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I. 
PROGRAM A VYSÍLÁNÍ 

 
 

A. Nadstani ční projekty  
 
Devadesátka 
 
Cyklus 365 dílů  je postaven na principu kalendáře. Na základě archivních ukázek mapuje, co se 
v daný den během devadesátileté historie rozhlasu vysílalo. V jednotlivých dílech se střídají období, 
témata, žánry, rozhlasové osobnosti a tvůrci. Ukázky z archivu jsou doplněny komentářem autorů. 
Tým pod dramaturgickým vedením Bronislavy Janečkové pracoval na tomto cyklu po dobu dvou let. 

 
Devadesátku vysílají všechny stanice Českého rozhlasu. Cílem bylo, aby stanice mohly přizpůsobit 
jednotlivé díly svému publiku. Proto posluchač nemusí mít strach, že ve stejný den na všech stanicích 
uslyší to stejné. Naopak může porovnat, jakým způsobem se konkrétního dílu zhostily jednotlivé 
stanice. Na ČRo3 Vltava běží cyklus v rozšířené podobě pod názvem Rozhlasový rok, ČRo1 
Radiožurnál zase více akcentuje zpravodajský archiv. 
 
 
Dokumenty 90 let s vámi 
 
Na každý měsíc roku 2013 vznikl jeden rozhlasový dokument. Cyklus 12 dokumentů natočilo 12 
špičkových rozhlasových dokumentaristů. Velké dějinné události jsou zpracovány na základě příběhů 
účastníků dění a autentického rozhlasového vysílání. Prolíná se tak „velká“ a „malá“ historie. 
Dokumenty jsou zpracovány s použitím různých žánrů a archivů. Vysílat je budou všechny stanice 
Českého rozhlasu.   
 
Leden: Na okraji beznaděje (ohlasy na čin Jana Palacha), autor Daniel Moravec 
Únor: Opatrně to nešlo (příběh Heleny Koželuhové), autor Karolina Koubová 
Březen: V hodině dvanácté (Emil Hácha), autor David Hertl 
Duben: Úspěch navzdory (Expo 58), autor Milena Štráfeldová 
Květen: Hlásit ihned (Repatriační akce rozhlasu v roce 1945), autor Bronislava Janečková 
Červen: Chléb a hry (Sport na rozhlasových vlnách v proměně času), autor Jan Herget 
Červenec: Dovolená, prázdniny a volný čas ve vysílání 1923-2013, autor Petr Hladík 
Srpen: Srpen 1968, autor Dagmar Misařová 
Září: Děti a škola ve vysílání 1923-2013 
Říjen: Věda a technika ve vysílání 1923-2013, autor Robert Tamchyna 
Listopad: Listopad 1989, autor Miloš Doležal 
Prosinec: České Vánoce v proměnách času, autor Lenka Svobodová  
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  Vysílací časy 

  Devadesátka (365 díl ů) Dokumenty 90 let s vámi 

Radiožurnál denně 11.10 1. pondělí v měsíci 20.05 

Praha všední dny 10.30 (Je jaká je) neděle 22.30 

  víkendy 7.45 (Dobré ráno)   

Vltava denně 12.50 - 13.00 středa 21.45 

  repríza-všední dny 5.50 a 22.47   

Radio Praha   
1 za měsíc v sobotu 14.35-
15.00 

Brno denně 10.10 neděle  17.05 - 18.00 

    (Sedmé nástupiště) 

České Bud ějovice  denně 7.20 1. neděle v měsíci 13.05 

  (Dobrý den z ČB)   

Hradec Králové denně 15.40 Sobota 18.00 (Letokruhy) 

Olomouc denně 7.50 sobota 15.00 

  repríza 14.25   

Ostrava všední dny 9.50 poslední sobota v měsíci 

  víkendy 9.20 v 16.30 

Pardubice všední dny  11.10 1. sobota v měsíci 16.30 

  víkendy 14.20   

Plzeň denně 10.30, příp. repríza neděle 18.05 

  s 1denním odstupem v 15.15   
Regina  Denně 14:35 neděle 19.15 v publicistice 

      
Region, 
Středočeský kraj denně 15.10 1. sobota v měsíci 14.07 

    
repríza-následující pátek 
19.04 

Region, Vyso čina v odpoledním bloku ve 14.30 neděle 17.05 - 17.30 

  (Tři hodiny s evergreeny) repríza - úterý 18.05 - 18.30 

Sever Denně 14:40 
1. sobota v měsíci 

v 19:00 

Radio Wave   středa 20.00 (Rentgen) - 

    nejbližší termín k výr. události 
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B. Projekty vybraných stanic 

 
 
Český rozhlas 2 Praha 
 
Tajuplný ostrov a RozHraní – Jaromír Ostrý a Tomáš Černý uvádí slavné kousky z rozhlasového 
archivu  
 
Český rozhlas 3 Vltava 
 
Výroční průvodce rozhlasovou hrou - cyklus věnovaný nejvýraznějším tvůrčím osobnostem rozhlasové 
dramatické tvorby. V průběhu roku připomenou umění Jiřího Horčičky, Antonína Přidala, Zdeňka 
Svěráka, Daniely Fischerové, Josefa Červinky, Karla Weinlicha, Ludvíka Kundery, Milana Uhdeho a 
dalších režisérů a dramatiků. 
 
Psáno pro rozhlas - cyklus původních povídek současných českých autorů psaných přímo pro Český 
rozhlas. 
 
Historie SOČRu - cyklus Petera Zapletala v řadě Euphonia (So 13:00) o milnících vývoje 
Symfonického orchestru Českého a Československého rozhlasu. 
 
 Soutěž o původní rozhlasovou hru –  vítězné hry ze soutěže pořádané k výročí zahájení vysílání 
Český rozhlas natočí a odvysílá. 
 
 
Český rozhlas Radio Wave 
 
Audioport - u příležitosti výročí květnového zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na českém 
území se uskuteční další Audioport, který už potřetí propojí vysílání Radia Wave se slovenskou stanicí 
pro mladé Rádiem FM, neboť výročí se týká i slovenského rozhlasu. 
  
Český rozhlas Brno 
 
Rozhlásky s Provázky - Studenti RTDS na DIFA JAMU budou psát pro literární pořad Zelený rynk 
rozhlásky – veršované fejetony či komentáře. Interpretaci budou mít na starosti herci Divadla Husa na 
provázku. 
 
Český rozhlas České Bud ějovice 
 
Naši věrní – cyklus 52 miniportrétů věrných posluchačů stanice Český rozhlas České Budějovice 
(každý pátek odpoledne).  
   
Český rozhlas Hradec Králové  
 
Nemoc zvaná rozhlas – desetiminutové rozhovory s osobnostmi, které se vyznávají ze své lásky 
k rozhlasu.  
 
Devadesátka – portréty osobností, které se narodily v roce 1923 a zažily éru vzniku a rozvoje 
rozhlasu.  
 
Český rozhlas Ostrava 
 
Dokument o Janu Rokytovi, jedné z nejvýraznějších postav ostravského rozhlasu několika posledních 
desetiletí. 
 
Český rozhlas Regina 
 
Jak to šlo i nešlo – seriál pěti příspěvků, které připomenou technickou historii vysílání od počátků, přes 
komunistické rušičky až po moderní technologie.  
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II. 

NOVÁ MÉDIA 
 

 
A. Microsite – P říběh rozhlasu 

 
Speciálním příspěvkem Nových médií je microsite, která představuje historii rozhlasu a události, o 
kterých vysílal, zákulisí rozhlasového vysílání a zajímavosti o rozhlasové tvorbě. Tvoří ji tyto tři 
základní sekce: 
 

1) Tenkrát v rozhlase – tato sekce microsite reprezentuje historii rozhlasu a společnosti od roku 
1923 do roku 2013. Uživatel se může pohybovat po časové ose, na které je v  jednotlivých 
letech umístěno na 500 dobových dokumentů. Krátké perexy, fotografie a hlavně audio 
záznamy představují události tak, jak o nich informoval Československý, protektorátní, opět 
Československý a nakonec Český rozhlas. 
 

2) Jak se dělá vysílání – rozhlasové vysílání a jeho přípravu představuje sekce založená hlavně 
na vizuálních prvcích. Základ tvoří „3D fotografie“, tzv. paralaxy, které doplňují videa a 
fotogalerie. Návštěvník microsite může nahlédnout do zákulisí rozhlasové práce v newsroom, 
při natáčení rozhlasové hry v činoherním studiu, reportážního vysílání z terénu a vystoupení 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu. 
 

3) 89+1 odhalení – tato sekce „odhaluje“ hlavní oblasti rozhlasové tvorby po obsahové i žánrové 
stránce. 90 článků s audio ukázkami podává vše formou zajímavostí, kuriozit i perliček z 
rozhlasu a rozhlasového vysílání. 
 

Microsite Příběh Rozhlasu je postavena nezávisle na současném webovém systému ČRo. Obsah – 
texty, vyhledávání dobových audií a fotografií, 3D animace, videa a fotogalerie a dílčí grafické úpravy 
připravili lidé z Nových médií ČRo. Základní design webu navrhla agentura Prague Bistro. 
 
Termín realizace: 22. ledna 2013 
Microsite doplníme o historické události roku 2013 a poté i dalších let. Přidáme také další paralaxu 
z rozhlasového zákulisí. Microsite bude sloužit i v roce 2014 a dalších letech. 
 
 

B. Web – 90 let s vámi  
 
 
Pro aktuální pořady a akce k 90. výročí ČRo vytvořila Nová média speciální web. Do několika sekcí na 
něj budeme publikovat audiozáznamy a doplňující materiály k těmto pořadům, které budou v rámci 
výročí vysílat jednotlivé stanice ČRo: 
 

• Rozhlasový rok - 365dílný dokument nabídne pozoruhodné záznamy z pořadů, které rozhlas 
vysílal každý den před několika lety, vysílat jej bude ČRo Vltava a ve zkrácené verzi i ostatní 
stanice ČRo. 

• 90 let s Vámi – Radiožurnál vybral události z vysílání rozhlasu, které jsou více zaměřeny na 
zpravodajství a publicistiku.  

• Osudový měsíc – 12 rozsáhlých dokumentů, které mapují unikátní události v každému měsíci 
roku před několika lety. Vysílat je bude ČRo Vltava a některé další stanice ČRo. 

• Tajuplný ostrov – 52dílný seriál repríz slavných pořadů z vysílání Československého a 
Českého rozhlasu. Připravuje a vysílá ČRo Dvojka každou neděli. 

• Fenomén rozhlasové hry - ČRo Vltava zařadí od února do svého vysílání cyklus o rozhlasové 
hře, který připomene nejen nejznámější hry, ale představí i režiséry, herce a zákulisí natáčení. 

• Psáno pro rozhlas – ČRo Vltava pro jubilejní rok připravila také speciální pořad Psáno pro 
rozhlas, kdy oslovila 12 prozaiků, kteří pro stanici píší povídku, vysílat se bude každý měsíc 
od ledna.   
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Na webu „90 let s vámi“ budeme publikovat také informace o projektech, výstavách, koncertech či 
soutěžích, které pro vás Český rozhlas ke svému jubileu bude pořádat. Na webu dále najdete 
zajímavé informace z historie rozhlasu, fotogalerii, videa a unikátní audiozáznamy z vysílání rozhlasu.  
 
Termín realizace: 22. ledna 2013 
Web budeme během roku 2013 doplňovat o nové pořady, tak jak je budou stanice ČRo vysílat. Z 
informačního servisu. OKVV se také budou na web automaticky exportovat informace o aktuálních 
akcích k 90. výročí ČRo.  
 

C. Aplikace – Pop řejte Českému rozhlasu k jeho 90. narozeninám 
 
 
Pro web k 90. výročí ČRo připravujeme speciální aplikaci, pomoci které budou posluchači moci nahrát 
přání nebo vzkaz své oblíbené rozhlasové stanici nebo celému Českému rozhlasu. Tyto vzkazy zařadí 
jednotlivé stanice ČRo do svého vysílání. 
 
K nahrání stačí mikrofon, který lidé používají k telefonování přes internet, ať už samostatný, na 
sluchátkách nebo zabudovaný v počítači.  
 
Termín realizace: asi 15. března 2013 
Akce vyvrcholí v den 90. výročí, 18. května 2013. Aplikaci budeme poté využívat k jiným účelům i 
nadále. 
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III. 
MARKETING A KOMUNIKACE 

 
 

A. Korporátní identita 90 let ČRo 
 
Logotyp „90“ 

- upravený logotyp ČRo u příležitosti oslav 90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového 
vysílání v ČR, v rámci nové corporátní identity 

- po vytvoření nového logotypu ČRo v rámci rebrandingu bude aplikován tento nový logotyp ve 
variantě pro 90. výročí 

 
Vizuální styl  

- nový grafický vizuál by se měl stát nástrojem, který podpoří image Českého rozhlasu jako 
nezávislého, moderně smýšlejícího rádia s bohatými zkušenostmi danými jeho historií. Nový 
vizuál by měl ukázat, že jsme rádio, které jako první vždy přicházelo a i nadále přichází na 
rozhlasový trh s novinkami v oblasti komunikačních a rozhlasových technologií.  

- Nový grafický motiv bude využit i pro webovou grafiku internetových stránek k 90. výročí 
- ukázky viz příloha č. 1  

 
Slogan  

- hlavním sloganem celého projektu je: „90 let s vámi“  
- slogan bude použit ve vysílání, na webu i v propagaci 
- slogan též bude průvodním mottem všech oslav, figurovat bude i v názvech pořádaných akcí 

  
Zvuková grafika 

U příležitosti 90. výročí Českého rozhlasu (dále jen „ČRo“) v roce 2013 vznikne ucelená sada 
zvukové grafiky, která bude ve vysílání připomínat posluchačům významné jubileum ČRo a 
současně bude doprovázet veškeré on-air programové aktivity věnované výročí napříč 
stanicemi ČRo. 
 
Zvuková grafika bude rozčleněná do několika tematických kategorií tak, aby ji bylo možné 
vhodně využít v rámci nejrůznějších programových prvků v proudovém i programovaném 
vysílání.  
 
Znělky k 90. výročí se budou ve vysílání stanic Českého rozhlasu objevovat postupně 
v plánovaných etapách - před samotným výročím, v době kulminace veškerých programových 
i mimo-programových aktivit v měsíci květnu a rovněž po zbytek roku 2013 v již utlumeném 
rozsahu. 

 



Datum poslední aktualizace: 21.1. 2013  9 Projekt oslav 90. výročí ČRo 

 
B. Vnější komunikace 

 
Ples Českého rozhlasu  

- 23. března, Obecní dům 
- večer pro partnery ČRo, zaměstnance a veřejnost (posluchače) 
- vystoupí SOČR, Big Band, BROLN a sólisté 

 
Slavnostní ve čer k 90. výro čí pro poslucha če  

- 19. května, Divadlo na Vinohradech 
- večer pro posluchače a partnery ČRo 
- vstupenky pro posluchače v prodeji a na základě soutěže ve vysílání 
- přímý přenos ve vysílání ČRo (a na webu ČRo) 

 
Výstava 90. let spole čně 

- „Jak se Český rozhlas díval na události 20. století“ 
- výstavní projekt v ulicích Prahy, 16. 5. – 30. 6. 
- následně v jednání umístění v Brně, Ostravě, případně i Plzni 
- výstava na základě 12 dokumentů, které budou odvysílány v průběhu roku 2013 
- interaktivní soutěž, napojení na web a mobilní aplikace ČRo 
- využití historického stanu 
- vernisáž spojená s koncertem (nám. J. Palacha) 

 
Slavnostní koncert SO ČRu  

- 4. listopadu, Rudolfinum 
- večer pro partnery, abonenty, posluchače, delegáty zasedání EBU 
- vstupenky pro posluchače na základě soutěže ve vysílání 

 
Den otev řených dve ří ČRo 

- 18. května  
- všechny budovy ČRo v celé ČR  
- v případě některých regionálních studií budou řešeny výjimky (např. ČRo Plzeň spojuje DOD 

s oslavami osvobození města 4. května) 
 
Sout ěž o původní rozhlasovou hru 

- Český rozhlas vyhlásil k 90. výročí svého založení autorskou soutěž o původní rozhlasovou 
hru 

- Soutěž je koncipovaná jako kreativní autorská soutěž o původní autorskou dosud 
nepublikovanou rozhlasovou hru určenou k rozhlasovému nastudování. Účastníkům soutěže 
nejsou kladena žádná omezení ani tematická, ani žánrová, akcentuje se však požadavek, aby 
přihlášené texty nabízely výrazné, originální, imaginativní a pro rozhlasovou realizaci 
inspirativní vidění světa, aby dávaly příležitost k bohaté zvukové kompozici a odvážnému 
využití nejmodernějších rozhlasových technologií. Významným kritériem hodnocení je 
schopnost reflektovat závažná témata současnosti i moderní historie naší země.   

 
mezinárodní aktivity 

- zasedání EBU pro regionální vysílání 
- zasedání ředitelů uměleckých těles rozhlasů EBU  
- Mezinárodní tribuna skladatelů 

 
tiskoviny a CD 
 

speciální číslo Týdeníku Rozhlas 
speciál v pravém slova smyslu, tedy bez programů rozhlasu a televize, aby mohl fungovat při 
nejrůznějších příležitostech (koncerty, výstavy, Den otevřených dveří atd.). Tiskovina, která by 
ČRo reprezentovala při příležitosti 90. výročí. Pro předplatitele TR by se mohla vložit do 
běžného čísla jako dárek k výročí. 
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kniha Významní tv ůrci rozhlasových dokument ů 
- publikace o rozhlasových dokumentaristech, která vyjde u příležitosti 90. výročí zahájení 

rozhlasového vysílání na území Československa 
- spolupráce se Sdružením pro rozhlasovou tvorbu 
- navázání na publikaci vydanou k 85. výročí ČRo "99 významných uměleckých osobností 

rozhlasu". 
 
kniha Osudy - Václav Dan ěk 

Překladatel a básník, který je svou celoživotní prací v literárních redakcích od 50. let minulého 
století neodmyslitelně spjat s historií Československého a později Českého rozhlasu. Jeho 
vzpomínky vysílal Český rozhlas 3 – Vltava v řadě Osudy a Radioservis vybrané vzpomínky 
vydává knižně. Jeho vzpomínky se dotýkají především práce literární redakce 
Československého rozhlasu – osobnosti: Bezdíček, Pražský, Jareš, Horčička,  Bezdíčková, 
Valentová, Henke, Červinka, válečném hlasateli českého vysílání BBC…  

 
CD 90 let rozhlasové historie  

ČRo připravuje k výročí speciální web obsahující také zvukové ukázky z jednotlivých let 
rozhlasového vysílání. Návrh Radioservisu: výběr těch nejzajímavějších na 1 CD mp3 ve 
stopáži cca do 10 hodin  v dramaturgické spolupráci ČRo-Radioservis, které by mohlo sloužit 
jako rozhlasové promo CD v rámci oslav, ale i v dlouhodobém horizontu, a zároveň by bylo 
uvedeno na volný trh v katalogu Radioservisu. CD bude obsahovat vzpomínky, dokumenty 
politické, společenské, sportovní, hlasy známých osobností, hudební ukázky apod., cíl je 
představit rozhlasové dějiny v plné šíři. V přebalu CD můžeme naopak odkazovat na web, 
který bude spuštěn k výročí, ale pravděpodobně zůstane aktivní i poté. Podobné CD pojaté 
nikoli jen jako jednorázový propagační předmět, lze na přání rozhlasu i v budoucnu bez 
velkých nákladů reeditovat. 
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Vizuální styl - ukázky 
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