
 

 

 

 

PŘEDNÁŠKA 

a 

PÁSMO 

 

Seminární práce pro předmět 

Vývoj rozhlasové žurnalistiky 

 

 

 

Karolína Kučerová, Ž IV. 

LS 1998/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Přednáška mimo rozhlas 

 Poslání přednášek jako takových spočívalo především v popularizaci vědy, proto se 

přednášelo například o lékařství, astronomii nebo fyzice. Přednášelo se většinou v sálech před 

posluchači, přičemž výklad býval doprovázen promítáním diapozitivů. Existovaly ovšem i jiné praxe, 

přednášky se konaly i ve volném prostoru - například Alexandr Sommer-Batěk přednášel mimo jiné na 

Staroměstském náměstí. 

 V době největší popularity přednáškové činnosti ještě neexistoval vzdělávací film a rozhlas byl 

teprve v počátcích. 

 

 Přednáška v rozhlase 

 Hlavním specifikem rozhlasové přednášky byla nemožnost kontaktu s příjemcem sdělení, 

s posluchačem. Proto měli mnozí přednášející, kteří byli ze svých sálů prostě „přesazeni“ do 

rozhlasového studia, potíže - při výkladu jim scházel jak obrazový doprovod, tak i mimika a 

gestikulace.  

 Dalším specifikem rozhlasové přednášky je omezený rozsah. Posluchač byl schopen 

soustředit se na přednášejícího maximálně deset minut, což v praxi znamenalo, že přednáška mohla 

mít maximálně tři stránky neboli 90 řádek textu.  

Malý rozsah přednášky také vyžadoval jiný způsob jejího uspořádání. Podle slov Bernarda 

Kosinera vyžadovala přednáška v rozhlase více nadání, které dokázalo vtisknout textu pevnou formu a 

jednotný řád, aby přednáška byla sdělná a srozumitelná. Text se musel koncipovat do sevřeného 

útvaru, který se koncentroval na úzký problém nebo na jeden aspekt rozsáhlejší otázky. Rovněž bylo 

nutné hospodárně zacházet s větami i s jednotlivými formulacemi, aby text nebyl rozvleklý a 

neopakoval se. A samozřejmě i jednotlivé věty musely být jasné a krátké, aby vyhovovaly posluchači, 

který neměl při přijímání sdělení k dispozici jiný smysl než sluch. 

Karel Čapek k tomuto problému dodal, že rozhlas je školou mluveného projevu. Řečníci se 

v něm opravdu soustředí pouze na řeč a učí se využívat její možnosti bez toho, aby si pomáhali 

mimikou, gesty, pohybem a dalšími prostředky.  

 

Jak se přednáška dále vyvíjela 

Přednáška jako žánr ovšem nemohla ustrnout ve své formě. Omezoval ji rozsah, navíc 

soustředění na jediného mluvčího bylo velmi unavující... Proto se postupně přednáška rozdělila na dva 



hlasy. Často se jednalo o hlas mužský a ženský, které se prostě pravidelně střídaly během přednášky. 

Tím se dosáhlo možnosti přednášený text prodloužit, ale nikoli velmi podstatně. 

Proto vznikla myšlenka vložit do rozhlasového vysílání zvukové „obrázky“, záběry, které by 

ilustrovaly téma pořadu podobným způsobem, jakým byly přednášky v sálech doprovázeny diapozitivy. 

Tím bylo zvukové sdělení oživeno, a zároveň bylo mnoha posluchačům bližší a srozumitelnější. Stejný 

účinek měla i dialogizovaná přednáška. 

Tím začal vývoj od přednášky směrem k pásmu. Jednotlivé obrázky už prvky pásma 

připomínaly - používaly se i hudební předěly atd. 

Mezi nejznámější postavy obrázků patřili pantátové Brázda a Rákos, postavy zemědělského 

rozhlasu, které ve společných diskusích přesvědčovaly posluchače například o užitečnosti lesa a o 

spoustě dalších důležitých věcí z venkovského života. Příbuznost těchto obrázků s přednáškou je 

velmi patrná, protože se jedná o velmi sdělnou debatu, jejímž základním účelem je na první pohled 

poskytnutí určité sumy faktů a nikoli diskuse. Zajímavou ukázkou tohoto žánru je také obrázek „U 

Červinků postavili vodovod“, který ilustruje základní charakteristiky obrázků velmi dobře. 

Další dvojicí postav byli pan berní a pan důchodní, dva měšťáci, kteří se procházeli Prahou a 

vzpomínali na staré časy a podobně. Reprezentovali opět jiný typ postav a jiné spektrum námětů. 

 

Vznik a vývoj pásma 

Kombinací obrázků s jinými zvukovými prvky, například s hudbou, se postupně vyvíjí nový, 

specificky rozhlasový žánr - pásmo. Při jeho sestavování je možné využít různých postupů, jejichž užití 

se s průběhem času proměňovalo.  

V raném období převažovala tzv. uvědomělá montáž, která velmi cíleně usilovala o působivost 

sdělení, často se užívala hudba, verše a sborové recitace. Ty často vyvolávaly až pompézní, patetický 

dojem. Často se také používalo několik dialogů, které se střídaly a poskytovaly různorodý náhled na 

problém. Mezi tento typ pásem patří například dílo V. Gutwirtha Duch dějin, což je jakési „buditelské“ 

pásmo, nebo práce M. Očadlíka Polka jede o českém tanci. 

Dalším stadiem ve vývoji byla tzv. přednášková montáž. V ní se používala orchestrace hlasů, 

význam měly i jednotlivé repliky, jednotlivá sdělení. V praxi to vypadalo tak, že zvukové, hudební i 

slovní záběry byly řazeny za sebe jako ve filmu, oddělovaly je jakési „střihy“. Typickou ukázkou tohoto 

žánru je pásmo J. Weniga Dnes večer v Paříži. 

V téže době se rozvíjí také pásmo ve vysílání pro děti. Autorem mnoha těchto pásem byl Jiří 

Kolář. Připravovala se i pásma pro školní rozhlas, často způsobem, který předpokládal kolektivní 



poslech a aktivní reakci žáků na obsah vysílání. Pořady často vyžadovaly přípravu, což znamená, že 

v rozhlasovém tisku byly publikovány pokyny o tom, co by měli učitelé a žáci před zahájením poslechu 

udělat. Ukázkou tohoto typu pásma je například Máte všech pět pohromadě, povídání o lidských 

smyslech. 

Po válce se v souvislosti s působením F. Gela rozvíjí další pojetí pásma: jeho těžištěm se 

stává vypravěčské umění. Pásmo má jednu hlavní postavu, která je nositelem děje, dynamičnosti, 

napětí a atraktivnosti textu; k ní mohou přistupovat další postavy. Ty ovšem nemají funkci drmatickou, 

pouze vyprávění doplňují nebo nabízejí jiný pohled. Jsou používány ilustrační i zvukové záběry, 

nicméně nejpodstatnější je vždy vyprávění. Typickou ukázkou tohoto žánru jsou pásma F. Gela 

Marseillaisa nebo Darwin. 

Mezi dalšími zajímavými počiny na poli rozhlasového pásma je možné jmenovat ještě 

například i práci J. Körbera Povstání českého lidu, která používá básní, citátů z ilegálních tiskovin, ale 

také autentických zpráv z té doby. S novým nápadem přišla v 50. letech A. Hostomská, která vytvořila 

cyklus fiktivních rozhovorů hudebních skladatelů. Na její práci potom navázala D. Skálová, která v 60. 

letech z dochovaných citátů velikánů české i světové historie sestavovala „debaty“ historických 

osobností o aktuálních tématech (například jedno z pásem, vysílané r. 1968, se jmenuje O 

pospolitosti). 

Pásmo může být užito také jako žánr portrétu. Příkladem tohoto použití je pásmo Paní 

Fitschová proti parníkům od F. Jílka, kde dialog vynálezce Fitsche a jeho ženy zachycuje celou 

profesionální kariéru i jeho osobnost a osobní život vynálezce parníku. 

V souvislosti s vývojem pásma je také nutné poznamenat, že výrazným faktorem, který ovlivnil 

pásmo, se staly možnosti záznamové techniky. S rozvojem záznamu a možností střihu se výrazně 

rozšířil počet témat, která mohla být zpracována, i možnosti kompozice. 

 

Charakteristika pásma 

Pásmo je žánr, který má k vybranému problému poskytnout zábavný, názorný výklad. Jeho 

podstatou je spojování různorodých prvků tak, aby vznikl jednotný a ucelený obraz daného problému.  

Při této práci je možné použít různé prvky sdělení - hudbu, zvuk, mluvené slovo, dokumentární 

či inscenované záběry atd., přičemž s tématem celkově je také možné pracovat odlišnými způsoby - 

formou monologu, dialogu, kombinace dokumentárních záběrů s komentářem ap. Základním rysem 

pásma je používání montáže. Pásmo se skládá z jednotlivých sekvencí, které se skládají za sebe, 

přičemž je možné kombinovat je oddělením, prolínáním, návazností nebo naopak střihem atd.  



Velmi široký, vlastně nevyčerpatelný je také záběr témat, která je možné zpracovat formou 

rozhlasového pásma. 

Pásmo je možné sestavovat několika hlavními způsoby. První jeho formou, která přímo 

navazuje na obrázky z přednášek, je monoformní mozaika, která vytváří v podstatě nespojitou montáž 

scének. 

Druhou formou je bimorfní mozaika, v níž se střídají dva různé prvky, například záběr 

s komentářem ap. V případě tohoto žánru je možné prvky od sebe oddělovat tzv. dvojtečkovým 

dělením (pomlkou, hudebním předělem), nebo mezi nimi přecházet plynule. Ukázkou takovéhoto 

pásma je Na tom našem dvoře D. Chalupy, kde se mezi sebou jednotlivé dílky montáže prolínají. 

Z novějších pásem je ukázkou tohoto typu například práce Z. Svěráka a M. Čepelky Dejme tomu 

anděl, která lehkou formou popisuje život vojáků na hranicích a velmi obratně užívá personifikace a 

nadsázky. 

Komplikovanější je polymorfní metoda, v níž je užíváno záběrů různých druhů; takovéto záběry 

jsou nazývány „vignety“. Jako ukázka může posloužit Zapomenutý F. Čečetky, což je pásmo o životě 

cestovatele Tadeáše Haenkeho. Ještě o něco složitější je práce J. Pokorného a J. Fischera Přišli jsme 

k vám na koledu, což je fiktivní putování koledníků po vlastech českých, moravských a slovenských se 

zpěvem písní, rozhovory a vystoupeními komentátorů. Jedná se o polymorfní mozaiku s oscilací mezi 

monologem a dialogem, což znamená, že se v pásmu prolíná „děj“ a jeho komentování. 
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