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Vážení čtenáři,

již potřetí mám tu čest uvést Ročenku Českého rozhlasu. 
Letos poprvé z pozice řádně zvoleného generálního ředitele.

Uplynulý rok byl velmi náročný. Po mnoha měsících se Rada 
Českého rozhlasu alespoň na pár měsíců dočkala kompletního 
počtu členů a mohla dokončit volbu generálního ředitele. Jsem 
tomu rád, protože konečně nastala situace, kdy bylo možno zahájit 
tolik potřebné reformy.  Od 1. listopadu se změnila organizační 
struktura Českého rozhlasu, nově vznikly tři sekce, do jejichž čela 
byli jmenováni náměstci. V prosinci následovalo zřízení Odboru 
Lidské zdroje a obsazení funkce personálního ředitele. Další změny 
v organizační struktuře budou následovat v průběhu letošního 
roku tak, aby v roce 2013 rozhlas pracoval na nových principech. 
Modernějších, přehlednějších, postavených na úsporách, ale 
zároveň na vysoké kvalitě vysílaných pořadů.

V programové oblasti se nám dařilo informovat posluchače o poli-
tické situaci doma i ve světě. Z oblasti domácího zpravodajství 
bylo z pohledu vyváženosti a objektivity nejnáročnější vysílání 
o dění ve Šluknovském výběžku, kdy bylo nutno nastavit jasná 
pravidla pro vysílání v době sociálních nepokojů. Komplikované 
bylo i zpravodajství ze zahraničí, kde se zejména u dění v arab-
ských státech informace z různých agenturních zdrojů výrazně 
lišily. V tomto případě vsadil Český rozhlas na reportérské pokrytí 
přímo na místě a redaktoři Radiožurnálu tak zajišťovali z Tuniska, 
Egypta či Libye očitá svědectví.

Dařilo se i v ostatních oblastech rozhlasového vysílání. Byla 
natočena řada rozhlasových her, pohádek a hudebních pořadů. 
Mnoho z nich získalo významná mezinárodní ocenění.

Formou mediálního partnerství jsme podpořili řadu institucí, 
festivalů či jednotlivých akcí. Úspěch měl Mezinárodní hudební 
festival Rozhlasový podzim, který jsme spolu s vydavatelstvím Ra-
dioservis pořádali. Velmi vysokou úroveň měly soutěžní příspěvky, 
účastnící se Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohe-
mia Radio, Bilance, Reportu a dalších soutěží. Pracovníci Odboru 
Nová média vytvořili řadu nových mobilních aplikací, ať již pro 
mobilní telefony či jiná technická zařízení. Pozadu nezůstaly ani 
webové projekty jako například stránky klasika.rozhlas.cz a další.

Zásadní prioritou Českého rozhlasu v nejbližší budoucnosti je 
dokončení reorganizace a další rozvoj kvalitní programové nabídky. 
Budeme dbát na to, aby se zvyšoval počet nahrávek pořadů 
na webu Českého rozhlasu, ať již k přímému poslechu nebo 
ke stažení do mobilního přehrávače. Chceme každému zájemci 
umožnit, aby si sestavil své vysílání podle vlastních priorit, aby 
mohl poslouchat, co ho zajímá a v čase, kdy mu to jeho denní 
režim umožní. S tím souvisí i rozšiřování aplikací pro mobilní 
telefony, které jsou v dnešní době velmi aktuální.

Děkuji všem zaměstnancům i externistům Českého rozhlasu za vy-
soké pracovní nasazení v minulém roce. Věřím, že pochopí nutné 
změny a jejich pracovní nasazení v letošním roce bude ještě vyšší. 
Děkuji členům Rady Českého rozhlasu za pochopení a trpělivost, 
s jakou přistupují k rozhlasovým problémům, které pokračující 
reorganizace přináší. Nejvíce však musím poděkovat posluchačům. 
Jsem rád, že jsou našemu vysílání věrni. Pevně věřím, že všechny 
chystané změny budou jen k jejich spokojenosti.

Peter Duhan
generální ředitel

_Slovo generálního ředitele
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MISE
Naším posláním je sloužit veřejnosti, poskytovat kvalitní infor-
mace, vzdělávání, kulturu i zábavu a přispívat k ochraně a rozvoji 
základních hodnot demokratické společnosti.

VIZE
Chceme být vysoce důvěryhodným, vyhledávaným 
a nezastupitelným sdělovacím prostředkem.

HODNOTY
Jsme si plně vědomi toho, že jsme placeni veřejností, plníme 
službu veřejnosti a pro naplnění svého poslání ctíme tyto 
základní hodnoty: 

Důvěryhodnost
• jsme důvěryhodným a nezávislým zdrojem informací
• dbáme na nestrannost, pravdivost a otevřenost
• jsme spolehlivým a zodpovědným partnerem veřejnosti
• veškeré naše činnosti podléhají přísným etickým kritériím
•  zodpovídáme se veřejnosti, která má právo naši činnost 

kontrolovat a hodnotit

Kvalita
• při všech svých činnostech máme na zřeteli kvalitu
• usilujeme o kultivovanost obsahu i formy sdělení
• dbáme na stabilní vysokou úroveň obsahu i formy sdělení
• rozvíjíme odbornost a vzdělanost svých zaměstnanců
• pro práci v Českém rozhlase získáváme a zaškolujeme odborníky

Rozmanitost
• poskytujeme všestrannou a pestrou programovou nabídku
•  pracujeme i s tématy a žánry, kterým se komerční média 

běžně nevěnují
• hledáme a využíváme nové formy a metody práce
• podporujeme tvořivost a zaujetí svých zaměstnanců

Tradice i rozvoj
•  ctíme demokratické a kulturní tradice a dbáme o jejich 

zachování pro budoucí generace
•  dbáme o zachování kontinuity rozhlasového vysílání 

a současně reflektujeme proměny společnosti
• podporujeme všeobecný rozvoj a užitečné inovace
•  k zajištění snadné dostupnosti programu využíváme 

nové technologie

Úcta 
•  ctíme posluchače a nasloucháme jejich potřebám, 

názorům, přáním a požadavkům
• náš posluchač je pro nás na prvním místě
•  sloužíme společnosti jako celku, zároveň ctíme všechny 

společenské skupiny, menšiny i jednotlivce
•  usilujeme o sociální soudržnost a začlenění všech skupin 

do společnosti
• respektujeme ostatní média v otevřeném mediálním prostředí
•  jsme jedna společnost, jeden Český rozhlas; každý zaměstnanec 

a každý útvar je důležitý a přispívá ke společnému cíli

_Mise, vize, hodnoty 
a cíle Českého rozhlasu
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Přispívat k technologickému pokroku

•  využívat nové technologie, multimediální platformy šíření 
programu a obsahu včetně internetu a mobilních 
komunikačních prostředků

•  vyvíjet činnost v oblastech nových vysílacích tech-
nologií a služeb, být průkopníkem nových rozhlasových 
a komunikačních technologií

• nabízet program a obsah maximálně dostupným způsobem
•  motivovat společnost k účelnému využívání moderních 

komunikačních technologií souvisejících s činností rozhlasu
•  průběžně a systematicky modernizovat Český rozhlas, jeho 

činnosti i produkty

Pečovat o národní kulturní dědictví, obohacovat je a šířit ve světě 

• plnit funkci významné kulturní instituce
•  zachovávat a ctít tradice, pečovat o kulturní dědictví a bohatství 

a rozšiřovat je
•  posilovat národní hodnoty, rozvíjet identitu obyvatel České 

republiky, šířit tyto hodnoty a dobré jméno České republiky 
v zahraničí

• propagovat českou kulturu v zahraničí
•  propagovat českou i celosvětovou kulturní rozmanitost a kultivo-

vat český jazyk
•  vytvářet, udržovat, využívat a zpřístupňovat archivní fondy 

Českého rozhlasu
• vyhledávat a podporovat nové talenty, mladé interprety a tvůrce
• spolupracovat s významnými společenskými institucemi
•  navazovat partnerství a spolupráci s organizacemi i jednotlivci, 

kteří svými aktivitami a projekty zosobňují hodnoty vlastní Českému 
rozhlasu, zvláště v oblasti vědy, vzdělávání, kultury a sportu

•  dbát na etnografický a kulturní ráz regionů

Hájit nezávislost a usilovat o konkurenceschopnost 
Českého rozhlasu

• trvale hájit nezávislost Českého rozhlasu danou zákonem
• respektovat právo veřejnosti na kontrolu
•  zdůrazňovat a využívat jedinečnou pozici a poslání Českého 

rozhlasu na mediálním trhu
•  důsledně vnímat a sledovat vývoj mediálního prostředí 

v České republice i v zahraničí a aktuálně na něj reagovat
•  hodnotit přínos Českého rozhlasu a jeho vliv na veřejnost, 

využívat analýz, průzkumů trhu a měření poslechovosti

Pro naplnění svého poslání jsme si vytyčili tyto základní cíle: 

Poskytovat veřejnosti všestrannou, vyváženou a kvalitní 
programovou a obsahovou nabídku 

•  poskytovat posluchačům a uživatelům všestrannou, kvalitní 
a pestrou programovou nabídku zahrnující zejména informace, 
vzdělávání, kulturu a zábavu

• nabízet rozmanitá témata, žánry a formy programu a obsahu
•  poskytovat programovou nabídku všem skupinám obyvatelstva, 

brát zřetel na věk, etnickou nebo národnostní příslušnost, 
sociální postavení, víru, vyznání a náboženství, pohlaví, sexuální 
orientaci, kulturu a umělecké zaměření, regionalitu a místní 
specifika, politické a filozofické přesvědčení a vzdělání

•  věnovat se původní umělecké tvorbě zejména v oblasti hudební, 
slovesné, dramatické a dokumentární

• nabízet zahraniční produkci a sdílet naši produkci se zahraničím
•  organizovat národní i mezinárodní soutěže a festivaly na pod-

poru rozhlasové tvorby, nových talentů a mladých umělců
•  zajistit snadnou dostupnost programu a obsahu využitím nových 

technologií

Vytvářet, chránit a prosazovat základní hodnoty moderní 
demokratické společnosti

•  vytvářet, chránit, rozvíjet a prosazovat stěžejní hodnoty moderní 
demokratické společnosti

•  posilovat demokracii, pluralitu názorů a přesvědčení, vládu 
práva, základní lidská práva a svobody, zejména svobodu pro-
jevu, právo na informace a právo na soukromí

•  přispívat k ochraně práv jedince, menšin i skupin ve společnosti, 
zejména dětí, mladistvých, seniorů, nemocných a postižených 
obyvatel a lidí žijících ve ztížených sociálních podmínkách

•  vzdělávat, šířit osvětu, přispívat k právnímu, politickému, ekono-
mickému, ekologickému, sociálnímu a kulturnímu povědomí oby-
vatel České republiky, podporovat jejich svobodné utváření názorů

•  posilovat vzájemné porozumění a toleranci, soudržnost, soli-
daritu a začlenění nejrůznějších skupin ve společnosti

•  přinášet lidem takové hodnoty, které obohatí i usnadní jejich 
každodenní život a přispějí k osobnímu vzdělávání a rozvoji 
jednotlivce i společnosti jako celku

•  posilovat vědomí občanských práv a povinností, diskusi 
a zapojení občanů do veřejného života

•  plnit roli společensky odpovědné instituce, 
organizovat a podporovat charitativní, umělecké a další 
veřejně prospěšné projekty

_Cíle
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_Program
V roce 2011 vysílal Český rozhlas na vlnách 4 celoplošných, 
4 speciálních, 11 regionálních stanic a provozoval vysílání 
do zahraničí v češtině a pěti světových jazycích. Celkem bylo 
odvysíláno 161 389 hodin nejrůznějších pořadů. 

Program byl koncipován na základě schválených programových priorit 
pro rok 2011, jedním z hlavních cílů bylo důsledné plnění úkolů veřejné 
služby. Proto ve všech pořadech jejich tvůrci dbali na vyváženost 
zastoupení různých názorů a postojů i na poměrné zastoupení pořadů 
pro různé menšiny, ať již národnostní nebo zájmové. 

Zásadní roli v přípravě skladby vysílání stále hrály tři pilíře 
působení Českého rozhlasu ve vztahu k posluchačům, definované 
na počátku roku 2010, kterými jsou informace, vzdělávání a kultu-
ra. Důležitou úlohu zastávala v programové nabídce hudba, velký 
důraz byl však kladen i na zábavné pořady. Průběžně se ve vysí-
lání rozšiřovala nabídka pořadů vzdělávacích, například o pořady 
zaměřené na posílení právního vědomí obyvatel České republiky.

K šíření pestré nabídky programů pro všechny skupiny obyvatel 
disponoval v roce 2011 Český rozhlas jak stanicemi pro co nejširší 
skupinu posluchačů, jakými jsou ČRo 1 – Radiožurnál a ČRo 2 
– Praha, tak stanicemi s užším zaměřením, ať již územním 
- regionální studia či tematickým (ČRo 3 – Vltava pro kulturu 
a umění, ČRo Leonardo pro vědu). 

Pro vysílání velmi úzce specializovaného programu byly určeny 
další stanice či webové projekty (ČRo D-dur pro vážnou hudbu, 
nově spuštěný Euro Jazz, webcasty a žánrové hudební streamy), 
případně možnosti internetového obsahu na vyžádání - iRadio, 
Čtenářský deník, rAMpa pro hudební amatéry, Radiocustica pro 
zvukové umělecké experimenty.

Ve všech pořadech rozhlasoví tvůrci dbali na vysokou úroveň 
mluveného českého jazyka, kvalitní hudební doprovod, aktuálnost 
a věcnou správnost příspěvků.
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Václava Havla, včetně jeho her a dramatizací. Zajištěn byl i přímý 
přenos smutečních akcí na Pražském hradě.

V zahraničním zpravodajství byly dvěma jasnými dominantami roku 
události tzv. „arabského jara“ a prohlubující se politická a ekonomická 
krize v eurozóně. Z dalších událostí je třeba zmínit fukušimskou 
jadernou havárii, kterou způsobilo zemětřesení a následná vlna 
cunami, nebo zabití světového teroristy číslo 1 Usámy bin Ládina.

Dopravní zpravodajství
Motoristická redakce se v roce 2011 podrobně věnovala všem 
legislativním změnám, které se týkaly řidičů a dopravy v ČR. 
Za zmínku stojí především zásadní změny v bodovém systému 
trestání řidičů i v sazbách pokut, zavedení povinnosti zimního 
vybavení aut v období od listopadu do března při zimním počasí 
i zvýšení ceny dálničního kupónu pro osobní auta. 

Zelená vlna Radiožurnálu (40sekundové aktuální dopravní 
zpravodajství každých 30 minut v době 5:30-19:30, resp. 8:30-
19:30 o víkendu) pokrývala všechny aktuální události s patřičným 
servisem pro řidiče včetně objízdných tras. Dopravní vysílání 
zajišťovaly i regionální stanice Českého rozhlasu. Za všechny 
pořady můžeme připomenout Bezstarostnou jízdu Českého 
rozhlasu Regina, určenou pro Prahu a okolí.

Počet registrovaných dobrovolných dopravních zpravodajů 
Zelené vlny v roce 2011 přesáhl 8 tisíc, během roku se do tohoto 
úspěšného projektu přihlásilo přes 500 nových řidičů, kteří chtějí 
prostřednictvím vysílání Zelené vlny zdarma pomáhat ostatním.

Kulturní zpravodajství
Relace z oblasti kulturního zpravodajství připravovala zejména 
stanice Český rozhlas 3 – Vltava. Pořad Mozaika dvakrát denně 

Všechny celoplošné i regionální stanice vysílaly v roce 2011 
autentické vlastní zpravodajské relace. Oblast domácího, 
zahraničního, ekonomického a sportovního zpravodajství zajišťovali 
převážně redaktoři Radiožurnálu, a to i pro potřeby ostatních stanic 
ČRo. Publicistické pořady byly doménou 
Českého rozhlasu 6. Kvalitní publicistika však měla své místo 
i na všech ostatních stanicích Českého rozhlasu.

Zpravodajství
Jedním z nejdůležitějších témat byl vývoj na tuzemské politické 
scéně. I když se poprvé od roku 2007 v uplynulém roce nekonaly 
žádné celostátní volby, debaty o reformách i spory mezi politiky uvnitř 
vládní koalice poutaly pozornost, což stanice Radiožurnál i Rádio 
Česko reflektovaly ve zpravodajství i v publicistických pořadech. 
Ekonomická krize a problémy eurozóny se odrážely i na domácí 
scéně – ve vládních škrtech a reformních návrzích i v debatě 
o tom, jestli ČR má (a případně v jaké míře) pomoci eurozóně. 

Hlavním zpravodajským pořadem byly pravidelné Ozvěny dne, 
které bylo možno naladit dvakrát denně. Pravidelně přinášely 
širokou škálu pohledů na aktuální dění.

Své poslání služby veřejnosti Český rozhlas výrazně plnil také při 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Stanice Radiožurnál odvysílala 
sérii pořadů i rozhovorů, ve kterých posluchači dostávali základní 
rady a návody a byli také informování o důvodech, proč se sčítání 
lidu koná. V závěru roku potom Radiožurnál přinesl a rozebral také 
první výsledky sčítání.

Vysílání všech stanic ČRo ve druhé polovině prosince 2011 výrazně 
zasáhlo úmrtí prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. 
Stanice připravily speciální relace, operativně měnily vysílací 
schéma, odvysílaly nepřeberné množství rozhovorů a připomínek 

_Zpravodajství, publicistika a sport
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Zvláštní pozornost si zaslouží celoroční cyklus komentářů 
Ferdinanda Peroutky, legendárního československého novináře 
a prvního ředitele československého oddělení Rádia Svobodná 
Evropa. Z archivů je vybíral a do sobotního vydání 
Názorů a argumentů připravoval Jan Bednář. 

Novinkou roku 2011 z produkce redakce publicistiky Českého 
rozhlasu 1 - Radiožurnálu byla řada přímých přenosů veřejných 
diskusí Speciál Martina Veselovského. Tento speciál v podob-
ném formátu navázal na volební vysílání v roce 2010. Za účasti 
veřejnosti tak byla probírána důležitá kontroverzní témata jako 
například rozšíření letiště ve Vodochodech, prolomení limitů těžby 
hnědého uhlí v severních Čechách, sociální napětí ve Šluknovském 
výběžku, stav a rekonstrukce dálnice D1 či nepříznivý stav ovzduší 
na Ostravsku. Tyto speciály vysílaly společně s Radiožurnálem 
i příslušné regionální stanice ČRo.

Velkou oblibu si u posluchačů drží relace 20 minut Radiožurnálu, 
která vždy od pondělí do pátku po 17. hodině a v repríze 
po půlnoci představuje jednoho člověka spojeného s událostí,
která je důležitá pro život v této zemi. Shrnutím toho nej dů-
ležitějšího, co den přinesl, je večerní publicistický pořad Stalo 

se dnes. Jeho součástí je i sportovní přehled a předpověď počasí.

Pro Dvojku Českého rozhlasu připravovala Náboženská redakce 
cyklus Dobrá vůle - o lidech s upřímnou snahou učinit svět lepším. 
Velkou oblibu si získal seriál Stopy, fakta, tajemství Stanislava 
Motla, který uspěl i v mezinárodní konkurenci a získal již podruhé 
hlavní cenu Asociace mezinárodního vysílání v Londýně.

Publicistika a dokument mají své místo i ve vysílání stanice Rádio 
Česko. V pětačtyřicetiminutovém dokumentárním cyklu Příběhy 

20. století přináší stanice posluchačům autentické vzpomínky 
pamětníků, kteří se přímo účastnili událostí moderních dějin 
českého národa. Za více než pět let existence projektu se 
v archívu nashromáždily vzpomínky několika set osob.

ČRo Radio Wave v pořadu Rentgen hledí rozšířeným úhlem 
pohledu na aktuální i dlouhotrvající společenské problémy. 
Jednotlivé pořady jsou tematicky uzpůsobeny zájmům 
a chápání mladé generace.

Sport
Reportéři Radiožurnálu sledovali na místě všechny důležité 
sportovní podniky s českou účastí. V roce 2011 šlo především 
o mistrovství světa v ledním hokeji, které se hrálo v sousedním 
Slovensku a bylo v Česku mimořádně sledované; čeští hokejisté 
na něm vybojovali bronz. Mezi další významné sportovní podniky 
patřilo také skokanské Turné čtyř můstků, běžecký seriál Tour de 
Ski a především čtyři tenisové grandslamové turnaje. Právě tenis 
se stal díky úspěchům Petry Kvitové ve Wimbledonu a na Turnaji 
mistryň a také ve Fed Cupu družstev nejúspěšnějším českým 
sportem roku 2011. Radiožurnál nabídl přímé reportáže ze všech 
těchto výjimečných akcí. Sportovní informace přinášel 
jak v každodenním Sportžurnálu, tak i ve speciálních relacích.

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 Praha 
apod. Redaktoři stanice podrobně – reportážemi a další publi-
cistikou i hudebními záznamy a přenosy – sledovali jedinečný 
projekt Pražského jara a pražské konzervatoře, v jehož rámci Jiří 
Bělohlávek se studenty nadstandardně připravoval a nakonec při 
zahájení Pražského jara provedl Smetanovu Mou vlast. Zajímavé
informace přinášel pravidelný Kritický klub, který se věnoval 
různým kulturním projektům.

Dění ve světě filmu mapoval při příležitosti karlovarského 
filmového festivalu Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Tradiční 
Filmžurnál je již nedílnou součástí letního vysílání této stanice. 
Pravidelné stručné důležité informace z kulturního dění po celé 
republice i v zahraničí přinášely všechny stanice Českého rozhlasu.

Filmově kritický pořad Čelisti Českého rozhlasu Radio Wave se díky 
erudovanosti a energii svých tvůrců stal jednou z progra mových 
dominant. Tématem byly jak aktuální velkofilmy, tak drobná 
filmová produkce.

Publicistika a dokument
Vysílání analytické publicistiky a mluveného slova bylo v roce 2011 
hlavní prioritou Českého rozhlasu 6. Témata byla politická, ekono-
mická, náboženská a obecně společenská.

Vysílání výrazně ovlivnilo 60. výročí vzniku rozhlasové stanice 
Rádio Svobodná Evropa (RFE), která byla během dlouhých let tota-
lity nejdůležitějším alternativním zdrojem informací a svobodné 
žurnalistiky. Český rozhlas 6 navazuje na tradici exilové žurnalistiky, 
takže v průběhu roku připravoval mnoho pořadů a diskusí k to-
muto výročí. Do projektu „Svobodně!“, který byl k této příležitosti 
připraven, se zapojily všechny divize Českého rozhlasu.
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Na odchod Václava Havla na konci roku reagovala Vltava pře-
hlídkou jeho rozhlasových vystoupení na Vltavě z minulých let 
(např. původní rozhovor k sedmdesátinám) včetně uvedení jeho 
hry Spiklenci a několika esejů.

Hudební a umělecké pořady jsou však nedílnou součástí vysílání 
i dalších stanic ČRo, kdy každá z nich upřednostňuje jiné žánry.

Pop, jazz, folk, country, folklor, dechovka, vážná hudba a mnoho 
dalšího mohli posluchači najít na vlnách Dvojky Českého rozhlasu. 
Stranou na této stanici nezůstala ani tvorba literární, jako je na-
příklad Četba na pokračování nebo Rozhlasová hra pro dospělé. 

Zcela jiným hudebním formátem se zabývala stanice pro mladé 
Radio Wave, která hrála mix současné populární a nezávislé hudby 
s větším zaměřením na urban a kytarový zvuk. Vzhledem k tomu, 
že styly v moderní hudbě fúzují, Radio Wave nabízelo ve zkratce 
průřez současnými trendy. Z klasických popisů rádiových formátů 
má stanice nejblíže k Urban Contemporary, částečně se dotýká 
Euro AC. Navštívila nejrůznější festivaly, ze kterých pro své po-
sluchače připravila výběr toho nejzajímavějšího. 

Na stanici Leonardo se tvůrci hudební publicistiky v pořadu Nota 

Bene zaměřili na menšinové hudební proudy (jazz, etno). Stejně 
tak jednotlivé magazíny doplňovala originální hudba, připravovaná 
s ohledem na konkrétní témata.

Hudba, umění a kultura jsou doménou Českého rozhlasu 3 – Vltava. 

Rok 2011 byl na této stanici rokem německého jazyka – týkal se 
všech prvků vysílání, např. Četeb na pokračování, cyklu Důvěrná 

sdělení, který unikátním způsobem v dvojjazyčné verzi mapoval 
německy psanou poezii, cyklu Století rozumu věnovanému vztahu 
klasické fi losofi e a divadla, premiér rozhlasových i divadelních her. 
Hudební vysílání se v rámci německého roku více soustředilo 
na hudební odkaz i současnost německy mluvících zemí, na kon-
certní dění, festivaly i mapování aktivit Čechů s tímto prostředím 
srostlých. Vltava v koordinaci s vysíláním stanice D-dur přímými 
přenosy výrazně připomněla Wagnerův jubilejní festival v Bayreuthu.

Dalším bezprecedentním hudebním projektem byl přímý přenos 
premiéry operní inscenace Dvořákova Jakobína z Národního diva dla, 
který vysílala stanice Vltava klasickým způsobem a stanice D-dur 
simultánně z jiného pohledu ze zákulisí, s vlastními mikrofony 
a zvláštním reportérem.

Stanice se významně věnovala hudebním výročím – především 
to bylo 170 let od narození Antonína Dvořáka – spoluorganizovala 
a přenášela nebo zaznamenávala několik podzimních komorních 
koncertů. Dalšími výročími byla jubilea skladatelů Gustava 
Mahlera, Antonína Vranického, Karla Husy, Igora Stravinského 
či Steva Reicha a v koordinaci slovesné a hudební složky i výročí 
K. J. Erbena nebo císaře Františka Josefa. Výraznou inspirací 
bylo 15 let od úmrtí Rafaela Kubelíka. Některé koncerty stanice 
uspořádala na neobvyklých místech (věž poličského kostela, 
ostravská věznice) a koncertním přenosem se přihlásila i k akcím 
na pomoc zemětřesením postiženému Japonsku.

S velkým ohlasem se setkal premiérový projekt 12 původních 
rozhlasových her Vinohradská dvanáctka. Dále pokračovaly Hry 

mladé generace. Cyklus Století rozumu se věnoval vztahu klasické 
filosofie a divadla. Pásmo z knihy Umberta Eca Pražský hřbitov 
vysílala Vltava ještě před jejím vydáním.

_Hudba, umění a kultura
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Každý posluchač, který si naladil vysílání Českého rozhlasu Leonardo 
v průběhu roku 2011, měl jistotu, že brzy uslyší některé ze zmíněných 
témat v zajímavém rozhlasovém zpracování. Tato populárně-naučná 
stanice se zabývala v jednotlivých magazínech soudobými technolo-
giemi – Nula-jednička, zdravotní problematikou – Ženšen, multikul-
turními problémy současného světa – Sedmý světadíl, přírodními 
vědami, ochranou přírody a prostředí – Natura, starší i soudobou 
historií – Zrcadlo, astronomií – Nebeský cestopis a mnoha dalšími 
tématy. Řada pořadů byla určena k odvysílání na jiných stanicích 
– např. oblíbený Meteor, bez kterého si již posluchači Dvojky Českého 
rozhlasu sobotní ráno nedokáží představit.

K mimořádné programové nabídce patřil v roce 2011 logi sticky 
náročný projekt ELOREX (Elektrická Okružní Republiková Expe-
dice), v jehož rámci ověřovali redaktoři reálné možnosti sou ča s ných 
elektromobilů. Štafetová jízda z Prahy do Ostravy přinesla celou 
řadu ojedinělých postřehů pro vysílání i dalších multimediálních 
materiálů. Navíc byla spojena s tipy na letní výlety. Z projektu vznikl 
hodinový dokument s reportážními prvky, který je pohledem čtyř 
posádek na čtyři etapy jízdy a související problémy. 

Nadále se s úspěchem rozvíjely veřejné diskuse, v první polovině 
roku v Městské knihovně v Praze, následně v multifunkčním pro-
storu Hub na pražském Smíchově. Na nich stanice spolupracuje 
s časopisem Vesmír.

Historie zpracovaná posluchačsky atraktivní formou jsou Toulky 

českou minulostí – seriál mapující světlá i temná místa našich 
národních dějin, který připravuje ČRo Brno a vysílá se na Dvojce 
Českého rozhlasu. V loňském roce počet dílů seriálu překročil 850. 
Vytvořeny byly i nové webové stránky projektu, na kterých si mo-
hou posluchači o českých dějinách jak přečíst, tak najít starší díly 
pořadu ve zvukovém archivu.

_Věda, technika, příroda a historie
Příběhy známých i neznámých osobností mohli posluchači nalézt 
v Radiodokumentu ČRo 3 – Vltava. Na hudební skladatele byl 
zaměřen cyklus Z jejich života, kde bylo možno potkávat skla-
datele a jejich díla, ale také nahlédnout do jejich života, ať už 
formou autentických dopisů, memoárů či zalistováním ve zná  m ých 
životopisných beletriích. 

Historie měla své místo i na webových stránkách Českého rozhlasu. 
Webový projekt Petra Slavíka z Odboru Nová média ČRo Utajená 

obrana železné opony získal Zvláštní ocenění Asociace mezinárod-
ního vysílání v Londýně v kategorii Nejlepší pořad napříč médii. 
Projekt se zabývá československým opevněním z let 1935—38 
budovaným proti nacistickému Německu. Toto téma je velmi popu-
lární a jeho historie je téměř kompletně zmapována. O výstavbě 
poválečných pevnůstek v letech 1948—64 určených k vojenské 
obraně hranice socializmu před kapitalizmem zatím informace 
téměř neexistují. Díky spolupráci ČRo, Armády ČR a aktivních 
návštěvníků webu se podařilo vytvořit technicky přesný katalog 
těchto poválečných staveb, které v počtu větším než 2500 objektů 
stále zůstávají tichými svědky Železné opony v ČR. Webová adresa 
projektu je rozhlas.cz/bunkry.
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Nedílnou součástí vysílání Českého rozhlasu jsou pořady Redakce 
náboženského vysílání Českého rozhlasu 6. Tyto pořady jsou 
nadstaniční a vysílají se i na Radiožurnálu, Dvojce i Vltavě. 
Klíčovým byl tradičně jeden z nejposlouchanějších pořadů 
– Křesťanský týdeník na Českém rozhlase 1 – Radiožurnálu. 
Na Dvojce se vysílají každý týden živě nedělní bohoslužby, pokaždé 
jiné církve z jiného kostela. Oblíbený je i cyklus Dobrá vůle. Jeden 
z pořadů My si ještě zatancujem autorů M. Smolařové, L . Svobo-
dové, Y. Žertové a R. Špály získal druhou cenu v soutěži Vládního 
výboru pro zdravotně postižené občany, v publicistických dílech 
zaměřených na problematiku zdravotně postižených.

Český rozhlas Radio Wave nabídl kromě jiných živých vysílání dvě vy-
sílání z netradičních míst a dva týdny věnované konkrétním tématům 
– Sociálnímu vyloučení a Ženám v nouzi, to vše pod společným 
názvem Vidíme to jinak. Pořady si získaly mnoho příznivců.

Kontaktní pořady magazínového typu, ve kterých se odráží témata 
současné společnosti a jejího životního stylu, jsou doménou Dvojky 
Českého rozhlasu. Po změně programového schématu 31. ledna se 
ještě více uplatnily kontaktní pořady a živé proudové vysílání. 

Dopolední blok Je jaká je přinesl ve třech vysílacích hodinách 
rozhovory s odborníky na nejrůznější aktuální témata, poradny 
(od pondělí do pátku postupně lékařská, spotřebitelská, finanční, 
veterinární, zahrádkářská/kutilská) a zajímavosti z domova i ze 
světa. Prostor zde dostalo mnoho osobností českého veřejného 
života – např. Zdeněk Svěrák, Eva Zaoralová, Dana Drábová, Adolf 
Born, Jiřina Bohdalová, Marek Eben, Dominik Duka, Jan Tříska, 
Libor Pešek, Zdeněk Mahler, Helena Illnerová a další.

Změny nastaly i v odpoledním vysílání, kdy stanice přistoupila 
k technickému odbavování vysílání samotnými moderátory. 
Do nočního vysílání se vrátilo Noční Mikrofórum, které rovněž 
zprostředkovalo svým posluchačům názory, myšlenky či vzpomínky 
mnoha zajímavých lidí.

Český rozhlas 1 – Radiožurnál si každý den pozval do vysílání některou 
ze zajímavých osobností, aby s ní v pořadu Host Radiožurnálu pro-
bral nejzajímavější témata ze všech oblastí života.

_Společnost a životní styl
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Na stanici Český rozhlas 3 – Vltava bylo silvestrovské vysílání 
vyvrcholením Roku německého jazyka. V Rakousko–uherském 

Silvestru se mezi jiným hovořilo o tom, jak se školní děti učily 
nastupovat do vlaku, jaké bylo zklamání při nezdařeném uvítání 
korunního prince Rudolfa v Jindřichově Hradci, jak koho pobavil 
kuriózní defekt garderoby paní plukovníkové a jak vypadal mluvící 
přístroj, který vzbudil senzaci na hradeckém náměstí.

V uvádění rozhlasových her a četeb Českého rozhlasu 3 – Vltava 
je dodržováno pravidlo rovnováhy mezi žánry, díky němuž jsou 
komedie, humoristické povídky a fejetony zastoupeny celoročně 
ve slovesném a dramatickém vysílání. 

Zábavné pořady nechyběly ani na vlnách regionálních stanic. 
Posluchači brněnského rozhlasu tak mohli poslouchat odpolední 
přátelské setkání Marcely Vandrové, Věry Hotařové a Josefa Veselého 
s posluchači v pořadu s názvem Siesta. Zábavu z archivu nabízel 
Josef Veselý v pořadu Račte vstoupit či spolu s Jaromírem Ostrým 
v setkání s lékaři Jak na tom jsem, pane doktore? Setkání s hosty 
z kulturní oblasti zprostředkoval posluchačům například Vladimír 
Bernášek v pořadu Aby řeč nestála na ČRo Plzeň.

Český rozhlas si na Programové konferenci 2010 určil zábavu 
jako jeden z prvků, který má činit program pro posluchače 
atraktivnější. Zábava je především doménou ČRo 2 – Praha 
a regionálních stanic, ale zábavné prvky byly v roce 2011 
trvalou součástí vysílání většiny stanic Českého rozhlasu.

Žánr estrády naplňuje pořad Radiodárek. Talk show představuje 
skupina více pořadů, ať už mají – více či méně – podobu klasického 
rozhovoru hostitele s hostem či hosty – Lenoška Ivo Šmoldase, 
Když je na co vzpomínat Vladimíra Bernáška, nebo povídání kom-
binují s nějakým dalším principem, např. s archivními rozhlasovými 
snímky – Hvězdný prach Jaromíra Hanzlíka nebo Nostalgické 

muzeum zábavy Ondřeje Suchého. Typ zábavného pořadu blízkého 
talk show představuje Tobogan (moderuje Aleš Cibulka), který se 
v živé podobě a s účastí publika vysílá jako týdeník.

Podobným typem talk show, ovšem v komornější podobě a se vře-
nějším tvaru, je od roku 2011 nově uváděný Sklípek s Václavem 
Postráneckým a jeho hosty. Nespornou hodnotou pořadu je 
au  te n tické prostředí moravského sklípku s nefalšovanou folklórní 
živou kapelou i jasný klíč k volbě hostů, kterým je vztah k vínu, 
veselému vyprávění i zemitému prostředí. Každé vydání je ještě 
obohaceno o slovo odborníka k vínu, vinné révě a vinařství.

Již druhým rokem se dařilo rehabilitovat tradiční vydání rozhla-
sových Silvestrů, v roce 2011 ve dvou podobách: v autorství 
klasika české zábavy Gustava Oplustila bylo obnoveno tradiční po-
jetí silvestrovské estrády – My dva a čas, vysílané v netradičním, 
nicméně sledovanějším čase – 2 hodiny před polednem, druhý 
estrádní pořad Silvestr U Hasičů v obvyklém podvečerním čase. 

_Zábava
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Tvorba pořadů pro děti byla i v roce 2011 situována převážně 
na stanici Dvojka Českého rozhlasu. Další pořady připravovalo 
Leonardo a nově i romská redakce Českého rozhlasu 1 
– Radio žurnálu, která zařadila do pořadu O Roma vakeren 
pravidelnou četbu romských pohádek, povídek nebo básní 
s cílem připoutat ke svému vysílání i dětské romské posluchače.

Velmi oblíbenými cykly jsou stále sobotní hry pro děti a mlá dež 
a nedělní pohádka. Dramaturgie her se soustředila na poslu cha čsky 
vděčnou tématiku příběhů odvahy a dobrodruž ství, verne ovek 
(premiéra dvoudílné hry Patnáctiletý kapitán) a příběhů 
s dětskými hrdiny. Právě za výkon v třídílné původní inscenaci 
s tematikou dospívání – Bílá košatinka, Černé korálky, Cár papíru, 
získala herečka Lucie Vondráčková 1. cenu v ženské kategorii 
soutěže Neviditelný herec.

_Vysílání pro děti
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Domino – pořad, který v roce 2012 oslaví 30. výročí své existence, 
dostal v uplynulém roce nový podnět v podobě pravidelného 
vysílání z regionálních studií. Tato koncepce přinesla rozšíření 
dramaturgické i lepší naplnění kréda pořadu: o dětech, s dětmi 
a pro děti. Hlavní snahou bylo představovat zajímavé děti, které 
samy něco umí, případně něco zvláštního dokázaly a vedle toho 
umí o svých zálibách mluvit a přenést své touhy, cítění a vidění 
i na dětské či dospívající posluchače. 

Pro děti byly určeny i webové projekty – zejména stránky 
Webík či Teenweb.

Tradiční rozhlasová pohádka naplnila i v uplynulém roce poslu–
chačská očekávání. Pravidelně každou první a třetí neděli v měsíci 
byl odvysílán klasický český titul. Léto patřilo projektu Čertovské 

pohádky, aneb Jsou či nejsou s čerty žerty. Ke 100. výročí narození 
Václava Čtvrtka připravila dramaturgie premiéru rozhlasové inscenace 
z vybraných pohádkových motivů autorovy méně známé knížky 
Je to proti fyzice. Do této programové řady významně přispěla 
i regionální studia v Brně, Českých Budějovicích a Olomouci.

Tradiční pořad Dvojky Hajaja oslavil na počátku ledna 50. výročí. 
U příležitosti narozenin Hajaji se uskutečnila celá řada rozhla so-
vých i mimorozhlasových akcí, rozhovorů a setkání. Významné 
bylo, že se Hajaja objevil i v jiných médiích. 
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Současně bylo k 1. 11. převedeno Centrum regionálního rozvoje 
z Českého rozhlasu Brno do ČRo Regina, odkud se Studio noc 
odbavuje nejen po technické stránce, ale i produkčně a drama-
turgicky. V této souvislosti došlo i ke změně vysílání společných 
regionálních zpravodajských relací, které jsou odbavovány nejen 
ze směny ČRo Regina, ale ve druhé polovině Studia noc jako 
speciální relace z ČRo 1 – Radiožurnál.

Poslechovost regionálního vysílání byla na stabilní úrovni. Ně k  terou 
z regionálních stanic Českého rozhlasu si denně naladilo průmě r ně 600 
tisíc posluchačů a alespoň jednou týdně téměř milion po sluchačů. 
Podíl na trhu tvořil více než třetinu podílu Českého roz hlasu jako 
celku. Již tradičními nositeli poslechovosti byla studia v Brně, 
Českých Budějovicích a Plzni. Pozitivní trend v průběhu roku vyka-
zovalo vysílání z Hradce Hrálové, ČRo Sever a Regionu Vysočina.

Rok 2011 byl pro regionální vysílání Českého rozhlasu rokem 
důležitým z hlediska jeho dalšího kvalitativního a efektivního 
vývoje. K 1. červenci pověřil generální ředitel ČRo Josefa Havla 
koordinací a strategickým rozvojem regionálního vysílání a byla 
vytvořena nová platforma pro jednání regionálních ředitelů 
– regionální rada. 

Následně se v součinnosti všech 14 rozhlasových studií začala 
připravovat nová podoba společného regionálního vysílání, která 
znamenala mj. změnu formy a obsahu, zpřehlednění jednotlivých 
programových řad a v neposlední řadě rozšíření společného 
večerního a nočního vysílání včetně vysílání pro menšiny na 
10 hodin. Od počátku roku 2012 tak pod novým názvem 
Studio noc nabízejí regionální studia posluchačům to nejlepší 
ze své tvorby. 

_Regionální vysílání
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Průměrná návštěvnost www.radio.cz v roce 2011 činila 780 000 
návštěv měsíčně, což je o 14 % méně než v roce předchozím. Pořadí 
jazykových verzí podle návštěvnosti zůstává neměnné: 1. anglická, 
2. česká, 3. německá, 4. španělská, 5. francouzská, 6. ruská. 
Počet zhlédnutých stran se pohyboval kolem 1 500 000 pageviews 
měsíčně. Návštěvnost webových stránek www.krajane.net činila 
kolem 9 000 návštěv měsíčně, u stránek www.romove.cz, které 
také spravuje ČRo 7, dosahovala 47 000 návštěv měsíčně. 
Pokud jde o zvukové soubory, kterými je šířeno tradiční rozhlasové 
vysílání, počet stažených podcastů dosáhl 280 000 měsíčně, což je 
zhruba stejně jako v roce 2010. Součet ostatních poslechů z webu 
Radia Praha činil kolem 80 000 měsíčně. K tomu je nutné nově 
připočíst i poslech z nového přehrávače Českého rozhlasu, který 
činil cca 4 000 poslechů měsíčně, a dál poslech přes www.play.
cz, který přesahuje číslo 10 000. Celkový počet poslechů tedy činí 
kolem 94 000 měsíčně. 

Radio Praha systematicky buduje svou přítomnost na sociálních 
sítích. Na Facebooku má profil Radia Praha v anglické verzi cca 
2 000 příznivců, ve španělské verzi 1 600 příznivců. Na Twitteru, 
otevřeném v roce 2011, počet fanoušků přesáhl 200. Na YouTube 
se v roce 2011 objevilo prvních několik videí v souvislosti s osla-
vami 75. výročí Radia Praha. 

V roce 2011 došlo ke snížení rozpočtu vysílání do zahraničí o 42% 
na 30 milionů Kč. Následkem toho byl dále snížen počet 
zaměstnanců na 49, tj. o 25% ve srovnání s rokem 2009. Bylo 
přistoupeno k výrazným úsporným opatřením ve všech položkách 
rozpočtu a k 1. únoru 2011 bylo po 75 letech ukončeno vysílání 
na krátkých vlnách. Hlavní vysílací platformou se stal internet.

Stopáž vyrobených programů v redakcích ve srovnání s rokem 
předchozím neklesla. Každá redakce vyrobila denně původní 
zpravodajskou půlhodinu, zprávy byly aktualizovány denně od 
8 do 20 hodin, v případě mimořádných událostí i déle. V neděli 
byly zařazovány pořady přibližující českou hudbu. 

Největší marketingovou událostí roku 2011 byly akce k 75. výročí 
vzniku zahraničního vysílání pod heslem Radio Prague - All About 
the Czech Republic in 6 languages! Tentokrát byla většina aktivit 
cílena na českou veřejnost. V den výročí (31. srpna) se uskutečnila 
k tomuto tématu tisková konference v Českém rozhlase, v ulici 
Na Příkopech byl instalován propagační stan, z něhož se živě 
vysílalo. Dále v Praze proběhlo setkání zahraničních posluchačů, 
společenské setkání, byla vyrobena videovizitka ČRo7 (YouTube) 
a příležitostné odznaky. V létě 2011 Český rozhlas 7 obdržel 
Čestné uznání vlády Ruské federace za rozvoj kulturní spolupráce 
a česko-ruských vztahů. 

Po zrušení krátkých vln v únoru 2011 se stal hlavní platformou pro 
šíření zahraničního vysílání internet. Webové stránky www.radio.cz 
se neustále zdokonalují. V průběhu roku 2011 byl graficky upraven 
audio přehrávač, v možnostech přehrávání byla posílena kvalita 
zvuku z 32 kbps na 64 kbps ve formátu MP3, nově byla vyřešena 
grafika fotogalerie a přehlednější členění článků do tematických 
celků s podtématy. Byla vylepšena orientace v archivu, který 
nabízí odvysílané zvukové i textové soubory od roku 2002. V roce 
2011 vyrobila redakce internetu následující tematické projekty: 
Rožmberský rok, Rok svaté Anežky České, 75 let Radia Praha, 80 let 
pražské ZOO, 100 let od letu Jana Kašpara, výročí G. Mahlera, výročí 
K. J. Erbena, Industriální Praha, Vynálezy a vynálezci. Přidaná 
hodnota projektů spočívá v rozšířeném obsahu doplněném foto-
galeriemi, případně videem. 

_Vysílání do zahraničí
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Rok 2011 byl pro ČRo Internet, resp. Odbor Nová média úspěšný, 
přinesl rekordní růst návštěvnosti webových stránek Českého 
rozhlasu, představení řady mobilních aplikací a nabídku nových 
projektů s multimedializovaným rozhlasovým programem.

Na růstu návštěvnosti se podílela především nová struktura webů 
ČRo a důraz na využití rozhlasového programu na internetu. 
Návštěvnost a hlavně stahování audií z webu ČRo stouply natolik, 
že v únoru 2011 přesáhl objem stahovaných dat 10 milionů bitů 
v celkovém objemu přes 1 TB denně. Rozhlas proto musel posílit 
systém serverů. Počet návštěv webu ČRo meziročně vzrostl o 16 % 
(20 511 128 návštěv) a počet zhlédnutých stránek stoupl dokonce 
o 20 % (69 996 153 stránek). Vzrostl i průměrný počet stránek 
na jednu návštěvu na 3,41 a průměrná doba strávená na jedné 
stránce na 4 min 39 s.

Největší zájem byl o iRadio a zpravy.rozhlas.cz. Návštěvnost 
inovo vaného webu zpravodajství ČRo rostla nejdynamičtěji 
– počet návštěv stoupl meziročně o 48 % (4 454 072 návštěv) 
a počet zhlédnutých stránek meziročně o 38 % (8 048 998 stránek).

Nerostla jen návštěvnost, ale také poslechovost živého vysílání. 
Nejvyšší nárůst nastal ve druhé polovině roku, kdy byla spuštěna 
nová verze přehrávače živého vysílání. Jde o nejmodernější 
pře hrávač mezi českými rádii, který integruje všechny formáty 
streamu všech stanic ČRo i jejich pořady v Audio archivu. Stanice 
ČRo zaznamenaly mezi 1. a 4. čtvrtletím 2011 nárůst zájmu 
o internetové vysílání o 30 procent. V roce 2011 dosáhl počet 
spuštění živého vysílání stanic ČRo hodnoty 17 972 252. 
Ve 4. čtvrtletí činil denní průměr 62 776 poslechů. V pracovní dny 
poslechovost stanic ČRo na internetu často přesahovala 80 tisíc 
poslechů denně. 

Český rozhlas představil aplikace pro mobilní telefony na platfor-
mách Android, iPhone a Windows Phone. Pro všechny tři sy  sté my 
ČRo poskytl speciální aplikace pro poslech stanic ČRo. Pro Android 
a iPhone vznikly navíc aplikace s webovým zpravodajstvím ČRo. 
Pro všechny mobilní telefony funguje mobilní verze webu ČRo.

Neustále dochází k rozšiřování zvukového archivu na internetu. V roce 
2011 ve službě iRadio přibylo 57 519 zvukových záznamů, čímž jejich 
celkový počet stoupl na 279 066. Pro iRadio byl zaveden systémově 
nový uživatelsky komfortní způsob fulltextového vyhledávání. 

Odbor Nová média pomohl vybudovat web ČRo Jazz s webrádiem 
Euro Jazz. Pro příznivce vážné hudby zprovoznil rozhlas portál 
Klasika s řadou koncertů zdarma ke stažení. Bohatou nabídku 
zdarma má na novém webu i Symfonický orchestr ČRo. Divize 
Nová média také ve spolupráci s Ústavem české literatury AV dala 
novou obsahovou podobu populárním stránkám Čtenářský deník, 
kde rozhlas poskytuje povinnou školní četbu načtenou předními 
českými herci. To vše zdarma ke stažení ve formátu MP3. 

Multimediální tým podpořil řadu rozhlasových pořadů a akcí 
videopřenosy. K významným patřila anketa Zlatý Ámos, Rozhlasový 
podzim, festival Prix Bohemia Radio, speciál Dvaceti minut 
Radiožurnálu ze srbského Kosova a mnoho dalších. 

_Internet a multimédia
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_Archiv
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ve Škole Jaroslava Ježka, spojené s předáním not v Braillově 
písmu a vystoupením Václava Neckáře.

Vyšla čísla 25 a 26 teoretické revue Svět rozhlasu, bylo zahájeno 
zaznamenávání pamětnických výpovědí pro fond orální historie. 
APF organizačně zajistily akce pořádané Sdružením pro rozhlaso-
vou tvorbu – přehlídku slovesné tvorby BILANCE 2011, seminář 
na Prix Bohemia Radio i jubilejní XX. ročník soutěžní přehlídky 
zpravodajských, publicistických a dokumentárních pořadů REPORT. 
Pokračovala příprava publikace věnované významným publicistům 
a dokumentaristům.

Archivní a programové fondy pokračovaly v roce 2011 především 
v poskytování servisu pro program a služeb pro veřejnost. Zpraco-
valy více než 400 rozsáhlých rešerší na nejrůznější témata, badatel-
nu navštívilo 564 zájemců o studium dokumentů. Webové stránky 
Vyhledávání hudebních snímků zhlédlo přes 15 tisíc návštěvníků. 
V závěru roku byla ve spolupráci s Odborem informačních tech-
nologií zpřístupněna rozhlasovým uživatelům databáze náhledů 
zvukových dokumentů z digitálního archivu a digitální fonotéky. 

APF spolupracovaly na řadě významných kulturních a vzdělávacích 
projektů, čímž přispěly k naplňování veřejnoprávního poslání ČRo. 
Podílely se i na projektu ke státnímu svátku Česká měna a na vzni-
ku dárkového CD Do nového roku dobře naladěni. Archiv uspěl 
v grantovém řízení a získal od MZV 180 000 Kč na projekt 
Dějiny čs. diplomacie ve zvukových dokumentech.

Vydavatelství a nakladatelství si na slavnostním setkání s autory 
připomnělo deset let své úspěšné existence. V klasické, popu-
lární a historické řadě vydalo v r. 2011 celkem 25 nových titulů. 
Po deváté uspořádalo předvánoční setkání s nevidomými dětmi 



_Umělecká tělesa 

_Festivaly a soutěže 

_Komunikace a marketing

_Radioservis 

_Nadační fond Českého rozhlasu

_Sdružení pro rozhlasovou tvorbu

_OFF AIR
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_Off air aktivity
V roce 2011 vystupovalo pod hlavičkou Českého rozhlasu 5 umě-
leckých těles. Největším byl Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 
jehož historie se datuje prakticky od počátku rozhlasového vysílání. 
Na podzim byl uveden do funkce nový šéfdirigent Ondrej Lenárd.

Dalšími tělesy jsou Big Band Českého rozhlasu, který v roce 2011 
dokončil sérii nahrávek s Karlem Gottem. Vzniklé skladby vyšly 
na novém CD s názvem Sentiment, které bylo slavnostně pokřtěno 
na koncertu v rámci Mezinárodního rozhlasového festivalu Prix 
Bohemia Radio v Poděbradech. Své čelní místo na folklorní scéně 
si upevnil Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který 
účinkuje na většině velkých festivalů a je velkou oporou začínajících 
dětských zpěváků lidových písní v rámci soutěže Zpěváček. 

Dětem jsou věnována poslední dvě umělecká tělesa působící pod 
křídly Českého rozhlasu. Prvním je známý Dismanův rozhlasový 
dětský soubor, který v roce 2011 oslavil osmdesáté výročí svého 
založení komponovaným pořadem na Nové scéně Národního divad-
la v Praze. Při této příležitosti se sešla řada bývalých i současných 
členů souboru a společně vzpomínali na jednotlivá období práce 
tohoto tělesa. Druhým je Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, 
který pod vedením Blanky Kulínské rozšířil členskou základnu 
a nastudoval řadu zcela nových skladeb, které na koncertech 
potěšily tisíce posluchačů.

Nejvýznamnějším soutěžním festivalem, pořádaným Českým 
rozhlasem, byl Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix 
Bohemia Radio, který se konal na začátku října v Poděbradech 
za značného zájmu soukromých rádií. Součástí festivalu byla totiž 
celonárodní anketa Moderátor roku, ve které se utkali soutěžící ze 
všech českých rádií. Velkou radost měl Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 
jehož moderátorka Lucie Výborná získala první místo. I další me  zi -
národní festival se konal na podzim, jak již naznačuje jeho název 
- Rozhlasový podzim. Tento hudební festival představil řadu 
za hraničních i domácích interpretů. Dětem a dospívající mládeži 

byly určeny dvě hudební soutěže. Concertino Praga pro jedno tlivce 
a Concerto Bohemia pro skupiny hudebníků či orchestry. Hlavním 
bodem komunikačních aktivit Českého rozhlasu byl v roce 2011 
projekt Svobodně!, který připomněl 60. výročí zahájení vysílání 
rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa. Tato stanice byla 
po dlouhé roky jediným zdrojem svobodných a objektivních infor-
mací pro všechny, kteří žili v totalitním státě.

Prioritou Nadačního fondu Českého rozhlasu byla i v roce 2010 
podpora nevidomých dětí jak sbírkou Světluška, tak dalšími pro-
jekty, jako je např. Kavárna Potmě.

Vydavatelství Radioservis pokračovalo ve vydávání úspěšných děl 
z rozhlasového archívu i ze současné produkce. Nedílnou součástí 
jeho aktivit je i pravidelný Týdeník Rozhlas, ve kterém čtenáři 
naleznou jak kompletní program všech stanic Českého rozhlasu, 
tak zajímavé povídání o rozhlasové tvorbě.
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Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Členové SOČRu hrají na svých abonentních koncertech zcela pra-
videlně před vyprodaným sálem. Tato příjemná okolnost rozhodně 
není samozřejmostí. Díky zvučným jménům sólistů a dirigentů i díky 
poutavým skladbám mívají velkou návštěvnost rovněž veřejné 
generální zkoušky. Vedle vlastní koncertní řady se orchestr v roce 
2011 představil na mezinárodních hudebních festivalech Smetanova 
Litomyšl, Dvořákova Praha nebo Český Krumlov, kde doprovázel na-
prosto špičkové umělce, tenoristy Plácida Dominga, Ramóna Vargase 
a violoncellistu Mischu Maiskeho. 

Z dalších pozoruhodných vystoupení je nutno připomenout lednový 
recitál velšského basbarytonisty Bryna Terfela v Obecním domě nebo 
vánoční koncert José Carrerase v O2 Aréně. Výjimečnými událostmi 
byly též květnový koncert, pořádaný Českým rozhlasem v rámci 
akce Svobodně! ve Valdštejnské zahradě, nebo Gershwin Gala 
na sklonku roku v Kongresovém centru Praha. 

Původně plánované rozsáhlé turné po Japonsku a Jižní Koreji 
bylo v důsledku přírodní katastrofy zredukováno na účinkování 
ve druhé z uvedených zemí. SOČR se pěti koncerty představil 
v hlavních sálech v Soulu a Pusanu. Samozřejmě, že rozhlasoví 
symfonikové cestovali i po Evropě. 

Navštívili například Wiesbaden, Pasov, Bad Elster, Výmar, Antverpy, 
Fribourg, Visp a Neuchâtel.

Vedle koncertních aktivit neustává nahrávací činnost. Radioservis 
vydal symfonie Antonína Rejchy, které SOČR interpretuje pod tak-
tovkou Ondřeje Kukala. S dirigentem Marko Ivanovićem pak hudeb-
níci pokračují v nahrávání symfonického díla Miloslava Kabeláče. 

Na závěr připomeňme významnou změnu ve vedení tělesa. V září 
2011 se ujal postu šéfdirigenta Ondrej Lenárd. Vladimír Válek 
přijal funkci čestného šéfdirigenta SOČRu a hlavním hostujícím 
dirigentem se stal Ronald Zollman. 

Big Band Českého rozhlasu
Big Band Českého rozhlasu uskutečnil další sérii tradičních 
veřejných nahrávek ve studiu A, na kterých si připomněl důležitá 
hudební výročí, jako bylo 100. výročí narození Karla Vlacha, 
osmdesátiny dlouholetého autora jazzové hudby a rozhlasového 
režiséra Kamila Hály či jazzové legendy Stana Kentona. 

Dotočil čtyři písně s Karlem Gottem, čímž se podařilo dovršit 
tříapůlletou práci na nahrávkách s tímto umělcem a umožnit tak 
jejich vydání na komerčním CD s názvem Sentiment. 

_Umělecká tělesa
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Brněnský rozhlasový orchestr 
lidových nástrojů
Orchestr působil v sedmičlenné sestavě pod vedením Františka 
Černého. Pestrý a mezioborový repertoár jej i v loňském roce činil 
dramaturgicky jedinečným. Umělecké výkony všech hudebníků 
i zpěváků jsou stabilně na vysoké úrovni.

Stejně jako v roce předchozím vystoupil BROLN v roce 2011 
celkem při 31 různých příležitostech – koncertech, besedách či 
doprovodných programech. Významné byly koncerty ve spolupráci 
s Folklorním sdružením České republiky - doprovázení finalistů 
celostátní soutěže Zpěváček ve Velkých Losinách či na galakoncer-
tu Zpěváček – Slávik v Piešťanech. Pro tuto příležitost bylo nutno 
hudebně upravit a nacvičit na 30 úprav písní. Dále se BROLN 
prezentoval na Národním krojovém plesu v Praze, Mezinárodním 
folklorním festivalu Pražský jarmark, v Besedním domě Brno při 
vzpomínce na primáše Jindřicha Hovorku a při mnoha dalších 
příležitostech. 

Z mnoha koncertů byl pořízen záznam pro potřeby vysílání 
Českého rozhlasu, nahrávky BROLNu byly základem některých 
výjimečných pořadů. Vyvrcholením koncertní činnosti bylo 
natáčení Moravského Silvestra 2011 ve skanzenu v Rožnově 
pod Radhoštěm.

Dismanův rozhlasový dětský soubor
Český rozhlas a Dismanův soubor k sobě neodmyslitelně patří, 
dokonce čas od času slaví své narozeniny společně. Stalo se tak 
i 16. května 2011, kdy si zaplněný sál Nové scény Národního 
divadla společenským večerem s názvem Český rozhlas ve znamení 
osmiček připomněl dvě významné historické události - zahájení 
pravidelného rozhlasového vysílání v našich zemích 18. 5. 1923 
a první doložený přímý přenos Miloslava Dismana a souborových 
dětí, stylizovanou reportáž Podblanické děti návštěvou v Praze ze 
dne 5. 5. 1931.

Symbolický oblouk od černobílých vzpomínek zlaté éry rozhla-
sových začátků po pestrou a barevnou přítomnost prolíná také 
do aktuální souborové činnosti - stejně jako před lety jsou děti 
vedeny k získání základních komunikačních dispozic, kreativních 
i technických předpokladů pro práci s hlasem a zvukem. Cenná 
je v tomto ohledu trvalá spolupráce s orchestrem Archioni Plus 
a jeho uměleckým vedoucím Michalem Macourkem.

Současný soubor dlouholetá tradice zavazuje, ale nesvazuje. Vše-
stra  nně připravuje dětské interprety rolí v dramatických a publicis-
tických pořadech Českého rozhlasu, přičemž ověřenou formou této 
průpravy je i pravidelná divadelní činnost. 

Během každé sezony, která se v případě dismančat shoduje s pří s lu š-
ným školním rokem, uvede soubor několik desítek představení nejenom 
v Praze, ale také na domácích i zahraničních zájezdech. 

Dětský pěvecký sbor
První koncertní vystoupení sboru v roce 2011 se konalo 20. ledna 
v Kongresovém centru Praha u příležitosti premiéry filmu režiséra 
Mateje Mináče Nickyho rodina o Nicholasu Wintonovi, zachránci 
669 českých dětí před nacisty v roce 1939. Den poté se uskutečnil 
tradiční Novoroční koncert na Schodech Národního muzea.

5. května se DPS přednesem americké a české hymny podílel 
na slavnostním otevření výstavy v Senátu ČR v zahradách 
Valdštejnského paláce u příležitosti projektu Svobodně! k 60. 
výročí Rádia Svobodná Evropa.

V červnu sbor natočil v karlínském studiu novinku skladatele 
Jana Vičara Hanýskovy písničky a Koledu Jiřího Srnky z fi lmu Nezbedný 
bakalář. 28. června spoluúčinkoval na posledním koncertu sboru 
Bambini di Praga před ukončením jeho umělecké činnosti v Městské 
knihovně v Praze. DPS zde vystoupil s vlastním progra mem 
a převzal nejmladší členy Bambini di Praga do svých rozhla-
sových řad. Proběhly i dva konkurzy na nábor nových členů sboru. 
V měsíci září začal DPS pracovat v nové organizační struktuře, 
kterou představují tři pěvecké kolektivy. Sbor A1 tvoří 25 nej zku še-
nějších zpěváků. Nejmladší členové DPS jsou soustředěni ve dvou 
přípravných odděleních, v každém po 16 členech. 
Sbor se soustředil na přípravu nového repertoáru, na intenzivní 
hlasovou, intonační a rytmickou výchovu. 

Prosinec proběhl ve znamení adventu. V hotelu Pyramida spolu-
účinkoval DPS při zahájení adventního koncertu na téma Linka 
bezpečí pro šťastné Vánoce a spokojenou rodinu, 12. 12. zahájil 
adventní večer českými koledami před Hergetovou Cihelnou 
na Malé Straně a 15. 12. si s Musicou Rusticou a rozhlasovými 
pracovníky zazpíval vánoční koledy na vánočním večírku 
Českého rozhlasu.
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Concerto Bohemia
Porota 20. ročníku soutěže zasedala v březnu a vyhlásila vítěze jed-
notlivých kategorií. Celkem devět souborů vystoupilo na slavnost-
ním Koncertě vítězů dne 12. listopadu ve Velkém sále paláce Žofín. 
Koncert vysílal přímým přenosem Český rozhlas 3 - Vltava, Česká 
televize pořizovala záznam koncertu. Absolutním vítězem se stala 
Filharmonie mladých Praha s dirigentem Ladislavem Ciglerem.

Concertino Praga 

45. ročník soutěže byl vyhlášen pro dechové nástroje v oborech 
flétna, hoboj, klarinet, fagot a trubka. Absolutním vítězem se stala 
rakouská flétnistka Veronika Blachuta, které ČRo natočil a vydal 
profilové CD. Laureáti soutěže vystoupili na koncertě v Rudolfinu 
v Praze za doprovodu SOČRu pod vedením Jana Kučery. Tento 
koncert byl živě přenášen prostřednictvím sítě EBU do zahraničí, 
ze záznamu jej také vysílala Česká televize. Navazující 43. ročník 
Jihočeského festivalu CP pokračoval vystoupeními v Českém 
Krumlově, Bechyni, Třeboni a Jindřichově Hradci. Stanice ČRo 3 
– Vltava je všechny vysílala přímým přenosem nebo ze záznamu.

Prix Bohemia Radio
28. ročník Mezinárodního rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio 

se konal v Poděbradech v termínu 11.—13. října 2011, tento krát 

s mottem Sladit čas. Poprvé v historii byla pod záštitou Asociace 

rozhlasových organizací vyhlášena posluchačská anketa o nejoblí be-

nějšího moderátora všech českých rádií Moderátor roku. 

Již tradičně byla generálním ředitelem ČRo udělena Cena Karla Kyncla 

pro nejlepšího zahraničně-politického zpravodaje, kterou v tomto roce 

získal Libor Dvořák. Nově pak generální ředitel uvedl do Síně slávy tři 

rozhlasové legendy – Jiřího Ješe s Jiřím Dienstbierem in memoriam 

a Antonína Přidala.

Poroty tří soutěžních kategorií posuzovaly 130 snímků. V rámci pra-

covní části festivalu se konala řada seminářů pro odbornou veřejnost. 

Mezi nejúspěšnější doprovodné programy patřil koncert Big Bandu 

Českého rozhlasu spojený s křtem CD Karla Gotta Sentiment.

_Festivaly a soutěže
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Program festivalu byl proto postaven především na dílech velkých 
skladatelských osobností, jakými jsou Haydn, Mozart, Weber, 
Schubert nebo Bruckner. Přinesl rovněž skladby A. Dvořáka a 
C. Saint-Saënse, a to v rámci koncertu, který se uskutečnil 1. 11. 
a jehož záměrem byla podpora projektu Úsměv pro život. Celko-
vou dramaturgii akce doplnil speciální projekt konaný ve spolu-
práci s festivalem Babel Prague v divadle Archa 4. 10. a komorní 
zámecký koncert v Hluboké n. Vltavou připravovaný ve spolupráci 
se Slovenským rozhlasem.

Své umění během festivalu předvedli dirigenti Paavo Järvi, Tomáš 
Brauner či Petr Vronský, klavíristé Khatia Buniatishvili a Jan Simon 
nebo houslista a nový statutární sólista SOČRu Jan Mráček. 
Prostor dostali také úspěšní mladí sólisté – laureáti Mezinárodní 
rozhlasové soutěže Concertino Praga – Walter Hofbauer (trubka) 
a Veronika Blachuta (flétna).

Rozhlasový podzim
Český rozhlas a vydavatelství Radioservis společně uspořádaly 
2. ročník mezinárodního hudebního festivalu Rozhlasový podzim, 
který se uskutečnil od 4. října do 1. listopadu 2011 v pražském 
Rudolfinu, v Divadle Archa a na zámku Hluboká.

Festival zahrnoval celkem 6 koncertů, z toho čtyři symfonické, 
jeden komorní a jeden z oblasti elektroakustických umění (ars 
acustica). Základní pilíře festivalu založeného v roce 2009 byly 
náležitě zohledněny i tentokrát. Diváci slyšeli dva koncerty 
zahraničního rozhlasového orchestru, jmenovitě Symfonického 
orchestru Hessenského rozhlasu. Dále vystoupily Plzeňská filhar-
monie a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Všechny koncerty 
festivalu natočil a odvysílal ČRo 3 – Vltava a nabídl je k odvysílání 
i zahraničním rozhlasům sdruženým v EBU. Koncert s laureáty 
Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga podpořil mladé 
a talentované interprety v jejich další hudební kariéře.

Druhý ročník Rozhlasového podzimu nabídl návštěvníkům atrak-
tivní a umělecky plnohodnotný program s akcentem na německé 
a rakouské skladatele, v duchu vltavského Roku německého jazyka. 
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i dětem za účelem veřejného poslechu rozhlasové hry a prezentace 
ČRo. Do budovy Českého rozhlasu se v rámci exkurze s průvodcem 
a odborným výkladem podívalo celkem 88 skupin návštěvníků 
všech věkových kategorií.

Velkou pozornost rozhlas věnoval prezentaci svého programu 
i akcí na webových stránkách a sociálních sítích. Nový design 
dostaly projektové stránky Daruj hračku a Daruj krev. 

Zcela novou podobu má od loňského roku Ročenka Českého 
rozhlasu. Formát, grafika, členění obsahu i rozsah byly přiz-
působeny potřebám moderní doby. Vyšla v nákladu 1000 ks 
v české a 100 ks v anglické verzi. Všechny výtisky byly 
okamžitě rozebrány.

Na poli operativního marketingu realizoval Český rozhlas pro stře d -
nictvím OKVV ve spolupráci se stanicemi následující výra znější 
marketingově-komunikační aktivity na podporu těchto pro  jektů 
a produktů: Svobodně!, Rozhlasový podzim 2011, po  řady ČRo 
Dvojky Je jaká je a Karel Gott – Zpátky si dám tenhle fi lm, pěvecká 
soutěž START.ROZHLAS.CZ, pořady Ranní Radiožurnál s Janem 
Pokorným, Dopolední Radiožurnál s Lucií Výbornou a 20 minut 

Radiožurnálu s Martinem Veselovským, projekt ČRo 6 Naše vysílání 
vás neuklidní či projekt Změna frekvencí ČRo Dvojky a ČRo 3 – 
Vltava. V rámci prestižní soutěže o nejlepší reklamu Louskáček byla 
oceněna reklamní kampaň Jdu svou cestou (realizace v závěru roku 
2010) stříbrným Louskáčkem v kategorii nejlepší online kam paň. 
Uvedená kampaň byla rovněž oceněna v rámci soutěže Zlatá pecka.

Vedle externí komunikace se OKVV soustředil i na komunikaci 
interní, která je velmi účinným nástrojem pro budování firemní 
kultury a vztahu mezi zaměstnancem a firmou. Spuštěny byly 
nové intranetové stránky Českého rozhlasu a byla zahájena dis-
tribuce pravidelného týdenního newsletteru, shrnujícího všechny 
podstatné informace publikované na intranetu během posledního 
týdne. Newsletter je doručován do e-mailových schránek všech 
zaměstnanců ČRo. 

Samozřejmou součástí aktivit Českého rozhlasu je spolupráce se 
zahraničními rozhlasy, zejména v rámci Evropské vysílací unie 
(EBU). Zástupci ČRo se pravidelně účastnili konferencí a pracov-
ních schůzek v zahraničí. V České republice pak proběhla celkem 
3 zasedání – jednání sportovní skupiny EBU, mezinárodní plenární 
zasedání specialistů Ars Acustica a Plenární zasedání pro mezi-
ná rodní vztahy EBU. Všechny tyto akce organizačně zajišťovali 
pracovníci Mezinárodního oddělení, kteří měli na starosti i všechny 
významné návštěvy zástupců zahraničních institucí v Praze a koor-
dinaci cest pracovníků Českého rozhlasu do zahraničí.

Komunikační aktivity v roce 2011 zajišťoval Odbor komunikace 
a vnějších vztahů i jednotlivé stanice. Hlavním úkolem bylo upevnit 
v očích veřejnosti obraz Českého rozhlasu jako moderního, roz-
víjejícího se a technologicky vyspělého média, jehož cílem je 
pro střednictvím svého vysílání posluchače informovat, vzdělávat 
a bavit. Pokračovala snaha seznámit veřejnost s tím, co všechno 
si pod značkou ČRo mají představit, resp. co pod touto značkou 
mohou očekávat. 

Jaro roku 2011 patřilo v životě Českého rozhlasu zejména projektu 
Svobodně! k 60. výročí založení československé redakce Rádia 
Svobodná Evropa. Tímto projektem se ČRo přihlásil k tradici exi-
lové žurnalistiky. Oslavy pořádané Českým rozhlasem a Rádiem 
Svobodná Evropa/Rádiem Svoboda zaštítili premiér ČR a premiérka 
SR, akce konané na půdě horní komory českého parlamentu pak 
její 1. místopředseda. Součástí projektu byla publikace Svobodně!, 
mapující historii československé redakce, tematická výstava, 
spe ciální webové stránky svobodne.rozhlas.cz, literární soutěž 
pro studenty středních škol, mezinárodní konference za účasti 
ministerských předsedů ČR a SR i slavnostní koncert v senátní 
Valdštejnské zahradě. Nedílnou součástí byl kompletní originální 
vizuální styl.

V oblasti vnějších vztahů a externí komunikace se rozhlas sou-
středil na promotion v podobě mediální reklamy, mediálních part-
nerství a spoluprací, event marketing, publikační činnost a ostatní 
formy vnější komunikace. Prioritou byla zároveň oblast vztahů 
s novináři a médii. Připraveno a distribuováno bylo 120 tiskových 
informací, zpráv či programových oznámení. Média mohla využívat 
speciální internetové stránky určené novinářům, tzv. pressroom. 
Uskutečnilo se 6 významnějších tiskových konferencí k  různým 
tématům - programové změny na Dvojce ČRo, Svobodně!, výročí 
ČRo 7 – Radio Praha, sezóna SOČRu a Rozhlasový podzim, Den 
české státnosti, Prix Bohemia Radio a anketa Moderátor roku. 
Mezi úspěšně medializovaná témata patřily projekty Daruj krev 
s Českým rozhlasem, Rozhlasový podzim 2011, sbírka Světluška 
Nadačního fondu ČRo, anketa Moderátor roku organizovaná v rámci 
Asociace rozhlasových organizací (ARO) či projekt Svobodně! 

V loňském roce se rozhlas rozhodl mediálně podpořit řadu in-
sti tucí a projektů jak formou mediálního partnerství na základě 
smlouvy či deklarace, tak na základě vlastní dobré vůle s cílem 
informovat posluchače o zajímavých kulturních, sportovních 
i dalších projektech a akcích. Celkem takto rozhlasoví redaktoři 
informovali o více než 2000 akcí a událostí.

Český rozhlas připravil pro posluchače, příznivce, strategické 
partnery a další cílové skupiny téměř osm desítek PR eventů 
a projektů. Mezi nejvýznamnější patřily Daruj krev s ČRo, kde ČRo 
vytvořil nový vizuální styl projektu s novým patronem akce, kte-
rým se stala rychlobruslařka Martina Sáblíková, Den dětí na MFF 
Zlínfest 2011, Dny otevřených dveří, Prix Bohemia Radio 2011, 
Rozhlasový podzim 2011, Daruj hračku s ČRo, Den s ČRo na festi-
valu Dvořákova Praha, křest CD Karla Gotta a Big Bandu Českého 
rozhlasu, výročí Dismanova rozhlasového dětského souboru 
na Nové scéně, Stopování dinosaurů a další. Pokračoval i cyklus 
Rozhlasové hry živě, který je určen studentům středních škol 

_Komunikace a marketing
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Knižní vydavatelství
I knižní vydavatelství vychází ve svojí produkci z vysílání Českého 
rozhlasu. Tři novinky vyšly v edici Osudy Českého rozhlasu 3 
– Vltava: básník Jan Vladislav, botanik Josef Svoboda a filozof Jan 
Sokol. K výročí založení Svobodné Evropy vydal Radioservis knihu 
Svobodně. Ve spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové 
připravilo vydavatelství knihu Hubneme s šarmem. Kmenové 
autorce Pavle Jazairové vydal Radioservis knihu povídek Podél cest. 

Velmi úspěšná byla v loňském roce reprezentační prodejna Radio-
servisu, kde se protínají všechny obchodní činnosti. Nalézá se 
v budově Českého rozhlasu na Vinohradské 12 v Praze a zásilkový 
obchod na adrese: www.radioservis-as.cz/katalog.

Týdeník Rozhlas
Posláním Týdeníku Rozhlas je šíření informací o aktivitách Českého 
rozhlasu. Časopis kolem sebe zároveň soustřeďuje okruh posluchačů 
a čtenářů sdílejících kulturní a etické hodnoty, na nichž je založeno 
veřejnoprávní vysílání. 

Programová část časopisu má stabilní podobu informačního servisu 
o všech stanicích Českého rozhlasu a vybraných televizních sta ni-
cích. Textová část nadále postupně posiluje zaměření na témata 
bezprostředně spjatá s programy Českého rozhlasu. Na základě výz-
kumu a rozhodnutí představenstva byly provedeny úpravy koncepce 
jednotlivých rubrik tak, aby se rozšířil prostor pro aktuální programové 
tipy. Těm jsou nyní věnovány v každém čísle čtyři tiskové strany. 

Redakce se pravidelně vrací k tématům, která upoutala pozornost 
rozhlasových posluchačů, a to i formou kritických reflexí. Týdeník 
Rozhlas je jediným periodikem, jež dává v tomto rozsahu prostor 
roz hlasové kritice. Významný je rovněž prostor poskytovaný 
významným osobnostem spjatým s vysíláním a provozem Českého 
rozhlasu. V loňském roce přinesl profilové titulní rozhovory např. 
s Peterem Duhanem, Ondrejem Lenárdem, Ivanem Chrzem, Janem 
Pokorným, Davidem Vaughanem nebo Jaroslavem Kodešem. 

Značného ohlasu se dostalo výsledkům jubilejního 15. ročníku 
ankety Týdeníku Rozhlas Neviditelný herec. Jejími vítězi se stali 
Luděk Munzar a Lucie Vondráčková, Cenu čtenářů Týdeníku Rozh-
las za nejoblíbenější slovesný pořad získala hra Davida Drábka 
Koule, kterou režíroval Aleš Vrzák. 

Hudební vydavatelství
Vydavatelství CD v roce 2011 připravilo 68 nových titulů, nejvíce 
v historii vydavatelství. Z hlediska prodejů patří k nejúspěšnějším 
tradičně další díly Toulek českou minulostí, dále např. četba 
Waltariho románu Egypťan Sinuhet, detektivky Agathy Christie 
a Georgese Simenona, z jiných žánrů např. 2CD Jan Werich 
a Miroslav Horníček na Kampě nebo vyprávění Jiřího Anderleho 
na CD Ani mráčku na obláčku. Jako obvykle se Radioservis opět 
podílel na několika dobročinných projektech, např. vydání už 
čtvrtého CD pro Centrum Paraple, tentokrát obsahujícího hry 
Václava Havla Vernisáž a Anděl strážný. 

_Radioservis 
vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis, a. s. je dceřinou společností Českého 
rozhlasu a svoji činnost financuje z vlastních zdrojů.
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_Nadační fond Českého rozhlasu
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Koncertu pro Světlušku. V sedle se střídaly známé osobnosti, 
například Simona Stašová a Pavel Liška. 

Během let se do projektu zapojilo více než 48 tisíc dobrovolníků 
a miliony dárců. Světluška rozdělila na pomoc potřebným téměř 
70 milionů korun, přičemž právě v roce 2011 se toto číslo navýšilo 
o 9 milionů korun. Důležitější než celkový obnos je fakt, že stále 
více lidí chápe, že i když nevidomí potřebují naši pomoc, nezna-
mená to, že jsou méněcenní. Oba světy se mohou vzájemně 
in spirovat a obohacovat. Tisícům lidí, kteří nevidí, dala Světluška 
vědět, že na svůj nelehký úkol nejsou sami.

„Do tvých očí nese Světlo Světluška, pohladí Tě, do ouška Ti za-
šu šká. Že s ní můžeš vždycky v noci do dlaní, z jejich barev vzít 
si trochu svítání...”, zpívala nevidomá Nelinka Franková a s ní 
osmdesátičlenný sbor vidících a nevidících dětí na listopadovém 
Koncertě pro Světlušku. Nadační fond Českého rozhlasu tak završil 
jedenáctý rok své existence. Je potěšující, že se mu daří získávat 
peníze, které mohou pomoci zcela konkrétním dětem začlenit se 
do normálního běžného života. 

Finanční prostředky plynou na nejrůznější mluvící pomůcky, 
asi stenty či například vodící psy. Loňská Kavárna POTMĚ se setkala 
snad s největším ohlasem ve své historii. Poprvé se podařilo uspo   řádat 
i Výstavu POTMĚ - historicky první expozici fotografií v absolutní 
tmě, kterou si návštěvníci prohlíželi baterkou. 

V září, v Den, kdy září Světlušky, zářilo s 6000 dobrovolníky také 
na třicet známých osobností, které se oblékly do kostýmů broučků 
a poctivě celý den prodávaly náramky a píšťalky. V listopadu se úplně 
poprvé vydalo na cestu speciální trojkolo z Ostravy do Prahy, aby 
včas doneslo od dárců cestou nasbírané světlo do živého přenosu 
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Sdružení pro rozhlasovou tvorbu je nezávislou občanskou diskusní 
a tvůrčí platformou, která svou činností navazuje na dřívější Svaz 
rozhlasových tvůrců. Pořádá teoretické a tvůrčí semináře, jichž se 
zúčastňují nejen profesionálové z celé republiky, ale také studenti 
vysokých škol a zájemci o rozhlasovou tvorbu v nejširším slova 
smyslu. Pozornost sdružení se upírá na publicistiku, dokument 
i literárně-dramatické žánry. 
V roce 2011 se mohli členové a příznivci sdružení zúčastnit 
poslechového a diskusního semináře Poetika české vs. evropské 
rozhlasové hry, XX. jubilejního ročníku soutěžní přehlídky rozhlasové 
publicistiky a dokumentu Report 2011, přehlídky rozhlasových 
her a umělecké slovesnosti Bilance 2011. Velký zájem odborné 
veřejnosti vyvolal podzimní seminář na Prix Bohemia Radio 2011 
Vyrůstá nám nová generace rozhlasáků?, který se věnoval stále 
aktuálnějšímu tématu generační výměny tvůrců. 

_Sdružení pro rozhlasovou tvorbu
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Technika v roce 2011 stála před úkoly, které souvisely se stě ho-
váním Českého rozhlasu 6 z budovy v Dykově ulici do komplexu 
Vinohradská – Římská. Bylo nutno připravit pro tuto stanici 
vy sí lací studio i další zázemí. Zcela nově je zařízena i poslechová 
místnost v mezaninu budovy Vinohradská. Pravděpodobně největší 
technologickou inovací je plné využívání možností kontribuční sítě 
Českého rozhlasu. Tato technologie využívá propojení regionálních 
studií pomocí datové sítě a nahrazuje tak dosavadní linky typu 
ISDN. Důležitá byla i kompletní výměna mikrofonů a dalších tech-
nologií v přenosových vozech.

Hospodaření Českého rozhlasu bylo plánováno jako ziskové tak, 
aby bylo možno krýt důležité investiční potřeby instituce i vytvářet 
rezervu pro budoucnost. Hlavním úkolem Ekonomického od-
boru bylo důsledné dodržování zákonných ustanovení v oblasti 
veřejných zakázek. Díky několika kvalitně provedeným výběrovým 
řízením se podařilo ušetřit nemalé prostředky. Prioritou Útvaru 
rozhlasových poplatků bylo zkvalitňování výběru rozhlasových 
poplatků, které tvoří převážnou většinu příjmů Českého rozhlasu.

Oddělení výzkumu kromě pravidelného monitorování poslechovosti 
stanic Českého rozhlasu zajišťovalo i řadu kvalitativních i kvanti-
tativních výzkumů pro potřeby jednotlivých útvarů ČRo. V rámci 
testování vybraných písničkových titulů pro hudební dramaturgii 
ČRo 1 – Radiožurnálu byly v dubnu a říjnu 2011 realizovány dva 
studiové testy metodou AVL, každý pro 600 ukázek. V listopadu 
proběhl podobný test se 400 ukázkami společně pro ČRo Region 
Vysočina, ČRo Region Střední Čechy, ČRo Hradec Králové a ČRo 
Pardubice. V únoru byl proveden výzkum dopravního zpravodajství 
zaměřený na efektivitu Zelené vlny. Testovány byly i změny 
programového schématu Dvojky Českého rozhlasu. V lednu byly 
provedeny pretesty, po ukončení programových změn pak proběhl 
panelový výzkum na téma Hodnocení změn ve vysílání. Výzkum byl 
realizován ve třech vlnách se zhruba měsíčním odstupem (únor, 
březen, duben). 

_Organizace a řízení
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Pro zkvalitnění přenosů byla provedena kompletní výměna bezdrá-
tových mikrofonů, byl ukončen přechod všech přenosových vozů 
na digitální vícestopý záznam. Všechny vozy jsou rovněž nově 
vybaveny záznamem náhledové kamery v HD rozlišení. Zajímavé 
je také nové propojení presscentra se studiem Českého rozhlasu 
v Parlamentu České republiky. Toto propojení umožňuje přímé 
vysílání z tiskových prohlášení konaných v těchto prostorách.

Pravděpodobně největší technologickou inovací je plné využívání 
možností kontribuční sítě Českého rozhlasu. Tato technologie 
využívá propojení regionálních studií pomocí datové sítě a nah-
razuje tak dosavadní linky typu ISDN. Toto spojení lze jednoduše 
realizovat bez dalšího navýšení nákladů. Letos proto vzrostl 
počet spojení mezi studii Českého rozhlasu zhruba na dvojnáso-
bek. Ve velké míře začaly redakce využívat také dočasně zřízená 
kontribuční připojení. Výhodou je stereo spojení v obou směrech 
a zároveň možnost připojení do vnitřní datové sítě ČRo s přístupem 
k intranetu. Součástí může být i doplňkový video přenos celé akce, 
využitý například  v sérii speciálů Martina Veselovského.

Další implementace nových technologií proběhla v digitálním 
archivu, kde byly konverzí zvukových dokumentů vytvořeny 
náhledy na podstatnou část zvukové části archívu a zpřístupněny 
pak uživatelům, včetně možnosti fulltextového vyhledávání. Také 
v rámci projektu integrace byly převedeny do digitálního archivu 
zvuky z regionálních stanic ČRo. 
Zvýšila se dostupnost, spolehlivost a výkonnost síťových prvků 
v prezentaci a napojení ČRo do sítě Internet. Probíhá zavádění me-
tody ITIL Best Practise do řízení IT a spolupráce s Odborem Nová 
média na řešení projektu iRadio. 

Ve druhé půli roku se začalo s prací na standardizaci systémů 
a strategii rozvoje IT s výhledem na 3 roky. Cílem je zjednodušení 
správy a provozu IT a vytvoření lepších podmínek ke koncepční 
práci a dlouhodobější způsob plánování a rozvoje IT služeb pro 
interní uživatele ČRo. Od 1. 9. začal útvar IT také zabezpečovat 
nepřetržitou poruchovou službu typu 7x24 hodin.

V oblasti nových IT technologií pracovala komise pro systémovou 
integraci. Za nejdůležitější materiály vzešlé z této komise je možno 
považovat Koncepci integrace informačních systémů a Katalog rolí 
uživatelů ve vztahu k jednotlivým informačním systémům. 

Náročné byly i práce spojené se zavedením elektronické spisové 
služby v ČRo včetně nového Spisového a skartačního řádu 
i příprava a provádění školení vybraných správců poštovních uzlů. 

Při komplexní reorganizaci Techniky ČRo byl zřízen Útvar dis-
tribuce signálu. Hlavní náplní práce tohoto útvaru je zajištění 
provozu vysílacích sítí, kontribuce mezi regionálními studii, pro-
vozu hlavního přepojovače a podpory telefonních hlasových služeb 
včetně mobilních telefonů. Tento útvar dále řeší problematiku 
digitálního vysílání a spolupráce na programové výměně v rámci 
EBU. Bylo zahájeno pokusné vysílání v systému DAB+, postupně 
v Praze, Příbrami, Brně a Ostravě.

K červnu 2011 proběhla zásadní reorganizace Úseku techniky. 
Původní struktura čtyř odborů se změnila na tři základní út-
vary v jasném členění a s přesně definovanými kompetencemi. 
Od 1. 11. 2011 je Technika ČRo organizačně zařazena jako odbor 
do Sekce správy a provozu.

Oddělení zvukové výroby zajišťovalo v loňském roce natáčení v in-
teriérech i exteriérech, rekonstrukci historických snímků i studio-
vou prvovýrobu publicistickou, hudební a slovesnou. 

Z těchto projektů je dobré připomenout zvláště koncerty 
Pražského jara (např. koncert New York Philharmonic Orchestra), 
dále pak mezinárodní hudební festivaly Dvořákova Praha, Struny 
podzimu, souhrnnou nahrávku symfonií M. Kabeláče, den veteránů 
v Rudolfinu nebo kompletní zrestaurováni historické nahrávky Slo-
vanských tanců s dirigentem O. Jeremiášem z konce třicátých let. 
Ve slavném studiu A se připravovala například česká verze filmu 
Happy Feet 2, projekt mezinárodního Big Bandu (s koprodukcí ČR, 
SRN, Rakousko, USA), dlouho očekávané CD Karla Gotta  „Senti-
ment“, z rockové scény Nauzea Orchestra, Houpací koně nebo 
Načeva. Ve slovesné výrobě nutno zmínit oceněné rozhlasové hry 
Fotograf, Akvárium nebo Nevděčné děti. 

Bylo zmodernizováno vybavení externího výrobního studia tak, 
aby umožňovalo bezproblémové natáčení ve formátu prostorového 
zvuku typu 5.1. O obsazenosti technických pracovišť a o jejich vol-
né kapacitě jsou pak redakce informovány pomocí nové speciální 
stránky na Intranetu ČRo.

V rámci dokončení druhé etapy rekonstrukce budovy na Vi-
nohradské bylo možné začít pracovat na projektech velkých 
studií a s tím souvisejících výběrových řízeních na jejich vybavení 
potřebnou technologií. Byl vybudován nový vysílací komplex Radia 
Wave včetně newsroomu. Náročné bylo též přestěhování ČRo 6 
z Dykovy ulice, tj. vybudování jejich nových vysílacích a výrob-
ních pracovišť, zaškolení všech pracovníků ČRo 6 při současném 
zajištění nepřerušeného provozu vysílání této stanice. Nová je 
poslechová místnost, samoobslužné pracoviště pro ČRo 6, prove-
dena byla přestavba režie 2R2 na samoobslužný provoz a montáž 
tří technických pracovišť pro režiséry ozvučení. Byl instalován 
nový interkom na všechna vysílací pracoviště ve Studiovém domě 
a vypracován a následně zrealizován projekt páteřních kabelových 
rozvodů pro druhou etapu rekonstrukce Vinohradské.

Rozhlasové přenosy se stávají klíčovou složkou pro každodenní 
vysílání. Moderní rozhlas už není jen jedna vysílací režie se dvěma 
„cédéčky“, ale přenosové spoje přinášejí množství vstupů do vysílání, 
a program je tak pomocí těchto linek úzce propojen s realitou. 
Oddělení rozhlasových přenosů v roce 2011 realizovalo množství 
rozličných akcí. Z těch nejzajímavějších je nutno jmenovat přenos 
z mamutího koncertu ke stoletému výročí úmrtí skladatele Gustava 
Mahlera pro čtyři tisíce posluchačů a téměř 500 účinkujících. Při 
tomto megakoncertu přenosoví technici paralelně zpracovávali 
zhruba 70 nezávislých mikrofonních vstupů. Další významnou 
akcí bylo zajištění přenosů v rámci projektu Svobodně!, pokrytí 
festivalů jako např. Porta nebo z hlediska posluchače velmi zajíma-
vých seriálů typu Hradologie. Unikátní byl i přenos pořadu Speciál 
Martina Veselovského z vojenské základny v Kosovu. Z dalších 
projektů jmenujme například již tradiční Filmžurnál v Karlových 
Varech. Schopnosti týmu Oddělení rozhlasových přenosů pak 
dostatečně prověřilo zajištění všech probíhajících akcí spojených 
s úmrtím bývalého prezidenta republiky Václava Havla.

_Technika
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HOSPODAŘENÍ ČESKÉHO ROZHLASU 
V ROCE 2011

Vzhledem k potřebám vytvořit zdroje pro rozvoj instituce plánoval 
Český rozhlas pro rok 2011 rozpočet s čistým ziskem ve výši 62 
mil. Kč včetně plánované daně z příjmů právnických osob ve výši 
16 mil. Kč. Skutečné hospodaření bylo ovlivněno více faktory. 
Zásadní vliv na čerpání nákladů měla důsledná aplikace zákona 
o veřejných zakázkách a úspory plynoucí z úsporných opatření 
vedení instituce a z centralizace vybraných činností. Výsledkem 
byl podstatně vyšší čistý zisk, než bylo plánováno. Český rozhlas 
dosáhl kladného výsledku hospodaření ve výši 145,1 mil. Kč, 
zahrnujícího daň z příjmů 25,3 mil. Kč. 

Výnosy ve výši 2 178,9 mil. Kč v podstatě kopírovaly plánované 
hodnoty. Překročení činilo pouhých 6,5 mil. Kč, což znamená, že 
skutečné výnosy byly o 0,3 % vyšší, než stanovený plán. Čerpání 
nákladů ve výši 2 018,4 mil. Kč (bez zahrnutí daně z příjmů 
právnických osob), představovalo úsporu 85,3 mil. Kč (tj. o 4,1 %). 
Tento výsledek se promítl do vyšší daně z příjmů, a to o 9,3 mil. Kč. 

Struktura výnosů byla trochu jiná, než bylo plánováno. V celku 
ale bylo dosaženo potřebných parametrů. Čerpání nákladů bylo 
ovlivněno zejména již uvedenými faktory – aplikací zákona 
o veřejných zakázkách a centralizací v oblasti propagačních 
výdajů. Tyto úspory lze vysledovat především v čerpání mate-
riálu a služeb. Pokles výnosů z reklamy a sponzoringu se spo-
joval se snížením nákladů na propagaci a provizi za obstarání 
těchto činností. Jednorázový, byť ne zcela zanedbatelný vliv 
na hospodaření měla i změna zákona o dani z přidané hodnoty. 
Jednalo se o zařazení do užívání technického zhodnocení majetku 
budovy Vinohradská, které ovlivnilo pro rok 2011 výši koeficientu 
pro krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Koeficient 
pro rok 2011 činil trojnásobek běžné hodnoty. 

V meziročním porovnání došlo ke snížení výnosů o 16,6 mil. Kč, což 
představuje 0,8 %. Nepočítáme-li daň z příjmů právnických osob, 
snížily se meziročně náklady o 65,9 mil. Kč, tj. o 1 %. Meziroční 
pokles jak v nákladové, tak i výnosové části byl ovlivněn po kle sem 
příspěvku Ministerstva zahraničních věcí ČR na provozování 
vysí lání do zahraničí. Krize a úsporná opatření u poplatníků z řad 
právnických osob a fyzických osob podnikajících spolu se zvýšeným 
odhlašováním poplatníků z řad domácností se zrcadlilo ve stag-
nujících výnosech z rozhlasových poplatků. Trend poklesu výnosů 
z reklamy a sponzoringu je patrný již od roku 2008. Nižší výnosy 
z těchto třech uvedených oblastí měly přímý vliv na výši nákladů 
– u vysílání do zahraničí bylo snížení výnosů zcela promítnuto 
do konečné výše nákladů. Pokles výnosů u reklamy a sponzoringu 
se projevoval jednak snížením nákladů na jejich dosažení (nižší 
provize), omezovány byly následně i náklady vynakládané na propa-
gaci Českého rozhlasu a jeho produktů. Nižší výběr rozhlasových 
poplatků spolu s čištěním databází evidovaných poplatníků pak 
znamenal nižší náklady na výběr rozhlasových poplatků. 

Transparentnost hospodaření instituce byla již tradičně zajišťována 
v souladu se souborem interních předpisů, především Pravidel eko-
nomického řízení Českého rozhlasu. Správnost, úplnost a přesnost 
účetnictví potvrdil Českému rozhlasu stejně jako v předchozích 
letech účetní audit. Vývoj hospodaření byl průběžně sledován 
Dozorčí komisí, poradním orgánem Rady Českého rozhlasu 
v oblasti hospodaření. 

_Finance



_49_

_Hospodaření Českého rozhlasu v roce 2011

Základní výsledek hospodaření 
rozpočet čerpání rozdíl rozdíl v %

náklady 2 104 256 2 018 347 -85 909 95,9

výnosy 2 182 256 2 188 785 6 529 100,3

Zisk před zdaněním 78 000 170 438 92 438 218,5

daň z příjmů 16 000 25 339 9 339 158,4

Zisk po zdanění 62 000 145 099 83 099 234,0

Vývoj čerpání nákladů a tvorby výnosů v porovnání let 2011/2010 (v %)
meziroční  pokles nákladů -2,4%

meziroční pokles výnosů -0,8%

Náklady  v roce 2011
rozpočet čerpání rozdíl rozdíl v %

náklady na vysílání 314 131 312 376 -1 755 99,4

poplatky ČP za inkaso 117 000 115 605 -1 395 98,8

honoráře a poplatky organizacím 98 073 94 775 -3 298 96,6

honoráře jednotlivcům 128 663 125 967 -2 696 97,9

zpravodajství agentur 20 765 21 165 400 101,9

materiál 40 630 26 624 -14 006 65,5

služby 183 107 164 604 -18 503 89,9

energie 29 455 27 000 -2 455 91,7

opravy a udržování 14 350 13 706 -644 95,5

cestovné 17 122 16 608 -514 97,0

osobní náklady  celkem 769 649 768 850 -799 99,9

odpisy 88 124 87 032 -1 092 98,8

saldo DPH 162 000 113 641 -48 359 70,1

ostatní náklady 121 187 130 394 9 207 107,6

náklady celkem (bez daně z příjmů) 2 104 256 2 018 347 -85 909 95,9

daň z příjmů 16 000 25 339 9 339 158,4

Vývoj výnosů v roce 2011
rozpočet čerpání rozdíl rozdíl v %

rozhlasové poplatky 1 960 145 1 964 754 4 609 100,2

reklama 45 703 32 795 -12 908 71,8

sponzoring 52 870 50 651 -2 219 95,8

vysílání do zahraničí 30 000 30 000 0 100,0

ostatní výnosy 93 538 110 585 17 047 118,2

výnosy celkem 2 182 256 2 188 785 6 529 100,3

Vývoj interních výkonů v roce 2011
rozpočet čerpání rozdíl rozdíl v %

interní výroba pořadů 15 833 15 647 -186 98,8

výkony Úseku techniky 30 504 31 368 864 102,8

výkony autoprovozu 8 819 7 707 -1 112 87,4

ostatní výkony 12 795 9 589 -3 206 74,9

interní výkony celkem 67 951 64 311 -3 640 94,6

Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč.
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Hlavním zdrojem financování Českého rozhlasu jsou tradičně 
rozhlasové poplatky, které se na celkových výnosech podílely 
89,8 %. Význam této položky je podtržen i trendem růstu jejich 
podílu na celkových výnosech. V roce 2008 činil podíl výnosů 
z rozhlasových poplatků na celkových výnosech 87,2 %, v roce 
2009 pak 88,8 % a v roce 2010 to již bylo 89,5 %. 

V hodnoceném období činily výnosy z rozhlasových poplatků 
1964,7 mil. Kč, což je o 9,7 mil. Kč, tudíž o 0,5 % méně než 
v předchozím období. Uvedená skutečnost převýšila plánované 
hodnoty o 4,6 mil. Kč, tj. o 0,2 %. Od změny výše rozhlasových 
poplatků v roce 2005 do roku 2009 výše výnosů z rozhla sových 
poplatků meziročně neustále stoupala. V roce 2009 došlo 
k vyčerpání potenciálu neevidovaných poplatníků, kteří se byli 
ochotni zaregistrovat bez zásadních právních kroků a zejména 
zvýšených výdajů ze strany Českého rozhlasu.

Výběr rozhlasových poplatků byl od fyzických osob – domácností 
– již tradičně obstaráván především prostřednictvím nástroje 
SIPO spravovaného Českou poštou. Druhý kanál výběru, určený 
především pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, spra-
voval přímo Útvar rozhlasových poplatků (dále jen ÚRP). Pro přímý 
výběr byly využívány jednak tradiční způsoby placení, především 
bezhotovostní převod mezi bankovními účty poplatníka a Českého 

_Rozhlasové poplatky
rozhlasu. Další možností, jejíž rozvoj nastartoval Český rozhlas 
v roce 2008, byla úhrada platební kartou přes Internet. Pozornost 
byla věnována hledání levných, rychlých a spolehlivých kanálů 
komunikace s poplatníky. Velkým pomocníkem se stala e-mailová 
komunikace s využitím nového informačního systému P-info, který 
prokazatelně předchází pohledávkám u tzv. přímých poplatníků. 
Uvedený systém umožňuje emailové odeslání ročního vyúčtování 
těm poplatníkům, kteří si tuto možnost nastavili na svém webovém 
účtu poplatníka. 

K poslednímu dni roku 2011 měl Český rozhlas evidováno celkem 
3 608 tis. rozhlasových přijímačů, z toho 3 045 tis. z řad fyzických 
osob – domácností. Dalších 123 tis. poplatníků bylo z řad práv-
nických osob a fyzických osob podnikajících, což představuje 563 
tis. přijímačů. V porovnání s lednem sledovaného období došlo 
k poklesu o více než 30 tisíc přijímačů, což spolu s poklesem 
o 21 tis. přijímačů za předchozí období již představuje výrazný 
propad. Český rozhlas již od loňského roku soustřeďuje pozornost 
na nalezení takových nástrojů, které když ne zastaví, tak alespoň 
výrazně omezí dopady tohoto negativního trendu.
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V roce 2011 poslouchalo denně alespoň jednu stanici Českého 
rozhlasu 1,548 milionu posluchačů ve věkové skupině 12—79 let, 
kterou sleduje RADIO PROJEKT, hlavní výzkum poslechovosti rádií 
v České republice. To představuje 17,4 % dané populace a 27,5 % ze 
všech posluchačů rádia v uvedeném věku. Některou celoplošnou 
stanici Českého rozhlasu poslouchalo denně 1,052 milionu 
posluchačů a vysílání některého z regionálních studií kolem 598 
tisíc posluchačů.

V průběhu běžného týdne dosahoval poslech Českého rozhlasu 
2,467 mil. posluchačů, což činí třetinu týdenního rozhlasového 
publika v ČR.

Jako své nejposlouchanější rádio uvedlo některou ze stanic 
Českého rozhlasu 1,686 mil. posluchačů. Podíl Českého rozhlasu 
v rámci českého rozhlasového trhu činil 20,8 %. Na celoplošné 
stanice připadá 13,2 % a na regionální stanice 7,6 %. Výsledky 
podle jednotlivých stanic ČRo ukazuje tabulka na straně 57.

Některou z digitálních stanic Českého rozhlasu poslouchalo v roce 
2011 denně přibližně 18 tisíc a v průměrném týdnu kolem 57 
tisíc posluchačů. Podstatná část těchto poslechů je realizována 
prostřednictvím Internetu. Poslech ČRo Rádia Česko z toho činil 
přibližně 3 tisíce posluchačů v průměrném dni. Když k tomu 
přičteme posluchače, kteří poslouchali program Rádia Česko 
v rámci poslechu BBC, představuje denní publikum této stanice 
přibližně 14 tisíc posluchačů.

_Český rozhlas a jeho posluchači
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Poslech minulý 
týden  Poslech včera  ATS rel. Podíl na trhu

ČRo celoplošné stanice  v tisících % v populaci  v tisících % v populaci  v %

ČRo 1 – Radiožurnál 1269 14,2 696 7,8 184,5 7,6

ČRo 2 – Praha 599 6,7 366 4,1 221,7 4,8

ČRo 3 – Vltava 161 1,8 59 0,7 134,5 0,5

ČRo 6 43 0,5 24 0,3 99,1 0,1

ČRo regionální 
studia      Podíl na trhu 

v cíl. regionu*
ČRo Brno 269 3,0 173 1,9 242,8 12,5

ČRo České Budějovice 136 1,5 86 1,0 222,1 14,1

ČRo Hradec Králové 91 1,0 52 0,6 204,3 7,8

ČRo Pardubice 34 0,4 12 0,1 201,5 2,6

ČRo Olomouc 76 0,8 41 0,5 172,3 4,5

ČRo Ostrava 102 1,1 59 0,7 183,1 4,6

ČRo Plzeň 151 1,7 86 1,0 207,7 11,0

ČRo Sever 84 0,9 45 0,5 171,6 3,4

ČRo Regina 39 0,4 16 0,2 144 1,0

ČRo Region (Středočeský kraj) 33 0,4 17 0,2 197,2 1,6

ČRo Region (Vysočina) 51 0,6 27 0,3 188,6 5,7

ČRo digitální 
stanice      Podíl na trhu

ČRo D-dur 12 0,1 4 0 100,2 0

ČRo Leonardo 17 0,2 5 0,1 94,9 0

ČRo Rádio Česko 16 0,2 7 0,1 118,4 0

ČRo Rádio Wave 16 0,2 3 0 186,2 0

ČRo celkem 2467 27,7 1548 17,4 226,8 20,8

ČRo celoplošné 1755 19,7 1052 11,8 211,1 13,2

ČRo regionální 999 11,2 598 6,7 214,6 7,6

* ČRo Plzeň: Karlovarský + Plzeňský kraj

  ČRo Brno: Zlínský + Jihomoravský kraj

  ČRo Sever: Liberecký kraj + Ústecký kraj

_Poslechovost Českého rozhlasu v roce 2011

Data:  RADIO PROJEKT 1. 1.—17. 12. 2011
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_Organizační struktura

Generální ředitel
generální ředitel

Sekce programu a vysílání

Kanecelář generálního ředitele
oddělení

Interní audit a kontrola
referát

Odbor
Lidské zdrojePoradci GŘ

Kancelář náměstka
SPAV

Centrum zpravodajství

Sekretariát ředitele
Centra zpravodajství

Rešeršní oodělení

Sekretariát ředitele
Centra výroby

Sekretariát ředitele
Centra vysílání

ČRo 1 – Radiožurnál

ČRo 2 – Praha

ČRo 3 – Vltava

ČRo 6

ČRo 7 – Radio Praha

ČRo Rádio Česko

ČRo Rádio Wave

ČRo Leonardo

ČRo D-dur

Oddělení evidence vysílání

Tvůrčí skupina pro děti
a mládež

Centrální produkce

Tvůrčí skupina ržisérů

Šéf dramaturg

Odbor archivních 
a programových fondů

Centrum výrobyCentrum vysílání

Sekce správy a provozu

Kancelář náměstka
SSAP

Ekonomický odbor

Odbor správy a majetku

Odbor techniky

Zdravotní středisko

Útvar rozhlasových poplatků

Kancelář náměstka
SSR

Odbor komunikace 
a vnějších vztahů

Odbor Nová média

Odbor obchodu

Centrum uměleckých těles,
soutěží a přehlídek

Projektové řízení
referát

Výzkum a analytika
oddělení

Právní referát

Sekce strategického rozvoje

ČRo Brno

ČRo České Budějovice

ČRo Hradec Králové

ČRo Olomouc

ČRo Ostrava

ČRo Plzeň

ČRo Pardubice

ČRo Regina

ČRo Region
Středočeský kraj

ČRo Region, Vysočina

ČRo Sever

stav ke dni 1. 7. 2012
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_Vedení Českého rozhlasu

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Mgr. art. Peter Duhan
generální ředitel od 28. 7. 2011
prozatímní ředitel od 1. 3. 2010

SEKCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE

Mgr. René Zavoral
náměstek generálního ředitele pro strategický rozvoj od 1. 11. 2011

ODBOR KOMUNIKACE 
A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

MgA. Jakub Čížek 
ředitel od 1. 1. 2012

Mgr. René Zavoral
ředitel od 1. 1. 2011

ODBOR NOVÁ MÉDIA

Mgr. Alexandr Pícha
ředitel 

ODBOR OBCHODU

Ing. Tomáš Kollarczyk MBA
ředitel od 1. 4. 2012

EKONOMICKÝ 
ODBOR

Ing. Hana Skalová
ředitelka

ODBOR SPRÁVY 
A MAJETKU

Mgr. Daniel Bogušovský
ředitel od 1. 1. 2012

ODBOR TECHNIKY

Ing. Jakub Papírník
ředitel

ÚTVAR ROZHLASOVÝCH 
POPLATKŮ

Ondřej Beran
vedoucí

SEKCE SPRÁVY A PROVOZU

Ing. Ladislav Musil
náměstek generálního ředitele pro správu a provoz od 15. 6. 2012

PhDr. Oldřich Šesták od 1. 11. 2011

ODBOR LIDSKÉ ZDROJE

Mgr. Marian Ferenčík 
ředitel od 1. 12. 2011

CENTRUM VYSÍLÁNÍ

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel od 1. 5. 2012

CENTRUM VÝROBY

Ing. Miroslav Dittrich
ředitel 

CENTRUM ZPRAVODAJSTVÍ

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel od 1. 5. 2012

SEKCE PROGRAMU A VYSÍLÁNÍ

Bc. Jan Menger
náměstek generálního ředitele pro program a vysílání od 1. 3. 2012
Mgr. art. Peter Duhan pověřen řízením od 1. 11. 2011

CENTRUM UMĚLECKÝCH TĚLES, 
SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK

Mgr. Jan Simon
ředitel od 1. 4. 2012

stav ke dni 1. 7. 2012
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_Rada Českého rozhlasu _Dozorčí komise

Bc. Tomáš Ratiborský
předseda od 26. 4. 2012, do té doby místopředseda 

Mgr. Bohuš Zoubek
místopředseda 

doc. PhDr. Milan Stehlík, Ph.D.
místopředseda a tiskový mluvčí od 26. 4. 2012, do té doby člen

Mgr. Milan Badal
člen od 17. 12. 2010

Th. Mgr. Ervín Kukuczka
člen od 8. 6. 2011

Bc. Ivan Tesař
člen od 8. 6. 2011

Mgr. Antonín Zelenka
člen od 20. 3. 2007

PhDr. Petr Šafařík
člen do 15. 3. 2012, 2. období od 20. 6. 2012

Bývalí členové
Mgr. MgA. Dana Jaklová
předsedkyně do 16. 3. 2012

JUDr. Ladislav Jíša
místopředseda do 23. 3. 2011

Ing. Jiří Volf
předseda od 3. 2. 2011

Ing. Jiří Mutafov
místopředseda od 3. 2. 2011

Mgr. Jiří Hrabovský
člen od 1. 2. 2011

Stanislava Koucká Nodlová
členka od 1. 2. 2011

Mgr. Jaroslav Růžička
člen od 1. 2. 2011

stav ke dni 1. 7. 2012
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_Historie

_1923
18. května

Praha – zahájení pravidelného vysílání
ze stanu ve Kbelích 

_1968
21. srpna

Okupace budov Čs. rozhlasu, 
boje před pražským rozhlasem 

/ 15 mrtvých /

_1933
10. prosince

Otevřena budova Českého rozhlasu
na Vinohradské 12, Praha 2

_1992
1. ledna

Zřízen Český rozhlas 
jako veřejnoprávní instituce
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_1945
5. května

Voláním rozhlasu o pomoc začíná
Pražské povstání

_2000
18. května

Slavnostně otevřená nová budova
Českého rozhlasu, tzv. Studiový dům v Římské ulici

/ zadní trakt známého domu na Vinohradské ulici č. 12 /

_1964
1. března

První stereofonní vysílání
/ společně stanice Praha a televize /

_2009
15. července

Po rekonstrukci otevřena budova Českého rozhlasu
na Vinohradské 12, Praha 2



_Ročenka Českého rozhlasu 2011

Vydal Český rozhlas

Adresa redakce:
Odbor komunikace a vnějších vztahů
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99  Praha 2

Odpovědná redaktorka: Zuzana Foglarová
Foto: Archiv ČRo
Grafika: Český rozhlas / Jakub Šolín / Adéla Knajzlová
Tisk: TNM PRINT s.r.o.
Praha, červenec 2012
Neprodejné

ISBN 978-80-86762-28-9



_63_



_64_



_4_

_Celoplošné stanice

_Speciální stanice

_Regionální stanice

_Vysílání do zahraničí
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