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1. Úvod
Rada Českého rozhlasu předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Výroční zprávu Rady o činnosti Českého rozhlasu za rok 2012 dle § 8 odst. 2 zákona o
Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. ve znění přijatých pozdějších předpisů. Výroční zprávu o
činnosti Českého rozhlasu zpracovala Rada ČRo na základě podrobnějších materiálů
předložených generálním ředitelem Českého rozhlasu nebo přímo vyžádaných Radou ČRo.
Cílem je, aby jak členové Poslanecké sněmovny, tak veřejnost - dostali přehledné informace
o programové nabídce Českého rozhlasu, o okruhu posluchačů a poslechovosti jednotlivých
stanic, o technických podmínkách stanic a studií, o jejich rozpočtu a počtu zaměstnanců.
V přílohách jsou i další detailnější informace a přehledy o programových a dalších aktivitách
Českého rozhlasu – média veřejné služby.
Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012 pak Rada předloží Poslanecké
sněmovně dle příslušného ustanovení zákona do 31. srpna t.r.
Všechny zmíněné materiály jsou součástí internetových stránek Rady Českého rozhlasu.

2. Český rozhlas
K 31. 12. 2012 měl Český rozhlas 1.490 systemizovaných míst.
V roce 2012 hospodařil Český rozhlas s vyrovnaným rozpočtem, v němž výnosy a náklady
činily shodně 2.142,8 mil. Kč.
Organizační schéma Českého rozhlasu k 31. 12. 2012 - příloha č. 1

2.1. Sekce programu a vysílání
V roce 2012 prošla Sekce programu a vysílání zásadní organizační změnou – staniční
systém byl postupně nahrazen systémem programových center – bylo vytvořeno Centrum
vysílání, Centrum zpravodajství a Centrum výroby. Smyslem vzniku jednotlivých center bylo
oddělit vysílání od výroby a tím zprůhlednit, zefektivnit a zjednodušit celý výrobně-vysílací
proces. Vysílatel (stanice), který je součástí Centra vysílání, se nově koncentruje jen na to,
co a jak předkládá svým posluchačům, v jaké kvalitě a atraktivitě, bez zátěže produkčních,
organizačních a dalších činností, které souvisejí s výrobou pořadů.
Soustředění odborných redaktorů, dramaturgů a produkčních do jednotlivých
specializovaných center umožnilo koncentraci sil, myšlenek, racionální výměnu zkušeností,
vzájemné tvůrčí obohacování, a ve svém důsledku úsporu finančních prostředků a jejich
efektivnější využití.
Novým náměstkem Sekce programu a vysílání byl k 1. 3. 2012 jmenován Jan Menger.
2.1.1. Centrum vysílání
Centrum vysílání vzniklo 1. 5. 2012. Spadají pod něj všechny celoplošné a speciální stanice
Českého rozhlasu a Oddělení evidence vysílání. Ředitelem Centra vysílání byl jmenován
Ondřej Nováček.
Mezi hlavní funkce a činnosti Centra vysílání patří příprava hlavních programových priorit na
daný rok, tvorba a koordinace programových schémat, dramaturgie jednotlivých
programových okruhů vč. hudební dramaturgie, na kterou nově dohlíží hlavní hudební
dramaturg. K dalším činnostem Centra vysílání patří stanovení reprízové politiky a práce s
archivem, tvorba a koordinace denních vysílacích plánů a příprava námětů na nové
programové prvky a pořady.
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Hlavními úkoly Centra vysílání v roce 2012 bylo spuštění dětského Rádia Junior, příprava
stanice mluveného slova, úpravy programových schémat jednotlivých stanic, projekt
Minutových her, příprava pořadů k 90. výročí Českého rozhlasu, úprava vnitřních předpisů
ČRo a hladký přechod na novou organizační strukturu.
2.1.1.1. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 350 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 973.064 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 79.563 tis. Kč.
2.1.2. Centrum zpravodajství
Druhým programovým centrem v rámci Sekce programu a vysílání je Centrum zpravodajství,
které bylo taktéž ustaveno k 1. 5. 2012. Jeho ředitelem se stal Tomáš Pancíř, který je
zodpovědný za chod celého centra tvořeného jednotlivými redakcemi a rešeršním
oddělením.
Mezi hlavní funkce a činnosti Centra zpravodajství patří zajištění zpravodajství a aktuální
publicistiky pro všechny stanice Českého rozhlasu a webový zpravodajský portál
zprávy.rozhlas.cz, sledování aktuálního dění a informování o něm vč. hledání vlastních témat
a námětů ke zpracování, intenzivní práce s informačními zdroji, vytváření prostoru pro
kvalitní a nezávislou investigativní žurnalistiku a zajištění spolehlivých servisních informací.
Centrum zpravodajství prošlo v roce 2012 přípravnou fází se zahájením ostrého provozu
k 1. 1. 2013. V rámci Centra zpravodajství působilo od května 2012 nejprve rešeršní
oddělení, v létě se zformoval základní tým, který připravoval další kroky při přesunu
redaktorů zpravodajství z dosavadních redakcí v rámci jednotlivých stanic ČRo do struktury
Centra zpravodajství. Vznikl základní manuál, byly popsány a nastaveny procesy spolupráce
Centra zpravodajství s jednotlivými stanicemi tak, aby vše vedlo k větší efektivitě a synergiím
při přípravě zpravodajství v rámci celého Českého rozhlasu.
2.1.2.1. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 16 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 17.737 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 4 tis. Kč.
2.1.3. Centrum výroby
Centrum výroby – jako jedno ze tří programových center Sekce programu a vysílání – se
rovněž začalo formovat k 1. 5. 2012. Součástí tohoto centra jsou jednotlivé tvůrčí skupiny,
výrobní složky a archivní a programové fondy. V čele Centra výroby stojí ředitel Miroslav
Dittrich.
Mezi hlavní funkce a činnosti Centra výroby patří výroba převážně náročných
komponovaných pořadů pro vysílání jednotlivých stanic ČRo, které vyžadují složitější
přípravu, zároveň toto centrum saturuje potřeby tvůrců a badatelů v oblasti archivních a
programových fondů.
Výstavba Centra výroby probíhala v roce 2012 postupně – v praxi to znamenalo
formování a vytváření jednotlivých tvůrčích skupin a dalších organizačních jednotek. Vznik
každé takové jednotky znamenal přesun zaměstnanců, pořadů, finančních prostředků a
hlavně přenastavení všech organizačních, produkčních a finančních procesů. K 1. 5. 2012
vznikla Tvůrčí skupina pro děti a mládež, která začala připravovat inovaci dětského vysílání
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na ČRo 2 a webové Rádio Junior. O dva měsíce později byla založena Tvůrčí skupina
literárně-dramatické tvorby připravující především rozhlasové hry, četby na pokračování a
pohádky a také Tvůrčí skupina nových formátů. Během podzimu pak byly zformovány tvůrčí
skupiny publicistiky a dokumentu zahrnující přední dokumentaristy ČRo, zábavných pořadů,
náboženských pořadů, pořadů pro menšiny a v neposlední řadě také Tvůrčí skupina
kreativity zvuku, která postupně přebírá výrobu veškeré znělkové grafiky, anoncí a
reklamních spotů pro všechny stanice Českého rozhlasu. K definitivnímu zformování Centra
výroby došlo k 1. 1. 2013, kdy vznikla Tvůrčí skupina popularizace vědy a techniky, tvůrčí
skupiny v Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích a v Plzni a kdy
byly do Centra výroby převedeni z Úseku techniky všichni mistři zvuku a zvukoví technici.
2.1.3.1. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 124 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 54.002 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 213 tis. Kč.

2.2. Analogové stanice celoplošné
2.2.1. Český rozhlas 1 – Radiožurnál
2.2.1.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
ČRo 1 - Radiožurnál prošel v roce 2012 výraznými programovými a organizačními změnami.
Na konci ledna byla z vedení ČRo 1 - Radiožurnálu odvolána jeho ředitelka Hana Hikelová a
vedení stanice se ujal šéfredaktor Petr Souček. Ten v polovině června 2012 rezignoval a do
čela ČRo 1 – Radiožurnálu nastoupil jako šéfredaktor Jan Pokorný. S jeho nástupem začal
ČRo 1 - Radiožurnál ve větší míře než dosud směřovat k výrazně aktuálnímu
zpravodajskému programu. Ke změně tedy logicky došlo i na postu moderátora
nejdůležitějšího bloku Ranního Radiožurnálu, kterým se stal Jiří Chum. Ke změně došlo také
na pozici hudebního dramaturga, kde Radka Sedláčka vystřídal Petr Král. Výrazně byla
posilována také editorská politika řízení stanice. Úkolem nového týmu editorů je dohlížet na
to, aby se stal ČRo 1 – Radiožurnál pokud možno nejrychlejším zpravodajským médiem v
České republice, které přináší veškeré zprávy rychleji než jiná rádia, nebo zpravodajské
televize a internetové servery. Editorský dohled zároveň s sebou přináší vyšší kvalitu,
vyváženost a objektivitu zpravodajství. V závěru roku 2012 potom probíhaly přípravy na
oddělení redakční části ČRo 1 - Radiožurnálu do nově vzniklého Centra zpravodajství ČRo.
Z hlediska stavby programu ČRo 1 - Radiožurnálu došlo v roce 2012 k největším
změnám v Odpoledním a Večerním Radiožurnálu. Dosavadní pořady Motožurnál a
Sportžurnál byly integrovány do živě vysílaného zpravodajského proudu. Stalo se tak právě
pro zlepšení akceschopnosti ČRo 1 - Radiožurnálu při vzniku mimořádných situací, které je
potřeba okamžitě zpravodajsky pokrývat. Od září 2012 došlo také ke změně ve vysílání před
půlnocí, kdy se z dosavadního pořadu Nad věcí stalo večerní vydání Hosta Radiožurnálu,
pro posílené této značky v programu ČRo 1 - Radiožurnálu.
ČRo 1 - Radiožurnál plnil i v roce 2012 úlohu zpravodajsko-publicistické stanice
Českého rozhlasu, s průměrnou denní produkcí více než 200 zpravodajských a
publicistických příspěvků. Redaktoři a reportéři ČRo 1 - Radiožurnálu sledovali zásadní
politické, ekonomické, kulturní i sportovní události roku.
Rok 2012 byl ve znamení dvojích voleb – do zastupitelstev krajů a doplňovacích
voleb do Senátu. Samotnému volebnímu klání předcházela série Speciálů Martina
Veselovského vysílaných ze všech volebních krajů s lídry jednotlivých stran a hnutí.
Jedněmi z hlavních témat ČRo 1 - Radiožurnálu byly také důležité korupční kauzy a
jejich odhalování. Jednou z největších zpravodajskou událostí roku byla bezesporu více než
půl roku trvající metanolová aféra. Český rozhlas v tomto případě sehrál svou
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nezastupitelnou roli, když veřejnost okamžitě a objektivně informoval jak o možném
nebezpečí pro obyvatele, tak o samotném průběhu vyšetřování možných pachatelů.
Nedílnou součástí vysílání byly servisní informace pro veřejnost. Během tohoto období ČRo
1 - Radiožurnál opětovně spustil speciální kontinuální vysílání, během kterého informoval
pouze o této kauze. Bezproblémová byla i spolupráce s regionálními studii.
ČRo 1 - Radiožurnál také poskytoval dostatečný prostor různým názorovým
skupinám. Zahraničnímu zpravodajství v roce 2012 dominovaly dvě hlavní události.
Prezidentské volby v USA v listopadu a soudní proces s norským teroristou Andersen
Breivikem v dubnu až srpnu. Kromě toho zahraniční redakce průběžně sledovala tíživou
hospodářskou situaci v Řecku a Španělsku.
Reportéři ČRo 1 - Radiožurnálu se podíleli také na sérii reportáží k anketě vyhlášené
spolu s ČRo 7 a Českou televizí o českých osobnostech žijících v zahraničí pod názvem
Zahraniční Čech roku. Několika reportážemi a také dokumentem potom zahraniční redakce
připomněla výročí vydání Zlaté buly sicilské v roce 1212.
V roce 2012 nechyběli sportovní reportéři ČRo 1 - Radiožurnálu na žádné významné
akci. Největšími byly Olympijské hry v Londýně a Mistrovství Evropy ve fotbale. Olympijská
výprava Českého rozhlasu byla jedenáctičlenná a přinášela přímé přenosy od prvního dne
her nejen ze sportovišť, ale také z Českého domu, kde měl Český rozhlas své studio, stejně
jako tradičně v IBC. Do Londýna se mikrofony ČRo 1 - Radiožurnálu vrátily znovu na
Paralympijské hry. Červnové Euro ve fotbale pokryla trojice reportérů ČRo 1 - Radiožurnálu,
všechny zápasy českého týmu odvysílal ČRo 1 - Radiožurnál v přímém přenosu. Skvělá
tenisová sezona byla slyšet i na vlnách Českého rozhlasu díky účasti našich reportérů na
všech grandslamových turnajích i na všech zápasech úspěšných týmů v mužském Davisově
poháru i ženském Fed Cupu. ČRo 1 - Radiožurnál nechyběl ani na MS hokejistů, pro Česko
bronzovém.
Motoristická redakce v roce 2012 z mnoha úhlů pohledu informovala posluchače o
vlekoucích se problémech spojených s novým registrem vozidel a odkládáním modernizace
dálnice D1. V letní turistické sezóně přinesla oblíbené informace pro české turisty mířící do
různých evropských letovisek. Zároveň ve spolupráci se zahraniční a regionální redakcí
připravovala speciální každodenní seriál tipů a rad na cesty za dovolenými s názvem Autem
po Evropě. Zelená vlna Radiožurnálu pokryla všechny významné události na českých
silnicích s patřičným servisem pro řidiče.
Publicistická redakce ČRo 1 - Radiožurnálu připravovala v roce 2012 kromě
zavedených pořadů Ozvěny dne a 20 minut ČRo 1 - Radiožurnálu také několik vysílání
Speciálů Martina Veselovského. Ve spolupráci s regionálními studii ČRo byl Speciál vysílán
například z Náchoda, Olomouce, nebo z Prahy.
Před říjnovými krajskými volbami uspořádala publicistická redakce ČRo 1 Radiožurnálu třináct krajských diskusí ve všech krajích ČR.
Pokrytí kampaně před prezidentskými volbami 2013 začalo už v roce 2012. V
průběhu prosince bylo v rámci projektu Hledá se prezident odvysíláno devět Dní s… s
jednotlivými kandidáty na prezidentský úřad.
Redakce vysílání pro národnostní menšiny se ve slovenském vysílání věnovala
aktuálním událostem na Slovensku. Romská redakce se v roce 2012 věnovala závažným
tématům, která ovlivňovala život romské menšiny v ČR. Velký důraz byl kladen na právní
poradenství, vzdělávací projekty pro děti a mládež, na rekvalifikační projekty, ale také na
romskou kulturu a tradice.
Stanice se podílela na projektu ČRo Minutové hry. Prostřednictvím selfproma
upozorňovala posluchače na tento unikátní projekt. V prime time – před 12:00 a 18:00
hodinou se vysílaly po dobu jednoho měsíce samotné minutové hry.
2.2.1.2. Zahraniční zpravodajové
V roce 2012 doznala síť stálých zahraničních zpravodajů několika změn. V červenci
ukončil své působení v Bruselu Pavel Novák a vrátil se do zahraniční redakce ČRo 1 Radiožurnálu. Na jeho místo nastoupil Ondřej Houska, který jako zpravodaj při EU působil už
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během českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. V červnu nastoupil na post
zpravodaje v Londýně Jiří Hošek, který se v létě věnoval hlavně zpravodajství o
diamantovém jubileu královny Alžběty II. a dění kolem Olympijských her. Od září 2012 je
stálým zpravodajem ve Francii Jan Šmíd. V závěru roku 2012 tak má ČRo deset
zahraničních zpravodajů. Velmi se osvědčilo rozšíření působnosti zpravodaje na Slovensku i
o Rakousko.
Nadále se zahraniční zpravodajové ČRo snažili o větší multimediálnost zpráv a
reportáží. Každou větší reportáž doprovázela automaticky fotogalerie a někdy také krátké
videosekvence. Docházelo k většímu propojení Zápisníku zahraničních zpravodajů
s Facebookem.
Stálí zahraniční zpravodajové ČRo v roce 2012: Slovensko a Rakousko – Vojtěch
Berger, Polsko – Petr Vavrouška, Rusko – Lenka Kabrhelová, Německo - Klára Stejskalová,
Benelux a EU – Pavel Novák (do 07/12), Ondřej Houska (od 07/12), USA – Vít Pohanka,
Blízký východ – Břetislav Tureček, Jihovýchodní Asie – Kateřina Procházková, Velká Británie
– Jiří Hošek (od 06/12), Francie – Jan Šmíd (od 09/12/).
Stálí zahraniční spolupracovníci: Rakousko – Marie Woodhamsová, Itálie – Vědunka
Lunardi, Lucie Chvojková, Egypt – Štěpán Macháček, Maďarsko – Gregor Martin Papucsek,
Španělsko – Ľubica Zlochová, Skandinávie – Tomáš Sniegoň, Austrálie – Pavla Hůlová.
2.2.1.3. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou populace – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2. -3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil počet denních posluchačů ČRo
1 – Radiožurnálu přibližně o 86 tisíc a počet týdenních posluchačů o 81 tisíc. Průměrná doba
poslechu se zvýšila o 15,5 minut a podíl na trhu o 0,9 procentního bodu.
2.2.1.4. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Program ČRo 1 - Radiožurnálu je šířen zemským analogovým vysíláním v pásmech VKV a
DV, zemským digitálním vysíláním prostřednictvím veřejnoprávního multiplexu, satelitním
digitálním vysíláním, digitálním vysíláním v sítích operátorů kabelové a IP televize a on-line
vysíláním prostřednictvím internetu. Zemské analogové vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu v
pásmu VKV šíří 29 vysílačů na území ČR, v pásmu DV potom 1 vysílač Uherské Hradiště –
Topolná na frekvenci 270 kHz, zemské digitální vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu je šířeno z
vysílačů a dokrývačů veřejnoprávního multiplexu (MUX1) provozovatele Česká televize s
pokrytím 99,9 % obyvatel ČR, satelitní digitální vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu šíří satelit
Astra 3A, pozice 23,5° východně.
Rok 2012 byl obdobím, kdy se výrazně zúročila dlouhodobá snaha o zvukově
kvalitnější příspěvky a vstupy redaktorů z terénu. Na Olympijských hrách v Londýně
vyzkoušeli reportéři ČRo 1 - Radiožurnálu zařízení LuciLive, které na mobilní platformě
umožňuje vstupy do vysílání ve studiové kvalitě. V prosinci potom došlo k testování tohoto
zařízení i v podmínkách České republiky, dosud zatím s nejednoznačnými výsledky.
Sportovní reportéři získali v závěru roku pro živé vstupy ze sportovních akcí v zahraniční
zařízení Glensound, které také umožňuje zvýšit zvukovou kvalitu vstupů.
V dubnu 2012 začala rekonstrukce newsroom ČRo 1 - Radiožurnálu pro budoucí
potřeby jak ČRo 1 - Radiožurnálu, tak i Centra zpravodajství ČRo. Celý newsroom byl
vybaven novou ovládací technologií a počet pracovních míst byl navýšen ze 13 na 24. Kvůli
problémům s veřejnou zakázkou na nábytek se do konce roku 2012 nepodařilo navýšit
početní stav redaktorů v newsroom na cílových 29 pracovních míst. Provoz v newsroom byl
zkušebně zahájen v polovině prosince 2012 a plně potom 31. 12. 2012.
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Internetové stránky ČRo 1 - Radiožurnálu v uplynulém roce nadále stavěly především
na budování obsáhlého a podrobného zvukového archivu iRadio a na multimediální podpoře
hlavních programových prvků stanice.
Nad rámec běžné podpory vysílání v uplynulém roce nabídly návštěvníkům
rozšířenou podobu dlouhodobých seriálů, jako Peníze nikdy nespí, 70 let od Operace
Anthropoid, Autem po Evropě, o památkách v seznamu UNESCO nebo o jubilejní Zlaté bule
sicilské. Speciální weby vznikly k vysílání z rallye Dakar 2012 nebo MFF Karlovy Vary.
Díky spolupráci s rozhlasovými redaktory nabízí web nejen zvukové záznamy a
přepisy zajímavých pořadů, ale především jejich rozšířenou, multimediální podobu.
ČRo 1 - Radiožurnál využívá svůj web a stránky na sociálních sítích pro zpětnou
vazbu posluchačů a pro komunikaci s nimi. Publikum stanice patří co do využívání internetu
k aktivnějším, což se výrazně projevuje zejména v době mimořádných událostí, kdy
komunikace posluchačů se stanicí prostřednictvím sociálních sítí několikanásobně vzrůstá.
2.2.1.5. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 115 systemizovaných míst z toho 10 zahraničních zpravodajů.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 211.834 tis. Kč z toho 28.747
tis. činily plánované náklady na zahraniční zpravodaje a s plánovanými celkovými výnosy
9.570 tis. Kč.
2.2.2. Český rozhlas 2 – Praha
2.2.2.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Priority roku 2012:
 posílit pozici vysílatele pro děti a mládež
 udržet kvalitu dokumentární tvorby
 podpořit vznik nových zábavných formátů
 rozšířit spektrum osobností přicházejících do vysílání stanice
 zlepšit pokrytí ČR signálem FM
 posílit propagaci stanice.
V průběhu roku došlo ve vysílání pro děti a mládež ke jmenování Zory Jandové do pozice
vedoucí Tvůrčí skupiny pro děti a mládež. Bylo přejmenováno Domino na Rádio Junior a
došlo také k přeformátování tohoto pořadu v zacílení na děti do 12 let. Změna se setkala
s příznivou posluchačskou reakcí. V gesci ČRo 2 – Praha byly uvedeny do provozu dva
internetové streamy písniček pro malé a větší děti – Rádio Mini a Rádio Max., vznikl
pohádkový internetový stream Rádio Junior – 24 hodinový proud pohádek, dětské
publicistiky, zábavy a písniček.
Dokumentární tvorba byla oceněna na mnoha domácích i mezinárodních soutěžích, za
mnohé: dokument Podej ruku! (autora Ivana Studeného) byl za Českou republiku nominován
do soutěže Prix Europa Berlin 2012. V kategorii dokument Přehlídky české rozhlasové tvorby
Report 2012 se na prvních čtyřech místech umístily dokumenty ČRo – 2 Praha, v historii
přehlídky podruhé (stejně jako v roce 2011). Pořad Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství
Britové u rozhlasu získal v kategorii investigativní dokument soutěže The AIB International
Media Excellence Awards 2011 v Londýně čestné uznání. Cenu Rady vlády - Výboru pro
zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního
postižení za rok 2012 získal časosběrný dokument Martiny Vodičkové Modlitba pro Anežku
z cyklu Dobrá vůle.
Český rozhlas - 2 Praha je nejvýznamnějším vysílatelem rozhlasové zábavy mezi
stanicemi ČRo. V roce 2012 přibyl debatní kroužek U Kalicha navazující na posezení a
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rozprávění v legendární pražské hospodě. Po šesti letech se do Českého rozhlasu vrátili
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus: Jak to vidí Tlučhořovi.
Jak vidí současnost renomované osobnosti české žurnalistiky, vědy, ekonomiky,
kulturního a duchovního života se dovídají posluchači od podstatně širšího spektra osobností
– posíleno zejména o osobnosti z řad občanských iniciativ. Český rozhlas 2 - Praha posílil
pokrytí signálem VKV v oblasti jižní a střední Moravy.
Pořady tvořící pilíře programu:
Dobré ráno, Česko – v ranním proudu byla posílena obsahová složka vysílání. V průběhu
roku byly zkoušeny moderátorské dvojice.
Jak to vidí Do pořadu se nově mohli zapojit i posluchači prostřednictvím Internetu.
Je jaká je – dopolední blok. Do vysílání byl zařazen cyklus na pokračování nazvaný Slavné
příběhy. Představuje významné osobnosti světové i české kultury.
Čaj pro dva – diskusní pořad. Témata vybíraná z okruhů: významná výročí (Charta 77,
Atentát na Heydricha, Vypálení Lidic a Ležáků, Proces s Rudolfem Slánským) aktuální
politické a společenské dění (Evropská unie: naše plus nebo mínus, Cizinci u nás,
Olympiáda), právní a ekonomické změny (Obchod s energií, Církevní restituce, Změny
v náhradní rodinné péči, Změny v železniční dopravě), zdravotnictví a sociální služby
(S karty, Dostupnost zdravotní péče, Rušení nemocničních lůžek, Den diabetu, Zubní péče –
postrach peněženky), životní prostředí (Odpadky v krajině, Šumava) každodenní život
(Domácí mazlíčci, Volný čas dětí, Nákupy na internetu, Předváděcí akce)
Kontakt Dvojky – programová řada kontaktních relací typu poradna. Zdravotnictví, věda,
politika, právo, sociální problematika
Vysílání pro děti a mládež
V roce 2012 se stalo jednou z priorit stanice vysílání pro děti a mládež. Výše uvedené změny
znamenaly podstatné navýšení počtu dětských posluchačů, změnil se název pořadu pro děti
z Domina na Rádio Junior, byla vytvořena nová zvuková grafika, byla posílena hudební
dramaturgie pořadu, zvýšila se také jeho kontaktnost. Od září 2012 je dětské vysílání úzce
propojeno s nově spuštěným webem Rádia Junior. Novou podobu získal také tradiční web
pro nejmenší posluchače pod názvem Webík.
Nedělní pohádka
Dramaturgie programové řady nedělních pohádek připravila pro posluchače celoroční
anketu, jejíž princip spočíval v nabídce tří titulů z české klasiky, světové klasiky a původní
rozhlasové tvorby na poslední neděli měsíce. Posluchači mohli každý měsíc hlasovat pro jimi
zvolený titul, o němž se zmiňovala obsáhlejší anonce na webových stránkách ČRo 2 - Praha
včetně 1-2 minutové zvukové ukázky. Hlasování se každý měsíc zúčastnilo 2500 – 3000
posluchačů a tato tendence má vzrůstající charakter.
Letní prázdninové vysílání se neslo v duchu legrace a humoru a mělo podtitul Veselé
léto s rozhlasovou pohádkou.
Hra pro děti a mládež
Dramaturgie se i v tomto roce soustředila především na témata dobrodružného charakteru a
mj. pokračovala v projektu rozhlasových dramatizací dosud nezpracovaných děl Julese
Verna, například Hvězda jihu, Škola robinsonů, muzikálově laděná hra Na kometě.
Kromě toho byl k 170. výročí narození a 100. výročí úmrtí Karla Maye uvedeno 6ti
dílné zpracování Zpěv o Vinnetouovi.
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Zpěvohra Na kometě byla zaslána na mezinárodní festival Prix ex Aequo, který se
konal v Bratislavě. V rámci ankety Neviditelný herec pak získala cenu posluchačů za nejlepší
rozhlasovou hru.
Hajaja
Jeden z nejstarších kontinuálně vysílaných rozhlasových pořadů je stále živý: v roce 2012 se
natočilo 20 nových pohádkových cyklů určených pro předškoláky a mladší školní děti.
Premiérové seriály napsali jak osvědčení, tak začínající autoři, kteří však na literárním poli už
získali uznání.
Slovesná tvorba
Minutové hry
Český rozhlas 2 - Praha v říjnu 2012 odvysílal přehlídku dramatických miniatur z produkce
speciálního dramaturgického týmu při ČRo 3 – Vltava
Četba na pokračování
Pravidelné večerní čtení přineslo posluchačům dostatečnou pestrost žánrů i námětů: od
příběhů z kuchyně přes cestopisy, historickou prózu, literaturu o zvířatech, legendy a pověsti
až k současné literatuře. Na přípravě pořadů se podílelo i osm krajských studií Českého
rozhlasu .
Dramatizovaná povídka
Pokračovala programová řada dramatizovaných povídek, na jejíž realizaci se podílejí i
regionální studia. Vysílání těchto malých dramatických děl bylo během roku členěno do
tematických cyklů, např. detektivky, humorné příběhy všedního dne, láska a manželství,
tajemství a záhady, scifi, drobné humoresky, historické příběhy apod. Kromě letního
programu šlo vždy o premiéry.
Dokumenty
Dramaturgie dokumentárních pořadů projektovala výrobu i vysílání v uplynulém roce do
ucelených tematických cyklů. Vznikly tak tematicky sevřené inscenační řady, např. Březen –
měsíc knihy (Jsem vaše věrná čtenářka, Kristino, proč nečteš…), Významné společenské a
sociální fenomény (sebepoškozování, zadlužování, porody doma, celibát – Rudá kráska,
Bude porod doma?, Po uši v dluzích…), Regionální místa a lidé (DO, Kleť a její lidé,
Fenomén Velká pardubická, Praděd…), Česká šlechta dnes, Život na okraji (s problematikou
sociálně vyloučených skupin či jednotlivců – Příběh Jana, Boží člověk, Máma v kalhotách…).
Hudba kolem nás (Hudba na vsi, Busking, The Tap Tap…). Jako dramaturgicky výhodná a
posluchačsky vděčná se ukázala skutečnost, totiž že na odvysílaný dokument navazuje živě
Noční Mikrofórum. Jeho hosty byli buď samotní tvůrci nebo odborníci na danou tematiku a
problematiku a pak samozřejmě – v telefonických rozhovorech sami posluchači.
K významným úspěchům dokumentů ČRo 2 - Praha patří ocenění: Dokument Podej
ruku! (autora Ivana Studeného) byl za Českou republiku nominován do soutěže Prix Europa
Berlin 2012.
V kategorii dokument Přehlídky české rozhlasové tvorby Report 2012 se na prvních
čtyřech místech umístily dokumenty ČRo 2 - Praha, v historii přehlídky podruhé (stejně jako
v roce 2011).
Stopy, fakta, tajemství
Investigativní „malý“ dokument Stanislava Motla pokračoval i v roce 2012 v odhalování mýtů,
záhad a událostí, které spoluvytvářely naši (někdy i evropskou) historii, nebo alespoň byly její
součástí.
V roce 2012 získal další Motlův pořad – Britové u rozhlasu – čestné uznání
v kategorii investigativní dokument.
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Dobrá vůle
Cyklus dokumentů o lidech a aktivitách, kterým leží na srdci také osudy těch druhých.
Oceněné pořady z tohoto cyklu v roce 2012:
Novinářská cena 2012 - Pořad Lenky Svobodové O Madle z Čech – Setkání s Madeleine
Albrightovou, nejlepší rozhovor roku, audiovizuální kategorie.
Prix Bohemia 2012, Mezinárodní kategorie Cestopis: dokument Lubomíra Smatany Cesta do
neznáma.
Hlavní Cena Rady vlády - Výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce
zaměřené na problematiku zdravotního postižení za rok 2012: pro časosběrný dokument
Martiny Vodičkové Modlitba pro Anežku.
Pořady zábavné
Zábavnou složku vysílání ČRo 2 - Praha posílil návrat legendární rodinky Tlučhořů, novým
prvkem se stal vznik cyklu hospodských debat U Kalicha.
V dramaturgii redakce zábavy vznikl také nadstaniční Silvestr 2012 – scénář doyen
české zábavy Gustav Oplustil, hudební části se chopil orchestr Gustava Broma, nahrávka
vznikla v Divadle na Vinohradech v Praze.
Trvalou posluchačskou odezvu si udržely formáty z minulosti: Tobogán, Sklípek,
Lenoška Ivo Šmoldase, Radiodárek.
Hudební tvorba
Specializované hudební pořady připravují renomované osobnosti hudební scény: Jiří Černý,
Karel Gott, Felix Slováček, Miroslav Černý, Michael Prostějovský a další.
Stanice ČRo 2 - Praha také připravovala oba hudební streamy pro děti Mini a Maxi.
Důležitou součástí hudební části vysílání ČRo 2 - Praha byly také přenosy či
záznamy koncertů.
Hudební pořady:
country: Country pohoda Mirka Černého
folk: Dvorana Mirka Černého,
tematické písně a slovo: Textempore
jazz: BigBand ČRo
různé žánry: Klub osamělých srdcí sgt. Pepře
muzikál: Muzikál expres
folklor: Folklorní notování
dechovka: Ta naše písnička
oldies: Starý desky ´sou hezký
pop: Felixír, Zpátky si dám tenhle film, Klub Evergreen
world music: Hudební glóbus
Stanice ČRo 2 – Praha vysílala v roce 2012 pravidelně každou čtvrtou sobotu v měsíci
záznamy veřejných koncertů Big Bandu Českého rozhlasu. Nahrávky vznikají v karlínském
studiu A, kde soubor pravidelně veřejně vystupuje.
Hudební formát stanice
Gold AC, evergreen, s návratem k historickým kvalitám 60., 70., 80., podíl 77 česky : 23
cizojazyčně.
Podíl hudby ke slovu 45 : 55.
2.2.2.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou populace – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
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Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se počet denních posluchačů zvýšil o 66
tisíc a týdenních o 98 tisíc. Průměrná doba poslechu byla meziročně vyšší o 13,9 minut.
Podíl na trhu vrostl o 0,7 procentního bodu.
2.2.2.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Vysílání ČRo 2 - Praha bylo i v roce 2012 šířeno prostřednictvím vysílačů VKV, dále SV,
digitálně prostřednictvím DVB-T, Internetem.
V roce 2012 Český rozhlas nezískal pro ČRo 2 - Praha žádné dokrývací vysílače.
Díky restrukturalizaci stávající sítě vysílačů, kterými Český rozhlas disponuje, bylo ke 2. 1.
2012 výrazně posíleno pokrytí Moravy a Slezska signálem ČRo 2 - Praha.
ČRo 2 - Praha i v roce 2012 maximálně využíval všechny technologické možnosti,
kterými Český rozhlas disponuje (klasické přímé přenosy s využitím přenosového vozu,
operativní vstupy z VKV, radiomosty, obrazové přenosy mimořádných programových počinů
prostřednictvím Internetu), aby tak v současném tvrdém konkurenčním prostředí zvýšil svoji
atraktivitu.
2.2.2.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 49 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 135.801 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 4.500 tis. Kč.
2.2.3. Český rozhlas 3 – Vltava
2.2.3.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Dramaturgickou osou kulturní stanice Českého rozhlasu byla v roce 2012 severská kultura. V
hudební dramaturgii se objevovala známá jména severské hudby i autoři soudobí,
představena byla severská hudební tělesa. V přímém přenosu v lednu 2012 ČRo 3 - Vltava
odvysílala společný koncert SOČRu, Big Bandu Dánského rozhlasu a Johna Scofielda k
zahájení dánského předsednictví EU.
Severský rok našel uplatnění i ve všech slovesných programových řadách.
Desetiminutové pořady vysílané třikrát denně zpracovaly kinematografii, historii, gastronomii,
cestopisné črty a další.
Stanice ČRo 3 - Vltava kromě severské tematiky rozvíjela další dramaturgické linie.
Tradičně zprostředkovávala koncertní činnost pražských i mimopražských orchestrů, jakož i
probíhající festivaly v ČR i zahraničí.
Dál ku příkladu uveďme: v hudební dramaturgii ČRo 3 - Vltava reflektovala výročí
klavíristy Rudolfa Firkušného, dirigenta Sergiu Celibidacheho, i skladatele Jana Ladislava
Dusíka, přičemž výročím Clauda Debussyho, Františka Škroupa, Johna Cage a premiéry
Mozartovy opery Don Giovanni věnovala ČRo 3 - Vltava celodenní speciální vysílání.
Výrazná byla účast v projektech EBU.
Pořad Mozaika dvakrát denně informoval o aktuálním dění v kultuře a umění a
poskytoval jeho kritickou reflexi. Věnoval se nestranně i kulturním kauzám, jako je sloučení
Národního divadla se Státní operou apod.
Po přípravách v roce 2011 se v únoru 2012 začal realizovat projekt Minutové hry,
miniaturní dramatické útvary všech možných forem a námětů. Do konce roku bylo vyrobeno
v Praze 130 kusů, významně se zapojil i ČRo Brno. Díky projektu rozhlas získal nové autory
a další spolupracovníky. Z Minutových her se nakonec stal celorozhlasový projekt. Ve
vysílání hry odstartovaly v říjnu na 15 stanicích Českého rozhlasu.
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2.2.3.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou populace – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku počet denních posluchačů stoupl o 5 tisíc
a týdenních o 7 tisíc. Doba poslechu se meziročně snížila o 11,9 minut a podíl na trhu zůstal
stejný jako v období před rokem.
2.2.3.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Z důvodu optimalizace vysílacích sítí Českého rozhlasu došlo 2. ledna 2012 ke změně ve
složení sítí vysílačů stanice Český rozhlas 3 – Vltava. Stanice opustila kmitočty 102.0 MHz
(Brno – Kojál) a 96.8 MHz (Valašské Meziříčí – Radhošť). Tyto vysílače začaly šířit program
stanice ČRo 2. ČRo 3 - Vltava začaly šířit vysílače Valašské Meziříčí – Strážka (89.9 MHz),
Olomouc - Pohořany (107.2 MHz), Břeclav (96.3 MHz) a Slavíč (107.9 MHz).
Internetové stránky podporovaly speciální programové projekty ČRo 3 – Vltava, zejména
Skleněné dny, Vinylový víkend, Severský rok, poskytovaly zpětnou vazbu a interaktivní
prvky. Pokračovaly i ryze internetové projekty, zejména Čtenářský deník, Hry a literatura ve
streamu, projekt ČRo-Jazz, kompletní obsah Mozaiky v iRadiu a další. K vazbě na
posluchače využívá stanice i facebookové profily Mozaiky a Čajovny.
2.2.3.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 54 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 100.769 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 2.050 tis. Kč.
2.2.4. Český rozhlas 6
2.2.4.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Analytická publicistika a mluvené slovo byly hlavní prioritou Českého rozhlasu 6 i v roce
2012. Nabízel specifické zprávy, komentáře, analýzy, diskuse, a také komponované pořady
či politické dokumenty. Témata byla přednostně politická, ekonomická a obecně společenská
s přesahem do kultury a náboženství.
V roce 2012 uplynulo 10 let od vzniku ČRo 6, což se promítlo do řady pořadů,
připomínajících návaznost této stanice na Rádio Svobodná Evropa (RFE) a na tradici exilové
žurnalistiky.
Zvláštní pozornost si zaslouží cyklus s názvem Z historie českého undergroundu,
který díky Radioservisu vyvrcholil vydáním knihy Tváře undergroundu. Hlavním
publicistickým pořadem ČRo 6 byly Názory a argumenty, kde se vysílají komentáře
k domácímu i zahraničnímu dění. Klíčovým diskusním pořadem bylo Studio Stop, kde si
hosté ze všech směrů politického spektra a veřejného života vyjasňují stanoviska k
závažným tématům.
V roce 2012 byla poprvé udělována cena Jiřího Ješe, kdysi typického hlasu Šestky.
Získala ji Lída Rakušanová.
ČRo 6 se také intenzivně věnoval mediálním tématům a diskusi o moderních formách
komunikace. Sloužil k tomu především tradiční pořad Média v postmoderním světě. V jeho
rámci byly odvysílány i veřejné diskuse Radka Kubička se studenty na Fakultě sociálních věd
UK.
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Pořad Česká justice plnil další z důležitých úkolů veřejné služby tím, že přispíval ke
zvýšení právního vědomí občanů České republiky.
Pátým rokem vysílal ČRo 6 Hovory o Evropě, speciální pořad věnovaný evropské
politice a evropským záležitostem. Převažujícím, ale zdaleka ne jediným, tématem byla
finanční krize a otázky, spojené se snahou o zachování stability v eurozóně.
Autoři dokumentárních pořadů Historie věčně živá, Téma a Portréty pracovali s
dokumentárními a archivními ukázkami, osobnosti a události představovali a hodnotili vždy
v souvislostech. Vybrané pořady jsou ve zkrácené textové formě umístěné i na webové
stránce Českého rozhlasu 6 v rubrice Dokument.
ČRo 6 měl několik kontaktních pořadů, v nichž dostávali prostor přímo posluchači.
Především šlo o pořad Volejte Šestku, pro který byl využíván i Facebook a sociální sítě.
2.2.4.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou populace – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 se počet denních posluchačů zvýšil o 3 tisíce a
počet týdenních posluchačů o 4 tisíce. Ukazatelé průměrné doby poslechu (+ 1,2 minuty) a
podílu na trhu zůstaly prakticky stejné jako před rokem.
2.2.4.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Český rozhlas 6 vysílá na středních vlnách na frekvencích 639, 954 a 1332 kHz každý den
od 18:00 do půlnoci. Společně s Rádiem Česko pak v DVB-T multiplexu a v síti kabelových
operátorů. Z archivu je pak možné poslouchat či stahovat všechny odvysílané pořady v
různých formátech.
2.2.4.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 26 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 47.424 tis. Kč.

2.3.
2.3.1.

Regionální stanice
Český rozhlas Brno

2.3.1.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Český rozhlas Brno pokračoval v rozvoji plnoformátového regionálního programu, jenž chce
být přitažlivý a užitečný především pro cílovou skupinu 40+. Pro tyto posluchače je ČRo Brno
nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Jihomoravském i Zlínském kraji; stejně tak brněnská
stanice zůstala absolutně nejposlouchanějším regionálním studiem Českého rozhlasu a
největším regionálním producentem náročných pořadů pro celoplošné okruhy.
Brněnské studio vysílalo společný program pro Jihomoravský a Zlínský kraj, v němž
byla přibližně stejně zastoupena témata z obou regionů. Zlínské studio se zapojilo i do
vysílání jedné z hlavních letošních programových změn, sobotní mutace každodenního
magazínu Apetýt; tato změna je v souladu s dlouholetou snahou zpřehlednit a zjednodušit
vysílací schéma i o víkendech. Další víkendovou programovou změnou byl nový nedělní
hodinový pořad Moravská rodina, který v dialogu s výraznými folklórními publicisty
představuje významné osobnosti moravské kultury. Podobnými otázkami se zabývají i další
víkendové pořady. Do této kategorie spadal – kromě každodenních hudebních pořadů
folklorního zaměření – například i cyklus Moravský rok, společný projekt tří moravských
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regionálních studií (Brno, Olomouc, Ostrava), mapující prostřednictvím společných přímých
přenosů z moravských vesnic dosud živé lidové obyčeje a umění.
Hlavní podpůrné akce programu:
V brněnském studiu jsou klasické promoaktivity téměř vždy úzce propojeny s programem.
Takovými byly především Prázdninové pohlednice – padesátidílný cyklus
publicistických pozvánek do nejzajímavějších míst a obcí Jihomoravského a Zlínského kraje.
Kulturní úroveň posluchačů testovaly a zábavnou formou i rozvíjely hned dva cykly soutěže
Řekni mi, co čteš, jež studio připravuje ve spolupráci s veřejnými knihovnami v obou
regionech.
Zpravodajství a publicistika:
Vlastní zprávy z obou regionů vysílalo studio každou celou hodinu, v Dobrém ránu každou
půlhodinu. Zásadnější případy a události reflektovala každý všední den publicistická
čtvrthodinka Otázky a odpovědi. Řadu regionálních zpravodajských a publicistických
materiálů přebíraly celoplošné stanice ČRo, především ČRo 1. Závěr roku byl pak
v brněnské redakci zpravodajství a publicistiky především aktivní přípravou na přechod celé
činnosti (a reportérů) do Centra zpravodajství.
Hudební vysílání:
V brněnském formátu je třeba rozlišit hudební složku proudového (moderovaného) vysílání,
organizovanou pomocí selectoru, specializované hudební pořady, vysílané v regionálním
vysílání, a rozsáhlou hudební produkci pro celoplošné stanice.
Hudební dramaturg stanice organizoval pomocí selectoru jen necelou polovinu
vysílací plochy, formát této hudební nabídky lze charakterizovat jako Oldies či pokročilý AC
formát. Jednoznačně převažovaly české skladby. Podíl zahraniční produkce byl do 5%.
Jednou z podmínek je stabilní a výrazné zastoupení regionální produkce (především
z rozhlasového archívu, podíl cca 12 % na hudbě). Díky sdílení GSelectoru lze efektivněji
vyhledávat a doplňovat další skladby do databáze, v níž bylo v roce 2012 přibližně čtyři tisíce
písní.
Vlastní hudební pořady připravovala hudební redakce, v týdenní patnáctce pořadů byl
zastoupen folklor, folk, dechová hudba, popmusic, ale i jazz a vážná hudba.
Podobné žánrové rozpětí měla i brněnská produkce pro celoplošné stanice, snažící
se čerpat z toho nejhodnotnějšího, co hudební rok v obou regionech přinesl.
Slovesné umělecké pořady:
Posluchačsky nejvděčnějším slovesným pořadem v regionálním vysílání pak dlouhodobě je
nedělní Račte vstoupit k Josefu Veselému, čerpající především z rozhlasových archivů. Týž
autor pak připravuje i nejposlouchanější slovesný pořad celého Českého rozhlasu, Toulky
českou minulostí, jež letos načaly druhou tisícovku dílů .
Mezi nejvýraznější tvůrčí počiny pro celoplošné stanice patřil velký redakční projekt ke 100.
výročí narození Viléma Mrštíka, desetidílná četba na pokračování z jednoho
z nejvýraznějších románů roku Žítkovské bohyně, desetidílné vzpomínkové Osudy
s Františkem Xaverem Halasem. Hlavní cenou soutěžní přehlídky Report a cenou GŘ byl
oceněn dokument brněnského režiséra a dokumentaristy Radima Nejedlého Krvavá Soňa.
Mimořádně úrodný byl rok 2012 na poli rozhlasových her: v Brně bylo ve vlastní dramaturgii
realizováno osm titulů her: pět klasických rozhlasových her, dvě pohádky a jedna zpěvohra.
Velmi aktivní bylo studio i v produkci minutových her, v brněnské dramaturgii jich vzniklo
celkem 30 – a spolu s tzv. hrami nové generace šlo především o užitečný výcvikový prostor
pro mladé autory a režiséry.
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2.3.1.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Poslechovost ČRo Brno zaznamenává v posledních letech výrazné výkyvy. Stanice má
dlouhodobě početně největší publikum z regionálních stanic ČRo. Podle výsledků Radio
projektu 2.-3. čtvrtletí 2012 se v meziročním rozdílu (ve srovnání se stejným obdobím roku
2011) snížil počet denních posluchačů o 34 tisíc a týdenních o 18 tisíc. Průměrná doba
poslechu poklesla o 21,4 minut. Tyto změny se promítly podstatně do podílu na trhu
v cílovém regionu, který poklesl o 4,7 procentního bodu.
2.3.1.3. Technické informace o vysílání

2.4.
Program ČRo Brno je šířen analogovým vysíláním v pásmu VKV a on-line vysíláním na
internetu.
Vysílače a VKV frekvence zemského analogové vysílání: Kojál 106,5 MHz, Hodonín 93,6
MHz, Znojmo 97,3 MHz, Brno Hády 93,1 MHz, Zlín 97,5 MHz, Uherský Brod 107,3 MHz,
Vsetín 89,5 MHz.
2.3.1.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 67 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 62.698 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 7.090 tis. Kč.
2.3.2. Český rozhlas České Budějovice
2.3.2.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Český rozhlas České Budějovice je plnoformátovou regionální stanicí s výrobou pořadů,
zejména literárních, literárně-dramatických a hudebních pro své vlastní vysílání a pro
vysílání celoplošných stanic. ČRo České Budějovice patří v regionu k nejposlouchanějším
stanicím se stabilní posluchačskou základnou.
V roce 2012 došlo k časové redukci programu Českého rozhlasu České Budějovice
(5:00-19:30) a rozšíření společného vysílání regionálních stanic (19:30-5:00).
Regionální posluchači v programu vyhledávali tradičně nejvíce kontaktní a hudební pořady,
stanice nabízela zavedenou kombinaci regionálního zpravodajství, aktuálních zpravodajskopublicistických moderovaných bloků, diskusních pořadů, tematických předtáčených
slovesných a hudebních magazínů a pořadů literárních. Po formální stránce se programové
schéma ve srovnání s předchozím obdobím nijak významněji neproměňovalo, zásadněji se
proměnil jen program po 19:30 v souvislosti s rozšířením společného vysílání regionů.
Novým programovým projektem byl cyklus Jihočeši, který přinesl životní příběhy
zajímavých osobností spojených s jihočeským regionem. Třicetiminutové dokumenty přispějí
i k vytvoření unikátního zvukového archivu jihočeských osobností.
Zpravodajství sledovalo důležité okamžiky regionálního života a v synergii
s celoplošnými stanicemi ČRo přinášelo také informace o domácím a zahraničním dění.
Úsek programu se připravoval na zásadní systémové reformy ČRo, vznik center a přechod
na nový způsob distribuce rozhlasového zpravodajství. Zpravodajská témata v roce 2012
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byla v regionu určována důležitými politickými mezníky, zejména událostmi souvisejícími
s plány energetické koncepce státu, strategií rozvoje cestovního ruchu a turistiky, snahami o
zapojení JČK do sítě evropské dopravní infrastruktury a dopady sociální, penzijní a zdravotní
reformy na obyvatele kraje. Zpravodajství informovalo také o jednáních zastupitelstev měst
a obcí, o regionálních politických kauzách, o vývoji na trhu práce v kraji, o společenském a
kulturním životě regionu, bezpečnostní situaci v kraji, práci policie (kauza metanol).
V publicistických pořadech, debatách a magazínech reflektoval program ČRo ČB
významná výročí, vlastivědná a historická témata, mezigenerační vztahy, významné
regionální kulturní akce (20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Strakonice, MHF
Český Krumlov) a potřebu osvěty a vzdělávání.
Značnou šíři měla také dokumentární tvorba určená pro vysílání celoplošných stanic
a společné regionální projekty (např. Osudy – Jan Spálený nebo radiodokument Libri
prohibiti – příběh knihovny Jana Gruntoráda).
Hudební redakce připravovala pro posluchače poměrně široké spektrum hudebních
žánrů. Ranní a odpolední moderované radioproudy nabízely spíše střední proud, tradičním
dopoledním časům dominovala dechovka, autorské redakční speciály nabízely swing, jazz,
profily skladatelů, interpretů, hudebních stylů, hudbu orchestrální i folkovou. Aktivity redakce
se v roce 2012 rozšířily také v souvislosti s nabídkou Studiového sálu ČRo ČB – během roku
se konala řada koncertů, které byly po zpracování záznamů využity ve vysílání. České
Budějovice připravovaly hudební program i pro celoplošné stanice. Pro rozhlasové
představení nejvýznamnější sbírky jihočeských písní Český jih a Šumava v písni, sepsané
Karlem Weisem, bylo během roku ve spolupráci s bratry Krčkovými nahráno na 115 nových
doposud nezaznamenaných skladeb, které kromě využití v tomto projektu významně doplní
databázi rozhlasové hudební prvovýroby v tomto žánru.
2.3.2.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b.
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se velikost publika prakticky neměnila (-1
tisíc v denním a -5 tisíc v týdenním poslechu). Průměrná délka poslechu byla o 48,8 minut
vyšší než před rokem. Podíl na trhu v cílovém regionu vzrostl o 1,3 procentního bodu.
2.3.2.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Program ČRo České Budějovice je šířen zemským analogovým vysíláním v pásmu VKV a
on-line vysíláním prostřednictvím internetu. Zemské analogové vysílání šíří jeden vysílač a
jeden dokrývač na území Jihočeského kraje. Zemské ani satelitní digitální vysílání ČRo
České Budějovice nemá.
2.3.2.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 52 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 37.415 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 2.670 tis. Kč.
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2.3.3. Český rozhlas Hradec Králové
2.3.3.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
V roce 2012 plnil ČRo Hradec Králové poslání veřejnoprávní regionální rozhlasové stanice
pestrou a vyváženou programovou skladbou, podílem na zpravodajství celého ČRo s cílem
zkvalitnění vysílání, větším důrazem na regionální dění a větší kontakt s posluchači. Patří
sem například zahájení pravidelného pátečního vysílání z nově otevřené radiokavárny
v budově Českého rozhlasu Hradec Králové, nebo hudební Regionální scéna, ve které
dostávali prostor i začínající kapely. Podařilo se zvýšit počet přímých přenosů z významných
kulturních, sportovních a společenských akcí v kraji.
Nárůst zaznamenaly kontaktní pořady a soutěže. Ve spolupráci se sportovními organizacemi
a Českým červeným křížem vznikl projekt, zaměřený na ženy a muže nad 60 let - Proti
proudu 60+ a na konci roku vznikl Dámský klub Českého rozhlasu Hradec Králové
Vzniklo několik vědomostních a zábavných soutěží, podporujících turistický ruch v regionu.
Jejich významným partnerem se stala agentura Czechtourism, která byla i hlavním
partnerem šestnáctého ročníku celostátní ankety Šarmantní osobnost roku.
Ve zpravodajských relacích byly prioritou volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje a
senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu Náchod. Velká pozornost byla věnována
pokračování dostavby dálnice D11, obchvatu Náchoda, stavu nemocničních a
zdravotnických zařízení v kraji a projektům s evropskou účastí. V publicistických pořadech se
objevily cykly, mapující historii a současnost regionu. Spolu s ostatními regionálními
stanicemi se ČRo Hradec Králové podílel na cyklech Česko země neznámá a Životopisy.
Velký ohlas měla středeční Noční linka z Hradce Králové a také pořady připravované pro
ČRo 2 - Praha (Domino, Kontakt, Noční mikrofórum, To je život).
Ve slovesné prvovýrobě byly vytvořeny nové publicistické pořady a umělecká tvorba. Pro
ČRo 3 - Vltava také královéhradecké studio odvysílalo tradičně několik přímých přenosů
z Hradeckého hudebního fóra.
Mezi významné kulturní a společenské akce organizované Českým rozhlasem Hradec
Králové patřily šestnáctý ročník celostátní rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku, osmý
ročník soutěž pro děti královéhradeckých škol Miss panenka, připravený ve spolupráci
s Unicef, Mediální ples a celorozhlasová soutěž pro mladé talenty Start.cz. S ohlasem se
setkal i Den otevřených dveří 16. června, kterého se zúčastnilo téměř 400 návštěvníků a
silvestrovské setkání s posluchači Na Šalandě.
Hudební formát ČRo HK vychází z mainstreamového popu doplňován žánry, které preferují
posluchači, tj. folk, česká country a retro sound. Ze současné hudby je nasazován pop.
Převažuje česká hudba. Menšinové žánry jsou představovány ve speciálních hudebních
pořadech, vytvářeným pro ČRo HK osobnostmi z regionu.
2.3.3.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b.
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku poklesl počet denních posluchačů o 25
tisíc a týdenních o 20 tisíc. Markantně se však zvýšila průměrná doba poslechu o 94,4 minut,
takže podíl na trhu v cílovém regionu přes pokles počtu posluchačů vzrostl o 0,5 procentního
bodu.
2.3.3.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Vysílání ČRo Hradec Králové zůstalo na frekvencích FM beze změn. Na internetu bylo
vysílání doplněno o živý obraz z vysílacího pracoviště. V roce 2012 jsme ve spolupráci
s ČRo online vysílali z prostor Radioklubu i náš první Youtube přímý přenos.
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2.3.3.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 48 systemizovaných míst. Hospodařil v roce 2012 s plánovanými
celkovými náklady 35.178 tis. Kč a s plánovanými celkovými výnosy 1.775 tis. Kč.
2.3.4. Český rozhlas Olomouc
2.3.4.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Český rozhlas Olomouc reflektoval dění v Olomouckém kraji, zabýval se jeho současností i
historií, hlavním mottem jeho vysílání byla regionalita.
Vedle regionálního zpravodajství byla kultura a život v kraji mapován zejména v
pořadech Od Pradědu na Hanou, Putování za moravskou písní, Toulky krajem, Kraj na dlani,
Větrník, Psáno životem, Žijí mezi námi. Náboženskému životu se věnoval pořad Slunečnice,
připravovaný v kooperaci se stanicí Proglas. Stanice se věnovala menšinám a uváděla
vlastní cyklus o cizincích usazených v Česku, připravovala pořad Jitrocel pro handicapované
spoluobčany, vysílala poradnu pro občany (finanční gramotnost, nové zákony a předpisy ad.)
a měla své magazíny pro muže i ženy. Velkou pozornost věnovala vzdělávacím pořadům.
Zpravodajství a publicistika:
Redakce zpravodajství a publicistiky přinášela aktuální, důležité informace ve
zpravodajských relacích 15x denně.
Hlavními tématy roku byly krajské a senátní volby, dopady hospodářské krize ve
všech odvětvích. V oblasti bezpečnostně právní se redakce zaměřila na nové trendy
v páchání kriminální činnosti – stalking, fishing, atd. Sportovní zpravodajství zaznamenalo
zásadní dění jak v nejvyšších, tak v regionálních soutěžích, pozornost věnovalo také
handicapovaným sportovcům.
Slovesná redakce:
V rámci literární tvorby pokračovaly dvě premiérové literární řady: Setkání s literaturou a
Počteníčko. V rámci Pohádek na Dobré ráno zazněly průběžně zejména regionální
povídačky a báchorky, natočené podle předloh nalezených v archívech.
Dokumentární tvorba byla zastoupena programovými řadami Toulky krajem a
Zvědavý mikrofon, či tvorbou solitérů pro sváteční schémata. V rámci cyklu Zvědavý
mikrofon byla odvysílána řada věnovaná tradičním regionálním výrobkům ve spolupráci
s MAS Moravská cesta. Pokračovala spolupráce s Českým rozhlasem Brno a Ostrava na
cyklu Moravský rok, letos věnovaném tradiční moravské a slezské kuchyni. V pořadu
Hasičská trumpeta je významně mapována zájmová činnost hasičů v celém kraji.
Slovesná redakce se podílela také na přípravě literárních, dramatických, dokumentárních
a publicistických pořadů pro ČRo 2 - Praha a ČRo 3 - Vltava.
Ve spolupráci s Radioservisem byla letos na CD vydána rozhlasová hra Ucho a četba na
pokračování Robinson Crusoe.
Hudební redakce:
Stanice dbala na pestrost hudební nabídky i na to, aby výběr hudby korespondoval s
obsahem pořadů. Večer nabízela stanice řadu hudebních speciálů různých žánrů. Od
dechovky, přes rock, jazz, swing, folk a folklór po vážnou hudbu. Podíl hudebních žánrů: 80
% pop, 10 % country & folk, 4 % rock, 3 % vážná hudba, 3 % swing. Stanice podporovala
rozvoj regionálních skupin a mladých hudebníků – vysílala jejich koncerty v přímých
přenosech s účastí publika v rámci Studia Noc. Stanice nahrávala a vysílala hudbu z
nejprestižnějších festivalů v kraji (Blues Alive, Festival duchovní hudby, Mezinárodní
varhanní festival, Baroko, Mohelnický dostavník).
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2.3.4.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Údaje o poslechovosti ČRo Olomouc byly během roku značně nestabilní, docházelo v nich
k výrazným výkyvům. Podle výsledků výzkumu Radio Projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 se
v meziročním rozdílu (ve srovnání se stejným obdobím roku 2011) zvýšil počet denních
posluchačů o 7 tisíc a týdenních o 30 tisíc. Průměrná doba poslechu byla v daném srovnání
o 84,4 minut vyšší. Podíl na trhu v cílovém regionu byl o 2,7 procentního bodu vyšší než ve
stejném období před rokem.
2.3.4.3. Technické informace o vysílání
Vysílání bylo šířeno v pásmu VKV prostřednictvím vysílačů Jeseník (Praděd)
106,8MHz/20kW/H, Hulín (Holý Kopec) 101,6MHz/1kW/V, Olomouc (Radíkov)
92,8MHz/0,8kW/H, Lipník nad Bečvou (Helfštýn) 88,7MHz/0,1kW/V, prostřednictvím
internetu i digitálním vysíláním v síti operátorů kabelové televize. Experimentálně bylo
použito šíření programu (koncert cyklu Živě) prostřednictvím Youtube a Google+ Hangout.
2.3.4.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 48 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 34.293 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 1.511 tis. Kč.
2.3.5. Český rozhlas Ostrava
2.3.5.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
V roce 2012 plnil ČRo Ostrava poslání regionální rozhlasové stanice veřejné služby pestrou
a vyváženou programovou skladbou, podílem na zpravodajské produkci celého ČRo,
uměleckými pořady, vyrobenými pro celoplošné stanice, i veřejnými aktivitami, kterými
výrazně přispěl ke kulturně-společenskému dění v Moravskoslezském kraji.
V oblasti zpravodajství a drobné publicistiky patřily v minulém roce k hlavním
tématům zejména metylalkoholová aféra, problémy se závadami na dálnici D1 včetně
dálničních mostů, znečištěné ovzduší na Ostravsku nebo řešení likvidace tzv. ropných lagun
v Ostravě. Publicistické pořady zahrnovaly především profilové rozhovory se zajímavými
hosty, servisní magazíny s tematikou zdraví a zdravého životního stylu, poradenství v
právních a sociálních otázkách, spotřebitelský servis, každodenní sondy do života kraje s
názvem Křížem krajem, pokračování seriálu životních příběhů Ostravské příběhy, magazín
pro seniory, kutily, kulturní i sportovní publicistiku. Nedílnou součástí programu bylo i
pravidelné vysílání v polském jazyce mapující aktuální dění a život polské národnostní
menšiny. V uplynulém roce stanice zaznamenala desítky hodin studiových nahrávek i
externích snímků z významných hudebních festivalů. Za mimořádné tvůrčí počiny lze označit
zaznamenání a odvysílání dvou oper z Národního divadla Moravskoslezského. Jednalo se o
přímý přenos Janáčkovy opery Věc Makropulos a záznam náročného scénického provedení
opery Armidy Antonína Dvořáka. Tuto nahrávku převzaly mnohé zahraniční stanice v rámci
výměnné sítě EBU. Během roku vyprodukoval ČRo Ostrava desítky hodin slovesně
uměleckých, hudebních a publicistických pořadů určených pro vysílání celoplošných stanic
ČRo 2 - Praha a ČRo 3 - Vltava. Ve studiu S1 byly veřejnosti nabídnuty živé koncerty
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hudebních skupin a interpretů nejrůznějších žánrů. Tyto koncerty našly rovněž uplatnění
v programové řadě live záznamů, které vysílaly všechny regionální stanice ČRo v rámci
společného programu Regionální noc. Vysílání ČRo Ostrava bylo kombinací blokového
(titulkového) a tzv. proudového schématu. Celkově byl hudební formát postaven hlavně na
českých a slovenských skladbách (cca 80%), zahraniční produkce tvoří cca 20%. Regionální
zaměření reflektoval ČRo Ostrava i v hudebním formátu proudového vysílání, které tvořila
z 15 % hudba z regionální produkce. Z hlediska hudebních žánrů šlo v proudovém vysílání
převážně o český pop od šedesátých let do současnosti se zastoupením i dalších žánrů, jako
jsou folk a country, nebo soft rock. Specializované hudební pořady se věnovaly i dalším
žánrům: folklóru, dechovce, regionální klubové scéně, šansonu, jazzu i klasické hudbě.
2.3.5.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil počet denních posluchačů o 10
tisíc. Týdenní poslech byl prakticky stejný (-1 tisíc). Byla však zaznamenána o 24,1 minut
nižší průměrná doba poslechu, což se promítlo do podílu na trhu v cílovém regionu, který byl
o 0,6 procentního bodu nižší než před rokem.
2.3.5.3. Technické informace o vysílání
Program ČRo Ostrava byl šířen zemským analogovým vysíláním v pásmu VKV, digitálním
vysíláním v síti operátorů kabelové televize a on-line vysíláním prostřednictvím internetu. V
uplynulém roce nedošlo k výraznějším výpadkům v distribuci signálu.
2.3.5.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 54 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 43.779 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 2.920 tis. Kč.
2.3.6. Český rozhlas Pardubice
2.3.6.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Rok 2012 byl desátým rokem existence samostatného Českého rozhlasu Pardubice. Ke
kulatému výročí připravila stanice řadu novinek, které výrazně zvýšily kvalitu programové
skladby. Posílena byla zpravodajsko-publicistická část programu, servisní nabídka pro
posluchače a zábavné prvky. Stanice vsadila na mediálně známé osobností spjaté
s Pardubickým krajem.
K osvědčeným programovým prvkům přidal ČRo Pardubice v jarním období roku 2012
několik novinek. Tváří stanice se stala moderátorka Jolana Voldánová s úspěšnou talkshow
Rande s Jolanou. Další nový pořad Ve středu týdne má formát živě vysílané aktuální
publicistiky a stal se neocenitelnou službou pro posluchače. V souladu s trendy ve vývoji
společnosti rozšířil Český rozhlas Pardubice nabídku pro aktivní seniory – speciálním
týdeníkem Magazín nejen pro pokročilé. Ve spolupráci s úřadem Pardubického kraje je od
léta realizován atraktivní cestovatelský seriál Toulavé boty popularizující turistické lokality
kraje.
Hodnota programu měla pozitivní vliv na tvář oblíbeného magazínu z venkova Posvícení a
na rozhlasové klasice – večerních písničkách na přání. Jednotlivé pořady stanice sladila do
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pevných programových řad a docílila tím stavu, kdy posluchač najde ve stejný čas stejný typ
svého oblíbeného žánru. Vzhledem k rozkolísanosti rozpočtu byla stanice nucena od září
zastavit výrazný dokumentární seriál Jak dnes žijí.
Hudební formát stanice odpovídal celkové dramaturgii programu pro stanovenou cílovou
skupinu. ČRo Pardubice hrál hlavně českou hudbu 60. a 70. let s přesahem do 80. a 90. let,
zařazoval ale i novinkové tituly. Převažoval pop, doplněný cca 15 % folku a country. Své
místo měla v programu i dechová hudba. Podíl domácí hudby k zahraniční produkci činil
65:35.
2.3.6.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil počet denních posluchačů o 8
tisíc a o stejný počet vzrostl i počet posluchačů v průměrném týdnu. Průměrná doba
poslechu byla o 5,9 minut vyšší a podíl na trhu v cílovém regionu vzrostl o 1,2 procentního
bodu.
2.3.6.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Program Českého rozhlasu Pardubice je šířen zemským analogovým vysíláním v pásmu
VKV a on-line vysíláním prostřednictvím internetu.
Zemské analogové vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pásmu VKV vysílá z lokality
Krásné na frekvenci 104,7 MHz (o výkonu 9,9 kW) pro Pardubický kraj, dále z lokality TKB
Pardubice 101,0 MHz (1 kW) dokrývač pro Pardubice a okolí, z lokality Kamenná horka
102,4 MHz (1 kW) dokrývač pro Svitavsko a konečně z lokality Andrlův Chlum 98,6 MHz
(1 kW) dokrývač pro Orlickoústecko.
2.3.6.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 17 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 19.760 tis. Kč a s plánovanými celkovými výnosy 1.365 tis. Kč.
2.3.7. Český rozhlas Plzeň
2.3.7.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
V roce 2012 Český rozhlas Plzeň snažil plnit poslání regionální rozhlasové stanice veřejné
služby pestrou a vyváženou programovou skladbou. Reflektoval dění v Plzeňském i
Karlovarském kraji, zabýval se jejich současností i historií. Hlavní důraz byl vždy kladen na
regionalitu. Svými aktivitami patřil také mezi významné kulturní instituce v regionu.
Programové schéma kromě několika dílčích úprav v odpoledním a podvečerním čase
doznalo zásadnějších změn hlavně ve večerním vysílání. Rozhodnutím o vysílání společné
regionální noci již od 19.30 došlo oproti původnímu konci vysílání ČRo Plzeň ve 23.00 ke
zkrácení vysílání odbavovaného z Plzně. Z programu tak byly vyřazeny pořady Světem
vážné hudby, Tisíc tváří jazzu, Studia Kontakt a reprízy dechovkového pořadu.
V programovém schématu se prováděly úpravy, jejichž cílem a snahou bylo vylepšení
obsahu a formy stávajících a u posluchačů oblíbených pořadů.
Vysílání Dobrého rána kladlo hlavně důraz na více aktuálních servisních informací a
zajímavostí a zaměřovalo se i na promotion vlastního programu. Podařilo se také rozšířit
tým externích spolupracovníků, nově z Tachovského okresu. Pokračovalo také vysílání
publicistického pořadu Fouskův svět, který pravidelně přináší řadu posluchačských ohlasů.
Magazín U vás doma, mapující dění v regionu, se vysílal každý týden.
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Významným doplněním žánrově pestrého programového schématu byl téměř
celoroční seriál o známých řemeslech na západě Čech, který byl také každý týden otiskován
ve všech mutacích regionálního Deníku. U příležitosti 170. výročí uvaření první várky
slavného plzeňského ležáku byl připraven a odvysílán cyklus Příběhy plzeňského piva, který
posluchače pravidelně jednou týdně seznamoval s historií i současností slavného pivovaru.
I v roce 2012 byly v programu ČRo Plzeň základními pilíři kontaktní pořady a naučné pořady
typu Poradíme vám nebo Co vás zajímá. Posluchačsky osvědčené byly rovněž víkendové
Hobby magazíny, zábavné pořady Aby řeč nestála nebo veřejné nahrávky z Divadla Alfa.
Samostatné odpojované vysílání pro Karlovarský kraj v délce tří hodin každý všední
den odpoledne bylo odbavováno ze sídla Českého rozhlasu v Karlových Varech. Karlovarská
redakce navíc dodávala v průběhu dne zpravodajský materiál i pro mateřskou stanici v Plzni.
Podílela se i na některých pořadech ve společném vysílání pro oba kraje, jako byly například
Sportovní magazín extra nebo Co vás zajímá.
Ve všech zpravodajských relacích byl kladen důraz na regionální dění. Zpravodajské
příspěvky, které se věnovaly aktuálnímu dění v regionu, dle potřeb přebíraly i celoplošné
stanice.
Pokračovala spolupráce s organizátory projektu Plzeň – Evropské hlavní město
kultury, kdy kromě pravidelných zpravodajských nebo kulturních příspěvků probíhala téměř
každý měsíc v prostorách budovy plzeňského rozhlasu veřejná diskuse na konkrétní téma,
která se přenášela živě do vysílání.
Pravidelný den otevřených dveří v plzeňském studiu zaznamenal v květnu opět
dobrou návštěvnost. Podobně tomu bylo i na podzim při dnu otevřených dveří
v karlovarském studiu Českého rozhlasu Plzeň.
ČRo Plzeň také v roce 2012 připravil dvě velké rozhlasové soutěže. Letní soutěž
S Rozhlasem do Londýna a zimní Pohádková řemesla, která propojila celoroční seriál
Řemesla na západě Čech s tematicky laděnými pohádkovými vánocemi. Nechyběla ani
tradiční předvánoční akce Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň, která v roce 2012
probíhala současně v živém vysílání a zároveň ve 13 obcích Plzeňského kraje. Na sklonku
roku by také připraven a odvysílán hodinový živý přenos akce Podejme si ruce, který
mezigeneračně propojil dětské a seniorské domovy.
V průběhu roku 2012 byla věnována velká péče všem svátečním dnům a na
konkrétní svátek byla vždy připravena celá řada tematických pořadů a rubrik. Bylo rovněž ve
větším počtu připravováno tzv. tematické víkendové vysílání, kdy se celým dnem v mnoha
pořadech a rubrikách prolínalo zvolené téma.
ČRo Plzeň byl také významným mediálním partnerem různých hudebních soutěží a
festivalů (Chopinův festival v Mariánských Lázních, Smetanovské dny v Plzni aj.)
Hudební formát se orientoval na tzv. střední proud s hity od 60. let po současnost,
s převahou českých písniček. Celkově byla snaha o co největší žánrovou pestrost. Do
vysílání byly zařazovány country a folkové písničky, ve speciálních pořadech měly své místo
i další hudební žánry, jako jsou dechovka, folklór aj.
V hudební prvovýrobě se připravovaly pořady jak pro domácí stanici, tak pro stanice
celoplošné. Nadále pokračovala dlouholetá spolupráce s Plzeňskou filharmonií, která v rámci
recipročního plnění za pronájem prostor v plzeňské rozhlasové budově vytváří nahrávky
převážně soudobých skladeb českých autorů. Značný objem hudební výroby připadá na
záznamy festivalů a soutěží (Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových
Varech, Mezinárodní folklorní festival v Plzni i Karlových Varech aj.)
Ve slovesné prvovýrobě se vytvářely různé literární pořady, řady nebo dokumenty,
které se odvysílaly na frekvencích ČRo Plzeň i na celoplošných stanicích ČRo 2 – Praha a
ČRo 3 – Vltava. Velkým osmidílným počinem pro stanici Vltava byla výroba rozhlasové hry
Via Mala.
Také v roce 2012 se ČRo Plzeň spolu s ostatními regionálními studii podílel na
výrobě pořadů pokračujících cyklů Česko – země neznámá a Životopisy. Přispíval i do
společného regionálního nočního programu.
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Stanice usilovala o co největší kontakt s posluchači jak ve vysílání, tak při „off-air“ akcích. I v
roce 2012 uspořádal plzeňský rozhlas ve své budově řadu koncertů, výstav, veřejných
nahrávek a poslechů rozhlasových her.
2.3.7.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl počet denních posluchačů nižší o 5
tisíc a týdenní poslech poklesl o 20 tisíc posluchačů. Průměrná doba poslechu byla
meziročně nižší o 7,3 minut. Podíl na trhu v cílovém regionu byl o 1,8 procentního bodu nižší
než ve stejném období před rokem.
2.3.7.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Program ČRo Plzeň je šířen pozemním analogovým vysíláním v pásmu VKV a on-line
vysíláním prostřednictvím internetu.
V roce 2012 se podařilo realizovat rekonstrukci záložního pracoviště, využívané jako
natáčecí servis pro program. Postupovala i digitalizace fonotéky.
Proběhl plánovaný upgrade vysílacího systému Dalet+ s přechodem na nový střihový modul
Onecut.
2.3.7.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 63 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 56.382 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 6.517 tis. Kč.
2.3.8. Český rozhlas Regina
2.3.8.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Rok 2012 byl pro Český rozhlas Regina rokem zpřesňování programu, včetně hudebního
formátu, směřující k hlavní cílové skupině posluchačů 30+.
Od 2. května Regina přistoupila k dílčím změnám programu, které ve většině
reflektovaly právě přání posluchačů. Důraz byl kladen především na požadavky hlavní cílové
skupiny, tedy aktivní Pražany ve věku 30 – 50 let.
Byl zařazen nový pořad Za oponou – týdeník, který mapuje život pražských
divadelních scén. Novým publicistickým pořadem je Temná Praha. Pořad mapuje stinné
stránky a černá místa hlavního města (pankrácká sekyrárna, výbuch na Staroměstském
náměstí, letecká katastrofa v Suchdole) a snaží se nacházet nové souvislosti.
I v roce 2012 byla Regina nedílnou součástí života hlavního města. Jako
nejdůležitější lze označit třetí ročník festivalu Sen letní noci. Tato velkolepá show se konala
na hladině Vltavy u Střeleckého ostrova a na lodích i nábřeží ji sledovalo kolem 30 000 lidí.
Regina festival vysílala v tříhodinovém přímém přenosu. S velkým ohlasem se setkal přímý
přenos udělování cen Legenda Nočního proudu i záznam koncertu Čechomoru se Suzanne
Vega.
Na přelomu srpna a září realizovala Regina technicky i programově unikátní projekt
při příležitosti změn jízdních řádů pražské MHD.
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Během celého roku byl dále rozvíjen pilíř vysílání Reginy dopravně-zpravodajský
pořad Bezstarostná jízda. Významně byla posílena spolupráce s Policií ČR a ke konci roku
také s Magistrátem hlavního města Prahy a jemu podřízenými organizacemi.
Zpravodajství
Ve svém vysílání se Český rozhlas Regina v roce 2012 věnoval těmto zásadním
tématům: stavba tunelu Blanka, stavba prodloužení metra A, rozpory v koalici na pražském
magistrátu, změna ve vedení Dopravního podniku hlavního města Prahy, změny v pražské
městské hromadné dopravě, vymístění prostituce z okolí Václavského náměstí, největší
protivládní demonstrace od listopadu 1989 a další demonstrace v hlavním městě,
všesokolský slet, 100. výročí otevření Obecního domu, pojmenování ruzyňského letiště
jménem Václava Havla, doplňovací volby do senátu.
Publicistika
V roce 2012 se redakci podařilo ve spolupráci s městskou i republikovou policií připravit
několik zajímavých reportáží z nočního života Prahy, o činnosti záchranářů, hasičů a
policistů.
Pokračovala talk show Třináctka, kde se nejen komunální politice věnovala
moderátorka Štěpánka Duchková. Další autorka Ivana Navrátilová zase mapovala sociální a
ekonomická témata.
Významným osobnostem politického, kulturního i společenského života se
věnoval pořad Až na dřeň.
Hudba
V roce 2012 došlo k dalšímu posunu hudebního formátu stanice směrem k mladšímu
publiku.
2.3.8.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se snížil počet denních posluchačů o 5
tisíc a počet týdenních posluchačů o 3 tisíce. Průměrná doba poslechu byla vyšší o 23,6
minut. Podíl na trhu v cílovém regionu se snížil o 0,2 procentního bodu.
2.3.8.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Program ČRo Regina je šířen zemským analogovým vysíláním v pásmu VKV a on-line
vysíláním prostřednictvím internetu. Zemské analogové vysílání ČRo Regina v pásmu VKV
šíří 1 vysílač na území Prahy na frekvenci 92,6 MHz.
Velkou technickou výzvou hned z počátku roku bylo zahájení odbavování vysílání
Studia noc z vysílacího pracoviště ČRo Regina. Zadáním bylo odbavovat z jednoho
pracoviště s jedním technikem jak vysílání ČRo Regina, tak i vysílání Studia noc. Vše se
podařilo zrealizovat a již rok se odbavují obě vysílání bez problémů.
2.3.8.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 32 systemizovaných míst.
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Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 33.946 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 2.000 tis. Kč.
2.3.9. Český rozhlas Region, Středočeský kraj
2.3.9.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Rok 2012 byl pro Český rozhlas Region, Středočeský kraj především ve znamení
personálních změn a zvyšování přehlednosti vysílacího schématu. To prošlo na začátku roku
dílčími úpravami cílenými na prohloubení principu kompaktních programových řad a větší
přímý kontakt s posluchači. Od 1. 3. 2012 byl řízením stanice pověřen dosavadní šéfredaktor
ing. Pavel Kozler.
Osu vysílání tvořily tři bloky – informační servis Ranní Region a magazíny Dopolední
Region a Odpolední Region. Součástí magazínů byly rozhovory s hosty zrcadlící nejrůznější
témata, informace o kultuře, zdravém životním stylu, módě, bydlení, zahrádkaření, ale i o
cestování a motorismu.
Hlavní programovou novinkou bylo zavedení denního kontaktního pořadu Karambol,
zaměřeného na témata z oblasti zdraví, vztahů a životního stylu. Ve vysílání byla také
posílena tematika finanční gramotnosti. Mezi nové pořady patřil i živě vysílaný kontaktní
pořad se středočeskými veterináři Svět zvířat.
Ke stěžejním pořadům stanice patřila talk show Tandem, dále rozhovor K věci, pořad
o vaření Pochoutky, vzpomínkové medailony s významnými českými herci a komiky Nalaďte
si legraci a pravidelný týdeník o zahrádkaření a kutilství Hobby magazín.
Ve vysílání dostaly prostor i dokumenty věnované významným událostem a
osobnostem .
ČRo Region, Středočeský kraj se také v roce 2012 podílel na projektu společného
nočního vysílání regionálních studií Českého rozhlasu, nadále zůstal největším dodavatelem
pořadů do ostatních regionálních studií, podílel se i na projektu Česko – země neznámá a
poprvé také na cyklu Životopisy.
Stabilita a kontinuita byla v roce 2012 zachována v oblasti hudební dramaturgie –
hudební formát AC Gold s převahou klasických hitů a velkým podílem české hudby (poměr
domácí a zahraniční hudby 60:40). Nabídku speciálních hudebních pořadů v roce 2012
tvořila denní řada Dechovka na přání, dále pořady U muziky s Josefem Zímou, Swingová
siesta a Country salon.
Zpravodajství a publicistika
Český rozhlas Region, Středočeský kraj se věnoval v roce 2012 především regionálním a
lokálním tématům.
Zpravodajské relace byly do vysílání zařazeny každou hodinu, ráno každých 20
minut.
2.3.9.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl počet denních i týdenních posluchačů
vyšší o 4 tisíce. Průměrná doba poslechu byla o 31,4 minut nižší, což se promítlo do podílu
na trhu, který byl nižší o 0,1 procentního bodu.
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2.3.9.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Signál Českého rozhlasu Region, Středočeský kraj byl distribuován analogově
prostřednictvím osmi VKV vysílačů (Mělník 87,6 MHz, Beroun 88,4 MHz, Benešov 99,0 MHz,
Příbram 100,0 MHz, Mladá Boleslav 100,3 MHz, Rakovník 100,4 MHz, Kladno 100,5 MHz,
Kutná Hora 100,5 MHz), digitálně přes satelit (Astra 3B) a do 30. 9. 2012 i v rámci DAB
multiplexu společnosti Teleko. Vysílání Českého rozhlasu Region bylo k dispozici také na
internetu a od konce roku prostřednictvím speciální aplikace i v „chytrých“ mobilních
telefonech.
2.3.9.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 19 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 21.651 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 1.038 tis. Kč.

2.3.10. Český rozhlas Region, Vysočina
2.3.10.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
V ČRo Region, Vysočina došlo k 1. 5. 2012 ke změně ve vedení stanice. Dosavadní ředitel
Ondřej Nováček se stal ředitelem Centra vysílání, vedením stanice je od té doby pověřen
dosavadní šéfredaktor Petr Hladík.
Ve vysílání ČRo Region, Vysočina v roce 2012 výrazně převažovalo proudové
vysílání nad blokovým a živé vysílání nad předtočenými pořady. Důraz byl kladen na
interaktivitu, kontakt s posluchačem, rodinnou atmosféru a vyváženost mluveného slova s
hudbou. Poměr slova k hudbě činil 70:30. Hudební formát byl založen na české popové
produkci převážně 70. a 80. let, v menší míře také českou hudbu 60. a 90. let včetně
současné tvorby. Doplněním formátu je zahraniční pop, rock, country od 70. let do roku
2000. Regionální hudební scénu mapoval pořad Regionáda. Stěžejními pořady byly Ranní
blok, Tandem, Písničky pro Vysočinu, Tři hodiny s evergreeny, Příběhy z Vysočiny a
Radiobazar.
Cyklus Příběhy z Vysočiny se tematicky věnoval například starým rodům z Vysočiny.
Každý všední den představoval osudy osobností z kraje Vysočina. Dále reflektoval
významné události a výročí roku 2012 jako například 150. výročí Sokola, LOH v Londýně, ale
představoval i příběhy z pěstounských rodin, případně práci dobrovolníků a věnoval se
oslavám památek UNESCO na Vysočině.
Výraznou dramaturgickou změnou prošlo odpolední vysílání bloku Tři hodiny
s evergreeny. Zpravodajství dominovala regionální témata a dopravní zpravodajství v
souvislosti s dálnicí D1.
ČRo Region sledoval další expedici novoměstského horolezce Radka Jaroše a to
především rozšířeným zpravodajstvím na staničním webu.
ČRo Region, Vysočina se také podílel na společných projektech regionálních studií
ČRo, například Životopisy, Česko země neznámá, Noční linka či START. ROZHLAS. CZ.
2.3.10.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
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Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl počet denních posluchačů vyšší o 3
tisíce a týdenních o 1 tisíc. Průměrná doba poslechu byla vyšší o 36,5 minut. Tento rozdíl
znamenal zvýšení podílu na trhu v cílovém regionu o 2,3 procentního bodu.

2.3.10.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Program ČRo Region, Vysočina byl šířen zemským analogovým vysíláním v pásmu VKV,
digitálním vysíláním v sítích operátorů kabelové televize a on-line vysíláním prostřednictvím
internetu.
Zemské analogové vysílání ČRo Region, Vysočina v pásmu VKV šířil jeden vysílač
na území ČR (Strážník 87,9 MHz) a jeden dokrývač (Třebíč 90,1 MHz).
2.3.10.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 20 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 16.008 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 1.500 tis. Kč.
2.3.11. Český rozhlas Sever
2.3.11.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
V ČRo Sever pokračoval v roce 2012 příklon k věkovému rozšíření posluchačského spektra,
a to především prostřednictvím kultivace programu v jeho struktuře, formě i obsahu.
V dopoledním i odpoledním schématu stanice přistoupila k úpravám směřujícím k lepší
kompatibilitě vysílání (přehlednější řazení proudových a celistvých prvků, plynulejší přechody
mezi jednotlivými částmi programu).
Stanice výrazně rozšířila své marketingové aktivity směrem ke spolupráci s tištěnými
periodiky (Deníky, radniční noviny a zpravodaje) a Dopravními podniky měst Děčín, Ústí nad
Labem a Most.
Největší změnou prošlo odpolední vysílání spojením dvou hodin Písniček na přání a
zařazením uceleného bloku Pohodové odpoledne s výhradně českou hudbou. Stanice
začala vysílat nový vlastní pořad Neznámí hrdinové o Severočeších, kteří zachraňují lidské
životy. V dopoledním i odpoledním schématu rovněž přistoupila k úpravám směřujícím k
lepší kompatibilitě vysílání (přehlednější řazení proudových a celistvých prvků, plynulejší
přechody mezi jednotlivými částmi programu).
Zpravodajské relace ČRo Sever reagovaly především na frekventovaná témata
severních Čech – krajské volby, sporné nakládání s evropskými dotacemi, multikulturní
napětí (Nový Bor, Šluknovský výběžek), dopravní problémy regionu, bezpečnost a vývoj
v oblasti nezaměstnanosti. Oproti předchozímu roku se zpravodajství stanice ještě více
soustředilo na běžná komunální témata všedního života občanů žijících ve velkých a
středních územních celcích (parkování, odvoz odpadu, veřejný pořádek, úklid veřejných
prostranství, aj.).
ČRo Sever patřil i v roce 2012 k regionálním stanicím, které zásobovaly
zpravodajskými příspěvky celoplošné stanice. Do zpravodajských relací, moderovaných
bloků a pořadů ČRo 1 – Radiožurnálu dodala stanice celkem 1350 příspěvků.
V závěru roku se stanice věnovala intenzivním přípravám na rozšíření doby
odpojovaného vysílání z Liberce na 6 hodin a rovněž připravila novou strukturu Dobrého
rána.
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Co se týká publicistiky, ČRo Sever produkoval ve spolupráci se saským MDR 1 Radio
Sachsen pořad Sousedé/Nachbarn, dvojjazyčný magazín informující o aktuálním dění v
česko-německém pohraničí, s tipy na zajímavé kulturní, sportovní a společenské akce. Ze
vzdělávacích pořadů to bylo tradiční Planetárium – rozhovory s veličinami akademické vědy,
jejími popularizátory a dalšími badateli (pravidelné rubriky přebíraly ČRo Region, Regina,
ČRo Leonardo).
V uplynulém roce se stanici podařilo zrealizovat projekt Podporujeme severočeskou
hudbu. Tím se do aktivních hudebních rotací dostaly písně regionálních interpretů. Ve
druhém pololetí stanice začala mírně upravovat hudební formát směrem k cílové skupině 50
– 70 let, a to nejen hudební složkou vysílání, ale i skladbou a tempem jednotlivých hodin tak,
aby byl výsledný dojem co možná nejblíže potřebám (plynoucích z výzkumů ČRo) těchto
věkových skupin. Hudební formát ČRo Sever obsahoval v minulém roce cca 1000 aktivních
titulů, poměr česká vs. zahraniční provenience byl 60 % ku 40 %.
2.3.11.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou cílového regionu – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl denní poslech nižší o 4 tisíce,
přičemž týdenní poslech zůstal na stejné úrovni jako před rokem. Průměrná doba poslechu
byla nižší o 23,3 minut, což znamenalo snížení podílu na trhu v cílovém regionu o 1,2
procentního bodu.
2.3.11.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Program ČRo Sever byl šířen zemským analogovým vysíláním v pásmu VKV, digitálním
vysíláním v sítích operátorů kabelové televize a on-line vysíláním prostřednictvím internetu.
Zemské analogové vysílání ČRo Sever v pásmu VKV šíří 7 vysílačů na území ČR.
Ve spolupráci s dopravními podniky měst Ústí nad Labem, Most a Děčín bylo vždy ve
dvou páteřních linkách MHD instalováno zařízení pro příjem vysílání ČRo Sever. V Ústí nad
Labem se tak stalo i na obou stanicích lanovky.
V roce 2012 byla ve spolupráci s ČEZ navýšena kapacita přívodních kabelů elektrické
energie do budovy Na Schodech 10 v Ústí nad Labem na 63 A (původní, 50 A byla již na
hranici potřebného zatížení).
2.3.11.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 50 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 37.619 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 1.207 tis. Kč.
2.3.12. Poslechovost a okruh posluchačů - regionální stanice souhrn
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Regionální stanice ČRo zaznamenaly v roce 2012 mírný úbytek posluchačů. Ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku se velikost publik regionálních stanic snížila přibližně o
49 tisíc v denním a o 36 tisíc v týdenním poslechu. Průměrná doba poslechu vzrostla
v daném období zhruba o 10 minut. V podílu na trhu zaznamenaly regionální stanice pokles
o 0,8 procentního bodu. V denním poslechu se na uvedeném poklesu podílely zejména
stanice ČRo Brno a ČRo Hradec Králové. Na poklesu týdenního poslechu se kromě
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jmenovaných stanic výrazně podílel také ČRo Plzeň. Částečně se do tohoto pohybu promítly
změny v převažování dat podle výsledků sčítání lidu z roku 2011, hlavním faktorem je však
vývoj publik a dynamika komerčních stanic (celoplošných i regionálních). Údaje u
jednotlivých stanic s menšími publiky jsou zčásti ovlivněny náhodným kolísáním výsledků
výzkumu. Většina rozdílů se v těchto případech pohybuje v rozmezí intervalu spolehlivosti.
Ve struktuře publika ubývali více muži než ženy. Ztrátu zaznamenala hlavně kategorie
posluchačů se základním vzděláním, naopak mírně přibylo posluchačů s maturitou a
vysokoškoláků. Z hlediska sídelní struktury se úbytek týkal nejčastěji posluchačů z menších
a středních měst (20-49 tisíc obyvatel), kdežto posluchačů z větších měst (50-99 tis.) mírně
přibylo.

2.4. Speciální stanice
2.4.1. Český rozhlas Rádio Česko
2.4.1.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Stručná charakteristika programu stanice
Obsah vysílání Rádia Česko tvořilo v roce 2012 především aktuální zpravodajství a
publicistika. Už v roce 2011 se Rádio Česko významně posunulo od proudového vysílání k
segmentovému. Jednotlivé hodiny po zprávách vyplňovala publicisticky zpracovaná
nejaktuálnější témata a oborové týdeníky. Formátovou dynamiku i vyšší časovou disciplínu
přineslo rozčlenění celého vysílání do základních čtyřminutových časových segmentů.
Maximum programu, včetně oborových týdeníků, se vysílalo živě, ze záznamu šly až reprízy
střižené ze živého programu. Každá hodina vysílání začínala tzv. ilustrovanými headliny
s dynamickým zvukovým podkresem.
V průběhu roku 2012 Rádio Česko vysílalo kromě zpráv a aktuální publicistiky na dvě
desítky týdeníků se stopáží 8, 12 nebo 24 minut. Se záměrem zaujmout nové posluchače
stanice nabízela ucelené tematické portfolio zahrnující široké spektrum oborů.
Výrazné programové prvky
Nejvýraznějším pořadem Rádia Česko zůstal dokumentární cyklus Příběhy 20. století.
Posluchačsky oblíbený pořad patřil k nejčastěji stahovaným na internetových stránkách
stanice, lidé si ho běžně asociovali s Rádiem Česko, respektive s Českým rozhlasem. Pořad
vysílal také Radiožurnál.
Profilovým programem stanice byl diskusní pořad Studio Česko, vysílaný denně.
Svébytnou programovou položkou se stal například pořad Audio Plejer, zkoumající čerstvé
kauzy tuzemského i světového fotbalu, magazín Alter eko, inspirovaný obdobným pořadem
České televize, do kterého si známí ekonomové v rolích moderátorů zvou do studia hosty
z řad ekonomických expertů nebo pořad Koktejl, první živě vysílaný návodný rozhlasový
pořad nejen o nápojové gastronomii.
V ekonomické oblasti se Rádio Česko věnovalo tématům důležitým pro národní
hospodářství, především pokrývání událostí a akcí přispívajících k podpoře českého
průmyslu, služeb, exportu, vědy a sektoru inovací, jakož i problematice finanční gramotnosti
a energetické koncepce.
Programová spolupráce s jinými stanicemi ČRo
V roce 2012 Rádio Česko dál prohloubilo spolupráci především se stanicí ČRo 6, a to i
v oblastech programové výměny a vzájemné propagace. Ve víkendové nabídce stanice se
objevily, především v těch denních časech, kdy Rádio Česko vysílalo pouze na digitálních
platformách, přebírané pořady ČRo 6, ČRo Leonardo, ČRo 7 a ČRo Rádia Wave. Významná
byla i v uplynulém roce spolupráce s Radiožurnálem, zejména s jeho zahraniční redakcí, se
všemi zahraničními zpravodaji Českého rozhlasu, analytiky Radiožurnálu i s oddělením
reportérů ČRo, kteří i do vysílání Rádia Česko dodávali původní agendu.
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Eventy a crossmediální programové aktivity stanice
V květnu 2012 proběhlo za účasti dvou desítek především britských novinářských špiček
(BBC, Financial Times, The Independent, Frontline Club a další) a novinářů z Polska (vč.
např. Adama Michnika), Maďarska, Slovenska a České republiky Prague Press Forum 2012.
Akci přímo iniciovalo a spoluorganizovalo Rádio Česko společně s Ministerstvem
zahraničních věcí a Syndikátem novinářů. Některé debaty a diskusní panely proběhly
v prostorách Českého rozhlasu.
V roce 2012 Rádio Česko navázalo nekomerční, bezplatnou spolupráci s televizí
UPC – pořad se vysílá z televizního studia a přenáší prostřednictvím kabelové televizní sítě.
Šíření programu v televizi výrazně přispělo k propagaci stanice.
V roce 2012 pokračovaly intenzivní aktivity zaměřené na koncepční profesní
vzdělávání, zvyšování editoriálních standardů, kvality práce a prohlubování zkušeností
zaměstnanců i externistů s přímým dopadem na kvalitu programových výstupů stanice.
Redaktoři se v průběhu roku účastnili zahraničních stáží, vzdělávacích programů, výjezdů do
spřátelených médií a dalších akcí. Financování veškerých těchto aktivit bylo řešeno externě,
mimo zdroje ČRo, díky pomoci institucí jako EBU, Goethe Institut, Velvyslanectví USA v ČR,
RFE/RL a dalších a také díky nezištné práci řady zaměstnanců Rádia Česko na
prohlubování spolupráce s nimi.
V roce 2012 se dařilo držet vysokou citovanost příspěvků vysílaných na Rádiu Česko
v ostatních českých médiích. Často šlo o citace výroků předních českých politiků, jež zazněly
v živém vysílání buď ve zpravodajských pořadech, či v pořadu Studio Česko. Rádio Česko
se díky tomu pravidelně objevovalo jak v tištěných médiích, tak na internetu, ale i ve vysílání
televizních stanic a dokonce komerčních rozhlasových stanic.
Mediální partnerství
Po několikanásobném nárůstu počtu významných mediálních partnerství, k němuž došlo
v roce 2011 v důsledku zásadních systémových změn v propagaci stanice, rostl i v roce
2012 počet pečlivě volených mediálních partnerství a dalších aktivit mediální spolupráce.
Meziročně vzrostlo zastoupení Rádia Česko na prestižních akcích z 32 na celkem 52.
Jednalo se především o konference, ekonomická fóra a odborná setkání zaměřená na
společensko-politickou problematiku, neziskový sektor, ekonomiku a média.
Nejhlubší spolupráce probíhala s organizací Člověk v tísni. Rádio Česko se přímo podílelo
ideově, programově, propagačně, organizačně i logisticky na Fóru 2000, festivalu Jeden svět
nebo cyklu tematických večerů Máte právo vědět.
Celoroční průběžná spolupráce byla znovu uzavřena s projekty Zlaté koruny, stanice
byla partnerem akcí jako Křišťálová lupa, Digimedia, Das Film Fest, Marasykovy debaty,
Social Impact Awards, Tranzitní program pro neslyšící, veletrh Peníze, Humanitární kongres,
Forum pro udržitelné podnikání, Social Innovation Camp, Měsíc mezinárodního
dobrovolnictví, festival Všemi směry, Šetrné budovy – CZGBC, Německo a Česko na cestě
k Nové Evropě, ceny Nadace VIA – VIA Bona, NGO Market, Mezinárodní den rodiny, Svět
knihy, reSite, Pro památky, EAERE Prague, Fresh Film Fest, konference Glopolis, Týden
komunikace služeb osob se sluchovým postižením, Vzděláním proti korupci, konference
Komunikace ve zdravotnictví, Studentský summit, Žihadlo a mnoha dalších.
Rádio Česko dlouhodobě spolupracovalo s Národní galerií, podílelo se na diskusních
cyklech 90 minut o Americe (ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a rádiem RFE) a aktivně
se účastnilo řady celorozhlasových mediálních partnerství.
Nově byly do vysílání Rádia Česko zařazeny soutěže o ceny spojené s různými
magazíny. Odvysíláno celkem osm různých soutěží, z nichž většina byla vícekolová.
2.4.1.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
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Převažovali posluchači ve velkých městech, vysokoškolsky vzdělaní, socioekonomicky
především skupina A, B. Typického posluchače Rádia Česko si lze představit jako
vzdělaného člověka v produktivním věku (socioekonomické skupiny A a B). Byl to muž či
žena žijící ve větším městě a vyhledávající jednak komplexní informační servis o aktuálním
dění v České republice i ve světě (zprávy) a jednak zprostředkování stanovisek relevantních
aktérů probíhajících událostí v míře odpovídající jejich reálné roli doplněné o kontext a
analytický pohled expertů. Posluchače Rádia Česko nechtěli v rádiu slyšet hudbu.
2.4.1.3. Technické informace o vysílání (analog, digitál, internet)
Program Rádia Česko byl v roce 2012 šířen denně v časech 8-11 a 13-16 analogovým
vysíláním v pásmu VKV na frekvencích BBC World Service a v čase 8-18 zemským
digitálním vysíláním prostřednictvím veřejnoprávního multiplexu a v rozhlasovém DAB
multiplexu společnosti Teleko, s.r.o. (pokrytí cca 30 % obyvatel ČR), satelitním digitálním
vysíláním, digitálním vysíláním v sítích operátorů kabelové a IP televize a on-line vysíláním
prostřednictvím internetu. Zemské digitální vysílání Rádia Česko bylo šířeno z vysílačů a
dokrývačů veřejnoprávního multiplexu (MUX1) provozovatele Česká televize s pokrytím
99,9 % obyvatel ČR, satelitní digitální vysílání Rádia Česko šířil satelit Astra 3A, pozice 23,5°
východně, zemské analogové vysílání Rádia Česko v pásmu VKV šířilo 12 vysílačů
pokrývajících převážně krajská města na území ČR.
Na internetových stránkách se Rádio Česko zaměřilo především na zvýraznění
vlastního exkluzivního zpravodajství a publicistických témat a na témata, na něž se stanice v
rámci svého formátu specializuje. Internetové stránky stanice zobrazovaly i centrální
zpravodajství ČRo a odkazovaly na kursy anglického jazyka připravované BBC.
2.4.1.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 18 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 22.876 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 2.300 tis. Kč.
2.4.2. Český rozhlas D-dur
2.4.2.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Český rozhlas D-dur vysílal i v roce 2012 kontinuální proud klasické hudby se stručným
průvodním slovem dramaturga. Od 19:00 h. byl program vždy zaměřen na zkušenější
posluchače, v neděli odpoledne byla zařazena opera.
2.4.2.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Stanice D-dur je určena jednak pro zkušené milovníky klasické hudby, jednak pro
posluchače, kteří stanici poslouchají jako kultivovanou kulisu. Speciální pozornost byla
věnována milovníkům opery a soudobé hudby.
.
2.4.2.3. Technické informace o vysílání (digitál, internet)
Stanice vysílala na DVB-T, DVB-S v kabelových sítích, na Internetu a v experimentálním
provozu DAB.
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2.4.2.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
Stanice D-dur nemá zaměstnance, program i provoz byl plně zajišťován pracovníky ČRo 3 –
Vltava.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 557 tis. Kč.
2.4.3. Český rozhlas Leonardo
2.4.3.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Český rozhlas Leonardo byl v roce 2012 speciální stanicí Českého rozhlasu, obsahově
zaměřenou na popularizaci vědy a techniky a na produkci populárně-naučných pořadů.
K hlavním oblastem zájmu patřily exaktní i humanitní obory, stejně jako důležité vědecké
osobnosti ČR v patřičných společenských souvislostech.
Stanice vysílala 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; kromě původní produkce přebírala
další popularizační pořady Českého rozhlasu s vhodným obsahem. Program byl úzce spojen
s webovou stránkou leonardo.rozhlas.cz a s tematickými weby veda.rozhlas.cz a
příroda.rozhlas.cz.
Programová skladba stanice Leonardo byla založena výhradně na titulkových
pořadech. Pro svoji tematickou a obsahovou vyhraněnost se snadno prezentovaly na
internetu a v iRadiu. Většinu vysílacího času, přibližně 83 %, zaujímaly pořady zaměřené na
popularizaci vědy, ať ryze vzdělávací, obecněji publicistické, nebo v menší míře publicistickozpravodajské. Zbylých 17 % vysílacího času bylo vyhrazeno převážně hudebním pořadům,
četbám či dramatizacím.
Podíl původních pořadů na 24hodinovém vysílání stanice představoval přibližně
73 %. Zhruba 27 % tedy připadlo na přebírané pořady dalších stanic Českého rozhlasu s
vhodným tematickým zaměřením a na četby, které stanice vybírala výhradně z archivu
rozhlasu.
V hlavních vysílacích časech pokračovaly programové řady z předchozích let
(tematické magazíny, Monitor, profilové rozhovory Vstupte! atp.).
V roce 2012 vyráběl Český rozhlas Leonardo pravidelné programové řady tematicky
zaměřené na vědu a techniku pro další stanice. Pro Český rozhlas 2 – Praha to byl zejména
tradiční populárně-naučný pořad Meteor a živě vysílané úterní kontaktní besedy na vědecká
témata Kontakt Dvojky. Pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál stanice připravovala s
pravidelnou periodicitou příspěvky z vědy a techniky určené pro operativní vysílání
především v podvečerních a večerních hodinách. Nadále se rozvíjela spolupráce s Rádiem
Česko, pro které stanice dodávala magazín Týden ve vědě a technice, sestřih profilového
rozhovoru Vstupte! a další drobné příspěvky. Rádio Česko zároveň jednou týdně přebíralo
diskusní pořad Třetí dimenze. Redakce Leonarda působila v některých případech také jako
odborný poradce při zpracovávání vědeckých témat na dalších stanicích.
Mimo běžnou produkci stanice příležitostně rozvíjela také náročnější žánry,
především dokumenty. Pokračovaly veřejné besedy s odborníky vysílané následně
v sestřihu. V roce 2012 probíhaly diskuse ve spolupráci s časopisem Vesmír a Střediskem
společných činností Akademie věd ČR.
Zájem o webovou stránku byl podporován nárůstem fanoušků na sociální síti
Facebook, jejichž počet se v průběhu roku přiblížil 3 000. Narůstala také poslechovost
stanice na webu i stahování pořadů z iRadia.
2.4.3.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
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V předcházejících měřeních roku dosáhla stanice vůbec nejlepšího výsledku v celé své
dosavadní historii, a to 28 tisíc posluchačů týdně.
Rostla také poslechovost na internetu. Měsíční návštěvnost pak v tomto období
přesahovala 230 tisíc.
Cílová skupina posluchačů stanice byla velmi pevná, vymezená spíše zájmem o téma
než věkem. Přesto se věk stabilní skupiny posluchačů pohyboval mezi 25 až 55 roky.
Sociologický profil posluchače Českého rozhlasu Leonardo ilustroval jeho zájem o
vzdělávání, nové technologie a aktivní používání internetu.
2.4.3.3. Technické informace o vysílání (digitál, internet)
Program Leonarda byl šířen zemským digitálním vysíláním prostřednictvím veřejnoprávního
multiplexu, satelitním digitálním vysíláním, digitálním vysíláním v sítích operátorů kabelové
televize, on-line vysíláním prostřednictvím internetu a digitálním pozemním vysíláním
systému DAB, jehož pokrytí se v průběhu roku postupně rozšiřovalo na celém území ČR.
Zemské digitální vysílání Leonarda bylo šířeno z vysílačů a dokrývačů veřejnoprávního
multiplexu (MUX1) provozovatele Česká televize s pokrytím 99,9 % obyvatel ČR, satelitní
digitální vysílání stanice šířil satelit Astra 3A, pozice 23,5° východně.
Signál DAB byl ke konci roku 2012 šířen z vysílačů Praha – Strahov, Příbram – hvězdárna,
Brno – Barvičova, Frýdek-Místek – Lysá Hora, Trutnov – Černá hora (od 1. 9. 2012) a
Liberec – Proseč (od 19. 12. 2012).
Vysílání na internetu bylo i nadále součástí integrovaného přehrávače, který slouží
pro všechny stanice rozhlasu včetně regionálních a v průběhu roku doznal několika dílčích
zlepšení.
2.4.3.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 17 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 11.320 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 200 tis. Kč.
2.4.4. Český rozhlas Radio Wave
2.4.4.1. Programová nabídka a důležité prvky programu za rok 2012
Rok 2012 byl pro ČRo – Radio Wave ve znamení programových změn i úpravy hudební
dramaturgie. Došlo ke změně ve sledu i obsahu denního a večerního vysílání.
Do programu přibylo hned několik nových pořadů, které nahradily ty, které se
obsahově vyčerpaly nebo stagnovaly. Vznikly například tyto: Za Vodou o úspěšných mladých
lidech a o tom, jak je úspěch relativní. Lament o obsahu a příběhu písní. Meotar o abstraktní
hudbě přesahující formální hranice popových skladeb anebo magazín Hergot! o spiritualitě.
Jednou za čtrnáct dní byl do pořadu Rentgen zařazen pořad nEUron ve spolupráci
Euranetem - projektem Evropské unie.
Popularitu si získal nový glosář Prolomit vlny nebo rubrika Meruna komentující
s nadsázkou fotbalovou ligu. Z finančních důvodů byl zrušen pořad World Wide Show Gillese
Petersona a zanikl také pořad Klystýr, který se obsahově vyčerpal a autorky nalezly další
realizaci v projektech Crossings a Generace na rozcestí (připravováno ve spolupráci s ČRo 1
- Radiožurnálem).
Denní vysílání bylo uzpůsobeno podle modelu 3x3. Od 8.00 do 17.00 třikrát tři hodiny
se třemi moderátory. Zmizela hodina „bez řečí“ mezi 12.00 a 13.00. Publicistické, převážně
slovesné pořady byly nově zařazeny od 20.00.
V návaznosti na programové změny došlo i ke kompletní proměně zvukové grafiky i
vizuální podoby Radia Wave v duchu nového sloganu: Děláme vlny.
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Radio Wave více než dosud rozvíjelo své aktivity mimo samotné vysílání. Ať už pořádáním
tematických přednášek a komponovaných večerů v NoD Roxy, pořádáním koncertů umělců
domácí scény nebo rozvinutím Radio Wave Stimul festivalu do několika dní.
Hudební formát byl zacílen více směrem k „hitovosti“ a ke zvukovému „změkčení“.
V roce 2012 byl dán větší důraz na elektronický pop. Stanice stále nabízela mix současných
hudebních žánrů tíhnoucí k nezávislému popu, který vývoji současné populární hudby
dominuje. Změna probíhala pod dohledem nového hudebního dramaturga Aleše Stuchlého.
Denní vysílání se po hudební stránce i nadále nejvíce blížilo formátu Urban Contemporary,
částečně se dotýkalo Euro AC. Ve večerních, specializovaných pořadech se i nadále dával
prostor více experimentálním odnožím současné hudby. Večerní program byl po hudební
stránce rozdělen na pestrou škálu žánrových speciálů.
2.4.4.2. Okruh posluchačů a poslechovost
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
2.4.4.3. Technické informace o vysílání (digitál, internet)
Program Radia Wave byl šířen zemským digitálním vysíláním DVB-T prostřednictvím
veřejnoprávního multiplexu, zemským digitálním vysíláním DAB, satelitním digitálním
vysíláním, digitálním vysíláním v sítích operátorů kabelové televize a on-line vysíláním
prostřednictvím internetu. Zemské digitální vysílání Radia Wave bylo šířeno z vysílačů a
dokrývačů veřejnoprávního multiplexu (MUX1) provozovatele Česká televize s pokrytím
99,9 % obyvatel ČR, satelitní digitální vysílání stanice šířil satelit Astra 3A, pozice 23,5°
východně.
V rozhlasovém DAB multiplexu společnosti Teleko, s.r.o, je signál Radia Wave šířen
od 5. 4. 2011. V závěru roku 2012 vysílal tento multiplex z vysílačů v Praze, Brně, Ostravě,
Příbrami, Černá hora v Krkonoších a také v Liberci. Pokrytí digitálního rozhlasu v ČR stouplo
na 38 % obyvatel České republiky.
2.4.4.4. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 15 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 14.370 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 150 tis. Kč.
2.4.5. Poslechovost a okruh posluchačů – speciální stanice souhrn
Struktura posluchačů ve srovnání se strukturou populace – příloha č. 2a
Poslechovost podle výzkumu Radio projekt za 2.-3. čtvrtletí 2012 – příloha č. 2b
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil počet denních posluchačů ve
skupině speciálních stanic ČRo o 9 tisíc a počet posluchačů v průměrném týdnu o 11 tisíc.
Doba poslechu vzrostla v daném srovnání o 36 minut. Tyto údaje se promítly do zvýšení
podílu této skupiny stanic na rozhlasovém trhu o 0,1 procentního bodu.
Vzhledem k nízkým četnostem v datech Radio Projektu nelze pro jednotlivé stanice z dané
skupiny s přijatelnou spolehlivostí zpracovat informace o demografické struktuře publika.
Publika speciálních stanic ČRo jsou početně velmi malá, takže z dat Radio projektu není
jejich struktura spolehlivě popsána. Přírůstky publik těchto stanic tvoří nejčastěji posluchači
ve vyšších vzdělanostních kategoriích a lidé ze středních a velkých měst. Věkově se
přírůstky soustředily nejčastěji do dvou kategorií: 20-40 let a 50-69 let.
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2.5. Vysílání do zahraničí Český rozhlas 7 – Radio Praha
Český rozhlas provozuje zahraniční vyslání podle zákona 484/1991 na základě objednávky
státu prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR.
2.5.1. Redakce a program
V roce 2012 Radio Praha vyrábělo program v šesti jazycích: anglicky, německy, francouzsky,
španělsky, rusky a česky. V každé jazykové redakci pracovalo 5 redaktorů. Výrobu obsahu a
prezentaci na internetu dále zajišťovalo 5 techniků, 3 techničtí redaktoři a 5 webeditorů.
Každá z redakcí denně vyráběla půlhodinový zpravodajský pořad, obsahující zprávy,
zpravodajské příspěvky k nejdůležitějším událostem a tematické fíčry. Pořady jsou
reprízovány v internetovém streamu podle vysílacího schématu. Zprávy jsou v průběhu dne
aktualizovány. Denně je zájemcům rozesílán emailem newsletter, obsahující zprávy a
nejdůležitější články.
Redaktoři české redakce spolupracovali na pořadu ČRo 6 Člověk a obec,
připravovaném Ivanou Denčevovou.
Programovými dominantami roku 2012 byly příprava prezidentských voleb, krajské a
senátní volby, tendr na dostavbu Temelína, metylalkoholová aféra, kauza CASA, církevní
restituce, česká reakce na krizi EURa, 70. výročí heydrichiády a vypálení Lidic, 15. výročí
česko-německé deklarace, výročí úmrtí Václava Havla, 150. výročí Sokola, 800 let Zlaté buly
sicilské aj. Zvláštní pozornost byla věnována výsledkům českých sportovců na letních OH,
na MS v hokeji, na ME ve fotbale, ve Fed Cupu, v Davis Cupu atd. Na OH v Londýně měl
ČRo 7 vlastního zpravodaje Jana Richtera, na ME ve fotbale (Wroclav) Lothara Martina.
Redaktoři ČRo 7 se zúčastnili návštěvy ministra zahraničí ve Francii, navštívili akce
krajanských komunit na Ukrajině a v Srbsku a konferenci o Václavu Havlovi ve Francii.
PR a marketing
Cílem zahraničního vysílání je mj. zviditelňovat Českou republiku ve světě. Kromě obsahu
vysílání jsou k propagaci ČR využívány například letáky agentury Czechtourism. Další
propagační materiál slouží ke komunikaci vysílání a jeho produktů.
Jestliže v roce 2011 činil počet ohlasů (dopisy, emaily) 12.412, v roce 2012 stoupl o
18% na 14.669. Pořadí jazyků podle ohlasů zůstává stejné: 1. angličtina, 2. němčina, 3.
španělština, 4. francouzština, 5. ruština, 6. čeština.
Největšími marketingovými akcemi roku 2012 byla soutěž Zahraniční Čech roku,
oslavy Dne české státnosti a pořad o Bohuslavu Reynekovi ve Francouzském institutu.
Anketa Zahraniční Čech roku se stala celorozhlasovým projektem, k němuž se připojila
Česká televize.
2.5.2. Spolupráce s Ministerstvem zahraničí ČR
Český rozhlas 7 informuje o všech zásadních stanoviscích české zahraniční politiky. Jako
zdroje jsou používány tiskové výstupy MZV nebo přímo prohlášení mluvčího MZV.
Velmi dobrá je spolupráce se zmocněncem pro krajanské záležitosti Stanislavem Kázeckým,
který několikrát na vlnách Radia Praha informoval o politice MZV vůči zahraničním Čechům.
Úzká koordinace s pracovištěm zmocněnce probíhala také při organizaci oslav Dne české
státnosti – zejména krajanské konference, ocenění Významná česká žena v zahraničí a
krajanského festivalu. Radio Praha dále pokrylo udělení cen Gratias agit za šíření dobrého
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jména ČR v zahraničí, jazykový kurs pro zahraniční Čechy, aktivity Českých škol bez hranic,
15. všesokolský slet a některé další akce, zaměřené na krajany.
Český rozhlas 7 poskytuje programovou podporu 13 krajanským rozhlasovým stanicím
v Austrálii, USA, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku, na Ukrajině a Slovensku. V roce 2012 bylo
stanicím zasláno celkem 426 hodin programu prostřednictvím internetu a na CD nosičích.
2.5.3. Technické informace o vysílání
Internet
Po zrušení krátkých vln se stal nejdůležitější platformou pro šíření vysílání Radia Praha
internet. Po poklesu v předchozím roce se podařilo v roce 2012 návštěvnost webu
www.radio.cz zvýšit o 7% na průměrných 840.000 visits měsíčně (Google 342.000). Pořadí
jazykových verzí podle návštěvnosti zůstává stejné: angličtina, čeština, němčina,
španělština, francouzština, ruština. Počet shlédnutých stran dosáhl 1.486.000 měsíčně
(Google 687.000). Návštěvnost webu www.krajane.net činila průměrně 7.600 měsíčně,
návštěvnost stránek www.romove.cz 44.700 měsíčně. Počet stažených podcastů dosahoval
průměrných 153.000 měsíčně. Počet poslechů (přehrávače na www.radio.cz,
www.rozhlas.cz a www.play.cz) vzrostl o 15% na 110.000 měsíčně. Počet newsletterů,
odeslaných zaregistrovaným odběratelům, dosáhl čísla 10.000. Mezi nejnavštěvovanější
tematické stránky na www.radio.cz patří Karlův most, Franz Kafka a Procházka Prahou.
V roce 2012 vyrobila redakce internetu následující projektové stránky: 150 let Sokola, oslavy
Dne české státnosti, rok Boženy Němcové, Max Švabinský, Jan Amos Komenský, Mikoláš
Aleš, Jaromír Vejvoda, Josef Čapek, Alberto Vojtěch Frič, Jiří Trnka, Johan Gregor Mendel.
Satelit
Program Českého rozhlasu 7 je vysílán v Evropě na platformě CS Link (Astra 3A) a
v Evropě, Americe a Asii v systému World Radio Network (Eutelsat Hotbird 6, Eurobird 1,
Galaxy 19 a Intelsat 10). Nejvíc ohlasů na poslech přes satelit přichází z Německa.
Vysílání v ČR
Kromě vlastního programu Radio Praha vyrábí ve všedních dnech dvoje zprávy v angličtině
a jedny v němčině a ruštině pro ČRo Regina 92.6 FM. Francouzská redakce připravuje pořad
Une Semaine a Prague o kulturních událostech v ČR pro RFI 99.3 FM.
Rebroadcasting
Vysílání Radia Praha nebo jeho části přebírá 15 rozhlasových stanic ve 12 zemích (USA,
Rakousko, Španělsko, Francie, Rusko, Gruzie, Argentina, Chile, Bolívie, Ekvádor,
Venezuela, Mexiko). Dvě z nich šíří vysílání ČRo 7 na krátkých vlnách, ostatní na FM nebo
AM. Program Radia Praha se tak dostává k dalšímu publiku v cílových oblastech.
Mobilní telefony
V roce 2012 byla zdokonalena mobilní verze webových stránek www.radio.cz. Na nich je
možné přehrát nebo stáhnout kratší zvukové soubory (zprávy, příspěvky), půlhodinové
relace, kontinuální vysílání i jiný obsah.
Sociální sítě
Sociální sítě představují nový užitečný nástroj na oslovení širšího publika. Radio Praha
provozuje profily na Facebooku v angličtině (3.000 fanoušků) a španělštině (2.300), nově byl
zřízen profil v němčině (100). Vlastní profil začal fungovat také u tematického webu
www.krajane.net (125 fanoušků).
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2.5.4 Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 47 systemizovaných míst.
Ministerstvo zahraničních věcí uhradilo rozpočet zahraničního vysílání ČRo 7 - Rádio Praha
na rok 2012 ve výši 30 milionů Kč

2.6. Český rozhlas Internet / Odbor Nová média
2.6.1. Informace o portálu Českého rozhlasu a produktech
Rok 2012 byl pro web a aplikace ČRo další etapou růstu. Odbor Nová média ČRo se
soustředil především na podporu a multimedializaci rozhlasového programu. V první
polovině spustil sérii nových webů zpravodajství a publicistiky s novým designem a hlavně s
novou dokonalejší navigací. Nejvýznamnější byl nový web Zprávy, následovaly nové weby
Komentáře a názory, Zelená vlna a posléze i Počasí. Všechny jsou propojeny stejným
designem a hlavně společnou navigační strukturou.
Největším projektem byl rozjezd dětského vysílání založeného na rozsáhlé
internetové podpoře. Nový web Rádia Junior začátkem září integroval dosud roztříštěné
weby pro starší děti. Na něj navazuje nový web pro nejmenší posluchače Webík, který dostal
atraktivní animovanou a ozvučenou podobu a zábavný i vzdělávací obsah. Byly také
spuštěny dva hudební a pohádkové internetové streamy.
Výraznou podporu v podobě nového samostatného webu dostal cyklus Minutové hry.
Posluchači mohou na samostatném webu hry poslouchat, hodnotit je a zaslat vlastní
scénáře. Speciální weby jsme vyvinuli také pro anketu Zahraniční Čech a soutěž Moderátor
roku, do kterého se na webu zapojil zatím nejvyšší počet posluchačů českých rádií.
Mezi dominanty webového zpravodajství patřily dvě sportovní události: MS v hokeji a
letní olympijské hry v Londýně. K oběma ČRo připravil internetový speciál, v případě
hokejového mistrovství nabídl na webu a v mobilních aplikacích i unikátní stream, na kterém
vysílal přímé přenosy celých utkání, včetně těch, která Radiožurnál nabídl jen formou
krátkých reportážních vstupů.
Pokračovalo zjednodušování struktury a podoby internetových stránek. Novou
strukturu a navigaci dostaly weby Náboženství, Poradny, Rozhlasová historie, Nakladatelství
ČRo a další. Dvacítka starých neaktualizovaných webů byla naopak ze systému odstraněna.
Multimediální tým podpořil řadu rozhlasových projektů videopřenosy. Klíčové byly
zejména přenosy předvolebních debat Martina Veselovského před krajskými volbami na
webu Zprávy.rozhlas.cz. Český rozhlas se rovněž stal prémiovým partnerem videoserveru
YouTube. Tato platforma se stala hlavním nosičem videí natočených v Českém rozhlase i
živých videopřenosů. Odpadly tak jinak nutné investice do streamovacích serverů. ČRo
rovněž získal přístup k unikátní technologii Content ID, která slouží k ochraně autorských
práv.
2.6.1.1. Nové webové a multimediální produkty a aplikace
V roce 2012 v internetovém Audio archivu iRadia přibylo skoro 56 tisíc zvukových záznamů
ke stažení nebo k poslechu ve streamu. Celkem iRadio nabízelo koncem roku přes 323 tisíc
záznamů.
Hlavní novinkou iRadia je nové unikátní fulltextové vyhledávání na webu ČRo. Jeho
hlavní výhoda spočívá v integraci vyhledávání článků, ale také audií.
Programátoři ČRo dále vyvinuli nové aplikace, které uživatelsky komfortní formou
zpřístupnily informace využívané pro rozhlasové vysílání. Aplikace pro Zelenou vlnu ukazuje
na interaktivní mapě ČR dopravní situaci. Data se získávala z JSDI, kam se zprostředkovaně
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dostávají i od dopravních zpravodajů ČRo. Stejně tak se na interaktivní mapu zpracovávaly
informace o Počasí, které vysílal ČRo z dat ČHMÚ.
V roce 2012 byly pro uživatele mobilních aplikací ČRo pro iOS a Android připraveno
několik aktualizací. Týkaly se zejména aplikace Zprávy ČRo. Byla inovována i standardní
verze webu ČRo pro mobily, kde je nyní možné poslouchat i regionální stanice ČRo.
Pro internetové zpravodajství vyvinula Nová média prvek online reportáží. Novinka se
osvědčila, články s online reportážemi se zařadily mezi nejčtenější na portálu
Zprávy.rozhlas.cz.
2.6.1.2. Návštěvnost webu a poslechovost ČRo na internetu
V roce 2012 zaznamenal web ČRo další rekordní hodnoty v návštěvnosti v hlavních
ukazatelích. Počet návštěv webu rozhlas.cz (včetně m.rozhlas.cz; bez radio.cz) činil
24 715 054, což je zatím největší meziroční nárůst o 20,5 %. Počet zhlédnutých stránek
vzrostl na 78 273 323, tedy meziročně o 11,8 %. Průměrný počet stránek zhlédnutých při
jedné návštěvě poklesl o desetinu z 3,41 na 3,14. Stoupla naopak průměrná doba strávená
jedné stránce ze 4 min 39 s. na 6 min 15 s.
Tyto údaje jsou nově pořízené nejrozšířenějším standardem Google Analytics. V roce
2012 přestal také externí provozovatel internetových streamů poskytovat údaje o poslechu
živého vysílání ČRo na internetu.
Úspěch strategie Nových médií ČRo potvrdily i první kvantitativní a kvalitativní
výzkumy o prioritách webu ČRo, které na základě výběrového řízení provedla agentura
StemMark. 90 % účastníků (posluchači stanic a návštěvníci webu ČRo a soukromých rádií)
označilo internetové stránky ČRo za přehledné. 96 % přímo uvedlo, že se jim stránky líbí.
Nejvíc posluchači oceňují Audio archiv. Dalšími důvody návštěvnosti stránek ČRo jsou
v tomto pořadí: živé vysílání, zprávy na stránkách stanic ČRo a informace o kultuře atd.
Více než dvojnásobně se meziročně zvýšil počet fanoušků ČRo na sociálních sítích.
Platí to zejména o Facebooku, kde počet fanoušků ČRo narostl na skoro 66 tisíc. Velký
význam mělo využití Facebooku pro reklamní kampaně. Na Twitteru byl spuštěn oficiální
profil ČRo a sportovní kanál Radiožurnálu. Oficiální účty na Twitteru mají 5 375 odběratelů.
Největší rychlostí se vyvíjel oficiální profil na sociální síti Google+. Za pouhý rok
existence se podařilo získat 14 735 fanoušků při zachování vysokého procenta zapojení.
Vysílání přes YouTube zaznamenala několikanásobně vyšší sledovanost oproti přenosům
přes původní přehrávač. Počet zhlédnutí videí na účtu YouTube se oproti předchozímu roku
zvýšil z 2 965 na 257 133 zhlédnutí, což je několikanásobný nárůst. Celkem tak bylo
přehráno 542 418 minut (1 rok a 11 dní) videa.
2.6.2. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 42 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 19.961 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 130.00 tis. Kč.

2.7. Producentské centrum uměleckých pořadů a soutěží / Centrum
uměleckých těles, soutěží a přehlídek
2.7.1. Náplň činnosti
V roce 2012 se organizace hudebních soutěží pro mládež (Concertino Praga a Concerto
Bohemia) dělila mezi Producentské centrum a nově vytvořené Centrum uměleckých těles,
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soutěží a přehlídek. Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio organizovalo
i v roce 2012 Producentské centrum, resp. nově vytvořené Centrum výroby.
Producentské centrum jako výrobní útvar připravovalo od ledna 2012 do konce dubna 2012
pro stanice Českého rozhlasu náročné slovesné a hudební pořady. Mezi hlavní
veřejnoprávní projekty patřilo natáčení rozhlasových her a pohádek. Producentské centrum
organizovalo v tomto období už tradiční mezinárodní přehlídku akustických umění Art's
Birthday v Praze, která byla přímým přenosem odvysílána v lednu 2012.
Producentské centrum připravovalo 46. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých
hudebníků Concertino Praga a 21. ročník Národní rozhlasové soutěže mladých orchestrů a
souborů Concerto Bohemia. Tvůrčí skupina elévů byla k 1. dubnu 2012 organizačně
převedena pod Odbor lidských zdrojů.
K 1. 4. 2013 bylo zřízeno Centrum uměleckých těles, soutěží a přehlídek (CUTSP) v rámci
Sekce strategického rozvoje ČRo. Centrum uměleckých soutěží a přehlídek sdružuje,
metodicky, obsahově a ekonomicky řídí ty součásti Českého rozhlasu, které prioritně vytváří
programy na poli živého umění a jejichž produkty jsou určeny veřejnosti ve formě živých
sdělovaných uměleckých výkonů. Zároveň organizuje přehlídkové a soutěžní akce, jejichž
náplní je prezentace rozhlasové prvovýroby, podpora talentované mládeže a úsilí oslovit co
nejširší část posluchačského spektra hledajícího stabilní kulturní hodnoty. Účelem činnosti je
prezentovat ČRo jako instituci hájící kulturní hodnoty, vzdělanost a etické zásady. Zároveň
pak CUTSP v souladu s posláním ČRo hledá takové platformy prezentace, jejichž výsledkem
je posílení vysílacího obsahu ČRo.
Základní prioritami CUTSP bylo v roce 2012: nabízet klasické i moderní kulturní hodnoty
prostřednictvím atraktivní dramaturgie reflektující potřeby jednotlivých stanic ČRo i živého
publika na jednotlivých akcích se snahou oslovit mladší posluchače, činit vysoce kvalitní
umělecké produkty dostupné bez ohledu na sociální postavení, národnostní či etnickou
příslušnost, kulturní zázemí, podporovat mladé talenty rozhlasovými projekty, rozvíjet
mezinárodní spolupráci na úrovni obdobných platforem realizovaných v rámci institucí
sdružených v EBU, participace hudebních těles na nejvýznamnějších hudebních festivalech
v tuzemsku a zahraničí a zároveň propagovat ČRo jako nositele etických a estetických
hodnot, tvůrce norem kulturního chování, kulturního vědomí.
2.7.2. Počet zaměstnanců a rozpočet
Centrum uměleckých těles, soutěží a přehlídek vzniklo k 1. 4. 2012. K 31. 12. 2012 měl útvar
129 systemizovaných míst (z toho 113 SOČR).
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 69.538 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 9.373 tis. Kč (z toho náklady SOČR 57.300 tis. Kč a výnosy
SOČR 7.000 tis Kč).

2.8. Umělecká tělesa Českého rozhlasu
2.8.1. Interní umělecká tělesa
2.8.1.1. Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Na pozici šéfdirigenta SOČRu se úspěšně etabloval Ondrej Lenárd. Nadále také pokračovala
spolupráce s hlavním hostujícím dirigentem Ronaldem Zollmanem. Předplatitelská řada
abonentních koncertů SOČRu byla jako obvykle téměř vyprodána a návštěvnost jednotlivých
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předplatitelských koncertů ve Dvořákově síni Rudolfina včetně veřejných generálek je velmi
vysoká a drží si pravidelný standard.
Orchestr se účastnil významných mezinárodních hudebních festivalů na území ČR.
Jmenujme koncerty na Pražském jaru, či Dvořákovo Requiem v podání šéfdirigenta Ondreje
Lenárda, závěrečný koncert na festivalu Janáčkův Máj v Ostravě s dirigentem Zdeňkem
Mácalem, nebo koncert na festivalu Smetanova Litomyšl pod taktovkou Libora Peška.
Závěr koncertní sezóny 2011/2012 proběhl na festivalu v Českém Krumlově, kde
orchestr jako rezidenční těleso festivalu doprovázel například Dmitrije Hvorostovského či
Václava Hudečka.
Po letní přestávce se orchestr uvedl také na festivalu Dvořákova Praha a již tradičně
prezentoval soudobou hudební tvorbu v rámci platformy Hradecké hudební fórum.
Ze zahraničních akcí stojí za zmínku koncert v rakouském Linci, dva koncerty ve Španělsku,
koncert v německém Wiesbadenu, Bratislavské hudební slávnosti, (za účasti prezidenta SR),
turné po Německu, koncert v Innsbrucku či koncert v Mnichově.
K významným akcím lze jistě také zařadit koncert v Rudolfinu hned na počátku roku
2012, a to 27. 1. 2012, kdy SOČR odehrál koncert společně s bigbandem Dánského
rozhlasu, významným jazzovým kytaristou Johnem Scofieldem a pod taktovkou autora
skladeb a aranží, několikanásobného držitele ceny Grammy, Vincem Mendozou. O dva dny
později odehrál SOČR recipročně totožný koncert v Kodani (v novém sále symfonického
orchestru Dánského rozhlasu). Tato, pro SOČR méně tradiční hudební forma, sklidila u
publika obrovský ohlas.
I přes nepopiratelné obtíže s chybějícím domovským studiem, realizoval SOČR v
průběhu roku 15 nahrávek z děl tak zvané vážné hudby.
Pokračovala úzká spolupráce se stanicí Vltava – především obnovení pravidelných přímých
přenosů z abonentních koncertů od počátku koncertní sezóny 2012/2013 (také v EBU),
dramaturgických plánů natáčení, atd. a rovněž byla vítána spolupráce s oddělením Nových
médií, které umožňovalo online přenos jednotlivých koncertů v rámci webu ČRo.
Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 113 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 57.530 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 7.000 tis. Kč.
2.8.1.2. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
Do 31. 3. 2012 bylo těleso řízeno ČRo Brno. Od 1. 4. 2012 převedeno do CUTSP. Těleso
pod vedením Františka Černého podávalo stabilní výkony. Ať už to byly samostatné koncerty
a pořady pro ČT a Tv Noe či pravidelné pořady s BROLN ve vysílání ČRo: ČRo Brno, ČRo
Olomouc a ČRo Plzeň. K 30. 11. 2012 ukončili členové souboru svůj zaměstnanecký poměr
k Českému rozhlasu a soubor bude od 1. 1. 2013 spolupracovat s ČRo na základě dvouleté
rámcové smlouvy o vytvoření výkonu a licenčním ujednání jako statutární umělecké těleso
ČRo.
Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 7 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 2.734 tis. Kč a s plánovanými
celkovými výnosy 110 tis. Kč.
2.8.1.3. Dismanův rozhlasový dětský soubor
Do 31. 3. 2012 bylo těleso řízeno Kanceláří GŘ. Od 1. 4. 2012 bylo převedeno pod správu
CUTSP. V souladu s prvotním úkolem DRDS, jímž je příprava dětských interpretů pro
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natáčení dramatických a publicistických pořadů Českého rozhlasu, byly splněny všechny
požadavky Producentského centra i dalších útvarů ČRo. V závěru roku se soubor zapojil do
přípravy některých programových prvků Rádia Junior.
Ve spolupráci s Odborem komunikace a vnějších vztahů soubor zajišťoval také
některé propagační akce a prezentace ČRo, včetně natáčení rozhlasových znělek a
upoutávek. Účinnou propagací Českého rozhlasu je rovněž angažování členů DRDS v
inscenacích pražských divadel, zejména Národního divadla, Divadla Na Vinohradech a
Divadla v Dlouhé a s tím související publicita v tištěných i elektronických médiích. Pro
interprety z řad souboru jsou průpravou také vystoupení na školách, při příležitosti vernisáží
a na jiných společenských akcích. Soubor trvale vytváří podmínky pro pravidelnou divadelní
činnost, která je osvědčenou formou přípravy dětí. Na základě dohody je tento repertoár
uváděn v divadle Minor i na dalších scénách v Praze a na zájezdech. Více než 20 let probíhá
také spolupráce s Památníkem Terezín a s pražskou Židovskou obcí. V roce 2012 byly
uvedeny tři scénické premiéry (William Shakespeare – Zkrocení zlé ženy, Bohuslav Reynek
– Zrcadelná tvář, v angličtině pak Terry Pratchett – The Fifth Elephant).
Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 1 systemizované místo.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 1.605 tis. Kč a s plánovanými
celkovými výnosy 740 tis. Kč.
2.8.1.4. Dětský pěvecký sbor
Do 31. 3. 2012 bylo těleso řízeno Kanceláří GŘ. Od 1. 4. 2012 převedeno do CUTSP. Na
jaře 2012 se konaly konkurzy do tohoto sboru. Koncertní oddělení DPS ČRo A1 se v novém
školním roce rozrostlo na počet 35 členů. Svou činnost zaměřil na větší spolupráci se stanicí
ČRo 3 Vltava, v průběhu roku se zapojil do práce se vznikajícím Rádiem Junior. V závěru
roku vystoupil Dětský pěvecký sbor společně s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových
nástrojů (BROLN) na veřejném koncertě v rámci Vánočního dne Euroradia v pražském kině
Vzlet. Koncert s mimořádným ohlasem vysílalo v přímém přenosu nebo záznamu 24 stanic
rozhlasové sítě EBU (Evropské vysílací unie) v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Finsku,
na Islandu, v Kanadě (Montreal a Toronto), Lotyšsku, Německu, Norsku, Novém Zélandu,
Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Slovinsku, Spojených státech a Španělsku, a
live rovněž Český rozhlas 3 – Vltava.
Počet zaměstnanců a rozpočets
K 31. 12. 2012 měl útvar 1 systemizované místo.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 469 tis. Kč a s plánovanými
celkovými výnosy 189 tis. Kč.

2.8.2. Externí umělecká tělesa
2.8.2.1. Big Band Českého rozhlasu
Do 31. 3. 2012 spadala činnost do Producentského centra, od 1. 4. 2012 pak pod správu
CUTSP. Těleso své výkony vytvářelo na základě licenčních smluv. Big Band uskutečnil v
roce 2012 jedenáct tradičních veřejných nahrávek ve studiu A, které byly produkčně a
ekonomicky realizovány stanicí ČRo 2 - Praha. Záznamy těchto koncertů byly na ČRo 2 –
Praha odvysílány v průběhu celého roku 2012. Nad rámec veřejných nahrávek se
uskutečnila část open air koncertu Big Bandu v Poděbradech v rámci letního jazzového
festivalu.
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Po desetiletém působení Big Bandu ČRo se vedení ČRo rozhodlo ukončit spolupráci
s tímto tělesem a navázat od ledna 2013 spolupráci s Big Bandem Gustava Broma jako
stálým spolupracujícím tělesem. Veškeré výkony jsou pak řízeny Smlouvou o vytvoření
výkonu a licenčním ujednání platnou od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014.

2.9. Archivní a programové fondy
Fond hudebnin byl včetně Vydavatelství a nakladatelství delimitován do Obchodní divize,
ostatní útvary APF byly začleněny do Centra výroby. Výrazně se snížil počet zaměstnanců.
Skončila digitalizace externí firmou. V průběhu roku plnily jednotlivé útvary především
standardní činností - doplňování, zpracování a zpřístupňování fondů a sbírek a zajišťování
servisu pro program.
Vyšla další čísla teoretické revue Svět rozhlasu (27 a 28). Kromě dokumentů a
teoretických příspěvků k rozhlasové historii a současnosti připomněla formou medailonků 25
významných rozhlasových osobností. Podařilo se rozšířit okruh přispěvatelů o další mladé
autory.
V rámci gesce spolupráce se Sdružením pro rozhlasovou tvorbu se APF podílely na
organizaci přehlídky slovesné tvorby BILANCE 2012, jarního semináře a semináře v rámci
Prix Bohemia Radio i soutěžní přehlídky zpravodajských, publicistických a dokumentárních
pořadů REPORT.
2.9.1. Archiv
Archiv zajišťoval soustřeďování, ukládání a odborné zpracování veškerého archivního
materiálu, digitalizaci a katalogizaci zvukových a písemných archivních dokumentů. Úspěšné
obhájil akreditaci. Archiválie z Pražského povstání – PL z 5. května 1945 a gramodesky
Pražské povstání získaly 26. června 2012 statut Archivní kulturní památky. V souladu
s pokyny Odboru archivní správy a spisové služby MV byla zahájena generální inventarizace
fondů a sbírek.
V září proběhla delimitace fondu starých tisků a opisů (sign. AR 1 – 5405) z Oddělení
podpory vydavatelství a nakladatelství (bývalý Fond hudebnin) do Archivu.
Pokračovala spolupráce s Národním archivem, Knihovnou Václava Havla, Archivem
bezpečnostních složek, Ústavem paměti národa, Archivem MÚ AV ČR a Archivem
ministerstva zahraničních věcí. V rámci grantového projektu MZV Filmové a zvukové
dokumenty k historii čs. zahraniční politiky a diplomacie 1918-1992 působil jako garant práce
obou zúčastněných týmů (Archiv ČRo a Katedra filmových studií FF UK) a podával
pravidelně zprávy zadavateli KSAP MZV ČR. Od dubna do září pořizoval archiv přepisy
válečných zvukových dokumentů z gramodesek BBC, převzatých z MZV ČR, pro britskou
stážistku, která je zpracovávala v rámci mezinárodního projektu. V první etapě bylo přepsáno
165 dokumentů, v dubnu 2013 naváže druhá etapa, pro kterou jsou připravovány další
přepisy. Od srpna začal Archiv spolupracovat na výzkumném projektu přepisu mluveného
slova do textu s Technickou univerzitou v Liberci.
Archiv se podílel na mediální a internetové prezentaci Českého rozhlasu, poskytoval
dokumenty pro multimediální webové stránky k 90. výročí rozhlasu divizi Nová média a pro
Radioservis. Pravidelně publikoval na Intranetu výběr zvukových dokumentů k aktuálním
výročím, podílel se na přípravě dárkového CD, realizoval exkurze spojené s výkladem o
historii rozhlasu a poslání a činnosti APF. Pro chystanou publikaci o tvůrcích rozhlasových
dokumentů zpracovali zaměstnanci archivu 12 medailonků. Mgr. Jana Bartošová přednesla
na celostátním odborném semináři k filmovým a zvukovým archiváliím referát o práci se
zvukovými dokumenty v AČRo.
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Celkový přírůstek archivu činil 137,8 bm, z toho písemnosti 121,6 bm, zvukové
dokumenty 16,2 bm. Technici zpracovali dokumenty o celkové stopáži 272 232 minut, ostatní
zaměstnanci 68 105 minut v rámci revize.
V databázi AIS přibylo 6 116 vět ke zvukovým dokumentům, zdigitalizované záznamy
byly propojovány do tzv. balíčků (6 179), opraveny nepřesnosti a chyby v popisu, doplněna
anotace v AIS i na kartách. V evidenci gramofonových desek bylo zapsáno 157 vět.
Ze systému Newton bylo staženo a vytištěno 18 392 článků. Skartační řízení byla
provedena v EO Praha, ČRo Brno a Hradec Králové. Pokračovala vnitřní skartace duplicit.
Badatelnu navštívilo 594 badatelů, 191 externích a 403 rozhlasových. Kromě toho
bylo vyřízeno 365 dotazů a požadavků došlých mailem, 179 zakázek přepisů pro
posluchače, 63 pro studenty a 46 licenčních zakázek. Pro provozní potřeby bylo poskytnuto
3 483 výpůjček zvukových dokumentů (elektronicky odbaveno bylo dalších 37 výpůjček) a 1
234 výpůjček z písemných fondů.
Za externí služby získal Archiv 101 703 Kč.
2.9.2. Fonotéka
Pokračovala komplexní revize zdigitalizovaných záznamů, prověřeno jich bylo 22 148. V AIS
bylo editováno 43 500 záznamů a na digitální úložiště naimportováno 860 titulů originálních
záznamů mluveného slova. Bylo opraveno a znovu naimportováno 590 záznamů,
roztrekováno 456,1 215 převedeno z formátu wav do mp2. Pro potřeby vysílání i výroby bylo
zdigitalizováno 560 záznamů, sloučeny kanály L+R pro wav 48/24 u 187 záznamů,
z gramodesek přetočeno pro výrobu 150 minut. Pro vysílání bylo poslechem zkontrolováno
3 657 záznamů. Od července se omezila provozní doba ve výdejně jen na všední dny od
7.00 do 17.00 hod. Výpůjčky snímků pro prvovýrobu se vyřešily tím, že zvukoví mistři dostali
přístup na digitální úložiště Archivu, ze kterého si mohou objednané snímky stáhnout.
V datové podobě byly přímo na digitální úložiště importovány pořady stanic ČRo 2 Praha a ČRo 3 - Vltava, celkem 3 250 titulů. Z nové výroby přibylo 2 291 snímků a přijato
bylo 1 318 komerčních CD. V AIS bylo založeno 2 084 nových vět, editováno a zrevidováno
66 695 vět.
Ze skartačních návrhů v DALETu bylo do digitální fonotéky převedeno 95 snímků,
skartováno bylo 11 261 snímků. Opraveno bylo 1 650 poškozených CD a CDR.
Pro vysílání bylo zapůjčeno 7 925 a pro výrobu 16 462 pevných nosičů (převážně CD
a CR) a 13 145 snímků z DALETu. Zkontrolováno pro výrobu a vysílání bylo 35 892
daletových snímků. Z Archivu a ze studií ČRo a bylo přijato a následně vráceno 823 nosičů.
Pro licence bylo zablokováno 82 snímků. Pro potřeby výroby výdejna vydala, zpět přijala,
překontrolovala a uložila 24 702 nosičů. Objednávání zvukových snímků pro výrobu i vysílání
prostřednictvím e-mailu je běžně užíváno, objednávky přes AIS výjimečně. Úpravna provedla
výměnu krabic u 190 nosičů, vytiskla čísla pro 2 800 CR a zlikvidovala 927 ks
neupotřebitelného záznamového materiálu.
Výnosy za půjčovné CD činily celkem 46 447 Kč, spotřeba ZM k 31. 12. dosáhla
částky 666 751 Kč, hodnota skladu 442 319 Kč.
2.9.3. Gramoarchiv
Gramoarchiv zajišťoval průběžně standardní činnosti a činnosti spojené s digitalizací sbírky,
především přípravu a následnou kontrolu a opravy zápisů ke zdigitalizovaným nosičům
v databázi AIS.
Do sbírky přibylo 1 566 CD formou nákupu, vzorků a darů. Největší část tvořil nákup
(939), dary 180 a vzorky 447. Darem získal Gramoarchiv 800 ks LP gramodesek.
Zkatalogizováno bylo 1 350 kompaktních desek (81290 minut, 19 880 identifikačních
čísel) a 585 gramodesek (26 965 minut).
Informace o zkatalogizovaných nosičích byly každý měsíc publikovány na Intranetu v
Bulletinu Gramoarchivu. Navíc byly pro potřeby rozhlasových tvůrců zpracovány další
tematické soupisy kompaktních desek – dramatizace, pohádky, četba, dramatizace pro děti a
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mládež, filmová hudba, severští autoři a interpreti a tradiční soupis kompaktních desek
s vánoční tématikou.
Vypůjčeno bylo 692 gramodesek, k badatelským poslechům bylo využito 65 gramodesek.
2.9.4. Digitalizace
Tempo digitalizace se výrazně zpomalilo až do září, kdy byla zprovozněna dvě digitalizační
studia. Do digitálního archivu načetli technici 11 661 zvukových dokumentů o stopáži
194 601 minut. V rámci smluvní spolupráce s TUL byly dohledány, zkontrolovány a uloženy
hlavní zpravodajské relace z let 1971–2005. Na úložiště digitální fonotéky bylo
naimportováno 32 818 snímků. Bylo naskenováno a do digitálního archivu uloženo 17 993
archivních písemných souborů. Přednostně se digitalizovaly písemnosti ZV, které bylo nutné
přemístit ze zámku v Přerově n. L. do provizorních prostor. Zdigitalizované záznamy byly
opatřovány metadaty. Výborně fungovala spolupráce s OIT, díky níž byl zprovozněn přímý
import nové výroby mistry zvuku do digitální fonotéky a koncem roku i poskytování výpůjček
z archivních fondů elektronickou cestou.
2.9.5. Hlavní katalog
Ke standardnímu zpracování informací k hudebním pořadům, údržbě číselníků, opravám
v databázi AIS, aktualizaci kartoték a aplikace pro vyhledávání hudebních snímků ČRo
prostřednictvím internetových stránek APF (http://www2.rozhlas.cz/archivy/) přibyla redukce
multiplicitních záznamů v databázi G Selectoru. Vedoucí Jiří Zelenka zajišťoval i technickou
podporu při tvorbě a aktualizaci intranetových stánek APF a internetových stránek
Vydavatelství a nakladatelství ČRo, při zpracování tištěného Katalogu hudebnin pro rok 2012
a přípravě Katalogu pro r. 2013.
Pokračovala evidence snímků fonotéky zahraničního vysílání a jejich redukce k
záznamům spravovaným APF i zápis snímků Redakce vážné hudby DM z let 1994–1998 dle
výrobních listů (křestní listy nebyly redakcí dodány). Byly doplňovány technické údaje k
hudebním snímkům populární hudby v signaturách X 209-2780 až XS 299-1. V souvislosti s
přechodem na digitální výrobu (nosiče DV a DZ) byl zpracován obecný postupu pro zápis
nosičů digitální výroby do AIS. Proběhla kontrola chybějících podkladů z dokumentace
Dvojky (signatura Y 117) a byl zpracován přehled nedodaných křestních listů nové výroby z
Produkčního centra z let 2000 do 2011. Po urgenci z chybějících 919 křestních listů bylo
k 31. prosinci 2012 dodáno 419. Byl připraven a prokonzultován návrh nového koloběhu
křestních listů nové výroby pro rok 2013 a vypracován postup slučování duplicitních
záznamů v databázi GSelector. Zároveň byla zpracována základní pravidla zápisu dat do
systému GSelector
Vytištěno a založeno bylo 4 072 karet, 3 748 k záznamům vážné hudby a 324
k záznamům hudby populární. Zrevidováno bylo 7 999 záznamů, z toho nově bylo založeno
6 092 záznamů. Konečné zvýšení statusu v databázi AIS bylo provedeno u 6 760 záznamů.
Změna identifikací podřízených děl (částí) byla provedena u 1 988 nadpořadů, změněno bylo
8 258 identifikací. V databázi G Selectoru bylo zrevidováno 1 117 záznamů, ke skartaci bylo
navrženo 179, zrušeno 123 záznamů.
Záznamů zpracovaných OHK ve vysílání stanic
ČRo bylo využito 8 657, nejvíce stanicí ČRo 3 (5 173), převažovaly záznamy k CD
s nahrávkami vážné hudby. Na webových stránkách Vyhledávání hudebních snímků přibylo
278 záznamů. Počet návštěvníků stoupl o 25 % na 20 949 uživatelů, denně průměrně 56,
shlédli 748 127 stránek při 759 228 dotazech na server. Denní průměr byl 2 041 shlédnutých
stránek.
2.9.6. Knihovna
V únoru 2012 byla dokončena povinná periodická revize knihovního fondu, následně
proběhla kontrola signatur celého knižního fondu, při níž bylo přečíslováno a opraveno 180
záznamů.
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Ve fondu přibylo 2 097 knih; 1 050 knih bylo zakoupeno za 319 512 Kč (290
Kč/kniha). Nejvíce nákupů je realizováno v knihkupectvích Academia, Kosmas, Luxor, Levné
knihy a vydavatelství Univerzity Palackého, která poskytují slevy ve výši 10%-60%.
Výrazně se zvýšil podíl knih získaných formou darů a recenzních výtisků (1 047
titulů). Pro příruční knihovny jednotlivých redakcí bylo zaevidováno celkem 33 knih.
Veškeré přírůstky byly zkatalogizovány, průběžně se provádí opravy starších
katalogizačních záznamů (opraveno cca 3000 záznamů). Přírůstky jsou každý měsíc
prezentovány na Intranetu, kde je k dispozici i kompletní katalog Knihovny, ze kterého si
mohou zájemci přímo objednávat.
Počet výpůjček činil 5 200 knih, vzrostl počet knih půjčených prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby (130 titulů z 9 knihoven). Vráceno bylo 5 332 knih.
Knihovna připravila 120 rozsáhlých rešerší, především pro ČRo 3 – Vltava (Severský
rok na Vltavě, Silvestr, Rakousko-Uhersko, podklady pro Magazín Klubu Vltava), ČRo
Dvojka (Četba na pokračování z memoárových knih, bibliografie memoárové literatury, výběr
pohádek pro Hajaju, pověsti z jednotlivých českých krajů), ČRo 1 – Radiožurnál (podklady
pro rozhovory s hosty, materiály k historii ČRo pro web), pro Rádio Junior (vodníci, voda).
Pro studenty vysokých škol převažují materiály o historii ČRo a rozhlasové teorii. Knihovna
se významně podílela i na přípravě publikace o dokumentaristech.
Agenda objednávek a distribuce tisku zahrnovala zpracování 233 faktur a objednávky
na rok 2013 za cca 1 305 000 Kč pro 109 odběratelů v rámci ČRo. Objednáno bylo 138
tuzemských a 18 zahraničních titulů.
2.9.7. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 45 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 26.063 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 217 tis. Kč.

2.10. Komunikace, vnější vztahy a obchodní aktivity
Korporátní komunikaci, vnější vztahy a větší část komerčních aktivit Českého rozhlasu
zajišťovaly v roce 2012 Odbor komunikace a vnějších vztahů (OKVV) a od dubna již
samostatný Odbor obchodu.
Celoplošné, regionální a speciální stanice a některé další útvary (například Producentské
centrum - později Centrum výroby, SOČR – později CUTSP) disponovaly ve svých
organizačních strukturách vlastními marketingovými pracovníky, kteří byli podřízeni přímo
ředitelům, resp. šéfredaktorům či vedoucím dané divize.
Finanční prostředky na marketingové a PR aktivity ČRo byly v roce 2012 rozděleny mezi
OKVV, zajišťující zejména korporátní komunikaci, a mezi jednotlivé stanice a zmíněné další
útvary. Stanice a útvary financovaly své produktové komunikační aktivity jak ze svých
staničních a divizních rozpočtů, tak z prostředků alokovaných v OKVV.
2.10.1. Komunikace a marketing
V souladu s posláním Oddělení marketingu a jeho stěžejními činnostmi, kterými jsou péče o
korporátní identitu, externí marketingová komunikace a analytický marketing, byla v roce
2012 prioritou propagace Českého rozhlasu prostřednictvím jeho hlavních stanic a produktů.
Nezastupitelnou úlohu tvořil rovněž dohled nad dodržováním a uplatňováním zásad
korporátní identity Českého rozhlasu a v této souvislosti šíření dobrého jména a prezentace
Českého rozhlasu jako moderního média veřejné služby.
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V rámci operativního marketingu, jehož hlavní náplň tvoří příprava a realizace reklamních
kampaní v návaznosti na programové priority stanic a návrhy jejich marketingových plánů,
byla ve spolupráci s ČRo 1 – Radiožurnál připravena a v průběhu léta spuštěna významná
kampaň na vysílání v době Letních olympijských her v Londýně. Cílem bylo podpořit
povědomí o značce a upozornit na sportovní událost roku, z níž Radiožurnál přinášel
exkluzívní informace. V září byla značka Radiožurnál znovu připomenuta prostřednictvím
menší lokální marketingové kampaně na vysílání přenosů z předvolebních diskusí
s Martinem Veselovským v rámci chystaných voleb do Senátu PČR a krajských
zastupitelstev.
V závěru roku se uskutečnily ještě dvě významné marketingové kampaně. V první řadě se
jednalo o komunikaci spuštění dětského vysílání Českého rozhlasu na platformě webového
rozhraní. Díky uskutečněným komunikačním aktivitám, které cílily na děti i jejich rodiče,
vstoupila do povědomí české veřejnosti poprvé značka Rádio Junior. Třetí a v roce 2012
také poslední výraznější reklamní kampaní, kterou na sebe znovu upoutal pozornost ČRo 1
–
Radiožurnál,
byly
Zlaté
momenty
–
reklamní
kampaň
na
soutěž
o hodnotné ceny ve vysílání Radiožurnálu na téma 20. výročí vzniku samostatné České
republiky. Agenda marketingové operativy zahrnuje rovněž spolupráci s Českou televizí
v oblasti vzájemné programové podpory.
V oblasti ochranných známek byla standardně držena centrální správa celé agendy, tzn.
zajišťování kompletní evidence, přihlašování a obnovy ochranných známek a poskytování
metodické podpory ostatním útvarům a stanicím Českého rozhlasu. Byly zaregistrovány
například tyto ochranné známky - logotyp Daruj krev s Českým rozhlasem či název Příběhy
20. století, kde Český rozhlas současně poskytl licenci k užívání nevládní organizaci Post
Bellum. Dále byly podány přihlášky na ochranné známky jako např. Radiožurnál, Rádio
Junior nebo Český rozhlas Plus.
Oddělení komunikace se v roce 2012 zaměřilo, v souladu se svým posláním, na
zabezpečení interní a externí komunikace a šíření pozitivního image Českého rozhlasu ve
vztahu ke všem externím a interním subjektům.
V oblasti interní komunikace zajišťovalo pravidelné informace zaměstnancům, realizovalo
interní PR akce určené zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům a ve spolupráci
s Oddělením vzdělávání se podílelo na přípravě interních výukových aktivit. K již existujícím
rubrikám mohli zaměstnanci na Intranetu nově získat informace o restrukturalizaci Českého
rozhlasu v sekci Český rozhlas 2014.
Zásadně byl obnoven a rozšířen vnitřní informační systém. Na všech nosičích byly
pravidelně aktualizovány informace, zaměstnanci tak byli informováni o zajímavých
chystaných i uskutečněných akcích ČRo i o dalších aktivitách rozhlasu. Nově byl zaveden
dosud chybějící nástroj interní komunikace - schránka důvěry
Prioritou Oddělení komunikace v oblasti vnějších vztahů a externí komunikace byl rozvoj
vztahů s novináři a médii, mediální partnerství a spolupráce, event marketing, publikační
činnost a další formy vnější komunikace.
Mezi úspěšně medializovaná témata patřila zejména tato: změny v Českém rozhlase, Daruj
krev s Českým rozhlasem, Daruj hračku s Českým rozhlasem, olympiáda na ČRo 1 Radiožurnál, Minutové hry, vznik Rádia Junior, Moderátor roku 2012.
Mediální partnerství ČRo – příloha č. 3
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2.10.2. Obchodní činnost, prodej reklamy a sponzoringu
Obchodní činnost Českého rozhlasu a její organizace vycházela v roce 2012 z
harmonogramu a zásad základního materiálu určeném pro komerční aktivity Českého
rozhlasu nazvaném Vize obchodní činnosti a projekt Odboru obchodu. Do dubna 2012 byly
komerční aktivity součástí agendy Odboru komunikace a vnější vztahy, od dubna tuto
činnost pak zastřešuje nově vytvořený centrální Odbor obchodu. Na jaře byl mezi ČRo a
agenturou Media Master prodávající reklamní prostor ČRo uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zajištění prodeje reklamního prostoru ze dne 18. 12. 2009, kterým byla zrušena agenturní
exkluzivita definovaná v původním znění smlouvy. Tímto krokem se otevřel prostor pro přímé
obchodování Českého rozhlasu s komerčními subjekty na celoplošných stanicích. Po
právních analýzách a konzultacích s dotčenými orgány dohledu a státní správy byl schválen
nový obchodní model „otevřeného“ prodeje komerčního vysílacího času od 1. 1. 2013.
Odbor obchodu poskytoval potřebnou marketingově-obchodní podporu pro prodej
prostřednictvím agentury Media Master s cílem naplnění schváleného plánu výnosů pro rok
2012. Se změnou systému práce v oblasti obchodní činnosti směrem k nezávislosti na
externí službě bylo formou veřejného výběrového řízení zakoupeno softwarové řešení pro
administraci komerčního vysílání od vítězné společnosti DCIT. V srpnu 2012 byl zahájen
proces implementace systému do podmínek ČRo.
Nové Oddělení podpory vydavatelství a nakladatelství, které vzniklo z Fondu hudebnin při
APF ČRo, prodělalo v Odboru obchodu reorganizaci a převzalo plnou odpovědnost a
kontrolu nad obchodováním s duševním vlastnictvím Českého rozhlasu zejména
v obchodování s licencemi, vyjednávání s autorskými svazy, obchodování se zvukovými
snímky a notovými materiály. Zahájeny byly přípravné práce na spuštění E-shopu ČRo jako
nástroje pro otevření rozhlasového archivu veřejnosti. Cílem je vybudování základního a
přímého prodejního kanálu směrem ke koncovému spotřebiteli.
Celkové příjmy z vlastní reklamní a obchodní činnosti ČRo včetně regionálních stanic
skutečnost
2012
plán [tis.Kč]
plnění [%]
[tis.Kč]
28.070
30.075
107
reklama – placená
11.000
9.771
89
sponzoring
1.829
1.624
89
pronájmy studií
4.498
130
prodej licenčních práv 3.458
40.811
47.526
116
bartery
85.168
93.494
110
celkem
Pozn: Údaje uvedené ve sloupci „skutečnost“ jsou neauditované položky výsledku hospodaření.
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Naplněnost reklamních časů na stanicích Českého rozhlasu v roce 2012
vyčerpáno
stanice Českého rozhlasu
limit (min.) vyčerpáno (min.) (%)
ČRo 1 - Radiožurnál

1098

699,6

63,7

ČRo 2 - Praha

1098

323,9

29,5

ČRo 3 - Vltava

1098

66,7

6,1

ČRo Rádio Česko

1098

45,0

4,1

ČRo Radio Wave

1098

83,0

7,6

ČRo Leonardo

1098

0,0

0,0

ČRo 6

1098

0,0

0,0

ČRo D-dur

1098

0,0

0,0

ČRo Brno

1830

1 336,0

73,0

ČRo České Budějovice

1830

1 202,0

65,7

ČRo Hradec Králové

1830

972,5

53,1

ČRo Olomouc

1830

865,6

47,3

ČRo Ostrava

1830

780,7

42,7

ČRo Plzeň

1830

1 464,0

80,0

ČRo Regina

1830

1 167,3

63,8

ČRo Region, Středočeský kraj

1830

383,3

20,9

ČRo Sever

1830

743,0

40,6

ČRo Region, Vysočina

1830

983

53,7

ČRo Pardubice

1830

1 468,0

80,2

Zdroj: Media Master, s.r.o., regionální a speciální stanice ČRo
Zpracovalo: Oddělení administrace obchodu ČRo,
leden 2013

2.10.2.1. Oddělení podpory vydavatelství a nakladatelství
Oddělení plnilo všechny standardní činnosti související s komerčními aktivitami a se
zajištěním provozu orchestru, hudební výroby a vysílání. Pro natáčení (vysílání) bylo pro
SOČR a ČRo 3 vyrobeno 12 materiálů, u dalších byly provedeny korektury a spartace. Pro
SOČR bylo zajištěno 220 výpůjček kompletních orchestrálních titulů, z toho pro externí
pořadatele 155 titulů (84 vlastních v ceníkové hodnotě 157.292,- Kč). Pro dramaturgy,
režiséry, dirigenty a sólisty bylo uzavřeno 42 licenčních smluv na 96 titulů. Pro členy SOČR
bylo uzavřeno 32 převzetí na 76 titulů. Collegium SOČR objednalo a užilo 3 orch. tituly,
Plzeňská filharmonie 4 orch. tituly. Celkem bylo pro interní potřeby ČRo půjčeno či pronajato
399 titulů. Kompenzace za vysílání, studiovou výrobu, abonentní cyklus SOČR, soutěže a
výměnu v rámci EBU spojenou s finančními kompenzacemi za nakl. práva dosáhly u
pronájmů částky 1.610.553,- Kč, u poplatků za autorská práva DILIA spravovaná
individuálně 370.066,- Kč. Slevy docílené jednáním s nakladateli činily 129.345,- Kč.
Nakladatelství má za sebou 11 let své existence. Tradičně se účastnilo knižního veletrhu
Svět knihy, uspořádalo semináře Milana Dvořáka pro asociaci základních uměleckých škol a
Martina Kratochvíla pro Konzervatoř Jana Deyla. Spustila se nová verze webových stránek.
Nakladatelství vyrábí prvotně pro potřeby ČRo, ale zároveň výrobu komercionalizuje.
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V souvislosti s jeho aktivitami a vydávanými tituly se uskutečnily 2 pořady o nakladatelství a
rozhovory na celoplošných stanicích s Václavem Neckářem, Martinem Kratochvílem a
Antonínem Gondolánem. V roce 2012 bylo vydáno celkem 25 nových titulů.
Celkem bylo nově uzavřeno 97 nájemních smluv na orch. materiály, výnosy dosáhly částky
880.000,- Kč z toho středisko ČHF 543.825,- Kč včetně deposita Kassel. Příjmy z prodeje
titulů nakladatelství byly 310.058,- Kč. Příjmy z práv v roce 2012 přes ochranné organizace
byly 768.284,- Kč včetně částek do minulých účetních období.
Příjmy z uzavřených smluv byly 260.049,- Kč, příjmy z podílů na prodeji komerčních nosičů
za 1. pol. 88.257,- Kč (z čehož Supraphon 85.461,- Kč). Příjmy z identifikovatelných zdrojů –
předpoklad 100.000,- Kč (dohadná položka), z neidentifikovatelných zdrojů 57.700,- Kč
(dohadná položka).
2.10.3. Mezinárodní vztahy a spolupráce v rámci EBU
Mezinárodní oddělení Českého rozhlasu zajišťuje a koordinuje styk Českého rozhlasu se
zahraničím na všech úrovních. Jedná se především o vztahy s centrálou Evropské vysílací
unie (EBU) v Ženevě, ovšem v roce 2012 se posílila rovněž spolupráce s vybranými
zahraničními rozhlasy na bilaterální bázi. Český rozhlas v roce 2012 hostil 1 zasedání EBU a
zaměřil se zejména na návštěvy vrcholných představitelů zahraničních rozhlasů v ČRo.
V rámci reorganizace, kterou instituce zahájila již v roce 2011, se posílila spolupráce
zejména s Dánským a Švédským rozhlasem, rovněž se upevnil kontakt s rakouským
veřejnoprávním vysílatelem ORF. Mezinárodní oddělení již tradičně zajišťovalo komunikační
aktivity do zahraničí, účast sportovních redaktorů ČRo na hlavních mezinárodních
sportovních akcích a podpořilo účast zaměstnanců ČRo na mezinárodních soutěžích,
festivalech a seminářích a dalších akcích. Mezi hlavní aktivity patřila rovněž mezinárodní
hudební výměna, spolupořádání koncertů se Slovenským rozhlasem, poskytování technické
pomoci zahraničním redaktorům a vyřizování žádostí o technickou pomoc pro redaktory
Českého rozhlasu v zahraničí. Mezinárodní oddělení spustilo i nový celorozhlasový projekt
PRESSpektivy, bilaterální hudební projekt s Rozhlasem a televizí Slovenska Audioport a
podpořilo spolupráci jednotlivých oddělení ČRo se zahraničními odborníky na vybraná
témata.
Mezinárodní oddělení zajišťovalo v průběhu celého roku výměnu pořadů, studia pro naše
redaktory v zahraniční a zahraniční redaktory v ČRo, hostbroadcasting, rešerše a různé další
podklady od zahraničních rozhlasů. Rovněž pokračovala úzká spolupráce se sportovní
redakcí ČR 1 - Radiožurnálu. V roce 2012 bylo zajištěno téměř 50 sportovních akcí, mezi
nimiž byly největšími Letní olympijské hry v Londýně, ME ve fotbale v Polsku a na Ukrajině,
Světový pohár v halové atletice či Letní paralympijské hry.
Mezinárodní oddělení se podílelo na získání vysílacích práv na Zimní olympijské hry v Sochi
v roce 2014 a na Letní olympijské hry v roce 2016 a rovněž vysílacích práv na Světové
šampionáty v ledním hokeji v letech 2012-2015.
Zasedání EBU v zahraničí
Mezinárodní oddělení zajistilo účast nejvyšších představitelů ČRo na dvou Valných a jednom
Rozhlasovém shromáždění EBU a dále se účastnilo dalších významných zasedání EBU,
mezi které patřilo plenární zasedání pro mezinárodní vztahy, zasedání sportovní skupiny a
hudební seminář EBU. Mezi hlavní témata letošních zasedání nejvyšších orgánů EBU patřilo
oslovení mladých posluchačů, aktivní využívání nových médií a sociálních sítí, žurnalistika
3.0, reorganizace veřejnoprávních vysílatelů aj. Český rozhlas se účastnil následujících
zasedání: Rozhlasové shromáždění EBU, Stockholm, 10. – 11. 5. 2012; Valné shromáždění
EBU, Štrasburk, 20. 6. – 22. 6. 2012; Valné shromáždění EBU, Ženeva, 6. – 7. 12. 2012.
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Na Valných shromážděních byly přijaty Deklarace základních hodnot veřejnoprávních médií,
zásadní dokument, který stvrzuje význam a jedinečnost veřejnoprávního vysílání v Evropě, a
Deklarace redakčních zásad editorské práce ve veřejnoprávních médiích.
Mezi další zasedání patřilo plenární zasedání pro mezinárodní vztahy EBU, Ženeva, 25. –
26. 9. 2012, zasedání sportovní skupiny EBU, Ženeva, 25. – 26. 10. 2012 (novým členem
sportovní skupiny EBU se stal do příštích voleb Tomáš Kohout ze sportovní redakce
Radiožurnálu) a Hudební seminář EBU, Ženeva, 12. - 13. 11. 2012.
Zasedání EBU v ČR
EBU Social Dialogue, Praha, 24. 4. 2012
Jednodenní setkání Výboru pro sociální dialog v audiovizuální oblasti, na kterém se sešli
představitelé EBU, EU, UNI-MEI, České televize a Českého rozhlasu. Dvě paralelně
probíhající pracovní debaty zahraničních delegací se týkaly jak záležitostí personální politiky,
tak i postavení odborů a spolupráci Odboru lidské zdroje s odbory.
EBU Radio News Conference, Praha, 14. – 15. 6. 2012
Ve dnech 14. a 15. června se na pozvání Českého rozhlasu v galerii Café Louvre konalo
zasedání EBU Radio News Conference, které se zaměřilo na zpravodajství veřejnoprávních
médií. Z celé Evropy se zde sešlo zhruba 50 zástupců veřejnoprávních rozhlasů. Akci zahájil
generální ředitel ČRo Peter Duhan a na pozvání Českého rozhlasu i prezident Rádia
Svobodná Evropa Steven Korn.
Marketing a komunikace
Komunikaci v mezinárodní oblasti v roce 2012 zajišťovalo Mezinárodní oddělení na několika
úrovních. Jedná se o pravidelnou správu anglického webu ČRo, publikace anglických
tiskových zpráv, propagaci zásadních dokumentů a rozhodnutí EBU v ČR, vydání anglické
verze Ročenky 2011. I nadále byl pravidelně připravován monitoring zahraničních médií.
Souběžně s českou verzí monitoringu Mezinárodní oddělení týdně rozesílá i anglický výběr
nejdůležitějších zpráv z evropské mediální scény všem zahraničním rozhlasům.
Mezinárodní hudební výměna
Jednou z významných mezinárodních programových aktivit Českého rozhlasu je spolupráce
v rámci Evropské vysílací unie (EBU) – účast v programových cyklech a přispívání do
systému mezinárodní výměny hudebních pořadů. V rozhlasové oblasti je jí naplňován princip
mezinárodní výměny kulturních hodnot, je reflexí aktuálního dění v naší hudební kultuře a
současně mimořádně účinnou formou její propagace.
Český rozhlas nabídl v roce 2012 do sítě EBU celkem 172 hudebních pořadů. V porovnání
s rokem 2011 jde o navýšení o 1 koncert. Jedná se především o tzv. pink offers (volné
nabídky), dále o příspěvky do sezón Eurorádia (klasická hudba, jazz, ars acustica) a do
Letních festivalů Eurorádia.
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hudební žánr
klasická hudba
jazzová hudba
rocková hudba
sezóny Eurorádia
Letní
festivaly
Eurorádia
ars acustica
folk/folklor
celkem

ER
4%

AA
5,2%

zkratka
SM
JM
RM
EURO

počet
92
34
14
10

% z celku
53%
20%
8%
6%

ER
AA
FM

7
9
6
172

4%
5,2%
3,5%
100%

FM
3,5%

SM

EURO
6%

JM

RM
8%

RM
SM
53%

EURO
ER
AA
FM

JM
20%

Útvar hudebního vysílání ČRo 3 – Vltava připravil celkem 96 nabídek klasické hudby.
Mezinárodní oddělení přispělo do mezinárodní hudební výměny celkem 76 koncerty z oblastí
staré hudby, jazzu, rocku, folklóru a ars acustiky.
V dramaturgii nabídek do volného systému mezinárodní výměny hudebních programů byly
reflektovány klíčové domácí hudební události – festivaly Pražské jaro, Janáčkův máj, Musica
Holešov, Hudební fórum Hradec Králové, dále pestrá scéna festivalů probíhajících v letním
období – Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov, Mitte Europa, Prague Proms, Letní
slavnosti staré hudby, Concentus Moraviae, Svatováclavský festival v Ostravě. Systematická
pozornost je věnovaná poskytování záznamů koncertů našich předních uměleckých těles sezóna SOČRu, České filharmonie, Symfonické orch. hl. m. Prahy FOK, Pražské komorní
filharmonie, Pražského komorního orchestru i záznamů vystoupení regionálních orchestrů –
Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Janáčkova filharmonie
Ostrava.
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Speciální projekty
Mezinárodní oddělení připravilo během roku 2012 řadu nových mezinárodních projektů a
rovněž pokračovalo v projektech, které Český rozhlas na mezinárodním poli již tradičně
organizuje. Mezi již zaběhnuté akce patřily Narozeniny umění (Art´s Birthday, Brno, 17. 1.
2012 - přímý přenos mezinárodního hudebního projektu EBU k oslavám Narozenin umění),
nově spuštěný projekt UNESCO – Světový den rádia, který připadl na 13. 2. a který
pokrývaly všechny stanice ČRo. Obdobným typem společného mezinárodního rozhlasového
vysílání byla i iniciativa EBU – Why poverty? Day. 29. listopadu tak všechny veřejnoprávní
rozhlasy i televize, včetně Českého rozhlasu, upozorňovaly na problém narůstající chudoby
ve světě. V rámci bilaterální spolupráce s RTVS byly zorganizovány 2 koncerty – jubilejní
zámecký koncert k oslavě 30. výročí organizace této hudební akce, kterou iniciovalo
rakouské ORF (Zámecký koncert v rámci 30. výročí zámeckých koncertů, Bratislava, 19. září
2012), a koncert k oslavám vzniku BROLNu (Koncert BROLN – OLUN, Bratislava, 5. října
2012).
Jedním z nových projektů byl Audioport, mezinárodní hudební projekt ČRo a RTVS,
konkrétně stanic pro mladé Radio Wave a Rádio_FM. Jedná se o vzájemnou propagaci
současné hudební produkce obou zemí a podporu aktivit obou institucí pro mladé
posluchače. V roce 2012 se uskutečnil Audioport v Brně, 9. 5. 2012 a v Bratislavě, 15. 10.
2012. Slovenské Rádio_FM nominovalo na první brněnský Audioport skupinu Diego,
v Bratislavě se sešly již dvě kapely – čeští Fiordmoss a slovenští Jelly Belly. Koncertu vždy
předcházelo celodenní propojené vysílání obou stanic. V projektu, který se setkal s velmi
kladným ohlasem u publika, posluchačů budou obě instituce pokračovat.
Dalším novým mezinárodním projektem byly PRESSpektivy – Budoucnost žurnalistiky. Od
roku 2013 se budou PRESSpektivy konat dvakrát ročně. PRESSpektivy chtějí do ČRo
přilákat odborníky, jejichž činnost a předmět zájmu souvisí se žurnalistikou a zejména s
jejími trendy do budoucnosti a kteří vnáší do žurnalistické práce nová témata a nové
přístupy.
Stáže a semináře
Mezinárodní oddělení zajistilo stáž pro Jaroslavu Haladovou (ČRo 3 – Vltava) na EBU
Master School na rok 2012 pro rozhlasové dokumentaristy. Dále se uskutečnila řada
seminářů se zahraničními hosty pro zaměstnance ČRo: Workshop s Konstantinem von
Eggertem, Praha, 19. – 21. 2. 2012 (významný ruský novinář se během své návštěvy setkal
s novináři ČRo a rovněž se studenty vysokých škol); Workshop - principy a etika
investigativní žurnalistiky, Praha, 2. – 3. 4. 2012 (Jan Puhl z německého Der Spiegel a Rob
Savelberg, berlínský korespondent nizozemského deníku De Telegraf); EBU/POLIS prestižní
vědecké stipendium, Londýn/Praha, 15. 6. 2012 (do nejužšího výběru o prestižní novinářské
stipendium Evropské vysílací unie a novinářského think tanku LSE – London School of
Economics and Political Science se dostali Magdaléna Trusinová, redaktorka Rádia Česko, a
Jan Bumba, moderátor Radiožurnálu); Workshop o Dánském rozhlase s Peterem Niegelem,
Praha, 18. 6. 2012; Workshop s Leslie Rosin, lektorkou EBU Master School a
dokumentaristkou v německém WDR, Praha 3. 10. 2012; Stáž v Radio France, Cherbourg,
Normandie 15. – 24. 10. 2012 (Pavel Novák, zahraniční redakce Českého rozhlasu 1 –
Radiožurnál); Seminář o Švédském rozhlase s generální ředitelkou Cillou Benkö, Praha, 2.
11. 2012 (prezentace o reorganizaci Švédského rozhlasu pro vedení ČRo); Ideová
konference Zásady veřejnoprávního zpravodajství, Praha, 30. 11. 2012 (debata o zásadách
veřejnoprávního zpravodajství se zástupci několika evropských veřejnoprávních médií –
Karina Koller (ORF), David Biesinger (ARD / Südwestrundfuk) a Peter Faurholdt-Löfvall
(DR).
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Služební cesty
V roce 2012 byly zajištěny dvě služební cesty generálního ředitele ČRo Petera Duhana do
Vídně za účelem propagace projektu Česká identita. Během jednání byla navázána
spolupráce s českým velvyslancem ve Vídni, s generálním ředitelem ORF a primátorem
města Vídeň.
Byla zajištěna rovněž služební cesta Rady ČRo a nejvyššího vedení ČRo do Stockholmu,
která se uskutečnila 5. - 7. 6. Cílem služební cesty bylo seznámit se s průběhem velmi
zdařilé reorganizace Švédského rozhlasu a celodenní jednání s tehdejším generálním
ředitelem Mats Svegforsem a výkonnou ředitelkou Cillou Benkö se týkala zejména
organizačních a programových změn. Delegace se setkala rovněž s českou velvyslankyní ve
Stockholmu Janou Hynkovou.
Únorová služební cesta generálního ředitele ČRo Petera Duhana byla na pozvání českých
europoslanců zajištěna do Štrasburku. GŘ se během jednání seznámil s politikou EU
v oblasti veřejnoprávních médií a rovněž se zázemím, které poskytují instituce EU
novinářům.
29. února došlo k obnovení bilaterální Dohody o spolupráci mezi ČRo a Rozhlasem a televizí
Slovenska (RTVS). K podpisu došlo během setkání na pomezí v Mikulově, za ČRo Dohodu
stvrdil svým podpisem GŘ Peter Duhan, za RTVS tehdejší generální ředitelka Miloslava
Zemková.
Mezinárodní návštěvy
Rada Evropy, zástupci pracovní skupiny pro média, Praha, 19. 1. 2012
Byla zajištěna debata se zástupci Rady Evropy o situaci veřejnoprávních médií v České
republice, se skupinou zástupců se sešel Lukáš Hurník, pověřený generálním ředitelem
ČRo.
Návštěva zástupců libyjských médií, Praha 18. 12. 2012
V úterý 18. prosince přivítali zástupci ČRo spolu s generálním ředitelem Českého rozhlasu
11 zástupců státních a soukromých libyjských médií, včetně zástupců ministerstva kultury,
novinářů a vládních poradců. Celá návštěva byla zorganizována prostřednictvím německého
veřejnoprávního rozhlasu Deutsche Welle, která v rámci své akademie podporuje rozvoj
nezávislých médií.

2.10.4. Mezinárodní a tuzemské festivaly, akce a soutěže
2.10.4.1. Festivaly a soutěže v ČR
Concerto Bohemia
Do 21. ročníku národní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia, kterou společně s Českým
rozhlasem vyhlašuje i Česká televize, se přihlásilo 15 souborů ve 3 kategoriích: žákovské
(do 16 let), studentské (do 25 let) a soubory a orchestry konzervatoří a hudebních gymnázií z
celé ČR. Porotě bylo 7. června předloženo 14 nahrávek. Porota doporučila pro Koncert
vítězů Concerto Bohemia 2012, který proběhl 10. listopadu 2012 ve Velkém sále paláce
Žofín, 9 souborů. Absolutním vítězem se v tomto roce stala Dechová harmonie Konzervatoře
České Budějovice pod vedením dirigenta Zdenka Zavičáka.
Concertino Praga
Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga, člen Evropské unie
hudebních soutěží mládeže (EMCY), byla na rok 2012 vyhlášena pod patronací Evropské
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vysílací unie (EBU), pod záštitou MŠMT v oborech komorní hra v obsazení duo, trio, kvarteto
a kvinteto. 46. ročníku se zúčastnili hudebníci z devíti zemí: Bulharsko, Česká republika,
Lotyšsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko a Ukrajina. Porotě bylo
předloženo celkem 18 nahrávek. Titul Absolutního vítěze (spojený s Cenou Heleny
Karáskové a Cenou EMCY) získalo bulharské trio Appassionato ve složení: Rossen Gamev,
Penka Petkova a Joana Lambreva. Český rozhlas tomuto souboru natočil a vydal vlastní CD.
Laureáti vystoupili 17.6.2012 na slavnostním koncertu ve Dvořákově síni v Rudolfinu v
Praze. Navazující 44. ročník Jihočeského festivalu Concertino Praga (18. - 23. 6.) pokračoval
vystoupeními v Českém Krumlově, Bechyni, Třeboni a Jindřichově Hradci. České trio Sol de
Praga ve složení Julie Svěcená, Libor Suchý a Matyáš Novák reprezentovali Concertino
Praga 8. – 12. 11. v Lucembursku na třech koncertech pořádaných EMCY.
Prix Bohemia Radio
29. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby PBR se konal v Poděbradech 2. - 4.
října 2012. Motto uvedeného ročníku festivalu znělo: Zůstat ve spojení. Již tradičně byla
generálním ředitelem ČRo udělena Cena Karla Kyncla pro nejlepšího zahraničně-politického
zpravodaje ČRo a nově byla udělena Cena Jiřího Ješe za nejlepší komentář.
Poroty tří soutěžních kategorií posuzovaly 99 snímků. Nejlepším pořadem v mezinárodní
kategorii Cestopis se stal pořad Ľubomíra Smatany Cesta do neznáma. V kategorii
Rozhlasová hra určila porota hru Kufr režiséra Ivana Chrze. Třetí kategorie nesla název
Zpravodajská relace. Vítězem se stali Kateřina Causidisová, Stanislav Vintr a kolektiv ČRo 1
– Radiožurnál s pořadem Zprávy o dvanácté. Cenu Karla Kyncla získal zahraniční zpravodaj
Českého rozhlasu Jiří Hošek, do Síně slávy byli uvedeni Jan Petránek a Karel Weinlich.
Historicky první Cenu Jiřího Ješe za komentář Mezinárodní den Romů a s přihlédnutím k
další tvorbě získala Lída Rakušanová.
Literární soutěž o vznik původní rozhlasové hry k 90. výročí ČRo
Soutěž je koncipovaná jako kreativní autorská soutěž o původní autorskou dosud
nepublikovanou rozhlasovou hru určenou k rozhlasovému nastudování. Účastníkům soutěže
nejsou kladena žádná omezení ani tematická, ani žánrová, akcentuje se však požadavek,
aby přihlášené texty nabízely výrazné, originální, imaginativní a pro rozhlasovou realizaci
inspirativní vidění světa. Významným kritériem hodnocení je schopnost reflektovat závažná
témata současnosti i moderní historie naší země.
Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. 8. 2012 do 18. 5. 2013 a je
součástí oslav zahájení vysílání ČRo.
ČESKO ZPÍVÁ – rozhlasová kategorie Start.rozhlas.cz
V roce 2012 se uskutečnila také pěvecká soutěž pro začínající zpěváky - děti a mládež ve
věku 9-26 let s mezinárodní účastí. Do rozhlasové pěvecké soutěže START.ROZHLAS.CZ
2012 se přihlásilo 411 soutěžících, přičemž do regionálních kol prošlo 118 soutěžících. Ze
semifinálové dvacítky a následně finálové pětky vzešla vítězka soutěže, dvanáctiletá Eva
Matějovská z Nové Paky. Celou soutěž prezentovaly ve svém vysílání regionální stanice
ČRo, od semifinále se přidala stanice ČRo 2 – Praha a spoty k finále vysílal i ČRo 1 Radiožurnál. Na soutěž upozorňovaly veřejnost kromě propagačních letáků i bannery
umístěné na webu ČRo. Novinkou se v roce 2012 stal samostatný web, který tak mohl
přinášet veřejnosti větší množství informací. O vítězi opět rozhodovali posluchači Českého
rozhlasu SMS hlasováním.
2.10.4.2. Rozhlasové festivaly a soutěže v zahraničí
Český rozhlas každoročně posílá své nejlepší pořady do mezinárodních rozhlasových
soutěží. U některých soutěží zasedají v porotách i zástupci Českého rozhlasu. Organizačně
vše zajišťuje Mezinárodní oddělení a Producentské centrum, resp. Centrum výroby. Český
rozhlas se v roce 2012 zúčastnil následujících soutěží:
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Prix Marulić, Hvar, 19. – 25. května 2012
kategorie Drama: Neznámá ze Seiny (autor Ödön von Horváth)
účast v porotě: Martin Velíšek
Zázračný oriešok, Piešťany, 22. - 25. května 2012
Na festivalu rozhlasové dramatické tvorby pro děti byl prezentován Čtenářský deník ČRo 3 –
Vltava a tvorba pro děti ve vysílání ČRo.
účast: Hynek Pekárek, Václav Lautner
URTI Radio Grand Prix, Paříž, září 2012
nominovaný pořad: Biofil (autorka Hana Roguljič, dramaturgie Hana Hložková, režie Martina
Schlegelová)
Prix Italia, Turín, 16. - 21. září 2012
kategorie Dokument: Nebe plné dýmu (autor Miloš Doležal), Sdílej (Radim Nejedlý)
kategorie Drama: Jak být šťastný a neuštvat se (autor George Tabori, dramaturg Hynek
Pekárek), Lidojedi (autoři Petr Pícha a Jaroslav Rudiš)
účast v porotě v kategorii drama: Natália Deáková
Premios Ondas, Barcelona, října 2012
nominovaný dokument: Podej ruku (autor Ivan Studený)
New Talent, Bratislava, 5. a 8. října 2012, Bratislava, Slovensko
Do letošního užšího výběru poroty New Talentu se dostal houslista Walter Hofbauer, vybraný
Českým rozhlasem. Jeho výkon však na finále nestačil.
Prix Europa, Berlín, 20. – 27. října 2012
nominovány 3 příspěvky, do užšího výběru postoupil:
kategorie Dokument: Podej ruku (autor Ivan Studený)
účast v porotě: Ivan Studený
AIB´s International Media Excellence, Londýn, 7. listopadu 2012
nominovány 2 pořady, do užšího výběru postoupil:
kategorie Nejlepší investigativní pořad: Britové u rozhlasu (autor Stanislav Motl)
Pořad Stanislava Motla získal ve své kategorii Čestné uznání poroty.
Prix ex aequo, Bratislava, 12. – 16. listopadu 2012
nominována rozhlasová hra: Na kometě (autor Dimitrij Dudík, adaptace díla Julese Vernea)
účast v porotě v kategorii rozhlasových her pro děti: Kristina Žantovská
2.10.4.3. Ostatní mezinárodní projekty
Eurosonic Festival, Groningen, 11. – 13. leden 2012
Na každoročním mezinárodním hudebním festivalu Eurosonic v nizozemském Groningenu,
zacíleném na hudební žánry rock, pop a world music, vystoupila za Český rozhlas kapela
Dva na návrh stanice Radio Wave.
38. ročník International Feature Conference, Londýn, 13. – 17. květen 2012
Na konferenci EBU o rozhlasovém feature se účastnil za Český rozhlas pořad Lenka.
33. ročník EBU Folk Festival, Segovia, 27. červen – 1. červenec 2012
Na festivalu vystoupila za Český rozhlas sólistka na akordeon Jana Vébrová, kterou
nominovala stanice Český rozhlas 3 - Vltava.
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Evropský jazzový orchestr
V roce 2012 se už poosmé uskutečnilo turné Evropského jazzového orchestru (EJO), který je
složen z hráčů nominovaných veřejnoprávními rozhlasy EBU. Projekt dánské společnosti
Swinging Europe a Evropské vysílací unie je určen hudebníkům od 18 do 30 let. Český
rozhlas reprezentoval Miroslav Hloucal (trubka).
2.10.5. Radioservis, a.s. – vydavatelství Českého rozhlasu
V roce 2012 pokračoval Radioservis ve všech svých základních aktivitách beze změn.
Podařilo se udržet stabilní Týdeník Rozhlas. Hudební vydavatelství pokračovalo v
orientaci na mluvené slovo a upevnilo svoji první pozici ve vydávání CD mluveného slova
v ČR. Radioservis, a.s. je dceřinou společností Českého rozhlasu a svoji činnost financuje z
vlastních zdrojů. Přes propad tržeb v e-shopu a prodejně udržel svoji celkovou ziskovost
hlavně stabilními tržbami v hudebním vydavatelství.
Týdeník Rozhlas
Posláním Týdeníku Rozhlas je šíření informací o aktivitách Českého rozhlasu, když
programová část časopisu má stabilní podobu informačního servisu o všech stanicích
Českého rozhlasu a vybraných televizních stanicích.
Redakce se pravidelně vracela k tématům, která upoutala pozornost rozhlasových
posluchačů, a to i formou kritických reflexí – časopis přinesl profilové titulní rozhovory s
významnými osobnostmi ČRo, například s Lucií Výbornou, Pavlem Kudrnou, Jiřím
Kamenem, Břetislavem Turečkem, Janem Rosákem, Jiřím Černým, Františkem Novotným.
Vydavatelství CD
Vydavatelství v roce 2012 připravilo 81 nových titulů na CD, což bylo nejvíce v historii
Radioservisu. Většina z nich byla určena pro běžnou distribuci. Kromě vlastních titulů nabízí
katalog také distribuci malým nakladatelům CD, jejichž produkce koresponduje s vlastní
nabídkou Radioservisu.
Nejprodávanějšími CD byly tradičně další díly Toulek českou minulostí, dále například
detektivky 5x Sherlock Holmes a 5x komisař Maigret podruhé, četby Vonnegut Groteska
v podání Borise Rösnera nebo Kafkův Proces čtený Jiřím Ornestem, z dokumentů V+W Tak
se ti hlásím.
Knižní vydavatelství
I knižní vydavatelství vychází ve své produkci z vysílání Českého rozhlasu. Většina produkce
vychází z vysílání Českého rozhlasu – Glosy Dominika Duky, Tomáš Sniegoň Tváří tvář
severu, Jaroslav Beránek Britské galerie, Osudy; Antonín Líman Věčný polštář z trávy a
Tváře undergroundu.

2.11. Technika
V roce 2012 proběhlo v rámci Odboru techniky ČRo několik významných realizačních počinů
– byl uveden do provozu nový newsroom Centra zpravodajství, čtyři nové studiové
komplexy, byla zprovozněna nová samoobslužná pracoviště pro Zelenou vlnu a proběhla
celková rekonstrukce jednoho z přenosových vozů. V oblasti IT byl položen základ pro
standardizaci rozvoje informačních technologií přechodem na centrální doménu, při které
došlo k rozsáhlé migraci téměř 1000 počítačů, notebooků a serverů. Byly zprovozněny
důležité systémy pro správu databáze veřejných zakázek a agendu Odboru obchodu ČRo
(Provys). Zároveň pokračovala optimalizace pracovních postupů v Odboru techniky a počet
pracovních míst tohoto odboru byl snížen o patnáct.
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2.11.1. Rozhlasová technologie (natáčení a vysílání)
Jako již každý rok oddělení zvukové výroby na základě objednávek producentského centra,
celoplošných stanic, obchodního oddělení a archivních fondů zajistilo odbavení přímých
hudebních přenosů, natáčení v exteriérech i interiérech, rekonstrukci historických snímků i
studiovou prvovýrobu publicistickou, hudební a slovesnou. Z těch nejvýznamnějších akcí se
jednalo zejména o záznam koncertu Vídeňské filharmonie (pod vedením Daniela
Barenboima), přímý přenos koncertu BBC Symphony Orchestra (Jiří Bělohlávek) a přímý
přenos inauguračního koncertu Jiřího Bělohlávka s Českou filharmonií. Pod vedením
zvukového mistra Karla Fisla, získalo v Japonsku prestižní výroční cenu za nejlepší
zvukovou nahrávku roku. Ve studiu S12 proběhla zajímavá rekonstrukce hudebních snímků
z desek německých rádií ze třicátých a čtyřicátých let z takzvaného „kořistního fondu“.
Byly optimalizovány pracovní postupy ve zvukové výrobě a došlo ke snížení stavu o 4
zvukové techniky u slovesné výroby a o jednoho v publicistické výrobě při zachování
stejného objemu práce. Ve spolupráci s IT a oddělením archivních fondů byly zavedeny nové
pracovní postupy také pro ukládání zvukových snímků do digitálního archivu a tím byla
v podstatě ukončena archivace na nepříliš spolehlivých nosičích CD-R a DVD-R. S tím
souvisí podstatné rozšíření palety možností pro naplňování digitálního archívu resp. digitální
fonotéky včetně importu umělecké prvovýroby bez použití klasických pevných nosičů a
speciálního programu pro hromadnou konverzi z formátu WAV do MP2 zahrnující také
automatické „inteligentní“ úpravy modulace.
V rámci rozhlasových technologií byla realizována rozsáhlá instalace dorozumívacího
systému (interkomu) v režiích a studiích v objektu Římská 13 (Studiový dům). Byla
vybudována samoobslužná vysílací pracoviště pro celostátní a pražskou Zelenou vlnu. Pro
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2012 bylo zprovozněno vysílací pracoviště přímo
v dějišti festivalu.
Byly uvedeny do provozu dva nové studiové komplexy 2R/S7 (říjen) a 2R/S8
(prosinec). Byla vybudována tři samoobslužná pracoviště v prostorách bývalé 3R/S5 pro
Centrum zpravodajství ČRo. Byla Instalována nová rozhlasová technologie do rozšířeného a
zrekonstruovaného zpravodajského newsroom.
2.11.2. Rozhlasové přenosy
V roce 2012 bylo nejdůležitější akcí z hlediska rozhlasových přenosů zajištění Olympiády v
Londýně. Zde byla poprvé použita přenosová technologie Luci Live na bázi bezdrátového
připojení wifi a sítí typu 3G. Přenosové vozy se v uplynulém roce podílely na výrobě mnoha
pořadů ve spolupráci s ČT popř. prostřednictvím obchodního oddělení.
2.11.3. Nové technologie
Pro digitalizaci zvukových snímků byla zprovozněna dvě nová digitalizační pracoviště.
V rekonstruovaných prostorách činoherních studií a režií R/S3 a R/S6 byla instalována nová
studiová technologie.
V létě 2012 proběhl náročný upgrade výrobně vysílacího systému Dalet Plus, a to za
nepřetržitého provozu výroby a vysílání. Následujícím období bylo využito k přizpůsobení
této nové verze softwaru používaným pracovním postupům v ČRo.
Ve spolupráci s IT a oddělením archivních fondů byly zavedeny nové pracovní
postupy pro ukládání zvukových snímků do digitálního archivu, byly zavedeny důležité
systémy pro správu databáze veřejných zakázek a Odbor obchodu ČRo.
Pro technologický rozvoj Českého rozhlasu je velmi významné zpracování zadání a
výsledek veřejné zakázky na dodávky mixážních pultů a ostatních systémů pro vysílání.
V rámci tohoto projektu dochází k instalaci nejmodernějších technologií a tedy k výraznému
navýšení funkcionality.
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Nových technologií se týká i úprava samotné práce v IT, kdy byla zavedena opatření
podle doporučení ITIL v oblasti tzv. incident managementu. Toho se týká také vytvoření
katalogu služeb IT a příprava na spuštění centrálního dispečinku IT – Service desk IT.
Významným počinem v oblasti nových technologií je i zprovoznění nové metody
nahrávání telefonních hovorů do systému Dalet Plus pro nový newsroom s použitím IP
telefonie. Tato nová technologie umožňuje rozvoj funkcionality a zavedení automatických
procesů při zpracování těchto zvukových záznamů.
Zpravodajský systém iNews byl povýšen na novější verzi software, proběhla inovace
zařízení pro příjem zpráv tiskových agentur a nahrazení sériových tiskáren standardním
tiskem. Byla realizována užší kooperace systémů iNews a Dalet Plus. Byl zaveden systém
Teamspeak pro dorozumívání motohlídek s redakcí Zelená Vlna přes datovou síť.
Velkým přínosem je spuštění fulltextové vyhledávání ve fondech ČRo, digitálním
archívu a digitální fonotéce v rámci uživatelského rozhraní AIS a rovněž na Intranetu
Českého rozhlasu, zahrnující přibližně 2.000.000 pořadů, propojené s archívem náhledů ve
formátu MP3 pro orientační poslech zvukových snímků v rozsahu více než 800.000
nahrávek.
2.11.4. Telekomunikace
V oblasti analogového vysílání proběhla analýza provozu a následná optimalizace
AM vysílačů (Liblice) ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi, přičemž bylo dosaženo
výrazné úspory nákladů. V závěru roku se pracovníci distribuce signálu soustředili na řešení
problematiky omezení výkonu multiplexu (tzv. MPX Power), které vyplývalo z nové směrnice
ČTÚ. Během měsíců listopadu a prosince bylo postupně upraveno nastavení všech vysílačů
ČRo na tuto hodnotu. Spolu s touto rozsáhlou akcí bylo změněno i nastavení většiny
hlavních zvukových procesorů ve spolupráci s Centrem vysílání ČRo.
Kontribuční síť ČRo byla v loňském roce rekordně využívána a přitom vykazovala
provozní spolehlivost. Proběhl softwarový upgrade všech koncových zařízení, byla dosažena
dohoda o rozšíření počtu přenosových kanálů v této síti.
Pokračovala spolupráce v rámci organizace EBU, ve skupině kontaktních inženýrů
(Euroradio Contact Engineer Group) byl pracovník Odboru techniky ČRo, pan Pavel Balíček
zvolen místopředsedou. Pro výměnu zvukových příspěvků byl realizován definitivní přechod
na nové satelitní kanály a souborovou distribuci nahrávek přes internet (tzv. Projekt M2M).
Ve spolupráci s Odborem nová média proběhla výměna kódovacích a streamovacích
serverů pro OnLine a spuštění nových webových stanic (ČRo Speciál, ČRo Junior)
V oblasti digitálního vysílání neproběhly žádné zásadní změny, DVB-T multiplex 1 je
stabilní, satelitní vysílání DVB-S také. DAB vysílání ČRo je provozováno pouze jako
nekomerční pilotní projekt, došlo však k rozšíření této služby - ke spuštění dalších vysílačů –
Trutnov, Liberec.
2.11.5. Počet zaměstnanců a rozpočet
K 31. 12. 2012 měl útvar 121 systemizovaných míst.
Útvar hospodařil v roce 2012 s plánovanými celkovými náklady 148.052 tis. Kč a
s plánovanými celkovými výnosy 31 tis. Kč.
Mapy pokrytí vysíláním jednotlivých stanic byly vytvořeny v SW RadioLab od společnosti
CRC data – jedná se o obecný systém pro analýzu a vizualizaci šíření radiových signálů nad
zemským povrchem a práci s terénním profilem obsahující výpočty a vizualizace radiové
viditelnosti a plošného rozložení intenzity signálu. Tento SW nástroj je obecně používán pro
plánování pokrytí jednotlivých vysílačů i sítí.
Pro jednotlivé obrázky platí údaje – zelená barva reprezentuje intenzitu elektromagnetického
pole min. 64 dBμV/m a žlutá barva intenzitu elektromagnetického pole min. 56 dBμV/m.
Příloha č. 4
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Seznam všech vysílačů využívaných k šíření signálu jednotlivých stanic ČRo.
Seznam neobsahuje vysílač pro ČRo 7 (Litomyšl – Pohodlí), který na konci ledna 2012
ukončil svůj provoz.

Příloha č. 5

2.12. Výzkum a analytika
V roce 2012 tvořili Oddělení výzkum a analytika tři pracovníci – dva odborní pracovníci a
asistent.
Hlavní oblastí činností byla práce s daty Radio projektu (dále RP), podíl na jeho
organizaci a příprava analytických podkladových materiálů pro vedení Českého rozhlasu
a jednotlivých stanic a studií.
Vedle toho oddělení zajišťovalo další výzkumné projekty podle požadavků vedení
stanic a studií. Tyto činnosti převážně představují koncepci výzkumů, podíl na přípravě
dotazovacích nástrojů a zpracování dat z výzkumů, které v terénu realizují externí agentury.
Odd. Výzkum a analytika zajišťovalo zčásti také analýzu a interpretaci dat a prezentaci
výsledků pracovníkům Českého rozhlasu (součástí byly prezentace od zpracovatelské
agentury, která obvykle připravuje přehled základních výsledků).
Podle potřeby byly zpracovávány analýzy použitelných dat z výzkumů z předchozích
let, zvláště z Mappingu 2010. Průběžně byly prováděny konzultace pro stanice, studia a
pracovníky Českého rozhlasu. Oddělení pokračovalo v zajišťování mezinárodní spolupráce v
rámci Evropské vysílací unie (zajištění dat pro statistickou a informační skupinu EBU).
2.12.1. Radio projekt
Hlavní informační bázi představovaly pravidelné čtvrtletní výstupy Radio projektu. Datové
soubory RP byly Oddělením výzkumu standardně zpracovávány v rámci publikační řady
Sociologické informace a dále podle specifických požadavků vedení stanic, studií a jejich
marketingových pracovníků.
Aktuální výsledky RP a vybrané analýzy byly pravidelně zveřejňovány na intranetu
Českého rozhlasu. Výstupy byly:
- RP 2. pololetí 2011, celoroční data 2011 (únor)
- RP 4. kvartál 2011 a 1. kvartál 2012 (květen)
- RP 1. pololetí 2012 (srpen)
- RP 2. a 3. kvartál 2012 (listopad).
Ve stejných obdobích byla analyzována data přebíraná z kontinuálního výzkumu agentury
Median pod názvem Media-Market-Lifestyle (MML), která byla získávána v souvislosti s
napojením Radio projektu na část dat tohoto šetření.
Speciální analýzy byly realizovány na téma Činnosti všedního dne, Poslech rozhlasu
v průběhu dne a Typologie životního stylu v datech MML. Tyto studie byly zpřístupněny
pracovníkům ČRo na intranetu.
V průběhu roku odebíral ČRo od realizátorů Radio projektu soubor dat pro ČRo 1 –
Radiožurnál a ČRo 2 – Praha za jednotlivé měsíce. Navazoval tak na praxi předchozího
roku. Výsledky byly měsíčně zpracovávány a předávány vedení sledovaných stanic a vedení
ČRo.
Pracovníci oddělení zastupovali Český rozhlas ve Sdružení komunikačních a
mediálních organizací (SKMO) a ve stálé pracovní skupině SKMO včetně její samostatné
rozhlasové sekce, kde byly řešeny metodologické a organizační otázky Radio Projektu.
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2.12.2. Kvantitativní výzkum pro potřeby programu a marketingu
V rámci testování vybraných písničkových titulů pro hudební dramaturgii ČRo 1 –
Radiožurnál byly v roce 2012 realizovány dva studiové testy, každý pro 600 ukázek. První v
říjnu a druhý v listopadu. Realizátorem byla na základě výběrového řízení agentura Ipsos.
V prosinci byl pro ČRo 1 – Radiožurnál realizován ještě test 30 hudebních novinek. Test
realizovala na základě výsledku minitendru agentura Mediaresearch metodou online
dotazování.
V únoru byl agenturou Datamar realizován Výzkum značky ČRo 1. Agentura Datamar
realizovala ještě v listopadu pro ČRo 1 – Radiožurnál Desk research a testování
komunikačních prvků (claimů) pro vysílání.
V dubnu byl na základě výběrového řízení agenturou Factum Invenio připraven a
proveden výzkum pro rebranding portfolia značek Českého rozhlasu.
V dubnu byl agenturou Ipsos realizován výzkum týkající se tzv. ztracených
posluchačů ČRo Olomouc.
Na základě rámcové smlouvy o realizaci výzkumů veřejného mínění a předvolebních
výzkumů byl agenturou ppm factum pro Český rozhlas realizován seriál 13 předvolebních
výzkumů v krajích. Výzkumy probíhaly od konce srpna do začátku října a jejich výsledky
sloužily pro přípravu předvolebních diskusí ve vysílání ČRo 1. V září realizovala agentura
Median pro potřeby zpravodajství ČRo 1 – Radiožurnál bleskový výzkum na téma penzijní
reformy.
Rozsáhlý kvantitativní výzkum realizovaný pro Český rozhlas v roce 2012
představovala Mappingová a evaluační studie provedená firmou Median.
Pro připravovaný rebranding ČRo 2 proběhl v říjnu výzkum realizovaný firmou
Stem/mark.
Český rozhlas participoval na projektu TRU – výzkumu životního stylu mladé generace, který
dlouhodobě realizuje TNS AISA. Výsledky byly předány v listopadu.
V prosinci byl agenturou Stem/mark proveden online výzkum zaměřený na
uspořádání webových stránek ČRo.
2.12.3. Kvalitativní výzkum
Kvalitativní výzkum využíval převážně metody focus group (skupinové diskuse s vybranými
vzorky respondentů). V tomto roce probíhal kvalitativní výzkum převážně v návaznosti na
kvantitativní studie realizované k jednotlivým tématům. Jednotlivé dílčí projekty byly
realizovány v rámci příslušné rámcové smlouvy a na základě mini tendrů prováděných
Oddělením veřejných zakázek.
Největším projektem kvalitativního výzkumu v r. 2012 byla série 12 skupinových
diskusí s posluchači jednotlivých typů stanic a tzv. ztracenými posluchači, která byla
zakončena řízenou diskusí vybraných respondentů s vedením ČRo. Tento výzkum byl
realizován jako součást evaluace vysílání ČRo v návaznosti na výše uvedený kvantitativní
evaluační výzkum. Výzkum realizovala v průběhu října agentura Median.
V květnu byl realizován agenturou Ipsos kvalitativní výzkum tzv. ztracených
posluchačů ČRo Olomouc navazující na kvantitativní studii. Pro rebranding ČRo 2 – Praha
byly – opět jako protějšek kvantitativní studie – v říjnu realizovány focus groups agenturou
ppm factum.
Ve spolupráci s agenturou Stem/mark byly v říjnu uskutečněny 4 průzkumové diskusní
skupiny s potenciálními posluchači Rádia Junior.
V listopadu realizoval Ipsos kvalitativní testování návrhů loga pro ČRo.
V prosinci byl agenturou Ipsos realizován kvalitativní průzkum tzv. ztracených posluchačů
ČRo Sever.
V návaznosti na kvantitativní výzkum realizoval Stem/mark v prosinci kvalitativní výzkum
zaměřený na uspořádání webových stránek ČRo.
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2.12.4. Mezinárodní spolupráce
Pro EBU byly zpracovány statistické přehledy o poslechovosti a trendech publika, Guides 1 –
5, o ekonomických, technických a programových útvarech Českého rozhlasu. Mimo to byly
poskytovány členům EBU další údaje na vyžádání. Dále byl zpracován Country report 2011
pro GEAR (odborná skupina pro výzkum volně připojená k EBU), který je využíván
statistickou skupinou EBU.

3. Plnění úkolů veřejné služby
3.1. Poskytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených
informací pro svobodné utváření názorů
Český rozhlas poskytoval posluchačům v roce 2012 vyvážené, objektivní, věcné a přesné
zpravodajství. Vysílání založil převážně na autentických zprávách a zvukových i textových
materiálech svých redaktorů. Z oblasti agenturního zpravodajství využíval služeb ČTK,
Reuters a DPA.
V roce 2012 nedošlo v oblasti zpravodajství k žádnému porušení Kodexu ani vnitřních
pravidel ČRo.
Velkou pozornost věnoval Český rozhlas vysílání souvisejícímu s volbami do
krajských zastupitelstev a do Senátu a v závěru roku i vysílání k historicky první přímé volbě
prezidenta ČR. Konkrétní rozvržení pořadů k volbám koordinoval vedoucí volebního vysílání,
ČRo představil zástupce všech subjektů kandidujících ve volbách v krajích i do Senátu v
rámci volebních vizitek, nabídl předvolební debaty, servisní informace (kde a jak volit) a
speciální vysílání v den voleb. Na základě veřejné zakázky ČRo měl k dispozici výsledky
exkluzivního průzkumu agentury ppm factum ke krajským volbám, tyto výsledky se odchýlily
od reálných výsledků voleb, což vedení ČRo řešilo směrem k agentuře, veřejnosti i Radě
ČRo.
ČRo pokrýval zásadní události v ČR i v zahraničí, mimořádné bylo například pokrytí
metanolové kauzy, při které ČRo mj. živě přenášel základní prohlášení vlády (vyhlášení
prohibice).
V zahraničním zpravodajství se Český rozhlas dál věnoval především ekonomické
situaci v EU a také volbám v USA, které přímo na místě pokrývala dvojice zpravodajů.

3.2. Přispívání k právnímu vědomí obyvatel ČR
Český rozhlas vysílal pořady posilující právní vědomí obyvatel v souvislosti se dvěma
nejvyššími prioritami svého programu, kterými jsou informace a vzdělávání. Tématu byly
věnovány pravidelné pořady, objevilo se ale i nepravidelně v obecněji zaměřených
programových řadách. V lednu 2012 Český rozhlas dokončil vysílání několikaměsíčního
projektu podporujícího finanční gramotnost Peníze nikdy nespí. V souvislosti s krajskými a
senátními volbami byla na celoplošných i regionálních stanicích odvysílána série poraden
seznamující posluchače s právy a povinnostmi voličů.
Pravidelné pořady:
ČRo 1 – Radiožurnál
Ozvěny dne – rozbory legislativních návrhů i platných zákonů s odborníky, politiky i publicisty
20 minut Radiožurnálu – rozhovory s politiky i dalšími aktéry denních událostí týkající se i
legislativní oblasti
O Roma vakeren – právní poradna – nájmy, platby, půjčky apod.
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Speciál Martina Veselovského – veřejná diskuse dotýkající se problematických regionálních
témat, včetně legislativního pohledu
ČRo 2 – Praha
Jak to vidí – hostem pravidelně 1x měsíčně předseda Nejvyššího správního soudu Josef
Baxa.
Změny zákonů a jejich dopad na občany se jako téma pravidelně objevuje v rubrice Poradna
v bloku Je jaká je. V soustředěné podobě pak ve speciálu Kontakt Dvojky.
ČRo 6
Česká justice – pořad se zabýval justicí a její reformou, stavem policie, vězeňství, advokacie
a probírá zajímavé případy z historie.
ČRo Brno
Sociálně právní poradna – živá beseda s odborníkem ve studiu.
Spotřebitelský servis – živá beseda s odborníkem ve studiu.
ČRo České Budějovice
Pořad Přímá linka s právníky, odborníky na legislativu, pracovníky kontrolních a inspekčních
orgánů, apod.
Rubrika Bez obalu – investigativní zpracování regionálních témat včetně právní
problematiky, policejních kauz, občanských a pracovních sporů, apod.
ČRo Hradec Králové
Radioporadna – kontaktní pořad s odborníkem a telefonáty posluchačů.
Dobrá rada – servis pro spotřebitele nad konkrétními dotazy
Radiofónum – kontaktní pořad na aktuální téma (nové zákony…).
ČRo Ostrava
Poradna – právní, finanční, sociální a spotřebitelský servis. Živě vysílaný kontaktní pořad
s odborníkem ve studiu a s telefonáty posluchačů.
ČRo Pardubice
Posluchačská poradna Rada pro všední den – anketa + reportáž s odborníkem.
ČRo Plzeň
Poradíme vám – právní, obchodní a občanská poradna, kontaktní pořad s živými telefonáty
posluchačů.
ČRo Regina
Tomuto tématu se ČRo Regina věnuje v rámci pořadu Třináctka (viz 3.3.2.).
ČRo Region, Středočeský kraj
Spotřebitelská poradna – právní, spotřebitelské a dluhové poradenství s odborníky, s
možností zapojení dotazů posluchačů.
Vyznejte se v exekucích – rubrika přibližující problematiku exekucí a srozumitelnou formou
vysvětlující jednotlivé pojmy z této oblasti, s možností zapojení dotazů posluchačů.
ČRo Sever
Pohodové odpoledne – nepravidelně právní a finanční poradna - na otázky posluchačů
odpovídá právník nebo finanční poradce.
Neznámí hrdinové – pořad o práci policistů, záchranářů a hasičů.
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ČRo Rádio Česko
Svět o osmé, Svět o deváté, Svět o desáté…. až Svět o čtvrté, Svět o páté – všechny
zpravodajsko-publicistické hodinovky. Zvyšování právního povědomí obyvatel je jedním ze
základních principů stanice, důvodem existence Rádia Česko.
Oborový magazín Jak jinak – zaměření na neziskové organizace a jejich snahu pomáhat
v problematice práv dětí, seniorů, nemocných i znevýhodněných obyvatel. A to nejen
v České republice, ale v celé Evropě – magazín má v rámci svých témat mezinárodní přesah
a zabývá se i humanitárními projekty mimo Českou republiku.
Další pořady:
Právní tematika se dále objevovala například v Ozvěnách dne na Radiožurnálu, kde se
probíraly zejména rozbory legislativních návrhů i platných zákonů s odborníky, politiky i
publicisty (pořad Motožurnál se pravidelně věnoval dopravním předpisům), Rádio Česko se
v diskusním pořadu Studio Česko věnovalo i legislativní oblasti.
ČRo 3 – Vltava
V pořadu Radiodokument odvysílal Český rozhlas 3 – Vltava dokument Zákon nestačí s
předsedkyní Nejvyššího soudu ČR Ivou Brožovou.
ČRo Hradec Králové
Právní tematika se dále objevovala například v Událostech regionu a zpravodajských
příspěvcích v proudovém vysílání, v pořadech Automoto (dopravní předpisy, nové zákony,
právní poradna).
ČRo Region, Středočeský kraj
Právní problematika se příležitostně objevovala i v pořadu Karambol (např. rodinné právo).
ČRo Leonardo
Výrazněji se právní problematika objevila v diskusních pořadech Třetí dimenze, témata:
ochrana duševního vlastnictví, právní normy související s ochranou památek, práva menšin
v evropském kontextu a v magazínu Ženšen. Státoprávní historické souvislosti sledovaly
některé pořady Vstupte!

3.3. Vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů
pro všechny skupiny obyvatel
V roce 2012 pokračovala profilace stanic Českého rozhlasu směřující k přehlednějšímu
pokrytí všech cílových věkových skupin posluchačů, z toho důvodu vznikla nová stanice pro
děti Rádio Junior, která celé portfolio celoplošných stanic logicky doplňuje (děti: Rádio
Junior, mladá generace: Rádio Wave, střední generace: ČRo 1 - Radiožurnál, starší
generace: ČRo 2 – Praha). Zachovány zůstaly stanice s užším zaměřením na dění v krajích
(regionální stanice ČRo) i na menšinové obsahy (kulturní stanice Vltava, D-dur a Euro Jazz,
populárně naučný Leonardo, zpravodajské Rádio Česko a ČRo 6).
3.3.1. Zpravodajské pořady včetně dopravního zpravodajství
Všechny celoplošné i regionální stanice vysílaly v roce 2012 autentické vlastní zpravodajské
relace. Oblast domácího, zahraničního, ekonomického a sportovního zpravodajství
zajišťovali převážně redaktoři Radiožurnálu, a to i pro potřeby ostatních stanic ČRo. Ve
večerních a nočních hodinách Český rozhlas vysílal v roce 2012 některé zpravodajské relace
v jednotné verzi pro více stanic.
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ČRo 1 – Radiožurnál
Hlavní zpravodajské relace:
Právě dnes – souhrnné ranní zpravodajské relace.
Zprávy o dvanácté – souhrnná zpravodajská relace.
Zprávy o šesté – souhrn hlavního dění za celý den.
ČRo 3 – Vltava
Stanice ČRo 3 – Vltava vytváří původní zpravodajství zaměřené na kulturu.
ČRo Rádio Česko
Základními programovými celky zpravodajsko-publicistické stranice Rádio Česko byly
hodinové vysílací bloky Svět o osmé, Svět o deváté… …Svět o páté. Každý tento hodinový
blok je uveden ilustrovanými headliny a cca osmiminutovými zprávami, po nichž následuje
aktuální publicistika a magazíny. Dopravní zpravodajství Rádio Česko v roce 2012
nevysílalo.
ČRo 7 – Radio Praha
Zahraniční vysílání vyrábělo 30 minutové souhrnné zpravodajské relace v šesti jazycích
(angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, čeština), reagující na aktuální dění
v České republice. Obsah relace tvoří zprávy, zpravodajský blok (reportážní příspěvky) a
rubrika, v níž se střídají témata jako ekonomika, sport, kurs češtiny, průvodce po ČR, česká
historie apod.
Ostatní celoplošné a regionální stanice
Pravidelné zpravodajské relace vysílaly zpravidla každou celou hodinu, o víkendu nejméně
jednou za dvě hodiny, v ranních blocích všedního dne byl rytmus relací půlhodinový až 20
minutový.
Dopravní zpravodajství
Z pohledu dopravního zpravodajství byly v roce 2012 zásadní problémy spojené s
odkládaným rozšiřováním a rekonstrukcí dálnice D1. Pro posílení kvality Zelené vlny byla
během roku 2012 kromě jiného rozšířena spolupráce s Národním dopravním informačním
centrem v Ostravě, na jejímž základě mají redaktoři Zelené vlny přístup do moderního
kamerového systému na českých dálnicích pro okamžité ověřování dopravní situace.
Významným mezníkem v práci redakce bylo přestěhování dopravního vysílání do nových
moderních studií pro celostátní i pražskou Zelenou vlnu.
ČRo 1 – Radiožurnál
Zelená vlna – aktuální dopravní zpravodajství.
ČRo Hradec Králové
Automoto – magazín pro motoristy.
Zelená vlna – součást všech zpravodajských relací+ mimořádná Zelená vlna.
ČRo Regina
Studio dále rozvíjelo projekt dopravního zpravodajství pro Prahu a okolí Bezstarostná jízda,
který nabízí 8 hodin dopravního servisu ve všedních dnech a 4 hodiny v nedělním odpoledni.
3.3.2. Publicistické a dokumentární pořady
V této oblasti nabízí Český rozhlas aktuální publicistiku, která má za úkol pravdivě a co
nejrychleji informovat posluchače o dění u nás i ve světě, i analytické a diskusní pořady,
které uvádějí informace do souvislostí, historických a společenských kontextů. V oblasti
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dokumentu se Český rozhlas dlouhodobě zaměřuje zejména na otázku sociální a na
moderní dokumentaristické formy s uměleckými ambicemi.
Pravidelné pořady:
ČRo 1 – Radiožurnál
Ozvěny dne – hlavní publicistická relace – rozhovory, diskuse, reportáže, fejetony.
20 minut Radiožurnálu – aktuální rozhovory s politiky i dalšími aktéry denních událostí.
Radiofórum – publicistický souhrn událostí týdne, komentovaný hosty ve studiu i
telefonujícími posluchači.
Host Radiožurnálu - rozhovory s lidmi, kteří něco znamenají, a s lidmi, kteří něco dokázali,
zajímaví lidé mluví o věcech, kterým rozumějí, i o tom, jak na ně působí vše, co se děje
právě dnes.
Nad věcí /Večerní Host Radiožurnálu - rozhovory s hosty, kteří mají co dát nejen ve svých
odpovědích na otázky redaktorů, ale i telefonujících posluchačů.
Speciál Martina Veselovského – veřejná diskuse dotýkající se problematických témat v
regionech ČR.
Příběhy 20. století - autentické vzpomínky pamětníků, kteří se přímo účastnili událostí
moderních dějin českého národa.
ČRo 3 – Vltava
Páteční večer - dvouhodinový komponovaný publicistický monolit věnovaný vždy jednomu
tématu.
ČRo 2 – Praha
Stopy, fakta, tajemství – investigativní „malý“ dokument Stanislava Motla pokračoval i v roce
2012 v odhalování mýtů, záhad a událostí, které spoluvytvářely naši (někdy i evropskou)
historii, nebo alespoň byly její součástí.
Dále pořady Jak to vidí, Čaj, pro dva, Kontakt, Odyssea, Tisíc příběhů, RozHraní, Meteor.
ČRo 6
Názory a argumenty – hlavní publicistický pořad. Pod povrch událostí doma i ve světě.
Komentáře, analýzy, názory.
Studio Stop – hlavní diskusní pořad. Rozhovory a debaty na aktuální společenská témata.
Média v postmoderním světě – pod povrch současných médií. Diskuse o médiích a jejich
problémech, moderních trendech a technologiích.
Portréty – přiblížení zajímavých osobností, jež ovlivnily politické myšlení.
Téma – dokumenty o důležitých událostech a jevech historie.
ČRo Brno
Otázky a odpovědi – publicistická reflexe aktuálního dění na jižní Moravě a na Zlínsku.
ČRo České Budějovice
Jihočeši – cyklus dokumentů vznikl v tomto roce a nabídl životní příběhy zajímavých a
inspirativních osobností spojených s naším regionem.
Pořad Přímá linka – diskusní platforma umožňující kontakt, polemiku, interakce moderátorpřizvaný host - posluchač
Výrazné publicistické a dokumentární pořady:
Povodně – cyklus věnovaný 10. výročí povodní v kraji.
Libri prohibiti – příběh knihovny samizdatové literatury Jana Gruntoráda.
RAAM – dokument o nejtěžším cyklistickém ultramaratonu světa.
Troufalka Jitka Vopátková – dokument o osudech venkovské ženy.
Rodit doma – dokument se dotknul problematiky a nebezpečí domácích porodů.
Rok se sborem Festivia Chorus – sběrný dokument o práci s vesnickým sborem.
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ČRo Hradec Králové
Radiofónum – diskusní pořad s odborníky a posluchači.
ČRo Olomouc
Zápisník našich zpravodajů – reportéři na místech, kde se něco děje, originální pohled na
nejzajímavější události ve třech reportážích.
Přímo z místa – s reportážním mikrofonem po zajímavostech a památkách kraje, s
odbornými průvodci a soutěží o ceny.
ČRo Ostrava
Ostravské příchody – životní příběhy lidí z Moravskoslezského kraje.
Křížem krajem - krátké publicistické sondy do života MS regionu).
ČRo Pardubice
Ve středu týdne - živě vysílaný investigativní rozhovor na aktuální téma týdne. Úzká vazba
se sociálními sítěmi.
ČRo Regina
Třináctka – kontaktní pořad věnovaný odpovědím na dotazy posluchačů odborník radí a
informuje o problematice zdraví a zdravovědy, o rodinných financích a rozpočtech, rodinných
a sociálních dávkách, o péči o děti a seniory, o novelách důležitých předpisů a zákonů atd.
ČRo Region, Středočeský kraj
K věci – interview s osobnostmi Středočeského kraje z oblasti politiky a významných
institucí.
ČRo Region, Vysočina
Narovinu – investigativní rozhovor na aktuální téma.
Události Regionu – rozhovory na aktuální téma dne.
ČRo Rádio Česko
Příběhy 20. století – autentické vzpomínky pamětníků, přímých účastníků událostí moderních
dějin českého národa.
Studio Česko – diskusní pořad o politice, ekonomice, kultuře.
Kronika Rádia Česko – cyklus dokumentů mapujících hlavní historické události v
souvislostech. Z republiky do republiky – čtrnáctideník k 20. výročí vzniku České republiky.
ČRo Radio Wave
Rentgen – publicistický pořad. Rozšířeným úhlem pohledu hledí na aktuální i dlouhotrvající
společenské problémy
Universum - pořad nejen pro studenty. Pravidelně přináší informace z vysokých škol, sleduje
studentské aktivity a představuje výjimečné studentské práce.
S mikrofonem na točenou Reality show Radia Wave.
Výrazné publicistické a dokumentární projekty (příklady):
ČRo 3 – Vltava
Speciální vydání odpolední Mozaiky na Českém rozhlase 3 – Vltava bylo věnováno například
Dvaceti let Cen Alfréda Radoka, Festivalu spisovatelů, přímému přenosu z Nonstop čtení děl
Josefa Škvoreckého, financování regionálních divadel, financování kulturních časopisů atd.
ČRo Hradec Králové
Letokruhy kraje - součástí pořadu Letokruhy kraje byly cykly: Druhá šance – cyklus
publicistický pořadů o lidech, kteří opustili svou vlast,Tradice a zvyky- seriál o historii a
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současnosti řemesel, Neobyčejné příběhy obyčejných lidí – seriál o lidech, kteří se ocitli na
okraji společnosti, Zlatý kolovrat – portréty oceněných řemeslníků v regionu, Poutní místa
v Královéhradecké diecézi, Betlémy v královéhradeckém kraji…/
Návštěva – portréty významných osobností.
Všude dobře – cestopisy.
ČRo Olomouc
Temná byla noc, temnější byl den – dokumentární pořad Radoslavy Kvasničkové o
Zákřovské tragédii na konci 2. světové války, který byl nominován do prestižní soutěže The
AIBs 2012 v Londýně.
ČRo Plzeň
Řemesla na západě Čech – seriál o řemeslech, která mají svojí dlouholetou tradici nebo se
vyskytují už jen okrajově (například truhlář, dlaždič, košíkář, aj.)
ČRo Region, Středočeský kraj
Průvodce minulostí – pořad přibližující poutavou formou historické události, památky a
zajímavá místa středních Čech.
Jejich domov Lidice – dokument k 70. výročí vypálení obce Lidice nacisty mapující osudy
obyvatel této středočeské obce.
Kolínský muzikant – portrét dirigenta a skladatele dechové hudby Františka Kmocha u
příležitosti 100. výročí jeho úmrtí.
ČRo Region, Vysočina
Dokument o Liboru Žákovi, výrazném propagátorovi sokolského hnutí v Havlíčkově Brodě.
ČRo Leonardo
Návrat Nového hradu - dokument, který shrnul další kapitolu vývoje situace významné
pražské památky Nového hradu u Kunratic a propojil historii s přírodními památkami na
místě).
Politika srdce: Příběh Zlaté buly sicilské – dokument, který připomněl nové souvislosti
spojené s touto historickou listinou i její reálnou historickou úlohu).
Ve znamení zubra - dokument věnovaný významného českému šlechtickému rodu a také
připomínce „pernštejnského roku“ 2012.
3.3.3. Pořady náboženské a se zaměřením na etiku
Redakce náboženského vysílání byla začleněna do struktury ČRo 6 v září 2006. V listopadu
2012 přešla jako Tvůrčí skupina náboženského vysílání do Centra výroby.
Svým charakterem vždy byla redakcí nadstaniční. Hotové pořady dodává pro vysílání ČRo 1
– Radiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 – Vltava a ČRo 6.
Formáty všech vyráběných pořadů se přizpůsobují zaměření jednotlivých stanic.
Všechny pořady zdůrazňují náboženskou svobodu a porozumění mezi různými
náboženskými a etnickými komunitami.
Hlavním zpravodajským pořadem RNV je Křesťanský týdeník, vysílaný tradičně na
ČRo 1 – Radiožurnál v sobotu v 9:00. Podle průzkumů poslechovosti i reakcí posluchačů je
tento pořad úspěšný a velmi dobře integrovaný do struktury Radiožurnálu.
Významnou veřejnoprávní službou ČRo jsou přímé přenosy bohoslužeb vysílané vždy
v neděli a o svátcích na ČRo 2 – Praha. Vyváženým způsobem se na něm podílí všechny
významné křesťanské církve registrované na území ČR (Církev římskokatolická a všechny
církve sdružené v Ekumenické radě církví ČR.
Další pořady RNV jsou už zavedené a zprostředkovávají posluchačům hlubší
porozumění různých myšlenkových proudů a tradic, nikoliv pouze křesťanských. Příkladem je
programová řada Prameny a proudy vysílaná na ČRo 3 – Vltava.
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Pro ČRo 6 připravuje RNV tyto pořady: Zaostřeno na církve, Slovo na příští týden, Slovo
na neděli, Kořeny, Hovory a cyklus Zbožní a bezbožní – labyrintem Evropy s Biblí v ruce.
Všechny mají z definice rovněž veřejnoprávní charakter. Pro ČRo 6 RNV připravuje zvláště o
svátcích (Vánoce, Velikonoce) řadu mimořádných pořadů.
V roce 2012 Redakce náboženského vysílání dodala do vysílání stanic ČRo 954 pořadů
v celkové délce 442 hodin 25 minut.
Další pravidelné pořady:
ČRo 1 – Radiožurnál
Křesťanský týdeník – zpravodajství a publicistika ze života církví.
Doteky víry – rozhovory a publicistika o duchovním životě.
Glosa Dominika Duky – pravidelné nedělní zamyšlení arcibiskupa pražského.
ČRo 2 – Praha
ČRo 2 Praha přináší v neděli dopoledne a také v dnech svátečních speciální přenosy
Bohoslužeb.
Představitelé duchovního světa jsou zastoupeni v pořadu Jak to vidí (Václav Malý, Tomáš
Halík), nárazově v pořadech Je jaká je – kardinál Duka, Stříbrný vítr (sestra Angelika), Dobrá
vůle.
ČRo 3 – Vltava
Nedělní ráno – blok duchovní hudby s náboženským zamyšlením Ranní slovo.
ČRo České Budějovice
Hosana - regionální náboženský týdeník, spolupráce na duchovním slovu s katolickou,
českobratrskou evangelickou a evangelickou metodistickou církví.
ČRo Hradec Králové
Sváteční slovo – ranní zamyšlení představitelů různých církví.
Návštěva - portréty duchovních Královéhradeckého kraje.
ČRo Olomouc
Slunečnice – magazín o víře a duchovním životě regionu.
ČRo Ostrava
Slovo na cestu – zamyšlení duchovních různých křesťanských církví z Moravskoslezského
kraje.
ČRo Pardubice
Myšlenka pro každého – nedělní ranní zamyšlení nad duchovními tématy.
ČRo Plzeň
Na křesťanské vlně Plzně – pořady s náboženskou tematikou.
ČRo Regina
Svět víry - týdeník o životě křesťanských církví a reflexe aktuální náboženské a duchovní
problematiky v ekumenickém kontextu (pořad přebírala také studia ČRo Region,
Středočeský kraj a ČRo Region, Vysočina).
Šalom – čtrnáctideník pražské židovské obce.
ČRo Region, Středočeský kraj
Svět víry – týdeník o životě křesťanských církví a reflexe aktuální náboženské a duchovní
problematiky v ekumenickém kontextu (pořad přebíraný z ČRo Regina)

71

ČRo Radio Wave
Hergot! - aneb Rázně o spiritualitě a společnosti.
3.3.4. Kulturní, umělecké a dramatické pořady
Na tuto oblast je zaměřena především ČRo 3 – Vltava, téma kultury a umění se však
objevovalo v každodenním vysílání všech stanic ČRo, vždy s přihlédnutím k posluchačským
preferencím každé stanice.
Pravidelné pořady o kultuře:
ČRo 1 – Radiožurnál
Týden v kultuře – souhrn nejzajímavějšího dění především z české kultury i upozornění na
důležité kulturní události.
ČRo 2 – Praha
Vstupenka – pravidelné recenze v Odpoledni s Dvojkou.
ČRo 3 – Vltava
Mozaika – kulturní zpravodajství a publicistika, recenze, rozhovory - každý všední den
události ve světě hudební, slovesné i výtvarné kultury, včetně jejich kritické reflexe.
Slovo o hudbě – popularizace klasické hudby.
Schůzky s literaturou – pořad o literatuře.
Čajovna – kultura mladé generace.
ČRo 6
Aréna – pořad o politické kultuře a kulturní politice.
ČRo Brno
Zelný rynk – literárně-publicistický magazín přináší texty a seriály předních spisovatelů,
psychologů, sociologů, ale i začínajících tvůrců.
Sedmé nástupiště – zamyšlení s hostem nad kulturními hodnotami současnosti i minulosti.
Listování – o nových knihách, které nejsou jen zbožím.
ČRo České Budějovice
Jižní Čechy a já - studiové nahrávky setkání se zajímavými osobnostmi.
Literární matiné - pořad věnovaný nejen regionální literatuře a jihočeským autorům, má
dlouhou tradici, autoři spolupracují s mnoha českými nakladateli, recenzenty a spisovateli.
Kulturní revue - týdeník o novinkách v kulturním životě regionu (vernisáže, premiéry,
recenze filmů, festivalové zpravodajství.
ČRo Hradec Králové
Minuty ze světa filmu – magazín.
ČRo Ostrava
Zrcadlo – kulturní magazín mapující nejdůležitější události a dění v oblasti kultury
v Moravskoslezském kraji.
Čítárna – pořad věnovaný knihám a literatuře.
ČRo Pardubice
Neon – multikulturní publicistický magazín, akcent na menšinové (nekomerční) žánry a
regionální scénu.
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ČRo Plzeň
Kaleidoskop – pořad zaměřený na kulturní odkaz a projevy výrazných osobností působících
v Karlovarském a Plzeňském kraji.
ČRo Region, Středočeský kraj
Týden v kultuře – rubrika mapující aktuální kulturní dění ve Středočeském kraji.
ČRo Region Vysočina
Krajánek – magazín o kulturním dění na Vysočině.
ČRo Rádio Česko
Kultura za všechny peníze – magazín o kauzách a penězích v české kultuře.
Blob – magazín nejen o architektuře a designu.
ČRo Radio Wave
Literatura - pořad o literatuře, o knihách, o čtení a psaní.
Čelisti - 60 minut dravého filmového lovu.
Bourání - o architektuře a o jejích tvůrcích.
Tyjátr - rubrika mapující dění v divadlech.
Východiska - rubrika mapuje dění v kulturním světě ve východní Evropě a dále na východ.
Umělecké pořady:
ČRo 2 – Praha
Četba na pokračování
Významným počinem této řady v roce 2012 bylo pražské nastudování románu Jiřího
Šulce Dva proti Říši, oceněného cenou Knižního klubu. Desetidílnou četbu zařadil ČRo 2
Praha při příležitosti 70. výročí atentátu na Reinharda Heydricha.
Exkluzivní četbu na pokračování se podařilo nastudovat v závěru roku 2012. ČRo 2
Praha odvysílal desetidílnou četbu z amerického bestselleru, knihy bývalé ministryně
zahraničí USA Madeleine Albrightové Pražská zima: Osobní příběh o paměti,
Československu a válce (1937-1948).
V průběhu letních prázdnin byl odvysílán cyklus desetiminutové četby na pokračování
věnovaný předním osobnostem našeho společenského života (ze svých knih četli např.
Jiřina Bohdalová, Luděk Sobota, Ivan Kraus).
Dramaturgie nedělních her pokračovala i v roce 2012 v řadě ohlédnutí za
mimořádnými hereckými výkony před mikrofonem, v nichž dominovaly výkony osobností,
např. Dana. Medřická, Karel Höger, Jaroslava Adamová, Bohuš Záhorský, Blanka
Bohdanová, Jiřina Šejbalová, Josef Kemr, Vlastimil Brodský, Jiřina Jirásková, Antoie
Hegerlíková, Jana Hlaváčová, Josef Somr, Rudolf Hrušínský, Marie Vášová.
ČRo 3 – Vltava
Do této kategorie spadá naprostá většina produkce stanice ČRo 3 - Vltava, například řady
Četba na pokračování, Stránky na dobrou noc, komponovaný pořad Schůzky s literaturou,
popularizační pořady Slovo o hudbě a Euphonia, pořad o soudobé hudbě Hudební fórum.
ČRo D-dur
Stanice D-dur vysílala 24 hodin denně uměleckou hudbu (komorní, symfonickou, operní),
včetně přímých přenosů ze sítě EBU a uvádění oper v neděli odpoledne. Každá skladba je
uvedena dramaturgem vysílání, který informuje posluchače o interpretaci o vzniku skladeb,
jejich hudební formě, a motivuje posluchače k jejich poslechu.
ČRo České Budějovice
Rozhlasová povídka – klasický rozhlasový literární žánr, světoví i čeští autoři (s akcentem na
region).
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Literární dokument Stalo se v českých Budějovicích (Albert Camus na jihu Čech).
Četba na pokračování Karel Klostermann: Odysea soudního sluhy.
ČRo Hradec Králové
Případ Pohádková babička – původní rozhlasová pohádka Marie Kubátové.
O lásce a duši – pásmo poezie Jana Slabého.
Slova plná jara – pásmo poezie Jana Slabého.
ČRo Olomouc
Setkání s literaturou – četba z knižních novinek.
Počteníčko – četba z literárních děl.
ČRo Ostrava
Listování – cyklus četby převážně moravskoslezských autorů.
ČRo Plzeň
Literární doteky – četba drobných literárních textů, prózy, publicistiky i poezie českých a
světových autorů. Výběr se soustředil především na literární díla související s regionem
západních Čech.
Víkendové čtení – půlhodinka s literaturou, ve které se čte z knížek českých i světových
autorů. Literární předloha v tvůrčím rozhlasovém zpracování, ať už se jednalo o četbu pro
jeden herecký hlas, anebo o zvukově bohaté rozhlasové dramatizace.
ČRo Sever
Vánoce podle pana Dickense – dramatizované pásmo.
Pověsti z Liberecka – četba na pokračování.
3.3.5. Pořady zaměřené na etnický nebo národnostní původ
Národnostní tematika je implicitně v řadě literárních a dramatických pořadů na stanici ČRo 3
– Vltava, například eseje v cyklu Psáno kurzívou (Peter Becher: Moje Sudety), Stránky na
dobrou noc (Pohádky brazilských indiánů, Finské pohádky, Kalevala), Páteční večer (Nemal
som rád Čechou), etická knihovna (Martin Luther King: O smíření ras). ČRo 3 - Vltava též
vysílala pořad o dokumentárním románu významné ruské spisovatelky Ljudmily Ulické o
osudech polského Žida Oswalda Rufajzena, překladatele a katolického kněze, který za války
tlumočil u gestapa i NKVD, který zachraňoval židovské spoluobyvatele.
Slovenské vysílání
Stretnutie (ČRo 1 – Radiožurnál) – vysílání o Slovácích a pro Slováky v Česku, zprávy ze
slovenské politiky i sportu, rozhovory s „českými“ Slováky, odborníky v nejrůznějších
povoláních, známé slovenské osobnosti z vědy i umění, právní poradna, slovenská hudba,
magazín je vysílán ve slovenském jazyce.
Na ČRo 3 – Vltava proběhly každoroční Dny slovenské kultury (12.11. - 18.11.) Kromě
slovenských literárních děl vznikl i komponovaný pořad Košice - Evropské hlavní město
kultury.
ČRo Leonardo
Jednou měsíčně vysílal ČRo Leonardo hodinový pořad Džavotanie přibližující slovenské
osobnosti, vědu, kulturu a historii, v menší míře také ekonomické souvislosti). Tento pořad
vznikal ve spolupráci s o.s. BONA FIDE a s podporou grantu Ministerstva kultury ČR.
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Romské vysílání
O Roma vakeren – magazín aktuálních informací o všem, co se dotýká Romů – zprávy,
reportáže, rozhovory, právní poradna, romská historie a literatura, romská hudba, magazín je
vysílán v českém jazyce.
Stanice ČRo 3 – Vltava nahrála galakoncert festivalu Khamoro.
Polské vysílání
Pravidelné vysílání ČRo Ostrava v polském jazyce je určeno pro občany polské národnosti,
kteří žijí na území Moravskoslezského kraje. Nejvíce příslušníků polské národnostní menšiny
(cca 40 tisíc) sídlí v příhraniční, severovýchodní části kraje zvané Záolší, tj. mezi městy
Bohumínem a Jablunkovem. Rozhlasový program pro polské spoluobčany má již
padesátiletou tradici a v posledních letech jej tvoří zpravodajsko-publicistická relace
Kwadrans polských aktualit a Polská půlhodinka.
Kwadrans polských aktualit přinášel především aktuální informace a reportáže ze života
polské národnostní menšiny, zahrnoval témata spojená s příhraničními vztahy a reflektoval i
klíčové domácí události v sousední Polské republice. V Polské půlhodince nacházely prostor
náročnější rozhlasové žánry tj. dokumenty, publicistické pořady, literární pásma i
dramatizované rozhlasové útvary.
Německé vysílání
K německé národnosti se v r. 2001 přihlásilo 70 tisíc občanů ČR. Žijí roztroušeně hlavně
v pohraničí, a proto německé pořady vysílala příslušná regionální studia.
ČRo České Budějovice a ČRo Plzeň: 30 minut týdně z produkce německé menšinové
redakce ČRo 6. První polovinu pořadu tvořil magazín mapující aktivity menšiny v regionu,
obsahoval také krátké povídky, anekdoty.
ČRo Plzeň produkovala česko-německý magazín Přesahy, glosující společenské, politické,
kulturní, historické ale i sportovní problémy a jevy na obou stranách hranice.
ČRo Sever produkoval ve spolupráci se saským MDR 1 Radio Sachsen pořad
Sousedé/Nachbarn , dvojjazyčný magazín informující o aktuálním dění v česko-německém
pohraničí, s tipy na zajímavé kulturní, sportovní a společenské akce.
Národnostní téma v dalších pořadech
Na ČRo 2 – Praha: Jak to vidí – osobnosti komentují události na Šluknovsku apod. Čaj pro
dva - Cizinci u nás, Kontakt Dvojky – právo.
ČRo Hradec Králové
Letokruhy kraje Druhá šance – příběhy uprchlíků, kteří u nás našli druhý domov – cyklus
pořadů.
ČRo Olomouc
Žijí mezi námi – cizinci v Olomouckém kraji.
ČRo Regina
My a oni – týdeník o životě cizinců v Praze.
ČRo Rádio Česko
Jak jinak - magazín.
3.3.6. Pořady se sociální problematikou
Problematika začleňování sociálních menšin byla stanovena jako jedna z priorit roku 2012 a
ve vysílání byla reflektována diskusemi odborníků i konkrétními příběhy lidí. Napříč pořady
se Český rozhlas intenzivněji věnoval dopadům sociální, zdravotní a daňové reformy. Ve
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vysílání byl akcentován 10. ročník projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu na pomoc
nevidomým Světluška.
ČRo 1 – Radiožurnál
O Roma vakeren – magazín aktuálních informací o všem, co se dotýká Romů – zprávy,
reportáže, rozhovory, právní poradna, romská historie a literatura, romská hudba, magazín je
vysílán v českém jazyce.
Ozvěny dne – hlavní publicistická relace – rozhovory, diskuse, reportáže, fejetony
Nad věcí /Večerní Host Radiožurnálu - rozhovory s hosty, kteří mají co dát nejen ve svých
odpovědích na otázky redaktorů, ale i telefonujících posluchačů
ČRo 2 – Praha
Sociální problematika se stala v roce 2012 jedním z ústředních témat publicistiky na ČRo 2
Praha. Objevovala se zejména v pořadech Jak to vidí, Čaj pro dva, Dobrá vůle, Kontakt
Dvojky, Noční Mikrofórum.
ČRo 3 – Vltava
ČRo 3 – Vltava připravila dokument Slunné stráně Gruzie v průmyslovém středu Čech aneb
Kladenské dvorky - pořad natáčený v bývalé dělnické čtvrti Podprůhon, která se postupně
stává uměleckou kolonií, a dále dokument Brita Jensena: Jeden den nahoře, druhý dole o
prodejcích časopisu Nový prostor.
ČRo Brno
Tržnice – servisní relace pro nezaměstnané.
ČRo České Budějovice
Druhý dech – magazín zaměřený spíše na starší generaci, poradenství, inspirace, snaha o
integraci osamělých lidí do společnosti
Přímá linka – diskuse zaměřené na sociální programy, dobrovolnictví, charitu, chráněné
dílny, apod.
ČRo Hradec Králové
Radioporadna
Radiofónum
ČRo Olomouc
Dobrá rada – poradník s odborníkem.
Jitrocel - čtrnáctideník pro handicapované občany.
Taneční pro pokročilé – magazín pro starší generaci.
Ženský svět – příběhy žen v naší společnosti.
Lady magazín – svět viděný z ženského úhlu pohledu.
Život v kalhotách – magazín pro muže
ČRo Ostrava
Senior klub – strukturovaný magazín pro posluchače zralého věku
ČRo Pardubice
Magazín nejen pro pokročilé – životní styl aktivních seniorů, akcent na poradnu, servisní
informace, „boj“ za práva seniorů.
Máme hosty- minimálně dvakrát týdně důraz na neziskový sektor, humanitární aktivity,
sociální oblast.
ČRo Plzeň
Poradíme vám a Studio Kontakt – občanská poradna, rodina a škola
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ČRo Regina
Bez bariér – o problémech a životě handicapovaných (pořad přebírala také studia ČRo
Region, Středočeský kraj a ČRo Region, Vysočina)
Tmavomodrý svět – starosti i radosti a každodenního života nevidomých
ČRo Region, Středočeský kraj
Sociální problematika reflektována především v tematicky zaměřených vydáních pořadů
Karambol a Host Odpoledního Regionu
Dům na konci cesty – pořad o životě a práci v čerčanském hospici
ČRo Sever
Pořad práce a jistota – k danému tématu na otázky posluchačů odpovídá odborník.
ČRo Rádio Česko
Meeting Point – magazín zabývající se mezigeneračním dialogem.
Alter Eko – známý ekonom v roli moderátora zve k mikrofonu známého ekonoma.
Na zdraví! – pořad o českém zdravotnictví.
Paralely - pořad věnovaný psychologii, víře, filozofii a duševním stránkám člověka.
3.3.7. Sportovní pořady
Hlavní sportovní událostí roku 2012 byly ve vysílání Českého rozhlasu olympijské hry v
Londýně a navazující paralympijské hry (Radiožurnál získal exkluzivní vysílací práva) a také
fotbalové EURO 2012. Český rozhlas pokračoval ve zvyšování kvality sportovního
zpravodajství a publicistiky (novinkou byly například přímé vstupy redaktora sportovní služby
do každých zpráv Radiožurnálu v celou hodinu). Prioritou roku byl ve vysílání Českého
rozhlasu také Všesokolský slet a s tím spojené výročí 150 let od založení organizace Sokol
jako významného iniciátora tělovýchovy v České republice.
ČRo 1 – Radiožurnál
Sportžurnál- aktuální informace přímo ze sportovišť a portréty hvězd, zákulisí sportovních
událostí, hodnocení výsledků od jejich aktérů i redaktorů.
S mikrofonem za fotbalem – reportážní vstupy ze všech stadionů, kde se bojuje o prvoligové
body.
S mikrofonem za hokejem – reportážní vstupy ze zimních stadionů, na kterých se právě hrají
utkání nejvyšší hokejové soutěže - extraligy.
ČRo 3 – Vltava
Řada pořadů k 150. výročí Sokola, například pořad Český skaut mezi protinožci, příběh
Karla Tilleho, který od roku 1950 žije v Austrálii.
ČRo Hradec Králové
Sportovní magazín – důraz především na regionální sportovní dění, výsledkový servis,
předzápasové i pozápasové reakce a rozbory, prostor pro menšinové sporty.
ČRo Plzeň
Sportovní magazín – důraz především na regionální sportovní dění, přinášel výsledkový
servis, před- i pozápasové reakce, přímé vstupy ze sportovních akcí, ohlédnutí do historie.
Svůj prostor dostávaly také sporty menšinové.
Sportovní magazín extra – dostávaly prostor regionální sportovní osobnosti.
ČRo Pardubice
Sportovní region – magazín na pomezí zpravodajství a publicistiky, kromě rozhovorů a
reportáží ze sportu obsahoval komentáře a hodnocení, důraz na menšinové sporty v kraji,
vazba na vlastní web pořadu.
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Hokej speciál – magazín specializující se na extraligový hokej v Pardubicích.
ČRo Region, Středočeský kraj
Sportovní pozvánka – informace o sportovním dění ve Středočeském kraji.
ČRo Region, Vysočina
Fandíme s vámi – aktuální přehled nejdůležitějších sportovních událostí z Vysočiny, pořad
představoval také mladé talentované sportovce.
ČRo Rádio Česko
Týden ve sportu – shrnutí nejdůležitějších událostí ve sportu v uplynulém týdnu
Audio Plejer – magazín o kauzách, korupci a událostech v tuzemském i světovém fotbalu.
Olympijský magazín - pořad v době konání LOH v Londýně.
ČRo Radio Wave
Sport's Take – sport v mnoha podobách.
3.3.8. Zábavné pořady
V roce 2012 vznikla Tvůrčí skupina zábavných pořadů Českého rozhlasu, která začala
soustřeďovat autory kvalitní rozhlasové zábavy. Český rozhlas v roce 2012 dál systematicky
pracoval s vlastním rozsáhlým archivem obsahujícím také velké množství nahrávek z oblasti
humoru a legrace. Prvky zábavy přinesl do vysílání většiny stanic, včetně zpravodajského
ČRo 1 - Radiožurnálu, nový unikátní projekt Minutové hry. ČRo 2 – Praha a regionální studia
Českého rozhlasu odvysílaly speciální večerní silvestrovský program připravený v duchu
tradičních rozhlasových Silvestrů. Druhým rokem také pokračoval společný projekt
moravských stanic Českého rozhlasu (Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava) Moravský rok, který
zábavnou formou sedmi přímých přenosů představil nejrůznější chutě a vůně specialit z celé
Moravy a Slezska.
ČRo 2 – Praha
Jak to vidí Tlučhořovi - improvizované scénky.
Radiodárek – žánr estrády.
Tobogan – živě vysílaný týdeník s účastí publika.
Sklípek – nový pořad s Václavem Postráneckým a jeho hosty v autentickém prostředí
moravského sklípku s folklórní živou kapelou.
Kolotoč – všednodenní hudebně zábavný proud – humor z archívu ČRo.
ČRo 3 – Vltava
V uvádění rozhlasových her a četby bylo dodržováno pravidlo rovnováhy mezi žánry, díky
němuž jsou komedie, humoristické povídky a fejetony zastoupeny celoročně ve slovesném a
dramatickém vysílání.
Silvestr 2012 měl téma severské gastronomie, v souvislosti se Severským rokem. Řada
zábavných prvků se objevovala v pořadu Čajovna i v Minutových hrách.
ČRo Brno
Siesta – odpolední přátelské setkání Marcely Vandrové, Věry Hotařové a Josefa Veselého s
posluchači.
Tajuplný ostrov – výběr humoru z archivu Českého rozhlasu.
Jak na tom jsem, pane doktore? – setkání lékařů a lékařek se zábavnými hypochondry
Josefem Veselým a Jaromírem Ostrým.
Račte vstoupit – Josef Veselý každé nedělní dopoledne nabízel zábavu z archivu
a zprostředkovával nová setkání se zajímavými místy, lidmi a událostmi.

78

ČRo České Budějovice
Kuchařské čarování – triky, návody, recepty, inspirace v oblasti vaření, kuchtění,
gastronomie.
Dámská jízda – magazín o životním stylu, trendech, vztazích.
ČRo Hradec Králové
Páteční Habaděj - Péháčko – tříhodinový zábavný pořad za účasti diváků, vysílaný
z radiokavárny ČRo Hradec Králové.
Křížovka Žofka – luštění s rádiem v přímém přenosu, soutěž o ceny.
Pexeso – vědomostní soutěž.
Vaříme s Habadějem – talkshow v kuchyni.
Hobby – magazín pro kutily a zahrádkáře.
Šarm - magazín o životním stylu.
ČRo Olomouc
Silný kafe – denní kuriozity z domova i ze světa.
Větrník - příjemná hodinka pro hosta, osobnost z regionu i mimo něj.
Hřebíky – zábavný rozhlasový kvíz.
ČRo Pardubice
Šťastná sedma – hlavní víkendová soutěž, sedm soutěžících odpovídalo na sedm otázek
(vědomostních).
ČRo Plzeň
Aby řeč nestála – Vladimír Bernášek si zval hosty z kulturní oblasti.
Posezení v Divadle Miroslava Horníčka (od 2. pol. roku 2012 v Divadle Alfa) - veřejné
nahrávky s různými hosty.
ČRo Regina
Český rozhlas Regina pokračoval ve výrobě úspěšného střihového cyklu Divadlo NOC a
Divadla NOC EXTRA, který úspěšně reprízuje i ve společném nočním vysílání regionálních
stanic.
ČRo Region, Středočeský kraj
Nalaďte si legraci – profily osobností klasiky českého humoru.
Pochoutky – známé osobnosti v přímém přenosu vařily a vyprávěly historky ze života.
ČRo Region, Vysočina
Evergreeny českého humoru – scénky z různých archivních záznamů
ČRo Rádio Česko
Co se do vysílání nevešlo – silvestrovský sestřih.
Koktejl – první živě vysílaný rozhlasový magazín o historii, současnosti a praxi nápojové
gastronomie.
Úžasný svět – výhradně nepolitická témata.
Filmobraní – novinky, zajímavosti a problémy českého i světového filmového průmyslu.
Pořad připravuje jediná česká porotkyně MFF v Cannes.
Týden v muzice – novinky týdne v populární hudbě.
3.3.9. Hudební pořady
Český rozhlas pokrývá prakticky celé spektrum hudební tvorby od mainstreamové populární
hudby (Radiožurnál, regionální stanice), přes oldies (ČRo 2), jazz (ČRo 2, ČRo 3 a Euro
Jazz), etnickou hudbu a alternativu (ČRo 3 a Radio Wave), dechovku a country (ČRo 2 a
regiony) až k hudbě vážné (ČRo 3 a čistě hudební D-dur). Český rozhlas i v roce 2012
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vysílal živé přenosy koncertů různých žánrů – např. koncert k 60. výročí vlády britské
královny Alžběty II. (Radiožurnál), závěrečný koncert festivalu BBC Proms, který byl
rozloučením Jiřího Bělohlávka s postem šéfdirigenta Symfonického orchestru BBC v
Londýně (Vltava) aj. Na řadě projektů spolupracovala umělecká tělesa Českého rozhlasu
(SOČR, BROLN, Big Band ČRo, Dětský pěvecký sbor). V dubnu 2012 podepsali generální
ředitelé Českého rozhlasu a České filharmonie Deklaraci o vzájemné spolupráci, díky níž byl
například v říjnu odvysílán přímý přenos zahajovacího koncertu nové sezony České
filharmonie.
ČRo 1 – Radiožurnál
Naživo – záznamy koncertů z Česka i ze zahraničí s průvodním slovem moderátora.
ČRo 2 – Praha
ČRo 2 má nejširší hudební formát ze všech stanic. Vysílala country (Country pohoda Mirka
Černého), folk (záznam z Porty, Dvorana Mirka Černého, Textempore), jazz (Big Band ČRo),
blues (Klub osamělých srdcí seržanta Pepře), muzikál (Muzikál expres), folklor (Folklorní
notování), dechovku (Ta naše písnička), oldies (Starý desky 'sou hezký), pop (Kulaté noty,
Felixír, Zpátky si dám tenhle film), world music (Hudební glóbus).
ČRo 3 – Vltava
Přibližně 50 % vysílání ČRo 3 – Vltava tvoří klasická hudba. Těžiště je v hudbě symfonické,
dále hudbě komorní, hudbě barokní a ranně klasicistní a soudobé. Přibližně desetiprocentní
je podíl jazzu a world music. Výrazné je též zastoupení experimentálních žánrů.
S několikaměsíční periodicitou vysílá Vltava také operety. V řadách Slovo o hudbě a
Euphonia se zabývá hudební popularizací.
ČRo Brno
Na šťastné vlně – evergreeny v podání Orchestru studio Brno, Orchestru Jamese Lasta a
Orchestru Gustava Broma.
Morava krásná zem – ty nejhezčí dechovky v živě vysílaném kontaktním pořadu.
Mr. Evergreen – Jan Beránek přibližoval, jak vznikaly největší světové hity a jaké příběhy se
s nimi pojily.
Na moravskou notu – lidové písně nejen z Moravy.
Klasika – melodie i rozhovory ze světa takzvané vážné hudby.
ČRo České Budějovice
Šedesátka – historie světové hudby, žánrů, autorů, portréty zavedených umělců, vzpomínky
na výrazné osobnosti, zajímavé hudební počiny.
Profil - magazín zaměřený na jihočeskou dechovku (novinky, medailony osobností, poklady
z archivu studia ČRo ČB).
Světla ramp - vzpomínkový pořad bez žánrových mantinelů (profily hudebníků, ale i herců a
osobností z kulturního života nějak spjatých s hudbou, rozhovory, výročí).
Vlídné tóny - půlhodina instrumentálních skladeb, jejichž pilířem je mistrovství muzikantů
z mnoha žánrů.
V náladě swingu - půlhodinka sestavovaná z melodií ze zlatého jazzového věku a provázená
zasvěceným komentářem.
Folkový antikvariát - magazín nabízející evergreeny folkové muziky.
Dechovka, to je moje - autor a průvodce Miloň Čepelka, znalec a velký milovník dechovky.
Folková jíška Pavlíny Jíšové – folkové souvislosti, jak je vidí zpěvačka Pavlína Jíšová.
ČRo Hradec Králové
Hudba ze zapadlých vesnic – world music Jiřího Moravčíka.
Swingová siesta – pohled do historie i současnosti swingové hudby.
Regionální scéna – klubové setkání s hudebníky v radiokavárně ČRo HK, představujeme
nové skupiny a novinky v regionální tvorbě autorů
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Country salon – naši i zahraniční country hudbu nabízí Vít Koutný
Novinky v hudbě – představujeme nejnovější hudební nahrávky z domova i ze světa
Hudební antikvariát – portréty známých hudebníků, kteří ovlivnili svět
Retro – hudební návraty do 60. a 70. let min. století
ČRo Olomouc
Koncertní středy Studia Noc – živý koncert převážně regionálních skupin různých žánrů.
Bluesový podvečer – nahrávky ČRo Olomouc z festivalu Blues Alive.
Hudební vzpomínky – Jaroslav Wykrent uváděl známé i zapomenuté kapely.
Putování za moravskou písní – geneze a osudy moravských písní.
ČRo Ostrava
Cyklus živě vysílaných koncertů Radio Ostrava Live v rozhlasovém studiu S1 za účasti
publika – mimořádně vydařené a úspěšné byly v roce 2012 například koncerty skupin Buty
nebo Hradišťan. Ve dvou případech proběhly také křty nových autorských alb spojených
s koncerty – Tomáš Kočko s orchestrem a Petr Rímský.
Barvy hudby – autorský pořad Zlaty Holušové převážně ze světa etno a world music.
Oldies aneb historie z černých drážek – populární hudba 50.-70. let a historická fakta
o interpretech a skladbách v pořadu Jiřího Tieftrunka.
Harenda – magazín o hudební klubové scéně v Ostravě a Moravskoslezském kraji.
ČRo Pardubice
Folková pohlazení – velmi úspěšný hudební magazín autora Víti Troníčka, mapujícího scénu
folk & country (pořad přebíral také ČRo 2).
ČRo Plzeň
Špalíček lidových písní – pořady věnované folkloru a lidovému umění západních Čech jsou
příležitostně doplněny o hudební výlet za moravskými muzikami a zpěváky.
Západočeská lokálka – folk a country hitparáda zaměřená především na regionální tvorbu.
Muziky muziky – pořad plný dobré české i moravské dechovky
S Plzeňáky za folklórem - magazín, který se populární formou věnuje lidové kultuře v celé její
šíři, především se zaměřením na region západní Čechy
Hvězdy hity legendy - populárně - naučný pořad, který nabízí setkání se známými melodiemi
rozličných hudebních žánrů, osobností české a světové popmusic.
ČRo Regina
Noční proud - nejstarší živě vysílaný hudebně publicistický pořad.
ČRo Region, Středočeský kraj
U muziky s Josefem Zímou – autorský hudební pořad s českými šlágry druhé poloviny 20.
století, se zaměřením na dechovou hudbu.
ČRo Region, Vysočina
Regionáda – písničkářka Žofie Kabelková mapovala regionální hudební scénu.
ČRo Sever
Club Country & Western – americká moderní country, příbuzné žánry včetně české scény.
Hudební sanatorium - melodie všech žánrů, včetně hudby vážné, jazzu, swingu, muzikálu,
rocku a popu se zasvěceným komentářem.
Oldies klub - písničky a zajímavosti o nich z let 50.-70.
ČRo Rádio Česko
Týden v muzice – novinky týdne v populární hudbě.
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ČRo Leonardo
Nota Bene – pondělí a středa etnická hudba a world-music, úterý hity století, čtvrtek rock a
pop, pátek jazz zaměřený výhradně na českou jazzovou scénu.
3.3.10. Vzdělávací pořady
Vzdělávací pořady zahrnovaly široké spektrum témat (od finanční gramotnosti přes historii až
k vědním a uměleckým oborům). Zvláštní pozornost byla věnována češtině. Společným
projektem regionálních studií byl cyklus Česko, země neznámá – vlastivědné toulky po
zajímavých místech a cyklus Životopisy – biografie osobností našich i světových dějin. Český
rozhlas se stal společně s Českou televizí mediálním partnerem oslav Dne české státnosti a
při této příležitosti odvysílal sérii medailonků významných Čechů a Češek žijících v zahraničí.
Tento cyklus vyvrcholil anketou o Zahraničního Čecha roku. Projekt Zlaté momenty
připomněl v prosinci 2012 atraktivní formou nejvýznamnější události posledních 20 let
novodobé historie České republiky.
ČRo 1 – Radiožurnál
Příběhy 20. století – cyklus dokumentů mapující novodobou historii.
Zlaté momenty – připomenutí 20. výročí České republiky soutěžní formou o mimořádně
atraktivní ceny. Ve vysílání byly připomenuty příběhy patřící ke zlaté historii ČR tak, jak je
zachytili reportéři Českého rozhlasu v uplynulých 20 letech
ČRo 2 – Praha
Toulky českou minulostí - seriál z produkce ČRo Brno (pořad reprízují také regionální studia
a ČRo Leonardo).
Meteor – populárně vědecký magazín pro ty, kteří mají přemýšlivý vztah k přírodě a vesmíru.
Kontakt Dvojky – věda, zdravotnictví, právo.
Slavné příběhy – cyklus představující slavné osobnosti i události světové kultury, vědy i
politiky.
Noční Mikrofórum - zejména vydání s průvodcem Jaroslavem Svěceným jsou sondou do
historie vážné hudby a vzniku hudebních nástrojů.
ČRo 3 – Vltava
Vzdělávací obsah na stanici ČRo 3 – Vltava má řada Historický klub, kde v roce 2012
dominovaly cykly o českých panovnických rodech, o českých vztazích ke Skandinávii i o
českých dějinách.
ČRo 6
Zaostřeno na moderní dějiny – Podstata a souvislosti důležitých výročí v daném týdnu.
ČRo Brno
Ecce Homo – postavy z kalendáře historika Libora Vykoupila.
Toulky českou minulostí – nejslavnější rozhlasový seriál o historii českých zemí.
ČRo České Budějovice
Ekoinspirace – týdenní rubriky zaměřená na alternativní ekologické přístupy k životu a
spotřebě.
Zdravíčko – magazín zaměřený na osvětu v oblasti zdravotnictví, péče o zdraví, prevenci.
Máme rádi zvířata – magazín s informacemi pro drobné chovatele.
Receptář je náš – hobby magazín.
Zahrádkář - rubrika o zahradě, zahradničení, zahradní architektuře.
Cesty - cestopisný magazín, poznávání evropských zemí, cestovatelské rady, inspirace.
Biolenka – magazín o zdravé výživě a alternativním životním stylu.
Vltavín – nostalgický regionálně zaměřený magazín nabízející vyprávění o zvycích,
regionálních dějinách, osobnostech, reportážní výlety, místopis.
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ČRo Hradec Králové
Hezky česky - chvilka s odborníky z Univerzity Hradec Králové.
Radioporadna – lékařská, právní, veterinární … kontaktní pořad s telefonáty posluchačů.
Techno – magazín ze světa vědy a techniky- novinky.
Dobrá rada – rady spotřebitelům.
ČRo Olomouc
Okolo češtiny – okénko českého jazyka.
Apatyka – s lékaři o zdraví a nemoci.
ČRo Ostrava
Astronomické okénko – rubrika věnovaná novinkám z oblasti astronomie a dění souvisejícím
s astronomií v Moravskoslezském kraji.
ČRo Pardubice
Pardubická ohlédnutí s Vladimírem Čechem – pořad poutavou (popularizující) formou
mapoval historii Pardubicka a její zajímavé momenty
Šťastná sedma – hlavní víkendová soutěž, sedm soutěžících odpovídalo na sedm otázek
(vědomostních).
ČRo Plzeň
Jazykový koutek - chvilka s odborníky z Ústavu pro jazyk český.
Poradíme vám – veterinární a lékařská poradna, kontaktní pořad s živými telefonáty
posluchačů.
ČRo Region, Středočeský kraj
Průvodce minulostí – pořad přibližující poutavou formou historické události, památky a
zajímavá místa středních Čech.
Spotřebitelský rádce – právní, spotřebitelské a dluhové poradenství s odborníky, s možností
zapojení dotazů posluchačů.
Vyznejte se v exekucích – rubrika přibližující problematiku exekucí a srozumitelnou formou
vysvětlující jednotlivé pojmy z této oblasti, s možností zapojení dotazů posluchačů.
Svět zvířat – problematika chovu domácích zvířat s předními středočeskými veterináři,
s možností zapojení dotazů posluchačů.
ČRo Region, Vysočina
Bejvávalo – Miroslav Marek pátral v archivech a vyprávěl o tom, jak žili naši předci a jaké
dodržovali tradice.
Vědci v akci – Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti představoval populárněnaučnou formou aktuální výsledky vědeckého bádání.
ČRo Sever
Planetárium – rozhovory s veličinami akademické vědy, jejími popularizátory a dalšími
badateli, pravidelné rubriky (přebíraly ČRo Region, Regina, ČRo Leonardo).
ČRo Rádio Česko
Kurzy angličtiny (denně) – z produkce někdejší české redakce BBC.
Vzdělávací roli plnila celá řada magazínů:
Paralely - pořad věnovaný psychologii, víře, filozofii a duševním stránkám člověka.
Alter-eko – renomovaní čeští ekonomové v rolích moderátorů a jejich exkluzivní hosté
diskutující o aktuálním ekonomickém dění v České republice i ve světě.
Tržiště – pořad věnovaný, v souladu s prioritami ČRo, finanční gramotnosti a možnostem
soukromého investování.

83

Klik-a – magazín o aktuálních otázkách vědy a výzkumu a jejich aplikace v národním
hospodářství.
Na zdraví! – pořad o šelestech v českém zdravotnictví.
Koktejl – týdeník o nápojové gastronomii, její historii a současnosti oborového vzdělávání.
Jak jinak – pořad o aktivitách neziskového sektoru.
Meeting Point – magazín zabývající se mezigeneračním dialogem.
Marketingový magazín – magazín o aktuálních otázkách a trendech v komerční komunikaci.
Týden v médiích – magazín o aktuálních otázkách a trendech v nekomerční komunikaci.
ČRo Leonardo
Leonardo je speciální stanicí zaměřenou na vzdělávací a populárně-naučný obsah. Jeho
produkce se ve větší míře uplatnila také na dalších stanicích Českého rozhlasu (Meteor,
Kontakt Dvojky, aktuality z vědy).
Tematické magazíny byly doslova programovou páteří ČRo Leonardo: technologiím se
věnoval pořad Nula-jednička, medicíně Ženšen, multikulturním problémům a rozličným
kulturám světa Sedmý světadíl, přírodním vědám a ochraně přírody Natura, historii Zrcadlo,
vesmíru a kosmonautice Nebeský cestopis. Magazínové pořady pak doplňovaly velké
portrétní rozhovory s předními českými vědci i nadějnými studenty Vstupte! a diskusní Třetí
dimenze.
3.3.11. Pořady pro děti a mládež
V roce 2012 vznikla Tvůrčí skupina pro děti a mládež Českého rozhlasu. Podílela se na
přípravě a spuštění dvou nových internetových streamů pro děti: Rádio Junior (hudba a
slovesné pořady) a Rádio Junior – písničky (pouze hudba). Každodenní hodinové dětské
vysílání na ČRo 2 – Praha změnilo název z Domina taktéž na Rádio Junior jako důsledek
strategické integrace dětských pořadů pod společnou značku. Na mládež byly zacíleny ČRo
Radio Wave a projekt Čajovna na ČRo 3 – Vltava. Teenagerům a mladým lidem byl určen
ojedinělý cyklus reportáží srovnávající problémy mládeže u nás a ve světě Generace na
rozcestí (Radio Wave a Radiožurnál).
ČRo 1 - Radiožurnál
Generace na rozcestí - Radiožurnál a Radio Wave spolupracují na projektu reportáží s
názvem Generace na rozcestí. Zahraniční zpravodajové Českého rozhlasu a redaktoři Radia
Wave se vždy ve dvou reportážích zabývají problémy, které řeší mladí lidé v zahraničí i u
nás.
ČRo 2 – Praha
Nedělní pohádka – Celkem bylo v roce 2012 odvysíláno 12 premiérových pohádek, z toho 4
z regionálních studií (Brno 2x, Olomouc, České Budějovice). Nově natočeno bylo 11
pohádek, vč. výroby v regionech.
Hra pro děti a mládež – dramaturgie se i v tomto roce soustředila především na témata
dobrodružného charakteru a mj. pokračovala v projektu rozhlasových dramatizací dosud
nezpracovaných děl Julese Verna, např. Hvězda jihu, Škola robinsonů, muzikálově laděná
hra Na kometě.
Domino – v roce 2012 došlo k přejmenování na Rádio Junior (září 2012), pořad byl zaměřen
na mladšího dětského posluchače.
Hajaja – od září 2012 došlo k posunu vysílacího času Hajaji z 19:00 na 19:45 a k jeho
začlenění do vysílání Rádia Junior. Změna přispěla k tomu, že pořad lépe vychází vstříc
současnému dennímu rytmu malých dětí.
ČRo 3 – Vltava
Rampa na ČRo 3 – Vltava se věnuje mladým amatérským hudebním souborům.
Studio M - se věnuje mladým sólistům a účastníkům soutěží Concertino Praga a Concerto
Bohemia.
84

ČRo Hradec Králové
Tak to vidíme my - dětská anketa- svět dospělých očima dětí.
ČRo Olomouc
Pohádka na nedělní ráno – původní pohádky a pověsti z kraje nahrané v olomouckém
studiu.
ČRo Pardubice
Dětské zprávy – svět očima dětí, jejich vtipné postřehy.
ČRo Region, Vysočina
Aby bylo jasno – problémy dospělých očima dětí z jihlavských mateřských škol.
ČRo Sever
Zahájení spolupráce s domy dětí a mládeže v Liberci a Ústí n. L. – rozhlasové kroužky.
ČRo Rádio Česko
Společný program s ČRo Leonardo na Dni otevřených dveří ČRo zaměřený na děti a
technickou stránku vysílání.
ČRo Wave
Prakticky celý program Radia Wave byl určen mládeži, důraz kladl na hudební pořady
a publicistiku, která mladým lidem přináší i pohled na témata, která mají mladí lidé tendenci
přehlížet (například pořady Rentgen, S mikrofonem na točenou).
ČRo Leonardo
V roce 2012 obohatil programové schéma stanice nový magazín Periskop. Rozhlasové
formáty obohatil o zvukový komiks, který měl svoji grafickou extenzi na rozhlasovém webu.
Tento pořad vznikl jako vítězný projekt soutěže vypsané generálním ředitelem MgA. Peterem
Duhanem na sklonku roku 2011.
Z produkce stanice byl přímo mládeži určen také populárně naučný magazín Meteor, který v
rozhlasové premiéře uváděl ČRo 2 – Praha.
Pořady pro národnostní menšiny – příloha č. 6
Programové profily stanic ČRo podle metodiky EBU – příloha č. 7
Prvovýroba ČRo – příloha č. 8
Hudební formáty stanic ČRo – příloha č. 9

3.4. Informace o podílu regionálních rozhlasových studií na vysílání stanic
ČRo 2 – Praha a ČRo 3 – Vltava
V roce 2012 dosáhl podíl tvorby regionálních studií ČRo na vysílání celoplošných stanic
zákonem stanovených 30 procent.

4. Generální ředitel Českého rozhlasu
4.1. Činnost generálního ředitele Českého rozhlasu
Do roku 2012 vstupoval Český rozhlas v čele s generálním ředitelem Mgr. art. Peterem
Duhanem. K 16. březnu 2012 skončil mandát dvěma členům Rady ČRo, předsedkyni Mgr.
MgA. Daně Jaklové a PhDr. Petru Šafaříkovi. Rada ČRo až do června 2012 zasedala pouze
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v sedmi členech. Novým předsedou Rady ČRo byl dne 26. dubna 2012 zvolen Bc. Tomáš
Ratiborský a místopředsedy Rady ČRo byli zvoleni doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D a Mgr.
Bohuš Zoubek.
V červnu 2012 byl Volebním výborem PSP ČR zvolen pouze jeden člen Rady ČRo PhDr.
Petr Šafařík. Rada ČRo od června do konce roku 2012 pracovala v 8 členech ve složení:
Předseda: Bc. Tomáš Ratiborský
Místopředseda: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Místopředseda: Mgr. Bohuš Zoubek
Členové: Mgr. Milan Badal, Mgr. Ervin Kukuczka, PhDr. Petr Šafařík, Bc. Ivan Tesař, Mgr.
Antonín Zelenka.
Generální ředitel pravidelně v průběhu roku 2012 navštěvoval zasedání Rady Českého
rozhlasu včetně jednání jejího předsednictva. Konkrétní náplň je zaznamenána v zápisech
ze schůzí Rady ČRo a v zápisech z jednání jejího předsednictva.
Generální ředitel Českého rozhlasu pokračoval v průběhu roku 2012 v aplikaci svého
záměru, který prezentoval ve svém kandidátském projektu. K 1. březnu 2012 byl jmenován
Bc. Jan Menger do funkce náměstka generálního ředitele Sekce programu a vysílání.
V červnu 2012 došlo ke změně na pozici náměstka generálního ředitele pro správu a provoz.
PhDr. Oldřich Šesták ukončil své působení v Českém rozhlase a od 18. června 2012 byl
jmenován na pozici náměstka generálního ředitele pro správu a provoz ing. Ladislav Musil.
V souladu s projektem generálního ředitele od dubna 2012 vznikl v Sekci strategického
rozvoje Odbor obchodu, který si klade za cíl zastavit pokles příjmů z komerční činnosti a
hledat možné další zdroje financování. S posláním lepší koordinace činností a hledání
projektových synergií vzniklo v dubnu 2012 Centrum uměleckých těles, přehlídek a soutěží.
V Sekci programu a vysílání vznikla v květnu 2012 nová centra - Centrum zpravodajství,
Centrum výroby a Centrum vysílání. Změny plánované vedením Českého rozhlasu v roce
2012 byly promítnuty částečně v dubnové a červencové aktualizaci rozpočtu, v obou
aktualizacích byly zahrnuty dílčí úspory; zásadní změna bude reflektována v nově
strukturovaném rozpočtu na rok 2013. Ve druhé polovině roku 2012 probíhala revize všech
stávajících předpisů Českého rozhlasu. Návazně na restrukturalizační proces vešel v
platnost nový Statut Českého rozhlasu, byl vytvořen nový přehlednější Organizační a
Podpisový řád, které vstoupily v platnost k 1. 1. 2013. Nedílnou součásti procesu
optimalizace v oblasti řízení lidských zdrojů je i nastavení nového systému odměňování
zaměstnanců Českého rozhlasu.

4.2. Vztah Rady Českého rozhlasu a generálního ředitele
Mgr. art. Peter Duhan v pozici generálního ředitele ČRo pravidelně navštěvoval jak jednání
rozšířeného předsednictva Rady ČRo, na která byl zván, tak i veřejná jednání Rady ČRo.

4.3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Český rozhlas v roce 2012 obdržel celkem devět žádostí o poskytnutí informací na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Sedm žádosti
bylo podáno fyzickými osobami a dvě osobami právnickými.
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Žádosti o poskytnutí informací dle InfZ byly vyřízeny takto:
V pěti případech bylo žádostem vyhověno a požadované informace byly beze zbytku
poskytnuty.
V jednom případě generální ředitel Českého rozhlasu vydal rozhodnutí o odmítnutí
poskytnutí informace. Proti tomuto rozhodnutí bylo žadatelem podáno odvolání, o kterém
generální ředitel rozhodnul tak, že je zamítl jako opožděné podle ustanovení § 92 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Ve dvou případech generální ředitel Českého rozhlasu vydal rozhodnutí o odmítnutí
poskytnutí informace. Proti těmto rozhodnutím nebyla žadateli podána odvolání.
V dalším případě generální ředitel Českého rozhlasu vydal rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti o poskytnutí informace a ve zbylé části byly požadované informace poskytnuty.
Proti tomuto rozhodnutí nebylo žadatelem podáno odvolání.
V roce 2012 Český rozhlas neposkytl žádné výhradní licence.
V roce 2012 nebyly podané žádné stížnosti podle § 16a InfZ.
Rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí ČRo
Podáním ze dne 13. dubna 2010 žadatel požadoval poskytnutí informací o skladbách a jejich
interpretech, které byly vysílány na stanici Český rozhlas 1 – Radiožurnál v období od 1. 3.
2010 do 7. 3. 2010, spolu s informací o odvysílaném pořadí těchto skladeb a uvedením
orientačního času jejich vysílání.
Rozhodnutím ze dne 4. 5. 2010 byla žádost žalobce odmítnuta z důvodu ochrany
obchodního tajemství.
Proti tomuto rozhodnutí bylo žadatelem podáno odvolání, ve kterém uvedl, že každý
kdo poslouchá příslušnou stanici, si může kdykoliv a jakýmkoliv způsobem zaznamenat, jaká
píseň od jakého interpreta je vysílána a v jakém čase. Tyto informace jsou tedy veřejné.
Vzhledem k tomu, že informace požadované v předmětné žádosti o informace jsou veřejné,
je vyloučeno, aby se na ně současně vztahovala ochrana přiznaná obchodnímu tajemství
O tomto odvolání generální ředitel rozhodl tak, že je zamítl a původní rozhodnutí o
odmítnutí poskytnutí informace potvrdil.
Proti tomuto rozhodnutí o zamítnutí odvolání byla v souladu s § 16 odst. 4 InfZ
žadatelem podána žaloba
Dne 16. 5. 2012 bylo vydáno rozhodnutí Městského soudu v Praze, č. j. 7 A 131/2010
- 32-35, kterým byla žaloba zamítnuta: podle § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji
neposkytne.
Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podal žalobce kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, který je odmítl z důvodu jejího opožděného podání
(usnesení ze dne 19. 9. 2012, č. j. 1 As 109/109/2012 – 32).
Opis podstatných částí rozsudku soudu
Podle § 17 obchodního zákoníku Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní
tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické
povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či
nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být
podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
Podle odůvodnění rozsudku obchodním tajemstvím jsou skutečnosti, které nejsou
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Nemusí se tedy jednat o nedostupnost
absolutní. Postačuje, pokud se jedná o ztíženou dostupnost, tj. o informace zjistitelné pouze
při vynaložení zvýšeného úsilí. Pokud chtěl žalobcem požadované informace někdo zjistit
bez součinnosti s žalovaným, musel by zajistit, aby vysílání Radiožurnálu po sedm
kalendářních dní nepřetržitě (tj. po 24 hodin denně) poslouchala určitá osoba, která bude
schopna jen podle sluchu sama určit, o jakou skladbu kterého interpreta se jedná. Musel by
tedy mít k dispozici minimálně dvě (patrně však více) osoby disponující znalostmi a
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schopnostmi, které nelze u běžného posluchače předpokládat a zjišťování informací by
kromě časové náročnosti bylo nepochybně náročné též po psychické stránce. V neposlední
řadě pak je nutno poukázat i na to, že tímto způsobem by nebylo možno informace zjistit
zpětně, jak to žalobce požadoval. Ačkoli se tedy nejedná o informace absolutně nedostupné
a při vynaložení určitého zvýšeného úsilí zjistitelné prakticky kýmkoli, ještě to neznamená, že
by nemohlo jít o obchodní tajemství.
Stupeň obtíží spojených se získáním těchto informací pak podle názoru soudu
v tomto projednávaném případě plně odůvodňuje závěr, že se nejedná o informace běžně
dostupné a že tedy může jít o obchodní tajemství.
Žalobce dále zpochybňoval, zda obchodním tajemstvím mohou být informace o činnosti
žalovaného spadající pod vymezení veřejné služby na základě zákona o Českém rozhlase.
Ani v tomto ohledu se soud s názorem žalobce neztotožnil.
Zatímco ostatní provozovatelé rozhlasového vysílání jsou při vytváření vlastního
obsahu vázáni toliko pravidly vyjádřenými v zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, Český rozhlas je navíc
povinen při vytváření obsahu respektovat také kritéria stanovená zákonem o Českém
rozhlasu.
Co do způsobu výkonu provozování rozhlasového vysílání však činnost Českého
rozhlasu má v mnohých ohledech k podnikání velmi blízko a v zásadě se od ostatních
provozovatelů neliší. Ve vztahu k nim se tak žalovaný nachází v postavení soutěžitele.
Primárním účelem práva na svobodný přístup k informacím je zajistit kontrolu
veřejnosti nad hospodařením s veřejnými prostředky. Vyloučit poskytování takových
informací by pochopitelně možné podle § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím nebylo, ovšem tento charakter žalobcem požadované informace nemají.
Nevztahují se ani přímo ani nepřímo k nakládání s finančními prostředky a nemohou tedy
sloužit k naplnění základního smyslu a účelu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Pro zajištění řádného výkonu veřejné služby žalovaným je zapotřebí mu poskytnout i
právo na obchodní tajemství. V opačném případě by totiž byl oproti ostatním provozovatelům
rozhlasového vysílání silně znevýhodněn, zákon o svobodném přístupu k informacím by
mohl být zneužíván i ze strany jeho „konkurentů“ na mediálním trh, kteří by pak mohli de
facto zdarma využívat znalosti a zkušenosti, na jejichž vytvoření Český rozhlas vynaložil
finanční prostředky získané z koncesionářských poplatků. Ty mají ovšem sloužit
k financování činnosti Českého rozhlasu a nikoli k nepřímé podpoře ostatních provozovatelů
rozhlasového vysílání. Pokud by soud Českému rozhlasu úplně odepřel právo na obchodní
tajemství, mohlo by to v konečném důsledku vést i ke ztížení výkonu jeho veřejné služby. To
by mohlo v konečném důsledku paradoxně způsobit omezení veřejnosti v přístupu
k informacím, tj. způsobit důsledek právě opačný, než zamýšlí žalobce.
Českému rozhlasu nevznikly náklady spojené se zaplacením soudních poplatků ani
náklady spojené s právním zastoupením. Náklady spojené s vlastními zaměstnanci nebyly
Českým rozhlasem vyčísleny a po žalobci požadovány.

5. Stížnosti
5.1. Stížnosti na generálního ředitele
Na GŘ ČRo Petera Duhana přišly Radě ČRo dvě stížnosti. Jedna stížnost byla vznesena
panem Svatoplukem Bartíkem formou odvolání proti rozhodnutí GŘ o odmítnutí poskytnutí
informace – playlistu ČRo 1 – Radiožurnál. Generální ředitel rozhodl o odmítnutí poskytnutí
playlistu z důvodu ochrany obchodního tajemství. Druhá stížnost od pana Lukáše Tietzeho
kritizovala to, že generální ředitel neodpověděl na stížnost týkající se hudby, vysílané na
ČRo, nepříjemných znělek, „drmolících“ moderátorek atd.
Generální ředitel předal
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připomínky pana Tietzeho svým podřízeným pracovníkům, kteří panu Tietzemu odpověděli.
Členové Rady ČRo posoudili tyto podněty a přijali text odpovědi ve smyslu
neopodstatněných stížností.

5.2. Ostatní stížnosti
V roce 2012 Rada odpověděla na 78 stížností, námětů a připomínek posluchačů. Tyto
podněty se týkaly především hudby, vysílané na ČRo 1 a 2, náboženského vysílání,
nevhodných reklam, vysílaných v denním čase; dále to byly podněty k podzimním a
prezidentským volbám. Radě ČRo přišla také stížnost paní Heleny Vondáčkové na
protiprávní jednání ČRo 1 – Radiožurnál v souvislosti s nezařazováním jejich písní do
vysílání RŽ.
V závěru konstatujeme, že počet podnětů v hodnoceném roce 2012 (78) zhruba odpovídá
počtům z minulých let (2011 – 74, 2010 – 71, 2009 - 76).

6. Činnost Rady Českého rozhlasu
6. 1. Výkon funkce členů Rady
Rada Českého rozhlasu má ze zákona 9 členů. Tento počet měla Rada do 16. března 2012,
kdy skončil mandát dvěma členům Rady ČRo, předsedkyni Mgr. MgA. Daně Jaklové a PhDr.
Petru Šafaříkovi. Rada ČRo až do června 2012 zasedala pouze v sedmi členech.
Rada zvolila usnesením 36/12 úřadujícího předsedu Rady ČRo p. Tomáše Ratiborského, a
to do doby řádné volby předsednictva Rady ČRo.
Novým předsedou Rady ČRo byl dne 26. dubna 2012 zvolen Bc. Tomáš Ratiborský a
místopředsedy Rady ČRo byli zvoleni Mgr. Bohuš Zoubek a doc. PhDr. Michal Stehlík Ph.D,
který byl zároveň zvolen tiskovým mluvčím Rady.
V červnu 2012 byl Volebním výborem PSP ČR zvolen pouze jeden člen Rady ČRo PhDr.
Petr Šafařík. Rada ČRo od června do konce roku 2012 pracovala v 8 členech ve složení:
Předseda: Bc. Tomáš Ratiborský
Místopředseda, tiskový mluvčí: doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Místopředseda: Mgr. Bohuš Zoubek
Členové: Mgr. Milan Badal, Mgr. Ervin Kukuczka, PhDr. Petr Šafařík, Bc. Ivan Tesař, Mgr.
Antonín Zelenka.
Předsednictvo Rady ČRo se v roce 2012 věnovalo především přípravě veřejných schůzí
Rady, běžné operativní agendě, diskusím s generálním ředitelem a dalšími pracovníky
vedení, některým koncepčním i personálním opatřením ČRo.
Předsednictvo Rady se zabývalo i stížnostmi posluchačů, které byly Radě doručeny.
Všechny zápisy předsednictva byly Radou schváleny a jsou zveřejněny na webových
stránkách Rady Českého rozhlasu. Rozšířené předsednictvo Rady Českého rozhlasu se
v roce 2012 scházelo dle potřeby.
Rada Českého rozhlasu měla v roce 2012 jedno výjezdní zasedání, a to do Českých
Budějovic 25 - 26. 9. 2012. V rámci výjezdního zasedání proběhla návštěva regionálního
studia. Vedení Českého rozhlasu České Budějovice seznámilo Radu s fungováním
regionálního studia, výsledky poslechovosti a dalšími aspekty fungování studia v Českých
Budějovicích, zejména s technickým zajištěním vysílání a s rolí regionálního studia na
rozhlasovém trhu v Jihočeském kraji.
V roce 2012 uskutečnila Rada ČRo také jednu zahraniční cestu do Švédska 6. - 8. června
2012 a to včetně účasti vedení Českého rozhlasu a vedení Dozorčí komise Rady.
Rada absolvovala jednání s vedením Švédského veřejnoprávního rozhlasu, které bylo
zaměřeno na otázky celonárodního zpravodajství, vytváření regionální sítě, vztahům mezi
vedením rozhlasu a správní radou a roli nových médií v komunikaci s posluchači.
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6.2. Usnesení Rady ČRo a přijatá opatření
Úkoly Rady Českého rozhlasu stanovuje zákon; stejně tak jsou zákonem vymezeny i
pravomoci Rady. Jedním z důležitých nástrojů Rady v komunikaci s vedením ČRo jsou
usnesení.
Rada nemůže přímo zasahovat do řízení ČRo, ale pouze přeneseně
prostřednictvím usnesení směrovaných na generálního ředitele Českého rozhlasu, ve
kterých může požadovat určitá opatření a jejich přijetím podmínit schválení základních
dokumentů.
Takovými základními dokumenty jsou rozpočet, závěrečný účet hospodaření, Statut ČRo,
Kodex Českého a dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje
Českého rozhlasu předložené generálním ředitelem.
Rada je oprávněna dbát na dodržování Kodexu a Statutu, upozornit na jejich případné
porušení a hodnotit vysílání i z tohoto pohledu. Rada přijala v roce 2012 celkem 146
usnesení.
Rada na své schůzi dne 29. března 2012 usnesením 32/12 schválila Výročí zprávu o
činnosti Českého rozhlasu za rok 2011. Rada v průběhu celého roku věnovala mimořádnou
a pravidelnou pozornost zejména problematice vybírání rozhlasových poplatků a přijala
k této problematice řadu usnesení.
26. dubna Rada ČRo schválila předložený záměr generálního ředitele ČRo Petera Duhana
na rozšíření spolupráce s BBC od července 2012(usnesení 49/12).
26. dubna 2012 Rada usnesením 42/12 schválila Výroční zprávu předsednictva o činnosti
Rady ČRo za rok 2011.
26. dubna 2012 Rada usnesením 48/12 schválila návrh generálního ředitele ČRo Petera
Duhana na vznik tří programových center a časový harmonogram restrukturalizace ČRo
2012 – 2014 navazující na vznik těchto center:
- Centrum vysílání
- Centrum zpravodajství
- Centrum výroby
28. června 2012 přijala Rada usnesení 77/12, kterým doporučuje GŘ ČRo Peteru
Duhanovi, aby společně s vedením ČRo, před klíčovým rozhodnutím o změně strategie
v programování jednotlivých stanic ČRo a vznikem nových formátů ČRo, zadalo relevantní
průzkum, který zmapuje český rádiový trh. Rada ČRo považuje tento průzkum za zásadní
pro rozhodování o těchto změnách programu.
28. listopadu Rada Českého rozhlasu schválila koncepci stanice mluveného slova
předloženou vedením ČRo (usnesení 135/12)
19. prosince Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci svého předsednictva o
přípravě zadání tří analýz vysílání ČRo (usnesení 143/12):
- Předvolební vysílání ČRo1-Radiožurnál, krajské a senátní volby 2012
- Ozvěny dne ČRo1-Radiožurnál
- Názory a komentáře ČRo 6
Doprovodná usnesení jsou obsažena v příloze č. 10
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6.3. Stanovování odměny generálního ředitele, personální změny na
prvním stupni řízení a jmenování ředitelů rozhlasových studií
Rada usnesením 11/12 a 76/12 stanovila odměnu generálnímu řediteli ČRo na1 a 2. pololetí
2012 v maximální výši odpovídající až trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto
ukazatelů:
1)Dodržování plánovaného rozpočtu ČRo……….. 40 %
2) Dodržování Kodexu a Statutu ČRo…. ………… 35 %
3) Dodržování usnesení Rady ČRo………………. 15 %
4) Podíl ČRo na trhu (share) 21%...........................10 %
23. února Rada usnesením 20/12 odvolala na návrh GŘ ČRo Petera Duhana Bc. Jana
Mengera z funkce ředitele ČRo Region – Středočeský kraj k 29. 2. 2012. Zároveň Rada
Českého rozhlasu vzala na vědomí pověření p. Pavla Kozlera řídit ČRo Region –
Středočeský kraj
23. února Rada projednala (usnesení 21/12) jmenování Bc. Jana Mengera do funkce
náměstka generálního ředitele ČRo pro program k 1. 3.2012
26. dubna Rada Českého rozhlasu odvolala na návrh generálního ředitele ČRo Petera
Duhana Mgr. Ondřeje Nováčka z funkce ředitele ČRo Region Vysočina k 30. 4. 2012.
Zároveň Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí pověření p. Petra Hladíka řídit ČRo
Region-Vysočina, a to od 1. 5. 2012.
31. května Rada Českého rozhlasu projednala a vzala na vědomí (usnesení 62/12) odvolání
Oldřich Šestáka z funkce náměstka GŘ pro správu a provoz ČRo ke dni 15. 6. 2012. Rada
Českého rozhlasu dále projednala a vzala na vědomí návrh generálního ředitele ČRo Petera
Duhana na jmenování pana ing. Ladislava Musila náměstkem GŘ pro správu a provoz ČRo
ke dni 18. 6. 2012.
28. června Rada ČRo schválila udělení mimořádné odměny GŘ ČRo Peteru Duhanovi ve
výši 405 000 Kč v souvislosti s rozdělením dohadné položky na mzdy z rozpočtu ČRo 2011 a
na základě výroku externího auditora Českého rozhlasu s příslušnou účetní závěrku
s výrokem bez výhrad.
28. září Rada Českého rozhlasu schválila generálnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi
odměnu za 1. pololetí 2012 v maximální výši 480. tis. Kč (usnesení 112/12)
Doprovodná usnesení jsou obsažena v příloze č. 10

6.4. Schvalování rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření
Rozpočet na rok 2012 schválila Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí
komise dne 15. 12. 2011 (usnesení 161/11). Rozpočet byl přijat vyrovnaný, náklady a výnosy
ČRo byly schváleny ve výši 2.185,5 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob). Vzhledem
k vleklé krizi ve stavebnictví a celkové situaci na trhu s nemovitostmi není pro rok 2012
plánován zisk z mimořádné činnosti, respektive z prodeje zbytných aktiv.
Zároveň uložila Rada generálnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi, aby do první aktualizace
rozpočtu v roce 2012 byla zapracována avizovaná úsporná opatření a ostatní procesy
směřující k restrukturalizaci ČRo, včetně návrhu na řešení poklesu příjmů z reklamy a
k zefektivnění výběrů rozhlasových poplatků v roce 2012.
29. března Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise bere na
vědomí předběžné výsledky hospodaření ČRo za rok 2011(usnesení 33/12).
31. května Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své DK vzala na vědomí zprávu
nezávislého auditora o účetní závěrce ČRo za rok 2011(usnesení 60/12) a schválila první
aktualizaci rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012(usnesení 61/12).
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22. srpna Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schválila druhou aktualizaci
rozpočtu na rok 2012 (usnesení 95/12) a vzala na vědomí informaci o výsledcích
hospodaření ČRo za prvé pololetí v roce 2012 (usnesení 96/12).
22. srpna Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schválila výroční zprávu o
hospodaření ČRo za rok 2011.
31. října na základě doporučení dozorčí komise vzala Rada ČRo na vědomí komentář
k rozboru hospodaření Českého rozhlasu za období leden až září 2012.
19. prosince Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své Dozorčí komise
rozpočet ČRo na rok 2013, který je vyrovnaný a výsledek hospodaření s objemem nákladů i
výnosů ve výši 2.192,0 mil. Kč bez daně z příjmů právnických osob (usnesení 145/12).

6.5. Schvalování kupních a nájemních smluv
Na březnové veřejné schůzi schválila Rada Českého rozhlasu na základě doporučení
své Dozorčí komise dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 8. 2010
Českého rozhlasu Plzeň s ICZ a.s. (usnesení 35/12).
31. 5. 2012 Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise
schválila tři smlouvy: uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem části budovy č.
p. 25 v Brně, ul. Beethovenova, uzavřené dne 9. 4. 1999, ve znění Dodatku č. 3 mezi
smluvními stranami ČRo x Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (usnesení 64/12), dále
odsouhlasila uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru mezi Českým rozhlasem
Ostrava a JUDr Stanislavem Brtníkem (Usnesení 65/12) a nakonec odsouhlasila uzavření
smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Českým Rozhlasem Plzeň a společností
STYLIZACE – reklamní servis, s.r.o. (usnesení 66/12).
25. 7. 2012 schválila Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí
komise smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Českým rozhlasem Plzeň a Janem
Hackerem (usnesení 88/12) a smlouvu o nájmu nebytových prostor a smlouvu o nájmu věcí
movitých mezi Českým rozhlasem Hradec Králové a Marií Hejdovou (usnesení 89/12).
22. 8. 2012 Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek
nájemní smlouvy č. 4 mezi ČRo a firmou Telefónica Czech Republic, a.s. (usnesení 101/12).
26. 9. 2012 schválila Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise smlouvu
o nájmu nebytového prostoru s Milanem Tomšíkem a ČRo Ostrava. Evidenční číslo smlouvy
66000-018-2012 (usnesení 114/12).
31. 10. 2012 Rada ČRo na základě doporučení své dozorčí komise schválila smlouvu
o nájmu nebytového prostoru mezi ČRo Plzeň a společností American Bureau of Shipping
Poland, IČ: 69968853 (usnesení 125/12).

6.6. Ostatní činnost Rady
Rada Českého rozhlasu se po celý rok 2012 věnovala pozorně stížnostem posluchačů,
výsledkům poslechovosti i mimořádným událostem, které Český rozhlas svým posluchačům
zprostředkoval.
Rada Českého rozhlasu si je vědoma toho, že ukazatel poslechovosti u média veřejné
služby není tím rozhodujícím faktorem a ukazatelem kvality jednotlivých stanic ČRo, ale
pokles pod 20% by Rada považovala za varovný signál. Proto také jedním z kritérií pro
odměny prozatímnímu a generálnímu řediteli v roce 2012 byl právě dosažený podíl na trhu
v hodnotě 21%.
Rada Českého rozhlasu v roce 2012 také komunikovala s Radou pro rozhlasové a televizní
vysílání, a to především při vyřizování stížností. Na společném zasedání 9. 2. 2012, byla
řešena otázka naplňování veřejné služby v ČRo dle zákona č. 253.
Dne 21. 11. 2012 proběhlo na půdě Českého rozhlasu společné setkání Rady ČRo a Rady
ČT. Na programu byla témata:
- problematika výzkumu kvality veřejnoprávní tvorby
- problematika výběru poplatků
92

- problematika situace týkající se legislativy Archivu programových fondů
- problematika volebních modelů (průzkumů) ČRo a ČT.
Předsednictvo Rady v průběhu roku 2012 připravovalo novelu svého Volebního řádu,
Jednacího řádu a nově vzniklého Statutu Rady, které předložilo Radě k připomínkování.

6.7. Rozpočet a financování Rady
Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu. Náklady za činnost Rady nese Český rozhlas,
proto je i hospodaření Rady Českého rozhlasu pojato do rozpočtu Českého rozhlasu. Rada
Českého rozhlasu v tomto rozpočtu vystupuje jako středisko 912 00.
Rozpočet Rady Českého rozhlasu v příloze č. 11

6. 8. Činnost dozorčí komise Rady Českého rozhlasu v roce 2012
Rada Českého rozhlasu celý rok 2012 spolupracovala s Dozorčí komisí, která pracovala ve
složení:
Mgr. Jiří Hrabovský, Stanislava Koucká-Nodlová, Ing. Jiří Mutafov, Mgr. Jaroslav Růžička a
Ing. Jiří Volf
V průběhu roku 2012 se Dozorčí komise v souladu s potřebami a požadavky Rady a v
souladu s Jednacím řádem a plánem kontrolní činnosti zabývala především:






pravidelným čtvrtletním vyhodnocováním hospodářských výsledků Českého rozhlasu
včetně projednání aktualizací rozpočtu roku 2012
přezkoumáním auditované účetní závěrky Českého rozhlasu za rok 2011
sestavováním podkladových materiálů a textu k Výroční zprávě o hospodaření za rok
2011 včetně doporučení Radě schválit Výroční zprávu o hospodaření a předložit ji
příslušnému orgánu Poslanecké sněmovny
opakovaným projednáváním podkladových materiálů a návrhu rozpočtu Českého
rozhlasu na rok 2013 a doporučením Radě Českého rozhlasu návrh rozpočtu
schválit.
Dozorčí komise předkládala Radě ČRo čtvrtletní zprávy o činnosti DK v souladu s
Jednacím řádem Rady ČRo

Kromě výše uvedených pravidelných bodů jednání se Dozorčí komise věnovala projednání
aktuálních podnětů a požadavků Rady Českého rozhlasu. Šlo především o







sledování postupu rekonstrukčních prací na historické budově Českého rozhlasu na
Vinohradské 12, především se zřetelem k finančním tokům
podrobné projednávání problematiky prodeje jednotlivých nemovitostí ČRo
sledování uzavírání a průběhu veřejných zakázek
kontrola vymáhání rozhlasových poplatků
projednání přípravy důležitých smluv s profesními organizacemi a Mediamastrem
projednání koncepce obchodní politiky

Komunikace Dozorčí komise s Radou Českého rozhlasu byla velmi dobrá.
Předseda komise Jiří Volf se účastnil i projednávání Zprávy o hospodaření v Poslanecké
sněmovně.
Zasedání Dozorčí komise se pravidelně účastnil pověřený člen Rady Českého rozhlasu
Tomáš Ratiborský. Doporučení Dozorčí komise Rada při svém rozhodování respektovala.
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7. Závěr
Rada Českého rozhlasu pracovala v plném počtu 9. radních do 16. března 2012, kdy skončil
mandát dvěma členům Rady ČRo, předsedkyni Mgr. MgA. Daně Jaklové a PhDr. Petru
Šafaříkovi. Rada ČRo až do června 2012 zasedala pouze v sedmi členech.
V červnu 2012 byl Volebním výborem PSP ČR zvolen pouze jeden člen Rady ČRo PhDr.
Petr Šafařík. Rada ČRo od června do konce roku 2012 pracovala v 8 členech.
Novým předsedou Rady ČRo byl dne 26. dubna 2012 zvolen Bc. Tomáš Ratiborský a
místopředsedy Rady ČRo byli zvoleni Mgr. Bohuš Zoubek a doc. PhDr. Michal Stehlík Ph.D,
který byl zároveň zvolen tiskovým mluvčím Rady.
Nově zvolené předsednictvo Rady ČRo předložilo Radě v roce 2013 několik návrhů na
zkvalitnění práce Rady a na změny základních dokumentů Rady.
Zejména vznik analytického týmu ve složení Michal Stehlík, Petr Šafařík a Ivan Tesař, který
se s pověřením Rady ČRo od července 2012 zabýval přípravou zadání analýz, které Rada
ČRo k vybraným tématům objednávala u nezávislých odborníků. Dosud se tak dělo
především v reakci na některé podněty posluchačů, které evidentně vyžadovaly odborné
posouzení. Výsledky byly sdělovány jak autorům podnětů, tak prostřednictvím generálního
ředitele ČRo pracovníkům Českého rozhlasu. U obecnějších témat Rada ČRo rozbory
zpřístupní široké veřejnosti.
Analytický tým inicioval pracovní setkání s Radou České televize 21. 11. 2012, při němž byla
důležitým tématem i výměna zkušeností obou Rad právě se zadáváním nezávislých rozborů.
Odborné analýzy by ve svém úhrnu Radě ČRo měly poskytnout kvalifikované poznatky i
k obecnějšímu posouzení toho, nakolik Český rozhlas plní funkce, které mu ukládají zejména
zákon o Českém rozhlasu a Kodex ČRo.
Zároveň se vznikem analytického týmu požádala Rada generálního ředitele ČRo Petera
Duhana o navýšení rozpočtu Rady cca o 2 mil. Kč. Rozpočet ČRo na rok 2012 nepočítal
s výdaji Rady na tuto činnost. Této žádosti vedení ČRo vyhovělo.
Předsednictvo Rady předložilo v roce 2012 Radě novelu Jednacího řádu, Volebního řádu a
nově Statut Rady. Tyto dokumenty Rada schválila v lednu 2013.
Rada Českého rozhlasu celý rok 2012 spolupracovala s Dozorčí komisí, která v souladu
s potřebami a požadavky Rady a v souladu s Jednacím řádem a plánem kontrolní činnosti se
zabývala především přezkoumáním auditované účetní závěrky Českého rozhlasu za rok
2011, opakovaným projednáváním podkladových materiálů a návrhu rozpočtu Českého
rozhlasu na rok 2013, sledováním uzavírání a průběhem veřejných zakázek a kontrole
vymáhání rozhlasových poplatků.
Rada Českého rozhlasu schválila usnesením 48/12 26. dubna 2012 návrh generálního
ředitele ČRo Petera Duhana na zásadní restrukturalizaci ČRo. Vznik tří programových
center: Centrum vysílání, Centrum zpravodajství, Centrum výroby a časový harmonogram
restrukturalizace ČRo 2012 – 2014.
Rada Českého rozhlasu odevzdala v roce 2012 řádně obě své zprávy pro Poslaneckou
sněmovnu. V březnu Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2011 a v srpnu
Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011. Obě zprávy byly schváleny jak
Volebním výborem PS PČR, tak Poslaneckou sněmovnou PČR.
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že i přes skutečnost, že většinu roku 2012 pracovala
v neúplném složení, splnila v roce 2012 své zákonem stanovené povinnosti kontrolního
orgánu rozhlasového média veřejné služby.

V Praze 27. března 2013

Bc. Tomáš Ratiborský
předseda Rady Českého rozhlasu
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