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Radiopřijímač T. G. Masaryka míří do Hodonína 
 
Pro výstavu T. G. Masaryk a jeho rodina, která se koná v Masarykově muzeu v Hodoníně, 
zapůjčuje Národní technické muzeum sbírkový předmět dotýkaný samotným Masarykem - 
unikátní atypický rozhlasový přijímač. Výstava připomíná 160. výročí narození prvního 
československého prezidenta a navštívit ji bude možné od 4. března do 23. května 2010. 
 
„Prezident T. G. Masaryk byl člověk nadšený pro vše nové, zajímal se o technické novinky a 
vynálezy, ulehčující a zpříjemňující lidem život. Není proto divu, že ve chvíli, kdy 
v Československu začalo roku 1923 pravidelné rozhlasové vysílání, byl mezi prvními, kteří 
vlastnili rozhlasový přijímač“, říká generální ředitel NTM Mgr. Horymír Kubíček. „V našich 
sbírkách máme ještě i další předmět úzce spjatý s osobou T. G. M. – luxusní dvanáctiválec Tatra 
80 Landaulet.“ 
 
Rozhlasový přijímač s úctyhodnými rozměry 94 x 51 x 114 cm byl panu prezidentovi předán 
u příležitosti jeho 75. narozenin. Vyrobily ho roku 1925 Vojenské telegrafní dílny v Praze. Ve 
své době to byl pokrokový výrobek, využívající tehdy nejmodernější součástkovou základnu. 
Konstrukčně byl řešen jako superheterodyn, jehož princip je používán do současnosti.  
 
Rádio má dva vlnové rozsahy, osm elektronek a je zabudován do skříně z leštěného dřeva. 
Vlastní přijímač se skrývá v její horní levé části. Chassis i veškeré stínicí kryty jsou z leštěné 
mědi. Pod horní odklopnou deskou je umístěn elektrický gramofon. V pravé části skříně byl 
původně umístěn elektromagnetický reproduktor s plechovou „troubou“. V dolní části byl úložný 
prostor na gramofonové desky.  
 
V průběhu let byla na radiopřijímači provedena řada změn; při modernizaci byly pozměněny 
ovládací prvky a původní elektromagnetický reproduktor byl nahrazen reproduktorem 
modernějším, pracujícím na elektrodynamickém principu. Z popsaných úprav je patrné, že toto 
rádio prezident Masaryk používal ve svém každodenním životě. 
 
 
 


