
Jméno korporace Dům čp. 530 (Poděbrady, Česko) 

Jiné jméno Radiotelegrafní vysílací stanice (Poděbrady, Česko) 

 Radiostanice (Poděbrady, Česko) 

Místo  Poděbrady (Česko), Na Zálesí 530 

Vznik 1923 

Události 1935 - dokončena instalace zařízení 

 2000 - demontáž vysílací stanice 

 2004 - budova a stožáry prohlášeny kulturní památkou 

Osobnosti  Kozák, Bohumír, - architekt 

Popis V jihovýchodní části města, původně vystavěna na lukách mezi labskými lužními lesy (dnes obklopena golfovými 
hřišti). - Reprezentativní, monumentální rondokubistická budova postavena v l. 1922-1923 podle projektu 
pražského architekta Bohumíra (Božimíra) Kozáka, stavební firmou Karla Herzána. První oficiální vysílání z 
Poděbrad se uskutečnilo 19. března 1923 (vysílač o výkonu 5 kW) ještě z provizorní dřevěné boudy. Technologie 
do nové budovy instalována v l. 1924, 1930 a 1935. Poděbradská vysílačka byla funkčně doplněna přijímací stanicí 
v Praze na Bílé Hoře a ústřednou na pražské hlavní poště. V r. 1936 zahájilo Radio Poděbrady pravidelné noční 
vysílání pro severní Ameriku, k přenosu informací byla využívána Morseova abeceda. - Hlavní budova je 
symetricky řešená stavba téměř zámeckého charakteru, s ústřední patrovou vstupní halou s ochozy a bohatým 
dekorem ve stylu art-déco (geometrická mozaiková dlažba, původní lustry a svítidla, barevná nástěnná malba s 
motivy stylizovaných květin a kazetovým stropem v patře). Na ni navazuje mohutná provozní hala strojovny (zde 
bývaly vysílací stroje) a další doplňkové prostory. Ve stejném stylu je i vstupní brána s dvojicí pilonů. V portálu 
nad hlavním vstupem plastický státní znak. Po stranách hlavní budov byly vztyčeny dva štíhlé ocelové anténní 
stožáry (výška 150 m), kotvené soustavou lan. - Od 50. l. 20. stol. do 1989 stanice sloužila i jako rušička 
rozhlasového vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. V r. 2000 bylo veškeré technické zařízení demontováno. 
V r. 2005 koupil areál bývalých Českých radiokomunikací Golf Club Poděbrady, v budově vysílací stanice (citlivě 
rekonstruované a zachované v původní podobě) je dnes recepce klubu, restaurace, kavárna s denním barem. - 
Objekt tzv. poděbradské rádiovky a s ním i související stožáry patří mezi národní kulturní a technické památky. 
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