware, software, no tak. 

 

Takže to vám nezapůjčuje rozhlas, to máte svoje? 

 

Ne, já jsem si udělal doma jako svoje studijíčko malý a Adam chodí do rádia si to dělat. A 

popravdě řečeno že bych viděl pod prsty Adama…on taky jako nezabejvá se tolik v těch 

dokumentech tim mixováním jako já, já mám někdy v tom programu já nevim 10 stop 

v tom míchám v jednom tracku, v jedný minutě. Někdy si s tim hraju, někdy mě to baví, 

někdy mi přijde, že je to uplně jakoby ta podstata, ten detail jako kterej si nechci nechat 

ujít. To datlování a psaní toho scénáře toho pořadu je zdlouhavý, náročný, člověk musí do 

archivů, potřebuje k tomu materiály, potřebuje samozřejmě k tomu, když dělá pamětníka, 

kterýho nenatáčel, tak potřebuje komunikovat jednak s pamětníkem a jednak samozřejmě 

potřebuje hodně mluvit s tim redaktorem, který to zpracovával. To  zpracování na Paměť 

národa je dost náročný, to není že byste si sednul a natočil rozhovor s tim člověkem. To je, 
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no se podívejte na Paměť národa, když se zaregistrujete, tak větší část těch materiálů se 

vám vlastně ukáže 

 

Takže říkáte, že Příběhy 20. století jsou až vrchol tý pyramidy, takže vy jste na 

začátku s tim ani nepočítali, že by se z toho dělal tenhle dokument? Na začátku jste 

chtěli jenom sbírat… 

 

Na začátku my jsme začali sbírat na přelomu 2000 a 2001, registrovali jsme Post Bellum 

v roce 2001. To samozřejmě Příběhy 20. století neexistovaly. To byla čistě taková 

bezvadná, do teďka se máme rádi a vídáme se, parta přátel, kteří prostě o víkendech a 

svých volných chvílích, spoustu z nás studovalo, spoustu z nás bylo před vojnou, nebo ne, 

bylo to po vojně, v mém případě to bylo po vojně, a vlastně bylo to tak neměli jsme ženy, 

ani děti, bylo nám to jaksi povoleno těmi  okolnostmi. Dneska je to samozřejmě 

komplikovaný, dneska je to profesionálnější řekl bych ve všech ohledech, ale tenkrát to 

vlastně mělo taky svojí poezii, my dělali velký vejlety. Jsme si vždycky vybrali nějaký 

místo, kam jsme třeba na dva dny jeli, bydleli jsme na nějaký ubytovně, no a tam jsme 

obešli desítky pamětníků. Pamatuju si takhle výlet na Žatecko, místo, kde se nachází 

volyňští Češi, kteří se repatriovali a většinou ty nejstarší z nich jsou Svobodovy vojáci, 

kteří se k nim připojili někde v tom Rusku v roce 44. 

 

Takže teď když připravujete ten dokument, tak čerpáte z toho, co už je natočeno? 

 

Velmi často. To je v mým případě. Já natočim za rok třeba do deseti pamětníků, někdy 

míň. 

 

Takže jak to probíhá? Když si řeknete teď natočím dokument na nějaké téma a 

začnete si hledat ty repondenty? 

 

To je dobrá otázka. To téma je zajímavý, ale já si ho nějak zvlášť nepřipouštim, totiž jestli 

my tady s Adamem tady nevytváříme nějakou všeobecnou historickou paměť, která 

jakoby, jakejsi výklad historie, který je z nějaké naší strany modelován a zdali naši 

posluchači nejsou manipulováni vlastně. Což se mi zdá jako zajímavá úvaha a rozhodně 

věcná a proč ne, proč se o tom takhle nebavit. Tak k tomu je třeba říct ne, není to tak. 

Adam Drda ani Mikuláš Kroupa nikoho nemanipulují, ani vědomě, ani nevědomě. Dělají 
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pouze věc, tak můžeme to vysvětlit tak, že máme mezi sebou stovky lidí, těch sběračů za 

těch patnáct let prošlo určitě přes čtyři sta. Jo nabrat čtyři sta lidí, teď máme třeba zhruba 

dvě stě spolupracovníků na Paměti národa, což budete-li si to chtít vyzkoušet, musíte projít 

nějakým testem, nějakým zkoušením u nás. Ale to co je klíčový při výběru pamětníka je to, 

co mě prostě brnkne přes nos. Když zrovna v tuhle chvíli třeba… Je několik samozřejmě 

způsobů, jak já si vybírám, některý si samozřejmě připravuju dlouhodobě jo, teď jsem 

vysílal příběh Josefa Nitri, mýho vlastně známého z mojí základní vojenské služby, 

bývalého vojáka z povolání, takovej vlastně dost zvláštní příběh, kterej sem prostě chtěl 

vyprávět, protože prostě ukazuje z mýho pohledu takovou obnaženou věc, kterou by si 

člověk měl uvědomit. Že hodní lidé, prímový lidi, který jsou vlastně báječný, tak můžou 

bejt velmi charakterově nestálí, ideologicky snadno manipulovatelný. Lidi, kteří se 

dopouštěli za bolševika opravdovejch hnusáren, velmi nehezkejch věcí, nebo prostě jenom 

bezcharakterních věcí stačí jo, ale zároveň já ho znám jako strašně príma člověka, jo a 

zároveň já jsem se tam snažil v tom dokumentu ukázat i tu jeho milou povahu, 

upovídanou, obětavou a zároveň sem chtěl ukázat to, že je s takovým prostě nemorálním, 

událostma na kterých se podílel, ale to je člověk, kterýho sem si připravoval už deset let, 

jsme o něm věděl, že to chci udělat, jo a takových mam třeba pět šet, možná víc. Některý 

mam rozpracovaný i textově, některý mam jenom nahrávku jo, některý jsme si uložil 

jenom proto, že se mi prostě zdál zajmavej, historkou. Taky sběrači sem tam mi napíšou, 

Adamovi taky, máme takovej papír s Adamem sdílenej, ve wordu si ho posíláme, kam se 

doplňujou pamětníci, o kterých nám říkají sběrači. Protože tam to probíhá tak, že se ta 

práce taky musí přijímat, pročíst, vrací se k dopracování, pak je nějakej honorářovej 

sazebník, pročítává se honorář, tam jsou takový administrativní stupně, tak ty jsou mimo 

nás, mimo Adama a mimo mě, ale ve chvíli, kdy se to teda dopracuje ten příběh a je třeba 

zveřejněnej na paměti národa, tak my už o něm nějaký echo máme, že je nějakým 

způsobem zajímavý, výjimečný, nebo že ten člověk jako je zajímavej vyprvěč. Já si 

pamatuju, že mi brnknul Ruda Běloubek, takovej člověk, kterýho natáčel Viktor Portel pro 

svojí dokumentaristickou práci na FAMU, a já jsem vlasntě nikdy nic podobnýho neslyšel, 

nebo sem si nedoved představit, že by někdo takovej mohl žít. Jako kluk, kterej byl přímo 

u vraždění svých rodičů, obviněný z kolaborace s Němcema v květnu 45. Tady se mluví o 

strašných popravách v Postoloprtech, na jiných místech, že jo, jsou desítky míst, kde došlo 

k opravdu odpornýmu vraždění německých obyvatel nebo jenom prostě označených za 

kolaboranty. No ale že bychom měli přímo svědka. Kdo vraždil, jak vraždil, jak to 

vypadalo, tak to jsme neměli. To jsme neviděli a takhle se záhadně objevil takovej 
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bezdomoveckej typ Rudolfa Bělohoubka, tak když jsem tohle echo zaznamenal, tak jsem 

řekl no to je prostě naprost výjimečnej příběh z dokumentaristickýcho hlediska, naprosto 

výjimečnej. Samozřejmě na základě toho dokumentu řada lidí jakoby, protože to je hrozně 

citlivý, pro Čechy to je naprosto nevyřešená věc, strup, kterej strhnete hrozně snadno, lidi 

jsou uplně jako rozhicovaný vás kamenovat, když řeknete, že prostě češi se dopustili 

zvěrstev, který jsou srovnatelný čeho se dopouštěli nacisti na nás.  

 

No a pak mam samozřejmě to, že sem tam dělám to, a docela to dělám rád, že si brouzdám 

Pamětí národa. To je opravdu databáze srovnaná podle výročí, různých historických 

událostí, podle různých pamětnických kategorií. Tak si řeknu, no tak dlouho jsem 

nezpracovával 70., 80. léta, nebo se blíží nějaký výročí a rád bych se ho nějak dotknul, 

nebo mam chuť prostě vyprávět nějakej příběh z undergroundu, z těch 50. let, samozřejmě 

nejvíc jsme dělali ty nejstarší pamětníky. To bylo ale né žádný programově, spoustu lidí 

nám to vyčítalo, nebo naznačovalo, že Příběhy 20. století to je válka a 50. léta a nic jinýho, 

jo a ještě navíc to musí bejt veterán ze západní či východní fronty a pak politický vězeň. Jo 

takovej typickej příklad generál Tomáš Sedláček. To je nesmysl jako těch šílenejch osudů 

zas tolik není. Ale pochopitelně my jsme jich měli mnohem víc, protože těma jsme 

začínali, těm jsme začínali v tom roce 2001, prostě jsme natáčeli pamětníky, o kterých nám 

někdo řekl, který jsme našli na seznamu, když si přišel na konfederaci politických vězňů, 

tak vám řekli natočte hlavně generála Tomáše Sedláčka, to byl i voják. No tak jsme 

samozřejmě běželi za Tomášem Sedláčkem. Tomáš Sedláček pak řekl hlavně natočte pana 

Knora, taky válečnýho veterána, kterej utekl bolševikům strašně dramaticky nebo já nevim 

Jirku Stránskýho.. 

 

Takže ty kontakty se takhle spíš nabalujou… 

 

NO jasně, to je sněhová koule, to je nejbezpečnější způsob, jak se dostat do tý práce pro 

Post Bellum, pro Paměť národa. Že se vy toho pamětníka samozřejmě zeptáte, s kym chodí 

na pivo, jestli by nám neporadil, koho natočit. Ale dělalali jsme i jiný způsoby, že se 

obvolával třeba celej barák jako byt po bytu. Protože jsme měli informaci, že tam kdysi 

bydlel nějakej veterán a že se nám někam odstěhoval, tak nemohli jsme zjistit, kde. No tak 

brácha obvolával a takhle mu nějakej pán řekl, když si vyslechl, co děláme, „no já jsem na 

skypu s jedním politickým vězněm, sice to není ten veterán, kterýho hledáte, ale ten by vás 
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mohl taky zajmat.“ No a takhle jsme objevili Luboše Jednorožce, vlastně fantastickýho 

člověka, útěkáře z komunistických kriminálů. 

 

A když ten dokument zpracováváte, máte pro to nějaký mustr, jak to dělat? Že na 

začátek si dáte tohle, pak tohle, pak tohle… 

 

Já mám rád právě…ano, on člověk hrozně často sklouzne k nějakýmu mustru. To je 

nejhorší na téhle době, na téhle computerové době ctr c, ctrl v, to je, myslim, metla všech 

novinářů, všech spisovatelů. Metla i chytrejch lidí. Oni sami sebe vykrádaj, oni vykrádaj 

ostatní. Dneska napsat diplomku, je úžasný že se vlastně scházíme, vlastně mi to udělalo 

radost, že se jako nesnažíte něco vybrakovat z internetu, ale chcete tu primární autencikou 

informaci. A to je přesně čemu já se hrozně bránim v Příbězích, abych si nenašel ten mustr. 

Abych to nepřehnal. Samozřejmě tam nějaký mustry jsou, ale čím víc se jim bráníte, tím si 

myslím, že prospějete tomu příběhu. Každej ten příběh… já jako mam strašný výčitky 

k některejm příběhům, který jsem nedodělal, nebo neudělal správně, nebo když je dneska 

poslouchám, tak vim, že bych to udělal líp. Taky jsem byl prostě člověk, kterej se to 

všechno učil, to tak je. Ale obecně nejhorší je stav toho prázdného papíru, tý obrazovky, a 

přemejšlení jak. Nejrychlejší a nejjistější způsob zpracovávání příběhu je, zvlášť když jste 

ho třeba nenatáčel ten příběh. Když jste ho natáčel, tak je to taky trochu něco jinýho. Už 

jste v takovým jakoby… tam mam potřebu odpočinku od toho příběhu vždycky, to není 

správě, když natočíte příběh a hned ho druhej den zpracujete. Jo máte třeba 4 hodiny 

natočeného materiálu. S tím člověkem se třeba setkáte vícekrát a po tom posledním 

dotáčení hned druhej den začnete připravovat scénář pro Příběhy. To nemám rád a nedělám 

to. Je vždycky lepší si udělat jako čas na ten příběh. Protože se vyloupne z něho, co jste 

sám si při tom natáčení neuvědomil. Vám prostě při tom natáčení spousta věcí unikne. 

Udržet pozornost s tim vypravěčem je někdy možná těžší než to samotný vyprávění. Každý 

sběrač vám řekne, že je hrozně unavenej po tom natáčení. Ale pamětník, 90 letej člověk, 

říká já bych vám ještě toho mohl vyprávět a vy říkáte já už nemůžu jako… No ale tohle 

jako je mimochodem věc, kterou jsem hned na začátku řekl, že nesmíte zastavit ten 

rozhovor, to vyprávění toho člověka, když on může a chce. Samozřejmě přirozenej konec 

toho, že se dostanete k nějakým závěrečným epizodám, který už se blíží současnosti, on to 

tak i chápe. A při dalším setkání se pak probírají detaily z některých epizod. Ale klíčem 

k téhle naší dokumentaristice je, že tomu pamětníkovi řeknete já jsem tady od toho, abych 

vám naslouchal. Já jsem ten, který opravdu chce slyšet ten příběh a mě zajmá opravdu. Tak 



 
70 

jako na mě koukáte teďka. To je velmi dobrý, že mám pocit, že vás to zajmá. A to právě u 

pamětníků potřebujete taky. A druhá věc je, že on musí vědět, že tu budu tak dlouho, 

dokud on neskončí. A nikam se nespěchá. Mám tolik času, kolik potřebujete vy. 

 

Takže je to spíš takovou tou metodou orální historie, kdy se tolik neptáte, ale spíše 

necháváte mluvit pamětníka? Že dáte nějakou otázku a on pak dlouho mluví… 

 

No heleďte. Všiml jste si, že jsem za celou tu dobu tady s váma nepoužil termín orální 

historie. Já ten termín prostě nepřijímám, nelíbí se mi, nechci ho používat. Samozřejmě, 

kdybych měl dementovat všechny instituce, všechny konference, všechny různé třetí 

strany, které prostě o nás říkají, že jsme orální historici, tak bych nedělal opravdu nic 

jinýho. Ale já se hlásim víc k novinařině, víc k dokumentaristice. Ale samozřejmě ty prvky 

tý oral history, která je nějakým způsobem jako zformulovaná už od nějakých 60. let, tak já 

ty pravidla znám. Četl jsem ty knížky, sleduji, jak se to sledovat dá z toho vnějšku, jak se 

to tady u nás učí ta orální historie. A když tak si to tam napište – příšerně, debilně a uboze. 

To tam klidně napište. A bohužel za to může pan docent Vaněk. To je prostě opravdu 

nešťastný, jak u něj se to studuje. A možná pan Mücke je ještě větší strůjce blbostí, který 

svět neviděl. Já když jsem se pokoušel přečíst jejich knížky, mě normálně fakt přísahám, 

že jsem se strašně snažil, ale každá věta to je prostě obludárium. Obludárium neschopných 

lidí něco napsat nebo říct. Ale nechci je jako trápit nebo pomlouvat. 

 

Ale některý ty zahraničí úvahy jsou jako zajímavý. Ono se strašně snadto teoretizuje. 

Žvaní se, žvaní se o tom, jak se to má dělat. V praxi ten, kdo opravdu je v tom terénu a 

natáčí ty vzpomínky, tak jako 99,9 % těhle žvaníren opravdu nefunguje. Tam jedinej ten 

klíč je, že o tom něco víte, zajímá vás to, jste normální slušnej člověk a chcete z toho 

člověka dostat ten příběh. Chcete dostat ten příběh z toho člověka. 

 

Takže to není tak, že když bych šel na ten rozhovor, že bych si předtím musel přečíst 

příručku Oral history, jak se to dělá… 

 

No to prosim vás určitě ne. Jestli se chcete trochu potrápit, tak jako můžete. Ono 

samozřejmě nechci to nějak snižovat. Jsou tam věci, které jako smysl dávají. Například 

ten, že se s tím člověkem scházíte vícekrát. Že to není klasický rozhovor, že při tom 

druhém, třetím, čtvrtém setkání jde o to rozebrat do detailu, nějakých epizod, které vy 
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zrovna považujete za důležité. Samozřejmě všechno se přizpůsobuje okolnostem. Jednou 

jsem natáčel u takovýho sedláka právě u Žatce. Tam je takovej stateček, volyňskej Čech. A 

já jsem ho opravdu potkal jako na poli. A on jako přišel v zablácených věcech do kuchyně, 

kde si teda jako udělali čaj. A tam byla celá rodina. Celá rodina přišla a tátu poslouchali 

jak vypráví. No tak to bylo přesně proti orální historii, protože tam nesmí být přítomná celá 

rodina a ta rodina do toho v žádným případě nesmí kecat, jo. A naopak já jsem jako věděl, 

že je to nádherná nahrávka, strašně pěkná, dojemná, silná. Oni tátu furt povzbuzovali, 

„tatínku řekni ještě tuhle příhodu a dědo, tohle už si říkal jednou, opakuješ se.“ Někdo by 

řekl, tak to je přesně to, co je špatně. Nebo jsou tam takový jakoby někdy ty orálně-

historický poučky v tom, že nesmíte pokládat otázku, skákat do řeči, ale někdy prostě 

musíte. Vy tomu prostě nerozumíte. To jsou někdy hrozně trapný okamžiky. Nebo že 

nesmíte, četl jsem to v některý orálně-historický příručce český – ve světový to vůbec není 

tyhle věci – že se nesmí pamětník exploatovat.  

 

Co to znamená? 

 

Nesmíte ho nasrat no. Aby jako nebyl naštvanej. No ale když mluví s člověkem jako a vy 

se potřebujet na něco zeptat. No a pro pána Jána, aby se ho to náhodou nedotklo. No 

musíte položit otázku. Samozřejmě nechcete, aby vás ten pamětník vyhodil, ale musíte se 

umět taky zeptat. Měli jsme, protože právě z tý orální historie k nám chodí jako poměrně 

hodně těch studentů, chtějí to dělat a my nabíráme a jsem schopni je přijmout. No ale 

potom oni jdou, natočej výpověď válečnýho veterána, který byl potom v 50. letech bachař, 

dozorce na Borech. A byl tam dozorce svých spoluvojáků. A když to posloucháte a 

najednou nahrávka skončí „děkuju vám za rozhovor“ v roce 1945. A vy se ptáte „vy jste se 

zbláznil, vy jste nenatočil to je ho vyprávění z těch 50. let z těch Borů. Proč ne?“ A on 

řekne „no nás učili na orální historii, že by ho to mohlo exploatovat a že by jako jsme mu 

vnutili nějakou indoktrinaci současné doby. Protože my si žijeme teďka v kapitalismu, ale 

kdybychom žili v socialismu, tak by to bylo jiný, takže je lepší se na to neptat.“ Jako tohle 

jsou schopný ty lidi vypustit z huby. Tak já říkám, co vás to proboha tam učej. Na místě 

bych vás vyrazil. Tomu člověku jsem řekl, že ho vyrazim, jestli ještě jednou tohle udělá a 

jestli se mi pokusí argumentovat, že to je takovejhle blábol, tak ho vyrazim hned. Tak 

mlčel a nevyrazil jsem ho, ale myslim, že se nad nim stmívá stejně. Ale je to tak. 
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Máte nějakou strategii vedení rozhovoru, že začnete nějakým stylem, pak 

pokračujete a pak třeba až po čase jdete do konfliktního tématu…? 

 

No, tak samozřejmě platí, že je dobré říci na té nahrávce, kdy se nahrává, potom poprosit 

respondenta, aby svým vlastním hlasem řekl své jméno. Je ideální, když nahrávka začíná: 

„Dnes je 14. 4. 2016, sedíme v Tři plus jedna, mohl byste se prosím představit, říct celé své 

jméno, kdy a kde jste se narodil a něco o rodičích.“ Ten člověk okamžitě pochopí a řekne 

„jmenuju se Mikuláš Kroupa, narodil jsem se 12. 8 1975 v Praze, moji rodiče byli…“ a 

jaksi jak se zeptáte na to dětství, tak ty lidi se nastartujou, u těch lidí je nějaké 

vzpomínkové pásmo a opravdu postupuje. Já to dětství hrozně chci slyšet, jak prožíval ty 

klukovský nebo holčičí léta. To dospívání, to představování si, co bude v tom životě dál a 

jak se to nenaplňovalo, nebo naplňovalo. A ty konfliktní témata vlastně on sám je ochotnej 

je otevírat. Když jdu do konfliktu, tak při druhým nebo třetím setkání, když vim, že 

proběhne. Ale na některý věci se zeptat musim. A nejde pominout, když byl agentem státní 

bezpečnosti. Vim, že to je nepříjemná situace. On mi to neřekne třeba, ale já se na to 

musim zeptat. Samozřejmě vždycky to jde mile a slušně. „Nezlobte se, že to téma otvírám, 

já jsem si zjistil, byl jsem v archivu, že jste byl zverbován a že jste byl dokonce agent státní 

bezpečnosti, mohl byste teda o téhle věci vyprávět?“ Jo, ten člověk samozřejmě musí 

pochopit, že ho nesoudím, to je naprostý tabu. Ten sběrač prostě musí dát najevo, že jsem 

jedno velký ucho, které se samozřejmě sem tam ptá, ale vůbec ne ve zlým. Vůbec ne jako 

nějakej sudí. Není to nic jinýho než reflektujte svůj vlastní příběh a co možná nejpoctivěji 

všechny etapy života. Některý lid lžou, některý lidi nelžou, některý lidi zapomínaj, některý 

lidi si pamatujou neuvěřitelný detaily. Fajtl. Když jsem s nim natáčel, ten byl jeden z těch 

dávných. Tak si nemohl vzpomenout, kdy začala 2. světová válka. Ale vzpomínal si na její 

uplný detaily jako na rákos, kterej si urval, aby mohl dýchat v tom potoce. Takový jemný 

detaily si pamatoval… 

 

A je důležité prostředí, ve kterém se setkáváte? 

 

Je to většinou u nich doma, ale je to samozřejmě zase daný okolnostma. Ten pamětník si 

vybírá, co se týče natáčení rozhlasového nebo rozhlasovou technikou. Co se týče našeho 

mobilního takzvaného eyedirectového studia, tak to je samozřejmě daný. Jako i svážíme ty 

pamětníky do toho studia, ale je to prostředí nijak nerušivý, je to takový plátna, tmavý, 

mírně osvětlený a pamětník je v takovým intimním prostředí, kde vidí jenom tvář toho 
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redaktora, kamery jsou nerušící, protože nevydávají žádný zvuk, jsou skrytý za plátnem. 

On ví, že je natáčen třeba na kamery, ale je v takovým prostředí, že mi přinášíme tvář 

redaktora přes polopropustný zrcadla přes objektiv kamery, proto je to eyedirect. 

 

Těch schůzek je tedy několik, jak jste říkal, a většinou to tedy dělá předpokládám 

jeden sběrač.  

 

Ano. Když zase nevstoupí do toho nějaká nepředpokládaná událost. Například že se ten 

sběrač nezeptá na bachařskou minulost, tak pak sednu do auta a musim za tim člověkem a 

ptát se já. 

 

Jaká je příprava na natáčení? Zjistíte si o tom člověku něco, jdete do arichvů? 

 

To je zase různej přístup k různým pamětníkům. O některých lidech vzhledem k tomu 

věku, když natáčíte s 95 letým člověkem, tak jste vděčný, že se k němu dostanete, že vás 

pustí do tý nemocnice, nebo jeho příbuzný, že to vůbec můžete, tak že sednete rovnou na 

vlak a jedete za nim. A natáčíte, co můžete, a samozřejmě doufáte, že ještě byste mohli bejt 

přijatý znova. U jiných je samozřejmě důležitá velmi pečlivá příprava. Číst knížku, znát 

detaily z epizody. Děláme to tak, že něco se dá sehnat z archivu, něco od jeho příbuzných, 

přátel. Obvoláváme ty lidi, ptáme se, na co bychom neměli zapomenout při tom natáčení, 

máme připravený archivy, ale ty se většinou dostávaj po rozhovoru, takže se jede ještě 

kvůli archivům zvlášť, ale to ne vždycky samozřejmě. 

 

Potom ten rozhovor si pokaždé přepisujete? 

 

K rozhovoru děláme příběh pamětníka, což je textový dokument, který se snaží jaksi ten 

příběh převyprávět svými vlastními slovy s citáty toho pamětníka, ale abyste se zorientoval 

na té nahrávce, tak k tomu ještě vytváříme protokol, kde děláme časy těch témat, který se 

tam objevují. 

 

Takže když vy potom z toho skládáte ten dokument do Příběhů 20. století, tak to 

děláte podle toho textového scénáře?  

 



 
74 

Ne, poslouchám to celý, protože to je naprostej samozřejmě klíč, když toho pamětníka 

nenatáčim, tak to jádro toho příběhu, ten moment, ten okamžik, ke kterému by ten 

dokument měl dramaticky nějak dospět nebo něco, co se má odehrát nebo je to jen důležitá 

třeba povaha toho člověka, tak to musíte prostě naposlouchat. Ale při tom poslouchání to 

dělám, že si už rovnou stříhám, dělám si poznáky, který epizody se mi zdaj jakoby klíčový, 

který už ne. Do jedoho dokumentu se vejde třeba nějakejch dvacet, pětadvacet zvuků. Těch 

jeho vlastně proslovů. Dvacet zhruba tak. A já jich mam tak šedesát na jeden dokument 

nastříhaných. No takže. Ten text samozřejmě používám, čtu si ho, ty protokoly méně, 

protože vim, že tu nahrávku budu poslouchat celou, ale ten text samozřejmě ty sběrači 

někdo je šikovnej, psát umí a jinak většina se to učí a ten text je nepoužitelnej pro mojí 

potřebu.  

 

Když děláte ten dokument tak předem si stanovíte jako nějaký cíl, nějakou pointu? 

 

Ne, to prakticky nejde. Vždycky totiž vás ten příběh musí něčim překvapit. A ze začátku, 

když se pustim do toho psaní, tak já už mam nastříhaný zvuky a už vim, co vlastně chci 

psát. Nepíšu ten text dřív než mam nastříhaný zvuky. To je taková dobrá poučka pro 

dokumentaristy. Ten, kdo si linkuje scénář dopředu než vlastně natočí pamětníka nebo 

natočí svoje respondetny, tak ten tam dělá něco blbě. Snaží se manipulovat tu věc. To, o co 

nám jde je zaznamenat co možná nejpravdivěji tu událost, která se stala nebo o které on 

vypráví. Nebo ten konkrétní příběh toho člověka. To znamená scénář se rodí až když už je 

vlastně vymalováno. Už se ví, v čem ten příběh je zajímavej, důležitej, dramatickej. Je to 

vždycky něco jinýho. Já třeba mám rád, že se mi najednou osvítí detail, kterýmu jsem třeba 

nerozuměl předtím. Já bych dal příklad. Nechci to přehánět a nebudu říkat konkrétní 

jméno. Ale jistý stbák mi furt vyprávěl nebo naznačoval, jak ho v jeho životě prostě serou 

ženský. A to samozřejmě do toho samotnýho příběhu nějak zvlášť nepatří, to jako proč 

bych to tam střihnul, to je nějaký svědectví o dvacátým století? Ale protože to říká 

zajímavě, protože to je něčím zajímavý – stbák nemá rád ženský – tak jsem si to vystřih, že 

jo, no a časem zjistíte, že celej ten příběh je protkán konflikty mezi mužem a ženou. A to 

v jeho intimním životě, v rodinným, ale i v těch intimních příbězích lidí, který on stíhal. 

On na tom zakládal jako profesionální psycholog v uvozovkách, jako svině, likvidování a 

lámání páteří disidentům, který měl na starosti, prostě proto, že je vydíral, že prozradí 

jejich milenky. Jakoby vlastně najednou člověku dojde, že v tom je mnohem něco 

hlubšího, než že vám ten člověk řekne, že ho ženský serou, a naznačí to jenom v jednom 
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okamžiku, někdy na začátku. A vám teprve postupně dojde, že v tom je obsažený, v tomhle 

sdělení, je obsaženej celej ten člověk, se kterým jste natáčeli. A ta pointa spočívá v tom, že 

na závěr tomu posluchači musí dojít vlastně, že jeho vlastní žena ho nemá ráda a týrá a 

trápí ho a on si to zaslouží. Vlastně člověk si to musí říct na závěr, že tenhle chlap si 

opravdu tuhle ženskou, tuhle ježibabu, která ho prostě nevaří dobře a… protože on byl 

strašně nevěrnej tý ženě, on podváděl s kolegyněma, pak jí vyhodil, vzal si jinou a zároveň 

jako byl, celý to zakládal na tom svým metrosexualismu. Že je to hezounek, ale dneska 

vypadá jako skřet hnusně, má takový volezlý ruce, a protože spadnul nebo má uřízlej prst 

z cirkulárky, takovej skřet hnusnej s lupénkou. Člověk si říká, no, jak se mu uplně obtiskla 

ta jeho povaha a ten konflikt s těma ženskejma, který zbožňoval, miloval, hrozně chtěl, do 

tý tváře, do toho jeho života. 

 

A necháte se někdy tímhle strhnout? Když natáčíte člověka, o kterým jste teda 

přesvědčenej, že to je s prominutím svině, že dělal…. 

 

Tohle vám ale nikdy nedojde při natáčení. Tohle vám vlastně nedojde. Až když to opravdu 

dlouho posloucháte a znáte i nuance, prostě i po čtyřech hodinách natáčení vám nemůže 

dojít, že ten konflikt s těma ženskejma je vlastně důležitej v tom příběhu. Ale von třeba je 

a není. To je taky důležitý. Říct já ho tam prostě vidim, on ho tam třeba sám vidět nemusí. 

A je to jenom to, že já to tam taky neřeknu v tom dokumentu. Ale ono to tam vlastně ten 

posluchač jako musí zaslechnout. 

 

A nemůže někdy dojít k tomu, že potom při přípravě toho dokumentu sklouznete 

k tomu, že vy sám ho pak chcete do toho světla dostat ještě víc? 

 

To se samozřejmě stát může a já se tomu strašně bránim. A tohle jsme samozřejmě řekl, 

kdybyste si poslechl ten dokument, tak na tom to téma založený není jo. Ale řekl jsem to 

proto takhle vypjatě, abyste pochopil, o čem já mluvim. 

 

Jaký je to dokument mimochodem, abych si ho poslechl? 

 

No… poslechněte si ho, ale neuslyšíte to tam. Já sem to samozřejmě přehnal. Já kdybych 

to teďka dělal znova ten příběh, tak bych tam možná ty ženský dal mnohem víc. Prostě to 

tam neuslyšíte. A je to stbák Jaromír Ulč a to, co já jsem na tom založil vlastně je člověk, 
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kterej celej život někoho manipuloval a teď na závěr je manipulovanej vlastní ženou. Je to 

slabší, protože tam samozřejmě jsem nedal to s těma ženskýma nakonec, že je prostě nemá 

rád. Ale dobrý je, že v každým příběhu je důležitý, aby ten posluchač za prvé o té, aby 

prostě rozuměl tomu, proč ten příběh vyprávim. V čem je ten příběh zajímavej a že já, jako 

tvůrce toho dokumentu koresponduju s tím pamětníkem, že tam není jakoby základní 

rozpor, rozpor v tom, že ten pamětník je vlastně báječnej člověk a vůbec nemam jako, ale 

zároveň nezajmavej, protože měl třeba život, kterej mě jako ničim neinspiruje, ale Kroupa 

tam nějak vášnivě uplně zasazuje di historických souvislostí, ale já z toho teda nějak 

odvařenej nejsem. To je jako nepříjemná odpovědnost, že člověk musí bejt zajímavej. 

Nejhorší je, když vyprávíte příběh a lidi vás neposlouchaj nebo spí, nebo neposlouchaj, 

nebo je to nezajmá. Tak to děláte blbě, protože každej příběh se dá vyprávět zajímavě 

podle mýho soudu. Ale ne vždycky se vám podaří rozloupnout ten příběh, porozumě, nebo 

ho zkusit vyprávět. A myslim, že právě ta pointa toho rozbalení, vstoupit do toho nitra toho 

člověka, jakej ten člověk je, můžete buďto teda tim, že jako uplně strojově vyprávíte 

epizody – jednu za druhou jeho život. A někdy hrozně funguje, že po těch padesáti 

minutách vás prostě dojme cokoliv, protože najednou je to tak divokej dramatickej příběh. 

A u jiných můžete vyprávět a ono to nefunguje. Špatně to vypráví ten pamětník, zadrhává 

se. Ale tam někdy funguje jeden jedinej moment, jeden jedinej moment, a to dám příklad. 

Teď si nevzpomenu, jak se jmenoval bohužel, ale pamatuju si ten moment, kdy jsem 

najednou měl pocit, že to je přesně vono, že ten posluchač musí pochopit, jak je to strašně 

dojemný ten příběh. A to byl tak strašně silnej příběh, to byl prostě kluk, kdy se mu utopila 

máma, když se snažili oba utýct do Palestiny na začátku války, oba Židi, a utíkali 

z Protektorátu, byl to jedne z těch transportů od Černý růže, tedy pražskej transport a oni se 

dostali přes Dunaj, Středozemní moře až teda k břehům palestiny a tam právě je potopili. 

Důležitý je, že když jsem tam picnul podjezd „s lodí, jež dováží čaj a kávu, pojedem spolu 

na dalekou Jávu“ báseň…jak on se jmenuje teď. Jak to nazpíval. No. Já si nemůžu 

vzpomenou. Písničkář, pracuje v rádiu. Ale ty jeho písničky jsou takový zajímavý, 

zhudebnil takovou tuhle poezii. No a hrozně  se to tam hodilo. Najednou ten moment 

vyloupnul ten příběh tak, že v tu chvíli si člověk uvědomil tu obrovskou tragédii těch 

uprchlíků a taková opravdu zoufalá snaha najít si nový místo k životu. Stejně jako se mi 

vybavil příběh Alexandra Gajdoše, to je taky moment, kdy najednou ten kluk se ocitne 

v horách a neví, co má dělat, je to za druhý světový války, je to Žid s takovým kamarádem. 

A vlastníma rukama si začnou hloubit díru do země. Že do ní vlezou, zahrabou se a tam 
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přečkaj tu válku. Ta zoufalá snaha, to si neumí nikdo z nás představit, v jakým stavu musel 

bejt ten člověk, že si hrabe díru vlastníma rukama. 

 

Mluvil jste o těch písničkách. Dáváte si na to hodně záležet? 

 

Dávám. Hrozně se snažim o to, aby to bylo v souladu s mojí vnitřní dramaturgickou 

povahou, s tim, co mam rád, a nehledim na to, jestli to je píseň, kterou by zahrál 

Radiožurnál nebo ne, většinu, co tam mam by nezahrál, to asi nebude uplně ten střední 

proud. Takže tam zaznívaj Už jsme doma, zaznívá tam Lavarga, taková balkánská kapela. 

Mám rád Matějovi znělky. Matěj je muj bratr, kterej je autorem podjezdů a úvodní a 

závěrečné znělky. A musim říct, že ho často prosim, aby mi udělal nějaký další  a dycky 

příde s nějakým nápadem, ale je to všechno tak semknutý tou, jsou to variace smutný, 

veselý, dramatický, melancholický, temný. Na pár tonů (začne pískat tón). Jo pár tónů a on 

z toho jako udělal uplnou symfonii. Třeba na cenách paměti národa, co se vysílá v České 

televizi, tak se najímaj opravdu špičkoví muzikanti. Linka, opravdu špičkoví jazzoví 

muzikanti, který většinou hrajou, protože je osloví Matěj, protože ten pořad maj rádi, nebo 

to téma mají rádi a hrajou pro nás. A vim, že vlastně jeden říkal, že vlastně ho to uplně 

nadchlo jako tahle sestava, těhle pár tónů a jak se s tim dá prostě vytvoři spoustu věcí. Tak 

Matěj se trefil do něčeho, co rád používám, tyhle brnky, předěly. To je mimochodem věc, 

která televize nezná. To umí jen rozhlas. A když jsme u toho. Vy se zajímáte o tu 

rozhlasovou dokumentaristiku. A já teďka píšu, zrovna jste mě vytrhnul od scénáře 

televizních příběhů 20. století, který se chystaj od ledna příštího roku. Bude jich 16 dílů a 

máme to psát právě scénář vždycky já a Adam, ale máme režiséry, teď se to dělá, už máme 

hotovej pilot právě. A vono to je prostě jiný. Já musim hledat prostě nový prostředky, nový 

způsoby, protože ten obraz je nesnesitelně popisnej. Uplně jako k zalknutí. Najednou věci, 

který ten člověk říká a jenom to uslyšíte jako zvuk, tak já dokážu různýma prostředkama, 

ruchama a tak dále z toho vytvořit, že to nemůžete vypnout, že to chcete slyšet. Ale v tý 

televizi ty věci se pořád podjížději těma obrazama, který odvádí pozornost, ničí tu 

atmosféru toho sdělení, neumožňujou ty ruchy. Buď tam ty ruchy jsou v tom obraze nebo 

nejsou, můžete je namixovat jo, ale vždycky se musíte trefovat když jede tank, tak tam už 

nemůžete dát, že se tam střílí ze samopalu, protože tam žádnej samopal nikde není v tý 

televizi. V rádiu já udělám jako opravdu důmyslným způsobem celou frontovou linii. 

S tankama a výbuchama a šrapnelama a výkřikem zraněnýho a tak dále. To v tý televizi 

prostě nejde. Prostě musíte mít ten obraz. Takže na jednu stranu je to samozřejmě médium 
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číslo jedna, ale ve skutečnosti je mnohem médě sdělný než je ten rozhlas. No a ještě bych 

řekl jednu věc. Televize oblbuje, rozhlas kultivuje. To tak je. Protože rozhlas povznáší 

posluchačům fantazii a vytváři vlastně obraz sdělení někde ve vaší hlavě. A to člověka 

kultivuje a nutí ho nad těma věcma přemýšlet i jinak. U televize se můžete rozkydnout a 

žrát a čumět. A jako vůbec nemusíte nad tim nějak spekulovat. Máte všechno nesnesitelně 

popisný. 

 

Takže tohle je podle vás… 

 

No ale my to zkoušíme s Adamem. Adam má možná k tý televizi blíž než já, ale ty Příběhy 

máme hotovej pilot, tam se zvolila vlastně, našel se způsob, aby to bylo jiný, vlastně ten 

eye direct je opravdu silnej vlastně v určité formě sdělení. Že najednou ten divák kouká 

přímo do očí těm lidem jo, není to redaktor, paměník, ale je to prostě pamětník a divák, 

nezprostředkovaně. A zároveň člověk tím může posunout ten obraz do levého rohu a 

v dolní části třeba rozehrát ještě jako jinou rovinu toho příběhu, nebo může člověk zkusit, 

že vyprávění toho pamětníka poslouchá ještě druhej pamětník, kterej pak na to zareaguje. 

 

Když se ještě vrátím k Paměti národa. Jak vybíráte, kdo je vlastně vhodný pro 

Paměť národa? Kdo má svědčit o tom 20. století? 

 

To je správná a hezká otázka. Dobře jste jí položil a my se jí zabýváme uplně od začátku. 

A máme dvě vysvětlení. Jedno vysvětlení je jednoduchý, stručný. Podívejte se na 

Paměť národa a najdete tam ty kategorie pamětnické, oni přibývají, je jich tam teďka asi 

72, tak to jsou typy pamětníků, které natáčíme, ale to zdaleka není samozřejmě pravda, to 

je jenom zjednodušení pro sběrače, aby se zorientovali v nějaké praktické rovině. Ale 

mnohem podstatnější je opravdu správně položit tu otázku kdo je vypravěč pro Paměť 

národa v tom širším slova smyslu. Co máme zachovat pro budoucí generace ve sbírce. No 

to je klíč. Já jsem, je to na dlouhý povídání, ale zkusim to stručně. Jsou to lidé, kteří 

vstoupili do veřejného prostoru. Jsou to lidé, kteří v nějakém okamžiku svého života buďto 

vědomě, nebo byli vtaženi událostmi nebo někym, se ocitli ve veřejném prostoru. Ten 

veřejný prostor si musíme představit jako prostor dějinných událostí. Patočka řekl, a 

myslim, že to je přesný vyjádření, že některým lidem se dějiny vyhnout. Prostě je dějiny 

vůbec nezasáhnou. Jsou nedějinnými lidmi. Dobrý příklad člověk který se stará jenom o 

svoje. Vydělat paníze, jdu ráno do fabriky, tam si odmontuju svoje, přijdu, nakoupim, dám 



 
79 

si cigára, jdu si dát pivko, vrátim se domu, dám si cigárko, otevřu si pivo, zapnu televizi, 

manželka mi dá pár facek, já dokouřím, jdeme spát, máme sex, ráno se probudíme a zase 

jdem do fabriky. A to co mě vytrhne z toho je, že jedeme na nuda pláž a tam já chytám ty 

chobotničky, který si večer udělám na grilu a pak zase musim zpátky domů a zase do 

fabriky, pak se nám narodí děti a to je radost a křiku… a tahlecta cyklicá věc, to nic proti, 

to je intimní, soukromý život, do kterýho mně, ani vám, ani nikomu prostě nic není. Takhle 

si žije ten člověk. Dějiny se mu vyhly. Protože z jeho pohledu skutečně období druhý 

světový války nebo komunismu, 68. vlastně vůbec nehrály roli. Když to přeženu do 

extrémů. Prostě se mu vyhnuly. Když se pak takových lidí, který potkáte v tramvaji, 

zeptáte prostě vy jste pani musela zažít ten 39. patnáctý březen, když nás přijeli okupovat 

Němci, tak ona řekne, „ale ne holenku, to se toho nakecá, někde tam bylo na Václaváku, 

ale vždycky to bylo to samý.“ Jo, jako přehánim, ale vlastně tohle. To je prostě nedějinný 

člověk. Já pro Paměť národa mam za úkol sesbírat ty dějinné lidi, kteří se zapojili do těch 

dějin, kteří se stali aktéry, svěkdy těch dějin, který mají svědectví k těm událostem. Který, i 

ten sedlák, který si chtěl žít svůj soukromý život, jo jít ráno ne do fabriky ale na pole, 

vypěstovat tolik a  tolik úrody, zajistit dobytek, večer si jít dát pivo nebo s rodinou posedět 

a do tohohle mu vstoupil násilím bolševik, který mu přišel sdělit, že v rámci kolektivizace, 

v rámci společného budování socialismu je potřeba normálně sehnat to pole a statek 

potřebujem a to je tvůj dobytek. A on řekl ne. A v tu chvíli, kdy řekl ne, běž do prdele, 

tohle je muj grunt po celý generace a opovaž se mi na něj sáhnout. Tak v tu chvíli udělal 

ten krok, kterým se ocitl v tom dějinném soukolí, kde víme, jak to dopadalo, kde se lidi 

lámali, jak byli statečný a tak dále. A zároveň ale i spoustu každodenních věcí jo. V těch 

nahrávkách najdeme. Není to prostě jen nějaký heroický epizody, ale je to spoustu věcí, 

kdy ty lidi vyprávěj, co měli na sobě, kolik co stálo, jak to bylo složitý, nebo jak se měli. 

Tak to prostě všechno ty výpovědi obsahují, ale ptáme se, nebo snažíme se dostat 

odpověď, kterej člověk je pro nás zajmavej a já říkám to jsou tyhlety i ty funkcionáři, i ty 

stbáci, i ty lidi co prášej, ty konfidenti, i ty lidi, který prostě šli do ulici a najednou přijeli 

tanky a oni vzali šutr a hodili ho po tom tanku. Nebo prostě byli svědky těch událostí třeba 

68. a jsou ochotný o tom podat svědectví. No hodně široká jako pole. Ale tak se nám to 

daří a samozřejmě, že to neikdy nenatočíme všechno. Samozřejmě za ty dvě tři hodiny, co 

natáčíme s pamětníkem máme jenom takovej úryveček, ale je to příležitost pro ty lidi 

reflektovat vlastní život. Většinou je to pro ně první a poslední příležitost. Dneska že by se 

vnuci svých dědů a babiček ptali na jejich život to je uplně, to je sci-fi. To je velký sci-fi. A 

mimochodem ty děti když je pak pošlete za těma starýma lidma, což děláme v Post Bellum 
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v příbězích našich sousedů, nejednou i ty děti přihrály uplně úžasnej příběh, kterej bychom 

jako jinak nikdy neobjevili. A oni ho objevily, protože na tu pani jim dodala kontak jiná 

pani a prostě oni bydlej kousek od školy a je to z regionu. No a ten kluk potom nějaký 

novinářce, která o tom dělala, o tom projektu nějakej článek, tak jí řekl, ten titulek toho 

článku zněl „Děti natáčí pamětníky: už nikdy neřeknu stará bábo, říká chlapec“. Jo to bylo, 

že to dítě, takovej podsaditej cikán to říká ještě, skvělej článek, samozřejě plytkej, moc do 

hloubky to nešlo, ale takový zpravodajský postižení, ale ten titulek je prostě skvělej. Prostě 

starejch lidí se neptáme na jejich příběhy obvykle a ty děti, ta nová generace, která je 

posedlá technologií, rychlou komunikací, i osobní rychlou komunikací, tak nebude ztrácet 

svůj drahocený čas nějakejma starejma lidma. I když je to děda. Když votravuje děda, že 

chce něco povídat, no tak dědo, kdo to má tady poslouchat. A ten děda to samozřejmě 

dobře ví, že oni o to nestojej o ten příběh. Tak vzniká podle mýho velkej průser generační, 

kterej tady je jako hluboká brázda, kterou si vůbec tahle společnost neuvědomuje.  A stavět 

ty mosty mezi těma generacema. Protože samozřejmě díky zdravotnictví tady to ta stará 

generace bude za chvíli veliká, neobyčejně veliká a ta generace těch mladších bude zase 

ubývat. A oni se vůbec nebudou rozumět mezi sebou, to já si myslim, že hrozí sociálním 

malérem. Kterej se projevuje tim, že nemohoucí starý lidi jsou zavíráni do svých vlastních 

bytů uplně opuštěný a koukaj z okna a ten svět už se odehrává někde mimo ně. Ta nejbližší 

rodina o ně nemá zájem jinak než o to potřebujeme tvoje prachy, tvůj byt a tak dále. To 

prostě je hrozně častý že najdeme v domově důchodců prostě skvělý, zajímavý lidi, který 

jsou tam odstěhovaný, všechny jejich archivní fotky, materiály, dokumenty jsou spálený, 

vyhozený v kontejnerech. Oni je tam odstěhovali, aby mohli ten byt zpeněžit.  

 

Takže i proti tomuhle vy se snažíte nějak bojovat? 

 

No tak ty mosty stavíme třeba těma Příběhama našich sousedů, dělám nově workshopy 

několikahodinový pro základní a střední školy. Nechci to říkat, ale je ještě spousta jiných 

způsobů, jak těm lidem pomáhat. Každej sběrač má povinnost nebejt uplně lhostejnej, když 

člověk přijde, objeví člověka, kterej je opravdu v nuzných podmínkách, tak je naší 

povinností to oznámit na úřad, aby se o něj prostě postarali, aby tam přišla nějaká sociální 

služba a tak dále. Ale samozřejmě pro naše sběrače nemůžeme je nutit, aby se stali 

sociálními pracovníky, že by ve svým volným čase jim tam nosili jídlo a tak dál. Ale někdy 

se tomu člověk uplně neubrání, že s tim starým člověkem naváže nějaký přátelství. To se 
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přihodilo v mým případě u pana generála Tomáše Sedláčka a u řady dalších. Já jsem ho 

navštěvoval, vodil k němu svoje děti. 

 

Když se ještě vrátím k tvorbě toho dokumentu. Říkal jste, že není třeba, aby se ten 

sběrač orientoval v orální historii, při té tvorbě dokumentu vy vycházíte z nějaké 

teorie, jak správně dělat rozhlasový dokument?  

 

Zmínil jste se o těch sběračích, tak tady to musíme trochu oddělit od těch Příběhů. Sběrač 

jako takový se přímo na tom rozhlasovým dokumentu nepodílí jinak, než že to s nim 

konzultuju. Důležitý je, že u nás sběrač projde především testováním vědomostí. 

Vybíráme, máme spoustu zájemců, musí splnit test. Druhá věc, co musí ten člověk 

absolvovat je zhruba třídenní workshop, třídenní školení o tom, jak to děláme, jak to 

ukládáme, jak Pamět národa funguje, jaké máme kontakty mezi sebou, jak získáváme 

kontakty na pamětníka, jaké máme etická pravidla. Samozřejmě máme nějakej etickej 

kodex, podle kterého se řídíme, je velmi podobnej Českýmu rozhlasu… 

 

Ten test to je historie? 

 

Ano, z historie 20. století. Náročnej se mi nezdá, ale měli jsme jen jednou za ty leta, že by 

to někdo udělal na 100 %. Což mě vlastně docela mrzí. Hrozně mě mrzí, jak ty 

vysokoškoláci jsou na tom blbě. S faktografií a s tvrdými daty. Je tam třeba otázka, kde se 

nachází Leopoldov a ještě je tam za a, za b, za c, a prostě to neví. Je to písemný test a pak 

je ústní. Jako první je to testování vědomostí a pak si vybíráme ty co projdou. 

 

Takže nemáte nouzi o zájemce? 

 

Ty jo, to je pořád se hlásí hodně lidí. Ale taky máme velkou fluktuaci jo. Nabíráme hodně 

lidí, z toho vždycky pak zůstane třeba třetina, možná míň. 

 

Kolik máte zatím těch dokumentů? 

 

To těžko zodpovim. Je jich nějak přes 400. Přesnej prostě nevíme. Jsou příběhy, ke kterým 

jsme se vraceli. Je důležitý taky říct, že každej tejden vysíláme. Už 10 let. Tak se to dá 

normálně…vždycky to vysíláme. Vždycky v tom pořadu, některý se reprízovaly i v jiný 
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dny, třeba když bylo nějaký výročí. Řádově zhruba tak 400 prostě. První jde na Plusu 

v neděli od 20. hodin a následující tejden v sobotu na Radiožurnálu.  

 

A víte, kde to má větší poslechovost? 

 

No, to se nedá srovnat, protože ty nejnovější Plusko teprve začalo vysílat. Jak si sloučilo 

vysílače, tak teď už se dá jakž takž naladit. Ale Radiožurnál byl vždycky nejvíc 

poslouchanej. Na to chodily reakce. A milý a potěšující bylo, že se držíme na uplně 

předních linií nejstahovanějších, nejposlouchanějších pořadů na webu Českého rozhlasu. 

Takže generujeme poměrně docela dost posluchačů. Lidi hledají opravdu příběhy. Teď 

jsme dokonce měli nějakej průzkum a tam jsme do první desítky. Co je ale dobrý říct, že 

tenhle model funguje. Že lidi si nachází ten pořad ve vysílání, že má prostě reprízu na 

Radiožurnálu, to je výjimečný. A že to udržel ten Radiožurnál, že o ně stojí ten 

radiožurnál. Protože je to padesátiminutovej dokument. Takže já jsem za to vděčnej, to je 

výjimečný. Tam se zrušilo spoustu magazínů takových těch bloků a dělá se z toho 

proudové rádio. 

 

Tahle stopáž je docel výjimečná na Radiožurnál… 

 

To je veliká výjimečnost. A je to tak, že Radiožurnál to má rád, nebo lidi z Radiožurnálu, 

šéfové. A prostě to moc nepadá. Je to výjimečný, jak ty lidi udržej pozornost. 

 

Nepřemýšleli jste o tom, že abyste k tomu přitáhli i mladší posluchače, že by se nějak 

zkrátila ta stopáž? Protože ten trend je takový, že mladí dlouho u něčeho nevydrží… 

 

No přemýšleli a mluvíme o tom, že by se vedle Příběhů 20. století, protože ono to má svojí 

výhodu, že my zase ty posluchače udržíme, že když rozposloucháte příběh, tak lidi to 

neradi vypínají nebo chtěj to doposlouchat, když je to dobře zpracovaný. Ale vznikl 

takovej nápad, že by vedle toho běžel dvakrát, třikrát do tejdne krátkej, pětiminutovej 

příběh z Paměti národa. To se teď opustilo z několika důvodů. My s Adamem na to 

nemáme kapacitu. My bychom to dělat nemohli. Zároveň Radiožurnál nemá peníze. Tam 

si říct o peníze, to je jako hrozně složitý. Tam projít nějakýma schvalovacíma řízeníma. 

Navrhoval jsem to, ale oni říkali „joo, ale zadarmo.“ A to já zas nedokážu najít někoho, 

kdo to bude dělat zadarmo, protože to je dost práce. 



 
83 

 

Ještě se vrátím k jedné otázce, co jsme předtím přeskočili. Já se v té práci věnuji také 

teorii rozhlasu. Vy se při té tvorbě toho dokumentu také opíráte o nějakou teorii? Jak 

se ten dokument má správně dělat? 

 

Ne. No tak, já jsem prošel velmi praktickou zkušeností z BBC, byl jsem na několik 

školeních v zahraničí, kde nám ukazovali, jak se míchá a nemá míchat, jak se mluví do 

rádia, prošel jsem všema těma procesama. Pracoval jsem v Rádiu. To sem tam byl jednou 

jedinkrát zaměstnanej a to bylo v roce 2004 asi. Pak jsem odešel do BBC a když skončilo, 

tak jsem se ocitl ve vákuu jakoby a dostal jsem nabídku s Adamem, jestli bychom nechtěli 

z těch pamětí, co natáčíme, jestli bychom nechtěli z toho připravovat rozhlasové 

dokumenty. No, prošel jsem v BBC jsme chodil každej tejden na jazykové kurzy, 

rozhlasového čtení, moderátorství.  

 

K dokumentu mě vlastně přivedlo reportérství v BBC. Takže nejvíc používám postupů 

z BBC. Protože když děláte reportáž tří, čtyřminutovou do vysílání, tak vlastně já 

postupuju docela podobně. V tom smyslu, že se snažim zaznamenat pro tu reportáž nějaké 

hlasy, nějaké svědectví, povídání, natočil jsem si nějaké ruchy, musel jsem vyprofilovat to 

sdělení, proč to sděluju, proč jsem tam byl, co se tam stalo, co je tam zajímavé. Musel jsem 

přemýšlet na tim, jak sestavim opravdu stručnou, zajímavou, pestrou, poutavým způsobem 

zpracovanou reportáž. Pamatuji si, když jsem jednou dostal v BBC od editora na ranní 

poradě návrh, abych zpracoval výročí bitvy u Machnovky. A on říkal „víš Mikuláši, já 

chápu že ty pamětníky sehnat, kolik jich může bejt. Ale potřebovali bychom aspoň 

jednoho, aspoň sekundárního pamětníka.“  A já jsem měl tu reportáž asi za dvě hodiny 

hotovou, dal mi na ní osm minut a já jsem tam měl osm pamětníků. On byl uplně v šoku. 

Martin Řezníček mi tenkrát říkal nekecej, za dvě hodiny, jak si je mohl unat? A já jsem si 

tenkrát uvědomoval, jak je tahle sbírka strašně důležitá pro novináře… 

 

(rozhovor přeruší telefon) 

 

No tak v podstatě já jsem tenkrát udělal první Příběhy 20. století. A viděl jsem, že to 

hrozně fungovalo, psali nám posluchači, že jsou hrozně nadšený…. No a pak vlastně si 

člověk uvědomil, jakej vzácnej materiál se nám už podařilo, tenkrát jsme už měli nějakých 

400 natočených veteránů. Tenkrát jsem si uvědomil, že je to sbírka, která je nutná 
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zpřístupnit celá pro svoje kolegy. Dyť je to natáčený z nějakých drobných peněz, který 

jsme dostali. Ale tak strašně málo, že se to nedá ani říct. Ale od začátku jsem to měl tak, že 

ten materiál, kterej jsme natočili musí být přístupnej pro kohokoliv. A ty pamětníci to tak 

taky maj. Podepisujou souhlas písemnej nebo ústně to můžou říct. Ale hlavně jde o to, že 

ten pamětník, kterej vám daruje ten příběh, s vámi stráví ty 4 hodiny, tak vůbec 

nepředpokládá, že vy si vyberete minutu do nějaké naší reportáže a zbytek vyhodíte, tak 

jak se to děje prostě běžně. Takový obrovský ztráty novináři vlastně způsobili, že to 

neukládali. Protože se jim zdálo, že ten pásek je cennější než ta výpověď. V televizi se 

ztratilo takhle spoustu betakazet, protože ty technici debilní prostě řekli, tak jste si 

vystříhli, co jste potřebovali a kazeta se dá zpátky do provozu teď. Aby se to nějak 

přetočilo na to není čas. To uplně proklínám, to mi uplně dělá knedlík v krku, kolik věcí se 

ztratilo.  

 

U té tvorby těch dokumentů, poznamenává vás, když je někdy ten příběh silný? 

 

Samozřejmě to v člověku zůstává dlouho. Ten příběh nejde z hlavy a dostáváte ho z hlavy, 

ze sebe právě tím vyprávěním, že vyprávíte za toho pamětníka ten příběh. Protože ho taky 

zná, protože se s nim taky musí nějak poprat, srovnat.  

 

Cítíte i zodpovědnost, tím že tohle děláte, že můžete tím pomoci pochopit minulost, 

aby se neopakovala? 

 

Já si tímhle nejsem vůbec jistej. Protože to jsou fráze, který člověk musí naplňovat 

nějakým konkrétním přístupem. Já si nemyslím totiž, že se historie opakuje tak jednoduše. 

Ale myslím si, že některé jevy se nám vracejí zpátky a zpátky. Manipulace s davem, 

rekrutování lidí do jednotek, které jsou ochotny provádět odporný, násilný činy na jiné 

skupině obyvatelstva. Tady na tom území nebo na jiném. Ve jménu ohrožení téhle země, 

ve jménu týhle společnosti, takový nacistický a bolševický fráze se nám prostě vracejí 

těma způsobama. To pohrdání vzděláním. Typický pro mentalitu bolševiků, postbolševiků, 

nenávist k jiný rase, k jinému zevnějšku máme od nacistů. To je furt prostě téma uprchlíci, 

Zeman versus prostě. To si člověk nemůže nevšimnout, že se tu zjevujou tyhle démoni. A 

už to dostává politickej mandát. Kotleba. 
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To právě myslím, nemůžou ty Příběhy pomoct tomu, aby se to nedělo? Jestli to nemá 

i nějaký edukativní charakter? 

 

Určitě to má edukativní charakter. A Příběhy 20. století určitě přispívají k tomu, aby si 

posluchač uvědomil, že lidi kolem nás mají svoje osobní příběhy, že mají můžou bejt 

prostě ohromným bohatstvím tohohle kontinentu, planety. Že to je něco, co je to 

nejcennější, co po nás tady zůstane. A my jsme tvůrci svých vlastních příběhů, to je taky 

důležitý si pokládat otázku, jestli já jsem nebo nejsem účastníkem paměti národa. Jestli já 

žiju dějinným nebo nedějinný způsobem. Jsou chvíle, kdy si člověk řekne, mě zajímá teď 

moje rodina, já chci budovat rodinu. Někdy je potřeba si říct ale taky dost, já jsem 

povinován ke službě veřejnosti. Pak je tady jako naprosto jednoznačný, že my nebudeme 

generace, která si bude jen vyžírat, mít se báječně, v balících peněz. To prostě tak nebude a 

víme to prostě z historie, že po době – bible nám o tom vypráví docela – že po sedmi letech 

úrody přijde taky sedm let těžký bída, hladu a hrozných věcí. A naše generace poznává ty 

hojná léta, ale pozná podle mého soudu i ty tragická. A já mám strach, že vystoupí do 

popředí ty démoni, které se prostě opírají o ty rezidua z minulosti, o ty nevyrovnaný místa, 

ty strupy, ty bolesti tohohle národa. Je to hrozný, když se člověk podívá na toho Kotlebu, 

jak se oblíká, jak se chová, jak mluví. Tak to je vystřižená karikatura z nějaký učebnice 

československého fašismu. To je prostě tak trapný, že člověk na to nemá prostě slova. To 

je sranda. Já když sem ho viděl poprvé, tak jsem dostal záchvat smíchu. Jako dyť to je 

trapárna na entou. Koupit si z ikei nějaký klacky a oblíkenou nějaký týpky z posiloven 

potetovaný a chodit po ulicích, ale pak si člověk uvědomí. Doprdele, takhle ty lidi to taky 

mohli brát jako srandu koncem 30. let. Ta oplzlost, že prostě zastaví divadelní představení. 

To nemá člověk slov. A jako vůbec jako spoustu věcí. Jako Zeman. Rétorika Zemana, to je 

prostě šokující. Bývalí lidé jo. Teďka přišel z termínem, kterej prostě zaslechl za Bolešika 

Zeman. Ta jeho…to je jedno, to bychom odbíhali. Ale myslim, si že Příběhy právě 

přispívaj k tomu, že si člověk uvědomí, že tady jako jsou určité nebezpečné tendence a 

náznaky a že je dobré proti nim vystoupit. A není to v tom burácivým, revolučním slova 

smyslu, ale myslím, že v nějakém intimním…jo, vyrovnánání s minulostí je podle mýho 

soudu nejméně dvojí. Jedno je teda soudní, poslat ty hajzly před soud, odsoudit je, 

poukázat na ten zločin, říct tohle je zločin, kterého se tito lidé dopustili. Jestli je zavřít do 

vězení nebo ne, to už je mi jedno, ale odsoudit to jsem chtěl, což se nepovedlo. K čemuž 

prostě nedošlo z mnoha důvodů, nebo uplně u nepatrný hrstce lidí. Ale pak je tady ještě 

jiný a klíčový vyrovnání s minulostí a to se týká, pakliže teda máme tu frázi něčím naplnit, 
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tak je to zcela osobní postoj, jak já bych se choval v té či oné situaci. Všechny ty příběhy 

totiž, když je berete vážně, tak při tom poslechu se přirozeně člověk ptá, tak co bych dělal 

v jejich situaci? To je důležitá otázka, pakliže jí berete vážně, tak sám sebe trochu 

poznáváte. Jako v některých chvílích byste mohl bejt statečnej, vydržel byste, kdyby vám 

vyrazil někdo zub při výslechu, prásknul byste ho? Toho nebo onoho, nebo…vždycky si 

najdete důvod, proč je jako lepší spolupracovat s tou silnější, nebo zdánlivě 

nepřemožitelnou, silou, režimem. Tak jako kde se vidíte. Já říkám vždycky na těch 

besedách, že Paměť národa je tu proto, abychom hledali ty pozitivní inspirace. A co je 

dobré a co je inspirující je snad těm dětem jasnější než nám dospělým. Paměť národa je 

zrcadlo, ty příběhy utvářej opravdu mozaiku nejen historického poznání o tom, jak ty 

události kráčely a odehrávaly se. A zalidšťují dějiny, ale především podle mě vytvářejí 

zrcadlo, který jako když se podíváte, tak uvidíte sám sebe. Je to taková metafora, že 

vlastně ty příběhy mají takový přesah. Často jsou osobní, často vypráví velmi osobní 

příběhy z jednotlivých epoch, je to takové naléhání, pamětníci naléhají „my jsme byli 

ochotni umírat za některé důležité hodnoty, kurva co vy? Vy nemáte jedinou hodnotu, za 

kterou byste obětovali vole pár korun nebo cokoliv. Prostě nemáte. To je velkej průser. No 

a já říkám právě že to je možná velká inspirace pro současný generace. Jakože se daj najít 

ty lidi, kdy se najednou semkne na společnost a je schopná čelit jako nepříznivým… a 

zároveň, že si dokáže odpovědět. Na čem zakládá ten Kotleba všechny tyhle a nejen 

Kotelba, Okamura, Konvička, z mého pohledu uplně pokleslý typy lidí, který se snaží 

dostat na nějakej mocenskej vrcholek, získat tu moc. Oni zakládají tu svojí rétoriku na 

nacionalismu, na jakýmsi vlastenectví. Jo probouzejí v těch lidech něco, za co se mají bít. 

Dávají jim nějakou hodnotu, za kterou by se mělo i umírat, to je šílená síla. Akorát, že to 

prostě s vlastenectvím nemá nic společnýho. Rozhodně ne s takovým vlastenectvím, o 

kterým vyprávěj ty veteráni. Oni bojovali a umírali uplně za něco jinýho. Oni byli daleko 

větší Evropani než tady ty Okamurovaci. Bojovali po celým kontinentu Čechoslováci. Šlo 

o to vytvořit svobodnej demokratickej prostor, kterej bude dodržovat lidský práva. To, co 

se podařilo v 45 v chartě OSN, vůbec že to lidstvo došlo k tomu poznání, že ten člověk se 

stává člověkem právě těmi lidskými právy, který jsou nedělitelné, nezcizitelné, nemůžete 

se jich ani vzdát. Vy se nemůžete vědomě rozhodnout, že budete otrokem. To prostě nelze. 

To je nepřípustný. To jsou věci, který si člověk říká, to je to, o co se má člověk opřít, o 

tohle, o co se opírali i ty válečný veteráni. A hrozně mě sere, že to vlastenectví nám kradou 

tyhle Okamurovci a zneužívaj a tvořej tady jakýsi gardy, ale to taky známe z tý minulosti. 

A taky víme, že se to dá zneužít, ty preventivní útoky. Ten Krym, co se odehrálo. To je 
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stokrát vyzkoušený, to prostě funguje, jak to udělal Putin. Svět prostě v rámci 

appeasementu prostě čuměl na flagrantní porušování lidských práv a stačilo Putinovi 

jenom říct já chránim ruskou menšinu. A my tam žádný vojáky nemáme. To je prostě 

známý. Válka s Finskem… tohle byl prostě důvod Hitlera, proč si vzít Sudety, to je prostě 

všechno vyzkoušený jo, to funguje. Funguje to i dneska. Nechápal jsem. Svět prostě, kterej 

by mohl lusknutím prstu tam postavit armádu a říct prostě ani náhodou… neudělal nic. 

Prostě koukal a sledoval. Samozřejmě ta válka potom je jiná. Jako aspoň jak se to vyvíjí 

z mého pohledu. No nechtěl bych říct samozřejmě někde na východní Ukrajině. Vůbec se 

nedivim Ukrajincům, že jenom zíraj na Evropskou unii, jak to, že to mohl svět dovolit… 

To je nechutný sledovat, jak to tady našim politikům slouží k nějakým sbírání politických 

bodů, že rozdmýchávaj v těch lidech nějaký tyhle reminiscence. To nemá nic společnýho 

s nějakou mezinárodní právní stránkou. Ve všech ohledech je to prostě porušení, 

flagrantní, jednoznačný. Stejně ten Zeman je schopnej říct, že tadyta skupina lidí, 

evidentně zpropagandovaná, má právo na sebeurčení a oni se rozhodli, že budou patřit 

k Rusku. No to je uplně šílený, to je přímo proti všem mezinárodním dohodám. Prostě 

nemůže. To je začátek války, že jo. Takhle začínaj válka. A Zeman samozřejmě, to je 

vzkaz nikoliv pro Putina. To je vzkaz pro jeho voliče, který prostě cítí tady stále nějakou 

reminiscenci, nějakou k tomu velikému Sovětskému svazu, jsou nasraný na současný 

politiky. 

 

Čím to je ale, že slyší na tuhle rétoriku? 

 

To je na strašně dlouhou debatu. Já jsem jich absolvoval už mnoho a často zaznívá taková 

věc. Lidi, voličstvo je nasrané na to, co se tady všechno za těch sedmadvacet let stalo, jak 

málo se naplnilo z toho, co se naslibovalo, jak byly zasažený celý regiony, najednou Bakal 

si vezme svoje miliardy, ale nenechá tam jedinej fond na nějakou resocializaci toho 

regionu, že ho doslova vykutá a zmizí. To jsou přesně ty momenty. A všechno to má 

samozřejmě domluvený s nějakýma politickýma garniturama. To je prostě šílený. A ty lidi 

jsou samozřejmě hrozně naštvaný, obelhaný, no a to stačí… 

 

(rozhovor přeruší telefon) 

 

Jo je tam samozřejmě tenhle vliv a pak že ta reminiscence na tu minulost, že se za 

bolševiků žilo líp, to je tady sedmadvacet let, to slyšíte. Ale když vám to řekne někdo 



 
88 

stokrát, tak některý lidi řeknou no jo no… A Zeman s takovým hulvátským způsobem to 

těm hnusnejm Pražákům jako dává ty intelektuálové, to jsou ty vyžírkové. On mluví o těch 

inženýrech. Přesně to byl bolševik, že jo. Bolševik vybudoval svoje impérium na armádě 

inženýrů a humanitní obory prostě totálně zmanipuloval, totálně ořízl a snažil se to 

obyvatelstvo nacpat do těch chemických konstrukcí, ocelárenských gigantů, národních 

podniků. 

 

Teď se to právě ukazuje, jak jsou ty humanitní vědy strašně důležitý… 

 

To je naprosto klíčený. A každej inženýr musí bejt podle mýho soudu humanitně aspoň 

nějakým způsobem vzdělanej. Musí znát svoje lidská práva, musí znát, jak fungujou 

ústavní instituce, jaký vztahy jsou. Musí bejt citlivej na to, že když Zeman pohrdá 

rozsudkem, že to je prostě flagrantní porušení jako demokratických principů týhle země, a 

že je prostě třeba jednoznačně říct ne, nebudu ho už volit a odmítám tenhle způsob. To je 

právě cesta k tý totalitě. A vůbec samozřejmě není od věci kritizovat Evropskou unii, 

vůbec se mi nelíbí ty řecký bolševici a francouzský bolešivici a ty nacionalisti, co jsou 

zastoupený v tom levicovým parlamentu. Nelíbí se mi některý nařízení, ale hrozně bych si 

přál federalizace Evropy, hrozně bych si přál, aby nám to zajistilo nejen sílu, protože 

bychom tam měli postavení zaručený prostě těmi federativníi smlouvami, a zároveň já 

bych potom volil vládu evropského střihu, já bych se podílel na evropský vládě. Já bych se 

podílel na jednotný evropský zahraniční politice. Rozumíte, o co Putinovi jde… Vždycky 

říkám těm podporovatelům Putina, tak co tu děláte běžte do Ruska, běžte se tam podívat. 

Já to Rusko znám docela dobře a…. ono těch diskusí je strašně moc. Ale báječný by bylo 

mít tu federativní Evropu, protože bychom byli silný. Putin usiluje o rozvrat tý Evropský 

unie. Chce jednotlivý národní státy, který snadno zmanipuluje. Snadno lze infiltrovat 

svýma lidma, propagandou dosadit svoje lidi, ovládnout podniky, získat různé smlouvy, 

vybudovat prostě ten Sovětskej svaz. Sice to neobsadí armádou, ale obsadí to prostě jinak, 

penězma, vlivem, propagandou. A bude naprosto běžný, že vám lidi řeknou, že gulag je 

výdobytek kapitalismu, že gulagy nikdy nebyly, že v Sovětském svaze byly jen údernické 

skupiny dělníků, které kapitalističtí historikové nazývali nějakýma gulagama. Tak zaplať 

pán bůh za paměť národa, protože ty příběhy nejdou znevěrohodnit. Okamura přišel na 

nějaký konferenci a právě… to je zajímavý jak se tyhle okamurovci a konvičkovci a 

zemanovci, jak se potkávaj v obdivu tomu Rusku, tomu Putinovi. To je opravdu taková 

postava, kterou by chtěli bejt a on tady je, oni ho obdivujou. Jsem četl nějakej projev 



 
89 

Okamury, jak říká musíme přepsat dějiny. Je potřeba přepsat ty dějiny ve smyslu, jak tady 

nám pan Putin naznačuje. No, tak Paměť národa jim v tomhle bude kurva bránit. Můžu 

ubezpečit, že máme zálohy, že to opravdu pečlivě zálohujeme, máme to zajištěný. Prostě to 

nebude tak jednoduchý, my tyhle příběhy jaksi, ty tady budou, jde o to, jestli je lidi budou 

muset hledat jen na Paměti národa nebo se budou objevovat ještě v těch médiích. A teď se 

ještě objevují a je to báječný.  

 

Příloha 2  

Rozhovor s Lenkou Svobodovou.  

Rozhovor byl veden metodou oral history, následně doslovně přepsán. Pro další použití by 

musela být provedena redakce rozhovoru.  

OH Svobodová 2016. Rozhovor s Lenkou Svobodovou, duben 2016. Praha. 

Jaké je nyní postavení dokumentu v rozhlasovém vysílání? 

 

Jedinečné, specifické a myslím, že jak to vidím na tom evropském poli, tak je to vždycky o 

lidech, o manažerech a jejich rozhodnutí nakolik tomu dokumentu budou přát. A my jsme 

teď ve fázi, že máme nového pana generálního ředitele ve funkci a všechno se vlastně teď 

konstituuje. Takže vy když se teď ptáte, tak se těžko odpovídá. Kdybyste se ptal za rok, tak 

ta odpověď bude snadná. Teď prostě uvidíme. Je to tak, že ten dokument potřebuje vytvořit 

specifické podmínky a třeba na  tom evropském poli přijde šéf, který přeje tomu 

dokumentu, to je případ třeba Irů, kteří byli velmi pozadu v téhle tvorbě, ale v průběhu 4 

let, kdy se tam změnilo to vedení, tak dokázali vyhrát Prix Europe v kategorii dokument 

před dvěma lety. Takže to je opravdu o tom, jaký budou rozpočty, jak moc se bude přát, 

ale samozřejmě je tam důležitá i ta kontinuita. Protože ten dokument je jako zvláštní žánr, 

že on jako mostí ty dva světy – to mi přijde jako podstata, že mostí ten umělecký svět s tím 

zpravodajsko-publicistickým, takže on je angažovný, chce nějak ovlivňovat, reflektovat a 

popisovat realitu, ale zároveň k tomu používá ty prostředky z toho uměleckého světa, takže 

vyžaduje specifický podmínky a i lidi, kteří to budou umět. A ten dokument na toho autora 

i další tvůrce klade veliký nároky.  
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Nároky v čem? 

 

No že vy musíte právě umět nějak se pohybovat v obou těch světech. Že musíte bejt někdo, 

kdo vystaví to téma, ale zároveň ho vystaví takovým způsobem, abyste nepůsobili jen přes 

tu informaci, ale i právě i tim uměleckým způsobem, třeba na emoce nebo vystavěl, využil 

takový výrazový prostředky, aby tam nebylo jenom to prvoplánový sdělení, ale byla tam i 

ta výpověď v dalším plánu. 

 

Dá se říct, jaká složka tam převažuje? 

 

To je podle autora. Jsou autoři, kteří mají více k publicistickým směrům a pak jsou autoři, 

kteří mají blíž k tomu uměleckému výrazu a ideál je, nebo jedna z definicí featuru je, že 

ten obsah by si měl říct o tu formu. Takže třeba jak já dělám tu Dobrou vůli, tak tam 

najdete věci publicistickýho charakteru, ale třeba i vysoce umělecký kousky, co se dá 

nazvat featurem. 

 

Ještě se vrátím k tomu postavení dokumentu, vy jste říkala, že se změnil generální 

ředitel… 

 

Ne, že teď se všechno formuje a uvidí se, jaký dá podmínky. To je, jak jsem dávala příklad 

toho Irska. Podle toho, jaký se dají podmínky a rozpočty, tak se ten žánr vždycky rozvíjí, 

nebo ne. To máte stejný třeba s filmem. Dostanou filmaři podmínky a za rok vznikne 10 

filmů a pak další rok jenom jeden. 

 

A jaké byly podmínky doteď? Poslední roky. 

 

Tak já myslím, že vy jistým smyslu se jako zlepšily. Že malinko se nám podařilo navýšit 

honoráře autorům, což je klíčový, protože tím dokumentem se neuživíte jako autor. Takže 

tady bude důležitý, jak ten rozhlas se rozhodne. To je vždycky otázka rozhodnutí a hodnot. 

Jako jestli ten dokument vidí to vedení jako hodnotu a chce ho pěstovat. Takže myslím si, 

že od těch 90. let se dokument etabloval jako svébytný žánr. Že jsou tady jakoby i úspěchy 

na různých přehlídkách. My tady míváme interní pravidelnou přehlídku, že ten dokument 

se pěstuje, ale je právě důležitý, jak bude ukotven v té nové struktuře, protože celý rozhlas 
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teď prošel velkou změnou interní a opravdu se to nedá říct. Třeba Dánové byli na špici a 

během dvou let přestali dělat dokument, to je opravdu o tom manažerským rozhodnutí. 

 

Zažívá dokument zlaté časy? 

 

No, v jistým smyslu jako ano. Že ten dokument. Jakoby takhle. Ten dokument byl 

nejpostiženější žánr samozřejmě za bolševika, protože tady se všechno přepisovalo a 

cenzurovat dokument moc nejde. Až ten finální tvar, ale ne na papíře. Takže on jako 

opravdu bych řekla, že na jednu stranu se posunul, ale třeba na druhou stranu teďka 

dochází k velkým změnám v regionech v Českým rozhlase a vymizely z rozhlasu tvary 

komponovaný publicistiky v podstatě. Takže třeba já jako dramaturg, když budu chtít 

sáhnout po interních autorech, tak budu mít jako potíž protože ty lidi vlastně umí dělat 

třeba zpravodajství, umí natočit nějaký jednoduchý rozhovor, ale tim, že mizí takový ty 

tvary mezi tím špičkovým dokumentem a ta komponovaná publicistika se pohybuje víc a 

víc v rovině takovýho toho rychlýho zpravodajství nebo živýho vysílání nebo proudu, tak 

si nejsem jistá, jestli, jako ano teď ještě jsou autoři, ale jak to bude výhledově… Ten 

dokument tim, že je mostící žánr, tak je velice propojenej jakoby se zbytkem toho 

rozhlasovýho světa. Velmi citlivě ho odráží a i na něj reaguje. Takže prostě je tady 

generace nových autorů, ale je to opravdu všechno teď blbý říct, protože se to bude odvíjet 

od toho, jak se to nastaví. Jo protože on ten dokument můžete udělat, tak to maj i v Evropě, 

jako exkluzivní nějakou záležitost, že vyrobíte pár super kousků jako velmi drahých na 

soutěže jako mezinárodní a vyhrajete je, a nebo pak je tu něco, co se pěstuje v tom 

každodenním vysílání. Nemusíte vyhrávat soutěže, ale třeba má to velikou jako úroveň, že 

vy třeba témata podáváte v nějakým kontextu, v souvislostech, v časosběru. A to si 

myslím, že z toho rozhlasu, z toho každodenního vysílání spíš právě v tý komponovaný 

publicistice jako ubývá. Dokumentů jakoby přibylo, ale… těžko říct. Na jednu stranu ano, 

že jsme se v tý formální stránce posunuli, máme lepší honoráře, jsme víc jako na roveň té 

rozhlasové hře, máme statut rozhlasových pořadů, takže jako dobrý, ale na druhou stranu 

opravdu dochází k úbytku těch komponovaných tvarů, to je asi podstata. Ta líheň 

formátová, ale i personální, lidská, potenciál autorů, se bojim, že bude ubývat, že budem 

sahat hodně po externistech, po lidech z venku a tam bude zase záležet, jak budem mít 

velký honoráře, protože ty lidi těm se to musí vyplatit a ten dokument to je drahá 

záležitost. 
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Takže už teď je to spíše o externistech? 

 

Já bych řekla, že jako půl na půl. Nebo možná jetě víc je těch interních, ale přibývá těch 

externistů. 

 

Jakou má poslechovost dokument? 

 

To se nedá říct. Ty měření v tom rozhlase jsou jako velmi malý. Ty křivky jsou velmi… 

třeba za první rok Dobrý vůle tam byl velkej nárůst, my jsme zdvojnásobili poslechovost, 

nebo před dvěma lety v novým čase jsme zdvojnásobili poslechovost, ale v podstatě já 

jsem teď byla na diskusi, kde zjistíte, že když jde o pět procent populace, všechno, co je 

pod tim, tak se velmi těžko měří a všechno je to chyba, takže velmi těžko říct. Záleží. Na 

Vltavě ho vůbec nezměříte, teď tady na Dvojce je v 10 večer v neděli, Dobrá vůle je 

v sobotu v 18 30, to záleží na umístění. Jako ty časy by určitě mohly bejt lepší, jo a to zase 

záleží na politice stanic, na směřování. Jako jestli ten rozhlas půjde víc cestou toho 

proudového vysílání nebo těch komponovaných věcí, protože jestli půjde víc jako cestou, 

aby získal toho širšího posluchače, tak těžko budete do těch atraktivních časů jako 

vkomponovávat něco jako je dokument, ale myslim si, že spíš ta budoucnost, a to si fakt 

myslim, nejenom pro mladou generaci jako vás, ale pro všechny, já už to mam taky tak, je 

opravdu web a jakoby možnost to rádio na přání. Že člověk si ten dokument prostě 

poslechne jako ve chvíli, kdy má chuť a kapacitu, takže si myslim, že právě ty podcasty, 

streamy, že tohle je ta budoucnost. Že vy nebudete čekat u vysílání, až v sobotu v 18 30 

vyjede dobrá vůle, ale chcete si ji prostě poslechnout zrovna teď, protože máte čas a chuť, 

takže si myslím, že to je celkově budoucnost veškerých těch složitějších věcí. Že když ta 

televize jako slouží jako kulisa, že člověk přijde domu a zapne to a kouká na to, ať je to 

jako co je to, tak já si myslim, že to rádio, pokud to není Radiožurnál, kterej máte v autě 

nebo tak, tak že ty věci výběrový, na to musíte mít tu kapacitu. A teď jsme všichni 

přetížený v práci, ve škole, informacema a tak, tak opravdu potřebujeme mít čistou hlavu 

na něco složitýho. A opravdu kdo přijde z práce, tak už třeba nemá chuť si poslechnout, 

nebo o víkendu když třeba něco dohání. 
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Takže myslíte, že v budoucnu by se to mohlo přesunout jenom na web? 

 

 Já myslim, že ne, ale že prostě si nemyslim, že půjdeme do nějakých atraktivních časů. Že 

spíš jako pro ty lidi je vhodnější, když si tohleto opravdu naladí v nějakou jako dobu, kdy 

ta frekvence, ten životní tep není tak intenzivní a navíc ještě když si to vyberou třeba 

z archivu. 

 

Jaké jsou hlavní dokumenty na Českém rozhlase, které to „táhnou“? 

 

Já bych řekla, že jsou tři řady. Je to vltavský Radiodokument, který se vysílá někdy ve 

čtvrtek po 10 večer, pak je to Dokument na Dvojce, to je v 10 večer v neděli a potom 

Dobrá vůle v sobotu v 18 30, to jsou tři řady, který maj statut uměleckého dokumentu. 

 

A třeba Stopy, fakta, tajemství od pana Motla? 

 

To je specifickej žánr. Já si myslim, že nemůžete srovnávat ty Příběhy 20. století, který 

vznikaj uplně specifickou metodou, s klasickým rozhlasovým dokumentem. Tam je to 

hlavně uplně jinak z podstaty věci toho vzniku. Protože Mikuláš Kroupa s Adamem Drdou 

pracujou z materiálů, který jim přinese někdo jiný. Oni maj šablonu, je to něco mezi tou 

orální historí a mezi rozhlasovou prací, ale prostě já když… jakoby pro mě je klíčový ten 

autor toho dokumentu, prostě to je ta cennost, to je to, na čem je to celý postavený, protože 

když bude točit někdo. Když vy pudete jako student a budete se tázat a budete se držet tý 

šablony, tak z toho vznikne uplně něco jinýho, než když tam půjde třeba Helena Třeštíková 

a bude se tázat toho respondenta. Oni maj prostě nějaký pravidla, otázky, který ty studenti 

maj a který jsou základem toho tázání. Oni čerpají z materiálu, kterej nabíral někdo jinej a 

to je ta rozdílnost oproti standardnímu dokumentu. Protože já když půjdu točit, tak vytáhnu 

z toho člověka uplně něco jinýho než student, kterej prostě není dokumentarista. Prostě 

Helena Třeštíková, když bude pracovat s respondentem, tak v tom materiálu hrubým bude 

uplně něco jinýho, i v tom finálním zpracování, než když tam půjde někdo, kdo v životě 

netočil, nebo je to jeho první, druhá, třetí věc pro paměť národa.  

 

To je jako velmi záslužná práce, že oni to udělali, že je to zaznamenaný někde a tak dál, 

ale třeba jak ten tazatel vlastně nekvalifikovanej jako si může ověřit, jestli ten člověk říká 

pravdu, neříká pravdu. Když jdete dělat rozhovor s někym a zpracováváte nějaký téma, tak 
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já si udělám nechat rešerše, znám kontext a podle toho se tážu, podle toho si připravim 

strukturu všeho. Takže to je velkej rozdíl. 

 

Máte nějaké zázemí v teorii? Rozlišujete, jak má podle teorie vypadat dokument, 

feature, pásmo? 

 

Já v rámci tý svojí řady, jak jsem říkala, tak obsah si říká o formu. Takže já když třeba 

dělám téma očkování, což je teďka vysoce společenský téma, tak tam nebudeme recitovat 

poezii, ale ta Dobrá vůle je spojovaná tim obsahem, takže my třeba hledáme lidi, který 

něco pozitivně konaj pro ty druhý a sledujeme, jaký s tim mají potíže, co všechno jim to 

přináší, jejich motivaci a tak dále, ale právě cílem je, aby ten obsah se co nejlíp dostal na 

světlo světa pro toho posluchače. Takže on sám nás vede k tomu, jakou formou to bude 

zpracovaný. Já to beru jako dramaturg tak, že to posluchače neřeší, jestli je to pásmo nebo 

co. Já to dělám tak, aby to bylo co nejzajmavější, co nejlíp zpracovaný pro toho 

posluchače. A to je náš úkol. To ty lidi nemusí zajímat. To prostě teče a vypadá to, že za 

tím nic není, ale za tim je velmi složitá teda rafinovaná práce. Takže to je nějaký naše 

umělý členění, když to pak třeba řadíme do nějakých soutěží nebo i do honorování. Ale 

myslím si, že primární je vždycky ten obsah. A to je vlastně ta definice toho featuru. A to 

je to, čim jako se chce vybočovat z tý běžný produkce. Protože největší problém je, že vy 

většinou máte nějakou řadu, která má nějakou formu a vy ten obsah musíte tlačit do tý 

formy. Tak třeba Výzvy přítomnosti, nebo Zaostřeno se dělá takhle, tak vy to musíte udělat 

takhle. Kdežto ten dokument by měl bejt v tomhle svobodnější, v tom je ten fór právě. Jo, 

že ten obsah se balí do té nejpřiléhavější formy a nejste tímhle svázaný. 

 

Jaký máte názor na Příběhy 20. století? 

 

Já si myslím, že je to záslužná práce v propojení s Pamětí národa. Kdyby oni do toho nešli, 

tak spousta lidí a ty jejich příběhy by vůbec zaznamenány nebyly, ale vidim 

problematičnost tý metody v tom, že tam neprobíhá ani ta odborná, historická práce, ani ta 

novinářská, kdy dochází k nějaký verifikaci těch informací, kdy ten tazatel je natolik 

zkušenej a poučenej, že dokáže rozlišovat, kdy ten člověk mu v uvozovkách kecá, kdy říká 

pravdu, kdy my často podléháme tím, že si tu minulost jako přepisujeme všichni v těch 

osobních životech, tak tohle vidím jako slabé místo té práce a vlastně si nedovedu 

představit, jak oni potom k tomu můžou přistupovat v tom zpracovávání, jsou to prostě 
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subjektivní výpovědi nějakých lidí a oni vypráví, takže v týhle rovině jako ano, ale není to 

pro mě jako standardní dokument.  

 

Jak se stavíte k objektivitě a subjektivitě v dokumentu? 

 

Zase záleží. Ten dokument má hodně žánrů. Máte třeba publicistickej dokument 

investigativní, jehož cílem, tam jde o ten cíl, jehož cílem je třeba rozkrýt nějakou kauzu. 

Tak tam se potom uplatňují veškerá pravidla, která platí ve zpravodajsko-publicistických 

formátech standardních. A pak máte autorský umělecký dokument a tam vlastně nejde o 

popis reality, ale o pohled toho autora na někoho, na něco a od začátku je to přiznaný a 

jasný a je tam dovolena ta umělecká licence. Třeba v té mojí řadě se objevuje obojí, ale 

musí to být od začátku jakoby jasný. Že vy spíš tam u tadytoho typu dokumentu vnášíte 

jakoby kontext a souvislosti, v tom je ta přidaná hodnota, který normálně by nás 

nenapadly, že spojujete nespojitelný nějakýma kontrastama propojenýma, ukazujete tu 

realitu jinak. Jako když máte fotku reportážní a uměleckou. Tak cílem tý umělecký není 

třeba zachytit situaci, ale prostě ta třetí výpověď. Tak i to je v tom dokumentu dovoleno. 

 

Jak byste charakterizovala tvůrčí skupiny dokumentů, která je v Českém rozhlase? 

 

Tak ona je relativně nová, asi dva a půl roku. Já tam teď vlastně nejsem už asi půl roku a 

v podstatě souvisela s tou organizační změnou. My jsme dřív patřili pod stanice a teď 

vznikly tvůrčí skupiny, který se mají věnovat pouze a výhradně jako určitým žánrům. 

Takže máte třeba skupinu drama literatury, máte tvůrčí skupinu dokumentů, pak máte 

tvůrčí skupiny publicistiky a tak dál. Takže zas to souvisí s tou organizační strukturou toho 

rozhlasu. Takže dřív vlastně ty dokumenty vznikaly v regionech, na jednotlivých stanicích 

a teďka to směřuje jako k centrální výrobě z jednoho místa. Podobný princip jako je 

v Český televizi vlastně, akorát s tim rozdílem, že tam těch tvůrčích skupin je hodně, tim, 

že my jsem menší, tak tady je jich míň. 

 

Jaký je cíl té tvůrčí skupiny? 

 

Cílem bylo nastolit stejný podmínky a aby ty tvůrci jako byli spolu. Takže i lidi z regionů 

dneska třeba patří do té skupiny. Ale je to v něčem jako problematický. Ale to záleží zase 

na lidech. Jsou lidi, kteří třeba dělaj jen jeden žánr a pak jsou lidi, kteří jsou třeba schopný 
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proplouvat více žánry. Takže třeba tam máte tvůrčí skupinu v televizi, která dělá i 

dokumenty i zpravodajsko-publicistický věci. Takže tady si myslim, že se to bude ještě 

hledat. 

 

Dělají se také samostatné dokumenty, nebo se orientují vždy do nějaké řady, 

cyklu…? 

 

Tak oni se dělají třeba samostatný dokumenty k nějakým příležitostem, na svátky, na 

výročí. Spíš jakoby jsou ty řady, kde ten posluchač ví, že tam něco takovýho nalezne. A 

takhle je najdete i na webu, podobně jako ty Příběhy 20. století mají svůj standardní čas, 

tak je to vždycky nejlepší. Ale pak máte i ty solitérní dokumenty, že třeba se urodí nějaký 

zvláštní téma, mimořádný téma, nebo mimořádně se hodí, třeba na Vánoce, nebo na 17. 

listopad, na Cyrila a Metoděje, tak se to prostě udělá. A to pak může stát samostatně v tom 

vysílání. Oni se dělají zvláštní schémata na tyhle dny, že to vysílání bývá jako dost jiný než 

ve všední dny. Takže v rámci toho schématu se do toho zasadí i ten dokument. Jako třeba 

mimořádná rozhlasová hra, pohádka.  

 

Čím se liší Příběhy 20. století? 

 

Já myslím, že ta podstata tý věci je, že je to vlastně specifická metoda, kdy teda se do toho 

zapojuje ta laická veřejnost nebo studentská veřejnost. Že to není něco, co vzniká s plně 

kvalifikovanýma, specializovanýma lidma a že tim pádem to má daleko větší, širší záběr 

ve sběru těch dat. Což je velmi záslužný, protože ty lidi umíraj a nestihlo by se to pokrýt 

jenom z rozhlasových prostředků, ale na druhou stranu to má ta svoj úskalí, jak jsem o tom 

mluvila. Takže já bych to necharakterizovala jako typický rozhlasový dokument. Prostě 

oni mají nějakou specifickou metodu, kombinovanou s orální historií a tak dál a prostě 

byla to velká poptávka tý doby že jo, že najednou bylo potřeba tohleto udělat. Má to 

posluchačský úspěch, což je důležitý, že se nezapomíná, že si připomínaj ty věci vy týhle 

době. Že ta vaše generace, která to nezažila, tak přes ty Příběhy si dovede líp představit, co 

to bylo. Ale třeba my jsme dělali takový cykly, jak se vysílalo v Českým rozhlase k 90. 

výročí 

 

 


