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generální ředitel Českého rozhlasu
Czech�Radio�Director�General

vážení čtenáři,

jsem rád, že Vás už popáté mohu přivítat na stránkách 
Ročenky Českého rozhlasu. 

Myslím, že rok 2013 byl úspěšný. Podařilo se realizovat  
všechny kroky, které zlepšily kvalitu rozhlasového vysílání. 

Dear readers,

For�the�fifth�time,�it�is�my�great�pleasure�to�invite�you�to�read�the�
pages�from�Czech�Radio’s�Annual�Report.�I�believe�that�the�year�
2013�was�a�success,�since�we�managed�to�implement�all�of�the�
measures�required�to�improve�the�quality�of�our�radio�service.

In�addition,�Czech�Radio�celebrated�a�noteworthy�anniversary�–�
90�years�of�its�regular�broadcasting.�We�marked�this�anniversary�
with�a�new�successful�project�–�Rádio�Retro,�which�ranked�third�
best�in�the�online�listener�ratings�with�over�70.000�listener�
sessions!�

“August�1968”�was�another�unique�project,�providing�listeners�
with�the�opportunity�to�follow�the�events�from�August�1968�on�
social�media�in�real�time.�This�project�won�the�Journalist�Award�
given�to�online�journalist�projects.�

The�News�and�Current�Affairs�Department�was�established,�
producing�about�16.000�reports�and�features�per�month�for�all�
Czech�Radio�stations.�The�department’s�abilities�were�put�to�
a�severe�test�during�last�year’s�floods,�and�by�way�of�contribution,�
Czech�Radio�lived�up�to�its�role�as�a�socially�responsible�
institution,�establishing�a�flood�call-centre�and�raising��
12�million�CZK�for�flood�victims.

Our�output�of�children’s�programmes�increased.�We�also�
produced�about�1900�hours�of�spoken-word�programmes�and�
recorded�160�hours�of�music.�The�Vltava�station�was�proud��
to�see�awards�given�to�5�of�its�audiobooks�at�the�“Svět�knihy”��
(Book�World)�book�fair,�with�Best�Book�by�a�Single�Reader�going�
to�“The�Fateful�Adventures�of�the�Good�Soldier�Švejk�During�

the�World�War,”�performed�by�Oldřich�Kaiser.�Therefore,�it�is�no�
surprise�that�we�are�now�preparing�its�sequel.�

On�March�1,�our�new�spoken-word�station�Plus�was�launched.�
We�had�hoped�for�nationwide�coverage�as�a�result�of�a�promised�
legislation�amendment,�and�although�this�amendment�has��
not�been�accepted�yet,�Plus�still�attracts�over�50.000�listeners�
every�week.�

I�am�also�proud�of�Rádio�Junior.�This�station�is�intended�
specifically�for�children�and�came�into�being�to�represent�our�
remaining�target�group�of�listeners,�comprising�almost�20.000�
children�and�parents�per�week.�This�pride�stems�from�the�fact�
that�it�is�one�of�the�few,�if�not�the�only,�radio�stations�for�children�
in�Europe�that�is�presented�live.�What�is�more,�its�website�
received�the�European�Award�for�Best�Content�for�Kids�from��
the�European�Commission.�

Czech�Radio�Dvojka�and�regional�stations�underwent�a�successful�
programme�of�transformation,�reinventing�the�types�of�
programmes�presented�to�suit�the�growing�needs�of�our�listeners.�
For�example,�brass�music�has�been�included�under�our�regional�
service�and�our�entertainment�and�educational�programmes�
also�remain�highly�popular�(Meteor�now�boasts�50�years�in�the�
industry).�

The�latest�listener�ratings�prove�that�we�have�chosen�the�right�
direction�and�that�the�programme�and�reorganization�changes�
have�been�well-managed�and�efficient.�This�is�also�exemplified�by�
Czech�Radio’s�market�share�of�22.5�per�cent�–�the�highest�since�

V uplynulém roce navíc oslavil Český rozhlas významné výročí, 
a to 90 let od zahájení vysílání. Oslavili jsme je například 
novým úspěšným projektem – Rádiem Retro, které bylo třetím 
nejposlouchanějším rádiem na internetu! Zaznamenalo přes  
70 tisíc poslechů. 

Unikátní byl projekt „Srpen 1968“, kdy posluchači mohli 
sledovat v reálném čase události srpna roku 1968 na sociál-
ních sítích. Projekt byl dokonce nedávno oceněn Novinářskou 
cenou za online žurnalistiku. 

Bylo zřízeno Centrum zpravodajství, které připravuje v prů-
měru 16 tisíc zpráv a příspěvků měsíčně pro všechny stanice 
Českého rozhlasu. Systém tohoto centra důkladně prověřily 
loňské povodně. Rozhlas se během povodní postavil do role 
společensky odpovědné instituce. Zřídili jsme povodňové  
call centrum a vybralo se 12 milionů korun.

Ve výrobě jsme například navýšili počet dětských pořadů. 
Český rozhlas loni vyrobil přibližně 1900 hodin slovesné 
tvorby. Natočil také kolem 160 hodin hudby. Stanice Vltava 
stála u zrodu 5 audioknih oceněných na veletrhu Svět knihy. 
Například „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ 
v podání Oldřicha Kaisera získaly ocenění „Nejlepší jednohlasá 
audiokniha“. Mohu prozradit, že v současné době chystáme její 
pokračování. 
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2009.�Of�all�the�stations�on�the�Czech�market,�Radiožurnál’s�
listenership�grew�the�fastest�–�by�54.000�listeners�per�week.�

We�are�aware�that�communication�today�has�switched�primarily�
to�new�media�–�internet,�mobile�phones�and�tablets.�Numerous�
applications�have�been�created,�such�as�iRadio,�which�allows�
listeners�to�stream�Czech�Radio�stations�and�explore�our�archive,�
which�is�among�the�most�comprehensive�free�audio�archives�in�
European�radio,�comprising�376.000�programmes�and�counting.

In�2013,�Czech�Radio’s�websites�experienced�record�growth�and�
their�highest-ever,�absolute�visitor�numbers.�In�comparison�to�
2012,�the�visitor�rate�grew�year-on-year�by�22�per�cent�(almost�
31�million�in�total).�We�also�experienced�our�highest�year-on-
year�increase�in�the�number�of�unique�visitors�so�far,�reaching�
8.800.000.�

We�acted�as�media�partners�to�numerous�institutions,�festivals�
and�one-off�events.�I�am�also�happy�that�Czech�Radio�continues�
its�long-standing�tradition�of�supporting�young�talent,�an�
example�of�which�is�the�Concertino�Praga�competition.

Some�of�the�radio’s�technical�facilities�have�been�refurbished.�
Czech�Radio�Dvojka�now�flaunts�a�brand�new�state-of-the-art�
studio.�We�implemented�project�management�work�strategies�
and�we�launched�the�Central�Procurement�project,�which�will�
enhance�the�transparency�and�efficiency�of�material�and�service�
procurement�costs.
� � �
Today,�we�are�faced�with�ongoing�digitisation�of�radio�
broadcasting.�In�order�to�be�able�to�sustain�a�balanced�budget,�
while�meeting�all�of�our�obligations�and�without�having��

to�increase�license�fees,�Czech�Radio�has�proposed�amendments�
to�the�legislation�regarding�the�collection�of�license�fees�and�
digitisation�of�broadcasting.�These�amendments�and�clearly�
defined�rules�governing�the�transition�to�digital�broadcasting��
are�absolutely�crucial�for�our�future�existence.

Please�allow�me�to�thank�all�Czech�Radio�staff�and�external�
workers�for�their�extraordinary�effort�and�I�believe�that�this�
year�we�will�keep�up�the�good�work.�I�also�wish�to�thank�the�
individual�members�of�the�Czech�Radio�Council�for�the�patience�
and�understanding�they�have�demonstrated�in�tackling�issues�
at�Czech�Radio.�But�most�of�all,�I�wish�to�thank�our�listeners.�
I�am�glad�that�they�remain�faithful�to�our�broadcasts,�and�am�
delighted�to�see�so�many�new�listeners�tuning�in�to�our�service.

Prvního března vznikla nová stanice mluveného slova Plus. 
V souvislosti s připravovanou legislativní změnou jsme si sli-
bovali celoplošné pokrytí. Ačkoli poslanci tuto novelu nepřijali, 
stanici Plus týdně poslouchá téměř 50 tisíc lidí. 

Pyšný jsem i na Rádio Junior. Touto stanicí určenou speciálně 
pro děti oslovil rozhlas poslední cílovou skupinu poslucha-
čů. Rádio Junior poslouchá týdně téměř 20 tisíc dětí a jejich 
rodičů. Není divu, v Evropě jde totiž o jedno z mála, ne-li jediné, 
živě moderované rádio pro děti. Jeho webové stránky navíc 
byly letos oceněny Evropskou komisí za nejlepší obsah. 

Dvojka a regionální stanice prošly úspěšnou programovou 
změnou, kdy jsme vyprofilovali typy pořadů podle potřeb po-
sluchačů. Například dechovka se zařadila do vysílání regionál-
ních stanic, velmi oblíbené nadále zůstávají zábavné a vzdělá-
vací pořady (například Meteor se vysílá už 50 let). 

Poslední výsledky poslechovosti ukázaly, že jsme nastoupili 
správnou cestu, že programové a reorganizační změny byly 
kvalitní a vedly ke zlepšení. Podíl na trhu 22,5 procenta je nej-
lepší výsledek Českého rozhlasu od roku 2009. Radiožurnálu 
dokonce vzrostlo publikum nejvíce ze všech rádií na českém 
rozhlasovém trhu – o 54 tisíc posluchačů týdně. 

Je nám jasné, že komunikace se v dnešní době přesouvá 
především na nová média – internet, chytré telefony či tablety. 
Vzniká řada aplikací, jako je například aplikace iRadio, přes 
kterou lze stanice Českého rozhlasu vyhledat a poslouchat 
v našem archivu. Archiv patří mezi nejobsáhlejší bezplatné 
audio archivy evropských rádií, nyní zahrnuje 376 tisíc pořadů 
a jejich počet dále roste.

Web Českého rozhlasu dosáhl v roce 2013 nejrychlejšího růstu 
a rekordních absolutních hodnot v návštěvnosti. Oproti roku 
2012 zaznamenal meziroční růst počtu návštěv o 22 procent 
(celkem skoro 31 milionů). Nejvyšší byl i meziroční nárůst  
unikátních návštěvníků, jejichž počet se zastavil na 8 milionech  
800 tisících. 

Formou mediálního partnerství jsme podpořili řadu institucí, 
festivalů či jednotlivých akcí. Jsem také rád, že Český rozhlas 
udržuje letitou tradici a vyhledává a podporuje mladé talenty, 
např. prostřednictvím soutěže Concertino Praga. 

Podařilo se dokončit rekonstrukci některých technických 
pracovišť. Například Dvojka vysílá ze zcela nového, moderního 
studia. Zavedli jsme do praxe způsob práce na základě projek-
tového řízení, odstartován byl projekt Centrálního nákupu, který 
zvýší transparentnost a efektivnost vynakládání prostředků 
na nákup materiálu i služeb.
   
Dnes stojíme před dalším rozvojem digitalizací rozhlasového vy-
sílání. Aby Český rozhlas mohl nadále hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem, přitom plnit všechny své povinnosti a nemusel žá  dat 
o navýšení koncesionářského poplatku, přichází s legisla tivní inici-
ativou, která se týká výběru koncesionářských poplatků i digitali-
zace vysílání. Bez těchto úprav a bez jasně nastavených pravidel 
přechodu na rozhlasové digitální vysílání se bohužel neobejdeme.

Děkuji všem zaměstnancům i externistům Českého rozhlasu za vy-
soké pracovní nasazení a věřím, že i v letošním roce dosáhneme 
neméně dobrých výsledků. Také děkuji členům Rady Českého roz-
hlasu za pochopení a trpělivost, s jakou přistupují k rozhlasovým 
problémům. Rozhodně největší dík však patří našim posluchačům. 
Jsem rád, že jsou našemu vysílání věrni a že jich neustále přibývá.
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Mise, vize,  
hodnoty a cíle  
Českého rozhlasu 
the Mission, Vision, Values  
anD Goals oF CzeCh raDio
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Naším posláním je sloužit veřejnosti, poskytovat kvalitní  
informace, 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

Mission

Our�mission�is�to�serve�the�public,�offer�quality�information,��
edu��cation,�culture�and�entertainment�and�to�contribute�to�the�
defence�and�development�of�the�core�values�of�a�democratic�
society.

Vision

We�seek�to�be�a�highly�reliable,�sought-after�and�irreplaceable�
communication�medium.

Values

We�are�fully�cognizant�of�the�fact�that�we�are�financed�by�the�
public.�As�such,�we�seek�to�fulfil�our�public�service�remit,�and�are�
guided�in�our�functioning�by�the�following�basic�principles:

 trustworthiness
 • to�be�a�trustworthy�and�independent�source�of�information
 • to�be�impartial,�accurate�and�honest
 • to�be�a�reliable�and�responsible�partner�of�the�public

 • all�of�our�activities�are�subject�to�strict�ethical�guidelines
 • we�are�accountable�to�the�public,�which�has�the�right��

to�monitor�and�evaluate�our�activities

 Quality
 • to�pay�maximum�attention�to�quality�in�all�our�activities
 • to�strive�for�a�civil�discourse�in�our�content�and�various�forms�

of�communication
 • to�ensure�that�we�produce�consistently�high�levels�of�content�

and�forms�of�communication
 • to�cultivate�the�expertise�and�education�of�our�employees
 • to�seek�out�and�school�professionals�to�work�in�Czech�Radio

 Diversity
 • to�provide�a�varied�offering�of�programmes�that��

cover�all�relevant�viewpoints
 • to�also�cover�subjects�and�genres�that�commercial��

media�routinely�overlook
 • to�seek�out�and�make�use�of�new�forms�and�methods�of�work
 • to�support�the�creativity�and�interests�of�our�employees

 tradition and development
 • to�honour�democratic�and�cultural�traditions�and��

seek�to�ensure�their�preservation�for�future�generations
 • to�preserve�the�continuity�of�Czech�Radio�broadcasting,��

while�at�the�same�time�reflecting�changes�in�society
 • to�support�universal�development�and�beneficial�innovation
 • to�utilise�new�technologies�as�part�of�ongoing�efforts��

to�ensure�easy�access�to�our�programming
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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

cíle

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 podporu 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 
projevu, právo na informace a právo na soukromí

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

 • vzdělávat, šířit osvětu, přispívat k právnímu, politickému, 
ekonomickému, ekologickému, sociálnímu a kulturnímu 
povědomí obyvatel České republiky, podporovat jejich svo-
bodné utváření názorů

 • posilovat vzájemné porozumění a toleranci, soudržnost, 
solidaritu 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 pro-
spěšné projekty

 respect
 • to�respect�our�listeners�and�pay�attention�to�their�needs,��

opinions,�wishes�and�requests
 • to�always�make�our�listeners�the�number�one�priority
 • to�serve�all�of�society,�while�at�the�same�time�respecting��

all�social�groups�and�minorities�as�well�as�individuals
 • to�seek�social�cohesion�and�the�integration�and��

empowerment�of�all�members�of�society
 • to�respect�other�rival�media,�welcoming�an�open��

and�free�media�environment
 • we�are�all�one�team,�one�Czech�Radio;�each�employee��

and�each�department�is�important�and�contributes��
towards�the�universal�goal�of�the�service

Goals

The�following�basic�goals�guide�us�in�fulfilling�our�mission:

to provide the public with impartial,  
balanced and quality programming and content
 • to�provide�listeners�and�users�with�balanced,�quality��

and�varied�programming�content,�primarily�focused��
on�information,�education,�culture�and�entertainment

 • to�cover�a�diverse�array�subjects,�genres�and�forms��
of�programming�and�content

 • to�offer�programming�to�all�sections�of�society,�taking�into�
account�varied�age-groups,�ethnicities,�nationalities,�social�
groups,�faiths�and�creeds�as�well�as�gender,�sexual�orientation,�
culture,�artistic�direction,�regional�and�local�factors,�political�
and�philosophical�beliefs�and�also�levels�of�education

 • to�devote�programming�to�Czech�historical�art,�primarily��
in�the�fields�of�music,�literature,�drama�and�documentary

 • to�offer�foreign�productions�as�well�as�to�distribute��
our�programming�to�foreign�audiences

 • to�organize�national�and�international�competitions��
and�festivals�with�a�view�to�supporting�radio�production,��
new�talent�and�young�artists

 • to�secure�easy�access�to�our�programming�and�content��
via�the�newest�technologies

 to create, defend and promote the basic values of  
a modern democratic society
 • to�create,�defend,�promote�and�develop�the��

crucial�values�of�a�modern�democratic�society
 • to�strengthen�democracy,�the�plurality�of�viewpoints�and��

a�belief�in�the�rule�of�law�as�well�as�basic�human�rights��
and�freedoms,�most�importantly�the�freedom�of�speech,��
the�right�to�information�and�the�right�to�privacy

 • to�contribute�to�the�defence�of�the�rights�of�the�individual,�
minorities�and�other�social�groups,�primarily�children,��
youngsters,�seniors,�disabled�and�medically�afflicted��
citizens�and�those�living�in�difficult�social�circumstances

 • to�educate,�enlighten,�contribute�to�the�legal,�political,��
economic,�environmental,�social�and�cultural�awareness��
of�citizens�of�the�Czech�Republic�and�to�support�their��
right�to�freely�make�up�their�own�minds
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 • využívat nové technologie, multimediální platformy šíření 

programu a obsahu včetně internetu a mobilních komuni-
kačních prostředků

 • vyvíjet činnost v oblastech nových vysílacích technologií 
a služeb, být průkopníkem nových rozhlasových a komuni-
kačních technologií

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

munikačních 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 kultivovat 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 jednot-
livci, 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

 • to�strengthen�mutual�understanding�and�tolerance,��
social�cohesion,�solidarity�and�inclusiveness�within��
all�sectors�of�society

 • to�communicate�those�values,�which�enrich,�ease�everyday�
burdens�and�contribute�towards�individual�education�and�
development�as�well�as�that�of�society�as�a�whole

 • to�increase�awareness�of�civil�rights�and�responsibilities��
and�to�promote�civic�discussion�and�participation�
in�public�life

 to contribute towards technological advancement
 • to�utilise�new�technologies,�including�multimedia��

platforms�to�disseminate�programming�and�content,��
including�the�Internet�and�mobile�communication�tools

 • to�undertake�activities�in�the�arena�of�new�communication�
media�and�services;�to�serve�as�a�pioneer�in�the�field�of�new�
radio�and�communication�technologies

 • to�offer�maximum�access�to�our�schedule�and�content
 • to�motivate�society�towards�an�effective�use�of�modern�

�communication�technologies�relating�to�the�activities��
of�Czech�Radio

 • to�continuously�and�systematically�modernise��
Czech�Radio,�its�activities�and�services

 to nurture, enrich and disseminate the  
national cultural heritage both at home and abroad
 • to�fulfil�the�function�of�a�prominent�cultural�institution
 • to�preserve�and�honour�traditions,�nurture�cultural��

heritage�and�treasures�and�disseminate�knowledge��
of�these�to�the�general�public

 • to�strengthen�national�values,�cultivate�national�identity�
among�citizens;�to�disseminate�these�values�and�the�good�
name�of�the�Czech�Republic�abroad

 • to�promote�Czech�culture�abroad
 • to�promote�Czech�and�global�cultural�diversity��

and�to�cultivate�the�Czech�language
 • to�create,�maintain,�utilise�and�make�accessible��

the�Czech�Radio�archive�collection
 • to�seek�out�and�support�new�talents,��

young�performers�and�authors
 • to�cooperate�with�notable�social�institutions
 • to�connect,�partner�and�cooperate�with�organizations��

and�individuals�who,�via�their�activities�and�projects,��
embody�the�values�of�Czech�Radio,�particularly��
in�the�fields�of�science�education,�culture�and�sport

 • to�heed�to�the�ethnographic�and�cultural�character��
of�regions

 to defend the principle of independence  
and to strive for the competitiveness of Czech radio
 • to�perpetually�defend�the�legislatively�enshrined��

independence�of�Czech�Radio
 • to�respect�the�right�of�public�oversight
 • to�emphasise�and�utilise�Czech�Radio’s�unique��

position�and�mission�in�the�media�market
 • to�consistently�monitor,�be�aware�of�and�react�to��

developments�in�both�the�Czech�and�international��
media�markets

 • to�evaluate�the�contributions�of�Czech�Radio�and��
its�influence�upon�society;�to�make�use�of�analyses,��
market�studies�and�ratings�data
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V roce 2013 vysílal Český rozhlas na vlnách 4 celoplošných, 
4 speciálních a v síti regionálních stanic. Vysílání do zahrani-
čí zajišťoval v šesti jazycích. Řada odvysílaných pořadů byla 
umístěna ke stažení či k poslechu na webových stránkách, 
na kterých posluchači našli i veškeré ostatní informace o roz-
hlase, vysílacích frekvencích i všech uměleckých tělesech, 
soutěžích, přehlídkách a projektech. Celkem bylo odvysíláno 
více než 198 871 hodin nejrůznějších pořadů. 

Program byl koncipován na základě schválených programo-
vých priorit pro rok 2013. Hlavním cílem bylo důsledné plnění 
úkolů veřejné služby, proto pokračovala profilace stanic 
Českého rozhlasu směřující k přehlednějšímu pokrytí všech 
cílových věkových skupin posluchačů. Pokračovala restruk-
turalizace rozhlasu a po přípravách v roce 2012 se rok 2013 
stal zcela přelomovým. Naplno začala fungovat tři programová 
centra (Centrum zpravodajství, Centrum výroby a Centrum 
vysílání), díky nimž se stanice mohly koncentrovat plně na to, 
co a jak předkládají svým posluchačům a v jaké kvalitě, bez 
zátěže produkčních, organizačních a dalších činností, které 
souvisejí s výrobou pořadů (týká se zpravodajství, aktuální 
publicistiky, náročných komponovaných pořadů, ať už slo-
vesných či hudebních). Soustředění odborných redaktorů, 
dramaturgů a produkčních do jednotlivých specializovaných 
center umožnilo koncentraci sil, myšlenek, racionální výměnu 
zkušeností, vzájemné tvůrčí obohacování a ve svém důsledku 
lepší koordinaci činností a s ní související efektivnější využívání 
finančních prostředků. 

Došlo i k finální úpravě názvosloví celoplošných i speciálních 
stanic – po důkladné diskusi a v rámci procesu rebrandingu 
bylo upuštěno od původního číslování a základním určují-
cím prvkem názvu vysílacích okruhů se staly tzv. přídomky. 
Portfolio celoplošných a speciálních okruhů se tak v roce 2013 
skládalo ze stanic Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas 
Dvojka (definitivní platnost názvu až od 1. ledna 2014), Český 
rozhlas Vltava, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Rádio Junior, 
Český rozhlas Radio Wave, Český rozhlas D–dur a Český 
rozhlas Jazz.

Všechny celoplošné i regionální stanice vysílaly vlastní 
zpravodajské relace. Důležitou úlohu zastávala v programo-
vé nabídce hudba, velký důraz byl však kladen i na zábavné 
pořady. Průběžně se ve vysílání rozšiřovala nabídka pořadů 
vzdělávacích, například o pořady zaměřené na posílení práv-
ního vědomí obyvatel České republiky. Jednou z priorit tohoto 
roku bylo předvolební i volební vysílání jak v období prvních 
přímých prezidentských voleb, tak v době předčasných voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vysílání 
všech stanic bylo samozřejmě poznamenáno i tragickými  
červnovými povodněmi. 

Ve všech pořadech rozhlasoví tvůrci dbali na vysokou úroveň 
mluveného českého jazyka, kvalitní hudební doprovod, aktuál-
nost, objektivitu a věcnou správnost příspěvků. 

In�2013,�Czech�Radio�broadcast�on�four�nationwide�stations,��
four�specialized�stations,�and�in�a�network�of�regional�stations;��
it�also�transmitted�an�international�service�in�six�languages.�
Countless�programmes�were�made�available�for�playback�and�
download�on�our�website.�Our�web�pages�also�provided�listeners�
with�all�other�information�about�the�service,�including�radio�
frequencies,�our�artistic�ensembles�and�various�competitions,�
presentations�and�other�projects.�In�total,�Czech�Radio�broadcast�
over�198,871�hours�of�diverse�programming.�

Programming�was�designed�on�the�basis�of�approved�broadcasting�
priorities�for�the�year�2013.�The�main�goal�was�the�consistent�
fulfilment�of�the�duties�of�a�public�service�broadcaster�with�
a�consequent�continuation�of�programming�efforts�encompassing�
the�full�spectrum�of�targeted�listener�age�groups.�The�restructuring�
process�continued�and�after�the�preparations�in�2012,�2013�brought�
crucial�changes.�Three�programme�departments�were�launched�in�
full�operation�(News�and�Current�Affairs�Department,�Production�
Department�and�Broadcasting�Department),�thanks�to�which�
the�stations�could�fully�concentrate�on�the�content�and�form�
presented�to�their�listeners�and�on�the�quality,�not�being�burdened�
by�production,�organization�and�other�activities�associated�with�
programme�production�(news,�current�affairs,�complex�radio�
production,�spoken�word�and�music).�The�focusing�of�professional�
editors,�dramaturges,�and�producers�(hitherto�fragmented�across�
Czech�Radio�stations)�into�individual�specialised�departments�has�
enabled�a�concentration�of�strength,�ideas,�the�exchange�of�ideas�
and�experiences,�mutual�creative�inspiration,�also�leading��
to�a�reduction�in�costs�and�an�increase�in�efficiency.�

The�names�of�the�nationwide�and�specialist�stations�were�
also�finalised.�Following�a�thorough�debate�and�as�part�of�the�
rebranding�process,�the�original�numbering�was�abandoned�and�
basic�elements�in�the�names,�or�attributes,�of�the�broadcasting�
services�were�adopted.�In�2013,�the�portfolio�of�nationwide�and�
specialist�stations�comprised:�Czech�Radio�Radiožurnál,�Czech�
Radio�Dvojka�(coming�into�effect�on�January�1,�2014),�Czech�Radio�
Vltava,�Czech�Radio�Plus,�Czech�Radio�Rádio�Junior,�Czech�Radio�
Radio�Wave,�Czech�Radio�D–dur�and�Czech�Radio�Jazz.

All�nationwide�and�regional�services�broadcast�their�own�
specifically�tailored�news�programming.�Music�played�an�integral�
part�of�programming�along�with�an�emphasis�on�entertainment�
programmes.�The�offering�of�educational�programmes�continued�
to�grow�with�programmes�aimed�at�increasing�Czech�citizens’�
awareness�of�legal�issues.�One�of�the�priorities�of�the�past�year�
took�the�form�of�pre-election�and�election�programmes�both�
during�the�first�Czech�direct�presidential�elections�and�during�
early�parliamentary�elections.�Programming�content�in�all�
stations�also�reflected�the�tragic�floods�that�hit�the�country��
in�June.�

In�all�Czech�Radio�productions,�a�particular�emphasis�was�given�
to�a�high�level�of�spoken�Czech,�quality�musical�accompaniments,�
topicality,�objectivity�and�accuracy.
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1. ledna 2013 začalo naplno fungovat Centrum zpravodajství, 
do kterého byli převedeni editoři, redaktoři a reportéři z jed-
notlivých stanic a regionálních studií Českého rozhlasu, dále 
zahraniční zpravodajové, redaktoři, moderátoři a editoři aktu-
ální publicistiky a redakce zpravodajského webu. Mezi hlavní 
funkce a činnosti Centra zpravodajství patří zajištění zpravo-
dajství a aktuální publicistiky pro všechny stanice a regionální 
studia Českého rozhlasu a webový zpravodajský portál zprávy.
rozhlas.cz, sledování aktuálního dění a informování o něm včet-
ně hledání vlastních témat a námětů ke zpracování, intenzivní 
práce s informačními zdroji, vytváření prostoru pro kvalitní 
a nezávislou investigativní žurnalistiku a zajištění spolehlivých 
servisních informací. 

Centrum zpravodajství připravuje příspěvky a konkrétní pořady 
na základě objednávek jednotlivých stanic a studií. Přínosem 
tohoto procesu je posílení tvůrčí debaty – tento systém totiž 
vede k neustálému dialogu mezi editory a redaktory Centra 
zpravodajství a editory a šéfredaktory jednotlivých stanic 
a studií. Přínosem je i dvojí kontrola jednotlivých pořadů. 
Centrum připravovalo v průměru 14 tisíc zpráv a příspěvků  
měsíčně. Srdcem centra se stalo nově zrekonstruované 
pracoviště newsroom v Praze, kam se sbíhají všechny zprávy 
a reportáže od redaktorů ze všech krajů Česka a také od  
zahraničních zpravodajů.

Důvěryhodnost a objektivita jsou, jak dlouhodobě ukazují 
výzkumy, hlavní atributy Českého rozhlasu mezi ostatními rádii. 
Evaluační výzkum realizovaný pro ČRo v loňském roce agentu-
rou Stem/mark (a o rok dříve s podobnými výsledky agenturou 

Median) ukazuje, že důvěra v to, že ČRo poskytuje důvěryhod-
né, objektivní a vyvážené informace se pohybuje kolem 78 %.

 
 zpravodajství

Český rozhlas poskytoval posluchačům v roce 2013 vyvážené, 
objektivní, věcné a přesné zpravodajství, které je především 
založeno na autentických zprávách a zvukových i textových 
materiálech rozhlasových redaktorů. Z oblasti agenturního 
zpravodajství využíval služeb ČTK, Reuters, SITA a DPA. V prů-
běhu roku byly velmi dobře zpravodajsky pokryty všechny 
významné události v České republice i ve světě. Zvláštní uznání 
za svou práci zaslouží zahraniční zpravodajové ČRo. 

news, Current aFFairs anD sport

On�January�1,�2013,�News�and�Current�Affairs�Department�
operations�were�officially�launched.�The�team�is�staffed�by�
managing�editors,�editors�and�reporters�transferred�from�Czech�
Radio’s�individual�stations�and�regional�studios�as�well�as�foreign�
correspondents,�editors,�presenters�and�current�affairs�managing�
editors�and�news�website�editorial�office.�The�main�functions�and�
activities�of�the�News�and�Current�Affairs�Department�consist�of�
news�reports�and�current�affairs�coverage�for�Czech�Radio’s��
stations,�regional�studios�and�the�web�news�portal�zpravy.rozhlas.cz;�
�monitoring�and�providing�information�on�topical�events�
including�the�search�for�original�topics�and�ideas�for�radio�
production;�comprehensive�dissection�of�information�sources;�
creating�a�space�for�independent�investigative�journalism�and�
providing�reliable�service�information.�

The�department�prepares�features�and�individual�programmes�
at�the�request�of�individual�stations�and�studios.�The�benefit�
of�this�process�lies�in�the�enhancement�of�the�creative�debate�–�
this�system�nurtures�continuous�dialogue�and�communication�
between�managing�editors�and�editors�of�the�News�and�Current�
Affairs�Department�and�managing�editors�and�editors-in-chief�
of�individual�stations�and�studios.�Czech�Radio�also�monitors�
and�improves�quality�by�verifying�information�from�individual�
programmes.�On�average,�the�department�produced�about�14,000�
reports�and�features�per�month.�The�newly�restored�newsroom�in�
Prague�became�the�department’s�headquarters,�receiving�news�
and�reports�from�editors�from�all�Czech�regions�as�well�as�from�
foreign�correspondents.

 news
In�2013,�Czech�Radio�provided�balanced,�impartial�and�accurate�
news�reports,�the�vast�majority�of�which�were�based�on�authentic�
reports,�recordings�and�written�documents�produced�by�its�
editors.�As�regards�agency�news�coverage,�Czech�Radio�used�the�
services�of�ČTK,�Reuters,�SITA�and�DPA.�All�major�events�that�
occurred�in�the�course�of�the�year�in�the�Czech�Republic�and�
abroad�were�covered�efficiently.�The�work�of�Czech�Radio’s�foreign�
reporters�also�deserves�to�be�highlighted.�

In�January,�Czech�Radio�delivered�specialised�broadcasting�of�
the�first�ever�Czech�direct�presidential�election.�When�the�Czech�
Republic�was�hit�by�floods�in�June�of�last�year,�Czech�Radio�
featured�a�special�flood�news�service.�These�activities�culminated�
with�a�collection�for�flood�victims�organized�by�Czech�Radio�
in�association�with�the�Czech�Radio�Foundation.�For�one�day,�
Studio�1�in�Vinohrady,�CR’s�largest�studio,�turned�into�a�huge�
call-centre,�from�where�various�radio�editors�and�presenters�took�
turns�to�man�the�phones�side�by�side�with�notable�personalities�
from�cultural�and�public�life.�

The�main�news�report�topics�in�the�summer�and�autumn�period�
centred�on�the�governmental�crisis�and�early�parliamentary�
elections.�Pre-election�programme�broadcasting�was�the�most�
comprehensive�in�the�history�of�Czech�Radio,�comprising�7�basic�
series�of�programmes�on�nationwide�and�regional�stations:�
an�election�guide,�profiles�of�regional�leaders,�interviews�and�
debates�with�representatives�of�the�candidate�parties,�the�“Den�
s�lídrem”�(A�Day�with�the�Leader)�project,�pre-election�debates�of�
relevant�issues,�comparison�of�programme�goals�of�the�individual�
candidates�and�parties�and�pre-election�spots.�For�the�first�time�
in�history,�the�order�of�the�presentation�of�all�candidates�in�all�of�
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k historicky první přímé volbě prezidenta ČR. V červnu, kdy 
Českou republiku zasáhly záplavy, nabídl Český rozhlas poslu-
chačům mimořádné povodňové zpravodajství. Vyvrcholením 
aktivit v tomto období byla sbírka na pomoc postiženým, 
kterou Český rozhlas uspořádal ve spolupráci s Nadačním 
fondem Českého rozhlasu. Největší studio S1 na pražských 
Vinohradech se na jeden den změnilo v obrovské call centrum, 
ve kterém se na pozici operátorů střídali nejrůznější rozhlasoví 
redaktoři a moderátoři se známými osobnostmi kulturního 
i veřejného života. 

Letním a podzimním zpravodajským tématem byla vládní krize 
a předčasné volby do poslanecké sněmovny. Předvolební 
servis byl nejrozsáhlejším v rozhlasové historii a zahrnoval  
7 základních programových řad na celoplošných i regionálních 
stanicích: volební vysvětlovnu, vizitky krajských lídrů, rozhovo-
ry a debaty s účastí všech kandidujících subjektů, projekt Den 
s lídrem, předvolební debaty relevantních subjektů, srovnání 
programových záměrů jednotlivých kandidujících subjektů 
a předvolební spoty. Poprvé v historii bylo pro zajištění co 
největší transparentnosti pořadí účasti kandidujících subjek-
tů ve všech pořadech určeno losem. Díky maximálnímu úsilí 
všech pracovníků Centra zpravodajství bylo zpravodajské 
pokrytí voleb hodnoceno velmi dobře.

V zahraničním zpravodajství se Český rozhlas nadále věno-
val především ekonomické situaci v EU, rezignaci papeže 
Benedikta XVI. a nástupu nového papeže. V době konkláve 
byla do Vatikánu vyslána zvláštní zpravodajka, která připravo-
vala několik reportážních vstupů denně jak pro rozhlas, tak  
pro Českou televizi. Prostor ve zpravodajství byl věnován  
i státnímu převratu v Egyptě a řadě dalších událostí a témat.

Důležitým tématem byl v průběhu druhé poloviny roku nový 
občanský zákoník, který vstoupil v platnost dne 1. 1. 2014 – 
k němu připravil Český rozhlas i vysvětlující seriál (vysílal se 
v prosinci na Radiožurnálu) a také interaktivní aplikaci pro 
zpravodajský web zpravy.rozhlas.cz. Vzhledem k tomu, že tento 
kodex přináší řadu závažných změn, které se dotýkají života 
každého občana, bude úsilí o posílení právního vědomí v tomto 
směru pokračovat i v roce 2014.

 dopravní zpravodajství 
Pro posílení kvality Zelené vlny byla během roku 2013 rozší-
řena spolupráce s Národním dopravním informačním centrem 
v Ostravě, odkud jsou odbavovány noční relace Zelené vlny. 
Český rozhlas tedy nově naplňuje svou veřejnou službu vysílá-
ním dopravního zpravodajství 24 hodin denně. V roce 2013 se 
vysílání dopravního zpravodajství zaměřilo na zásadní problé-
my spojené s generální opravou dálnice D1. Zástupci Českého 
rozhlasu a Ředitelství silnic a dálnic podepsali memorandum 
o vzájemné spolupráci, která posluchačům zajistila rychlejší 
a komplexní informace o modernizaci dálnice D1.

Český rozhlas Regina dále rozvíjel projekt dopravního zpra-
vodajství pro Prahu a okolí Bezstarostná jízda, který nabízí 
8 hodin dopravního servisu ve všedních dnech a 4 hodiny 
v neděli odpoledne. Speciální pořady pro motoristy a dopravní 
zpravodajství byly pravidelně vysílány i na všech ostatních 
regionálních stanicích.

Úspěšná byla i akce „Parkuj jako člověk“, kterou ČRo Radiožur-
nál přispěl ke společenské odpovědnosti občanů a posiloval 
právní vědomí, že dodržování základních pravidel silničního pro-
vozu je v době neúcty k zákonům a právu podstatným prvkem.

the�programmes�was�determined�by�a�draw�to�ensure�maximum�
transparency.�Thanks�to�the�efforts,�in�particular,�of�all�the�
members�of�the�News�and�Current�Affairs�Department,�the�news�
coverage�received�huge�plaudits.

Czech�Radio’s�foreign�reporters�continued�to�follow�the�economic�
situation�in�the�EU,�the�resignation�of�Pope�Benedict�XVI�and�the�
appointment�of�the�new�Pope,�with�a�special�reporter�deployed�
to�the�Vatican�at�the�time�of�the�conclave�to�prepare�several�daily�
broadcasts�both�for�radio�and�Czech�Television.�The�coup�d’état�
in�Egypt�became�a�featured�news�story�alongside�numerous�other�
events�and�topics.

Throughout�the�second�half�of�the�year,�the�Civil�Code,�which�
came�into�force�on�January�1,�2014,�became�a�significant�
news�story.�To�mark�the�event,�Czech�Radio�also�produced�an�
instructional�series�(aired�in�December�on�Radiožurnál)�as�well�
as�an�interactive�application�posted�on�the�news�website,��
zpravy.rozhlas.cz.�Given�the�fact�that�the�Code�has�introduced�
a�number�of�profound�changes�pertaining�to�the�life�of�each�
Czech�citizen,�the�effort�to�increase�legal�awareness�will,�in�this�
respect,�continue�in�2014.

 traffic news 
In�2013,�cooperation�with�the�National�Traffic�Information�Centre�
in�Ostrava,�from�which�nightly�Green�Wave�broadcasts�are�aired,�
intensified�in�order�to�enhance�the�quality�of�the�Green�Wave�
service.�Czech�Radio�thus�newly�fulfils�its�public�service�mission�by�
providing�24/7�traffic�news.�In�2013,�traffic�news�content�focused�
on�problems�relating�to�the�general�overhaul�of�the�D1�motorway.�
The�representatives�of�Czech�Radio�and�the�Road�and�Motorway�

Directorate�signed�a�memorandum�on�mutual�collaboration,�
aimed�at�providing�listeners�with�faster�and�more�comprehensive�
information�regarding�the�modernisation�of�the�D1.

Czech�Radio�Regina�proceeded�to�develop�the�traffic�news�project�
for�Prague�and�its�surroundings�“Bezstarostná�jízda”�(Carefree�
Travel),�offering�8�hours�of�traffic�news�service�on�weekdays�and��
4�hours�on�Sunday�afternoons.�Special�programmes�for�motorists�
along�with�regular�traffic�news�were�also�regularly�broadcast�on�
all�other�regional�stations.

The�project�entitled�“Parkuj�jako�člověk”�(Park�Like�a�Human�
Being),�Radiožurnál’s�contribution�towards�highlighting�legal�
awareness�regarding�the�observance�of�basic�traffic�regulations,�
plays�a�crucial�role�in�enhancing�social�responsibility�of�citizens�
at�a�time�of�general�disrespect�for�the�laws.

 Cultural news
CR�Vltava�was�the�principal�producer�of�original�news�focusing�
on�cultural�issues.�Its�programmes�covered�up-to-date�events�
related�to,�for�example,�the�National�Theatre�in�Prague�and�the�
grant�policy�of�Prague�City�Council.�The�station�featured�live�
broadcasts�from�the�“Svět�knihy”�(Book�World)�international�
book�fair�in�Prague�and�the�“Divadlo�evropských�regionů”�
(Theatre�of�European�Regions)�international�festival�in�Hradec�
Králové.�Among�the�special�guests�on�“Mozaika”�(Mosaic)�were,�
for�example,�the�Spanish�director�F.�Trueba,�Iranian�director�
A.�Karini,�German�writer�O.�Flink,�German�dramatist�P.�Löhle,�
Chinese�writer�J.�Lien–kche�and�many�others.
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Původní zpravodajství zaměřené na kulturu vytvářela zejména 
stanice ČRo Vltava. Ve svých pořadech se věnovala aktuál-
ním událostem týkajícím se např. Národního divadla v Praze 
či grantové politiky pražského magistrátu. Stanice realizova-
la přímé přenosy z pražského mezinárodního veletrhu Svět 
knihy a z Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 
v Hradci Králové. Mimořádnými hosty pořadu Mozaika byli 
např. španělský režisér F. Trueba, íránská režisérka A. Karini, 
německý spisovatel O. Flink, německý dramatik P. Löhle, čín-
ský spisovatel J. Lien–kche a řada dalších.

Páteční večery – dvouhodinové komponované pořady zamě-
řené na jedno téma, byly věnovány například Daně Medřické, 
Janu Grossmannovi, Bedřichu Feuersteinovi a Franku Zappovi.
Tradiční zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech přinesl Radiožurnál, dění v kultuře se vě-
novaly na lokální úrovni i všechny regionální stanice. Kulturní 
akce pro mladé mapovalo Radio Wave, akcemi pro děti  
se zabývalo Rádio Junior.

 Publicistika a dokument
Český rozhlas nabízí aktuální publicistiku, která má za úkol 
pravdivě a co nejrychleji informovat posluchače o dění u nás 
i ve světě, přináší i analytické a diskusní pořady, které uvádějí 
informace do souvislostí, historických a společenských kontex-
tů. Český rozhlas v roce 2013 rozšířil vysílání o názory poslu-
chačů ze sociálních sítí, a to zejména na stanicích Radiožurnál 
a Plus. Podařilo se obnovit vysílání pořadu Hovory z Lán s prezi-
dentem České republiky. V oblasti dokumentu se Český rozhlas 
dlouhodobě zaměřuje zejména na otázku sociální a na moderní 
dokumentaristické formy s uměleckými ambicemi. 

Rozhlasový dokument v roce 2013 vysílala většina stanic 
Českého rozhlasu. Kromě pravidelných programových řad to 
byl cyklus dvanácti tematických dokumentů k 90. výročí zahá-
jení rozhlasového vysílání. Jedním z nich byla autorská práce 
Tomáše Černého „Jsme s vámi, buďte s námi!“, která obsaho-
vala unikátní a dosud nezveřejněné archivní záznamy Václava 
Havla a herce Jana Třísky moderující dramatické srpnové 
události roku 1968. Mimořádným počinem ke stejnému výročí 
byl také seriál 365 dílů krátkých dokumentárních útvarů,  
který mapoval devět desetiletí historie této země. 

Dokumentaristická díla reprezentovala Český rozhlas 
na všech prestižních evropských soutěžích, jako je Prix Italia, 
Prix Europa, Bienále česko–slovenské rozhlasové tvorby 
v Bratislavě a Prix Bohemia. V soutěži Prix Europa se Český 
rozhlas dostal do úzkého výběru nejlepších prací s dokumenty 
„V Trinksaifen jsme byli doma“ autorky Evy Blechové a „I já 
jsem tvůj syn, Adolfe“ Dory Kaprálové. Rozhlasový dokument 
Srdcem a rozumem proti nespravedlnosti světa z cyklu Dobrá 
vůle Českého rozhlasu získal hlavní ocenění XX. ročníku Ceny 
Rady vlády ČR v rozhlasové kategorii za publicistické práce 
zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Cyklus 
Dobrá vůle bodoval i na Bienále česko–slovenské dokumen-
tární tvorby 2013. První cenu získal pořad Jana Zítky „Portrét 
Daniela Hotmara“.

Stopy, fakta, tajemství – investigativní „malý“ dokument 
Stanislava Motla pokračoval i v roce 2013 v odhalování mýtů, 
záhad a událostí, které spoluvytvářely naši i evropskou historii, 
nebo byly alespoň její součástí. Úspěšné byly i další pořa-
dy ČRo Dvojky Jak to vidí, Jak to vidíte, Kontakt, RozHraní, 
Meteor, nedělní dokument a dokument Dobrá vůle. 

“Páteční�večery”�(Friday�Evenings)�–�two-hour�shows�focusing�on�
a�single�issue,�featured�programmes�dedicated�to�Dana�Medřická,�
Jan�Grossmann,�Bedřich�Feuerstein,�Frank�Zappa�and�others.
Radiožurnál�also�continued�its�traditional�coverage�of�the�
Karlovy�Vary�International�Film�Festival,�while�regional�Czech�
Radio�stations�provided�frequent�coverage�of�local�cultural�
events.�Additionally,�youth-related�cultural�events�were�covered�
by�Radio�Wave�and�events�for�children�by�Rádio�Junior.

 Current affairs and Documentary
Czech�Radio�offers�current�affairs�coverage�aimed�at�providing�
accurate�and�fast�news�service�of�domestic�and�international�
issues,�as�well�as�analytical�and�discussion-based�programmes�
that�place�information�in�a�historical�and�social�context.�In�
2013,�listeners’�comments�on�social�networks�were�included�
for�broadcasting,�namely�on�the�Radiožurnál�and�Plus�stations.�
“Hovory�z�Lán”�(Conversations�from�Lány),�traditional�interviews�
with�the�president�of�the�Czech�Republic,�resumed.�In�the�
documentary�field,�Czech�Radio�has�always�had�a�long-term�focus�
on�social�issues�and�modern�documentary�forms�with�creative�
ambitions.�

In�2013,�most�Czech�Radio�stations�presented�radio�documentary�
programmes.�In�addition�to�regular�programme�series,�a�series�
of�twelve�topical�documentaries�marking�the�90th�anniversary�
of�the�launch�of�radio�broadcasting�was�produced.�One�such�
documentary,�written�by�Tomáš�Černý,�“Jsme�s�vámi,�buďte�
s�námi!”�(We�Stand�with�You,�Stand�with�Us!),�contained�unique�
and�not�yet�published�archival�recordings�of�Václav�Havel�and�Jan�
Tříska�commenting�on�the�dramatic�events�of�August�1968.�The�
same�anniversary�was�marked�by�a�notable�project�comprised�of�

365�short�documentary�episodes�mapping�out�nine�decades��
of�the�country’s�history.�

Documentary�works�represented�Czech�Radio�at�all�prestigious�
European�competitions�including�Prix�Italia,�Prix�Europa,�Czech�
and�Slovak�Radio�Production�Biennial�in�Bratislava�and�Prix�
Bohemia.�In�the�Prix�Europa�competition,�Czech�Radio�was�
shortlisted�for�the�best�documentary�with�“V�Trinksaifen�jsme�
byli�doma”�(We�Were�at�Home�in�Trinksaifen)�by�Eva�Blechová�
and�“I�já�jsem�tvůj�syn,�Adolfe”�(I�Am�Your�Son,�Too,�Adolf)�by�
Dora�Kaprálová.�The�radio�documentary,�“Srdcem�a�rozumem�
proti�nespravedlnosti�světa”�(With�Heart�and�Reason�against�
the�World’s�Injustice)�from�the�“Dobrá�vůle”�(Goodwill)�series,�
won�the�main�prize�at�the�20th�edition�of�the�Czech�Government�
Council�Awards�in�the�radio�category�for�programmes�related�
to�current�affairs�focused�on�disability�issues.�The�“Dobrá�
vůle”�(Goodwill)�series�also�fared�well�at�the�Czech�and�Slovak�
Documentary�Production�Biennial�2013.�A�documentary�by�Jan�
Zítka,�“Portrét�Daniela�Hotmara”�(A�Portrait�of�Daniel�Hotmar)�
emerged�victorious�in�this�competition.

2013�also�saw�the�broadcast�of�the�documentary�series,�“Stopy,�
fakta,�tajemství”�(Footprints,�Facts�and�Secrets)�–�this�“little,”�
investigative�series�by�Stanislav�Motl�continued�to�unveil�the�myths,�
mysteries�and�events�that�co-form�Czech�and�European�history,�
or�at�least�marked�its�progress.�Other�successful�programmes�
included�“Jak�to�vidí”�(As�They�See�It),�“Jak�to�vidíte”�(As�You�See�
It),�“Kontakt”�(Contact),�“RozHraní”�(Borderline),�the�Sunday�
documentary,�the�“Meteor”�and�the�“Dobrá�vůle”�(Goodwill)�series.�

Practically�the�whole�production�of�CR�Plus�falls�within�the�
category�of�current�affairs�coverage.�The�main�current�affairs�
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Mezi publicistickou tvorbu je možno zařadit prakticky celou 
produkci ČRo Plus. Hlavními publicistickými pořady jsou: Den 
podle – novinářské osobnosti s hosty hodnotí důležité dění 
daného dne, Názory a argumenty – pořad komentářů a analýz, 
v neděli diskusní kulatý stůl, Pro a proti – duel představitelů 
dvou opačných názorů, Média Plus – diskuse o současném 
stavu, problémech, trendech a technologiích mediálního světa, 
Ekofórum – diskuse nad odpovědnou ekonomikou a ekologií, 
Týden ve světě – summa hlavních událostí daného týdne očima 
komentátorů a dopisovatelů a řada dalších.

 sport
Mezi hlavní sportovní události roku 2013 patřilo ve vysílání 
Českého rozhlasu historicky první Mistrovství světa v biat-
lonu v Novém Městě na Moravě, atletické mistrovství světa 

v Moskvě, mistrovství světa v ledním hokeji, obhajoba titulu 
českého týmu na Davis Cupu aj. Radiožurnál přinášel pravidel-
né sportovní informace v pořadech Sportžurnál, S mikrofonem 
za fotbalem a S mikrofonem za hokejem. Regionálním sportov-
ním zápasům se věnovaly regionální stanice, které odvysílaly 
řadu pozvánek na jednotlivé akce i zpravodajství z nich.

Originálním počinem je pořad Radia Wave Sport’s Takeé – kon-
centrovaná hodina sportu, která přináší informace z různých 
koutů sportovního světa a sleduje sporty, které nejsou na titul-
ních stranách.

Na jaře roku 2013 podepsali zástupci Českého rozhlasu novou 
čtyřletou smlouvu o spolupráci s Českým olympijským výbo-
rem, která rozhlasu zaručuje možnost přinášet exkluzivní a ori-
ginální zpravodajství z olympijského klání v následujících letech.

programmes�include:�“Den�podle”�(A�Day�Through�the�Eyes�
of...)�–�prominent�journalists�and�their�guests�comment�on�
important�issues�of�the�day;�“Názory�a�argumenty”�(Views�and�
Opinions)�–�commentary�and�analysis,�Sunday�round�table;�
“Pro�a�proti”�(Pluses�and�Minuses)�–�a�duel�confronting�two�
different�perspectives;�“Média�Plus”�(Media�Plus)�–�discussion�
of�the�media�world’s�contemporary�position,�problems,�trends�
and�technologies;�“Ekofórum”�(Ecoforum)�–�discussions�on�
responsible�economy�and�ecology;�“Týden�ve�světě”�(A�Week�in�
the�World)�–�a�summary�of�the�main�events�of�the�week�through�
the�eyes�of�commentators�and�correspondents;�and�many�others.

 sport
The�main�sports�events�of�the�year�included�the�first�ever�
Biathlon�World�Cup�in�Nové�Město�na�Moravě,�the�World�
Athletics�Championships�in�Moscow,�the�Ice�Hockey�World�

Cup�and�the�defence�of�the�Czech�team’s�Davis�Cup�title,�etc.�
Radiožurnál�delivered�regular�sports�updates�to�“Sportžurnál”�
(Sports�Journal),�“S�mikrofonem�za�fotbalem”�(Soccer�Miked�Up!)�
and�“S�mikrofonem�za�hokejem”�(Hockey�Miked�Up!).�As�well�
as�covering�regional�sports�matches,�the�regional�stations�also�
broadcast�numerous�invitations�to�individual�events�as�well�as�
news�reports.

Radio�Wave�offered�up�another�original�project,�Sports�Take�–�an�
hour�brimming�with�sports�reports�providing�information�from�
all�across�the�sports�world,�with�a�special�focus�on�less-reported�
sports.

In�spring�2013,�representatives�of�Czech�Radio�signed�a�new�
four-year�deal�with�the�Czech�Olympic�Committee,�which�entitles�
Czech�Radio�to�bring�exclusive�and�original�news�coverage�of�the�
Olympics�in�the�upcoming�years.
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 hudba 
Český rozhlas v roce 2013 pokrýval široké spektrum hudeb-
ní tvorby od mainstreamové populární hudby (Radiožurnál, 
Dvojka, regionální stanice), přes oldies (Dvojka, regionální sta-
nice), jazz (Dvojka, Vltava a Jazz), etnickou hudbu a alternativu 
(Vltava a Radio Wave), dechovku a country (Dvojka a regiony) 
až po vážnou hudbu (Vltava a čistě hudební D–dur). Pro dvě 
největší stanice – Radiožurnál a Dvojku bylo dokonce provede-
no testování písničkových titulů tak, abychom zjistili co nejvíce 
o posluchačských preferencích a mohli se jim přizpůsobit.

Doménou vážné hudby byly stanice Vltava a D-dur. U Vltavy 
tvořila klasická hudba 50 % vysílání. Těžiště bylo v hudbě 
symfonické, dále v hudbě komorní, v hudbě barokní a ranně 
klasicistní a soudobé. Přibližně desetiprocentní byl podíl jazzu 
a world music. Výrazné je též zastoupení experimentálních 
žánrů. S několikaměsíční periodicitou vysílala Vltava také 
operety. V řadách Slovo o hudbě a Euphonia se zabývala po-
pularizací hudby. Významnou měrou se na skladbě programu 
podílely živé přenosy koncertů různých žánrů – např. mimořád-
ný koncert rozhlasových symfoniků k oslavám 90. výročí vzniku 
Českého rozhlasu. Bylo odvysíláno historicky nejvíce přímých 
přenosů z Pražského jara, celkem 13 a dalších 7 koncertů ze 
záznamu. Řadu koncertů bylo možné sledovat prostřednictvím 
přímého přenosu na webových stránkách (YouTube). Na mnoha 
projektech spolupracovala umělecká tělesa Českého rozhlasu 
(SOČR, BROLN, Big Band ČRo, Dětský pěvecký sbor). 

Na konci prázdnin Vltava zařadila do vysílání zcela mimořád-
ný projekt – celodenní sobotní wagnerovský maratón, tedy 
odvysílání celé operní tetralogie Prsten Nibelungův. Byl spojen 
s veřejným poslechem ve studiu S2 za účasti několika desítek 
posluchačů. Celý projekt vzbudil značný ohlas a řadu pozitiv-
ních reakcí. Vedle Dnu s Wagnerem (22. 5.) a Verdim (10. 10.) 
uskutečnily se na Vltavě i Den s Janem Křtitelem Vaňhalem, 
s Benjaminem Brittenem a také den věnovaný našemu nejstar-
šímu spolku – Umělecké besedě. Novým programovým prvkem 
byl též Den klavíru (20. 12.), během něhož si přední pražští 
pianisté přišli vyzkoušet nový rozhlasový Steinway. Den byl 
završen koncertem ze studia S1. 

Podařilo se zprostředkovat také některé programy z dal-
ších pražských i mimopražských hudebních festivalů (Brno, 
Ostrava, Litomyšl, Český Krumlov, Zlín, Liteň), připomenuto 
bylo výročí premiéry Novosvětské symfonie. Desítky koncert-
ních programů získala stanice z výměnné sítě EBU, včetně 
záznamu koncertu k otevření nového Mariinského divadla 
v Petrohradu, Evropského koncertu Berlínských filharmoniků 
v Praze nebo nahrávek z největšího festivalu klasické hudby 
vůbec, BBC Proms v Londýně. Vltava naopak přispěla mnoha 
koncertními programy do nabídky EBU, a to i koncerty pořá-
danými přímo stanicí, v rámci Velikonočního a Vánočního dne 
Eurorádia.

Český rozhlas D–dur vysílal 24 hodin denně kontinuální proud 
klasické hudby sestavený z kompletních skladeb opatřených 
motivačním komentářem dramaturga. Právě toto průvodní 
slovo odlišuje D–dur od internetových samohrajících streamů. 
Unikátní je také obrovský archiv nahrávek klasické hudby, 
z nichž stanice čerpá. Ve večerním vysílání od 20.00 hod. uvádí 
stanice rozsáhlá, náročná díla, včetně skladeb 20. a 21. století.

MusiC, art anD Culture

 Music 
In�2013,�Czech�Radio�covered�a�wide�range�of�musical�genres�
encompassing�pop�(Radiožurnál,�Dvojka,�regional�stations),�
oldies�(Dvojka,�regional�stations),�jazz�(Dvojka,�Vltava�and�Jazz),�
world�and�alternative�(Vltava�and�Radio�Wave),�brass�band�and�
country�(Dvojka�and�regions)�and�classical�(Vltava�and�music-only�
D–dur).�The�two�largest�stations,�Radiožurnál�and�Dvojka,�even�
conducted�a�song�poll�to�obtain�the�most�information�possible�
about�listener�preferences,�in�order�to�tailor�their�programmes��
to�suit�the�listener.

Vltava�and�D-dur�stations�have�always�been�the�domain�of�classical�
music.�In�the�case�of�Vltava,�50%�of�the�output�comprised�classical�
music.�The�focus�was�on�symphonic�music,�as�well�as�chamber,�
Baroque,�early�classical�and�contemporary�music.�Approximately�
10%�of�output�was�dedicated�to�jazz�and�world�music.�
Experimental�genres�were�also�substantially�represented.�Vltava�
also�presented�operettas�once�every�few�months.�The�aim�of�the�
series�“Slovo�o�hudbě”�(A�Word�about�Music)�and�“Euphonia”�was�
to�popularise�classical�music.�To�a�large�extent,�the�programme�
was�composed�of�live�broadcasts�of�concerts�of�various�genres�
such�as�the�gala�concert�of�the�Prague�Radio�Symphony�Orchestra�
marking�Czech�Radio’s�90th�anniversary.�Vltava�broadcast�the�
largest�number�of�live�concerts�from�Prague�Spring,�13�in�total,�
in�addition�to�airing�7�recorded�concerts.�Many�of�the�concerts�
were�available�live�online�(YouTube).�Czech�Radio’s�artistic�bodies�
also�participated�in�numerous�projects�(Prague�Radio�Symphony�
Orchestra,�Brno�Radio�Orchestra�of�Folk�Instruments,�Czech�
Radio�Big�Band,�and�Czech�Radio’s�Children’s�Choir).�

At�the�end�of�the�summer,�Vltava�included�an�exceptional�project�
in�its�programme�–�an�all-day�marathon�of�Wagner’s�music,�
comprising�the�whole�four-part�opera�cycle,�The�Ring�of�Nibelung.�
It�was�performed�publicly�in�Studio�2�to�several�dozen�audience�
members.�The�whole�project�received�rave�reviews�and�a�huge�
positive�response.�The�“Den�s...”�(A�Day�with...)�Wagner�(May�22)�
and�Verdi�(October�10)�were�followed�by�a�day�dedicated�to�Jan�
Křtitel�Vaňhal�and�Benjamin�Britten�as�well�as�to�the�oldest�group�
of�Czech�artists�–�Umělecká�beseda.�The�programme�offered�
a�new�feature,�“Den�klavíru”�(Piano�Day)�on�Vltava�(December�20),�
giving�prominent�pianists�from�Prague�the�chance�to�try�out�on�
the�radio’s�Steinway.�The�programme�was�topped�off�by�a�concert�
in�Studio�1.�

Programmes�from�other�music�festivals�in�Prague�and�other�
cities�(Brno,�Ostrava,�Litomyšl,�Český�Krumlov,�Zlín,�Liteň)�
featured,�along�with�a�programme�to�mark�the�anniversary�
of�the�premiere�of�the�New�World�Symphony.�The�EBU�
exchange�network�provided�the�station�with�dozens�of�concert�
programmes,�including�a�recording�of�a�concert�on�the�occasion�
of�the�opening�of�new�Mariinsky�Theatre�in�St�Petersburg,�the�
European�Concert�of�the�Berlin�Philharmonic�in�Prague�and�
recordings�from�the�largest�classical�music�festival�ever,�the�BBC�
Proms�in�London.�Vltava�returned�the�favour�by�adding�to�EBU’s�
catalogue�programmes�of�concerts�organized�directly�by�this�
station�as�part�of�the�Easter�and�Christmas�Euroradio�Day.

Czech�Radio�D–dur�presented�a�continuous�24/7�stream�of�
classical�music�consisting�of�complete�classical�compositions�
accompanied�by�expert�commentary.�This�accompanying�
commentary�sets�the�D–dur�station�apart�from�other�self-playing�
online�streams.�The�station�also�maintains�a�huge�and�unique�
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en Zcela zvláštním projektem je ČRo Jazz. Stanice vznikla trans-
formací původního internetového streamu Euro Jazz, počínaje 
1. 3. 2013 vysílala v digitálních sítích 16 hodin denně (sdílený 
DVB–T kanál s ČRo Plus), od 3. 6. 2013 pak na samostatném 
kanálu vysílá 24 hodin denně. Se změnami způsobu šíření 
souvisela i změna programu. S přechodem na DVB–T byla 
dramaturgie uzpůsobena širšímu okruhu posluchačů (bloky 
experimentální hudby byly přesunuty na pozdní odpoledne 
nebo noc). Nově byla zavedena pravidelná řada Jazz na druhou 
od pondělí do pátku po 14.00 hod. (repr. 22.00 hod.) s větším 
podílem mluveného slova (zejména reprízy, ale i nové rozho-
vory a jazzové aktuality). Součástí této řady je i „vlajková loď“ 
stanice, Rozhovor měsíce, pořad, který hloubkově představuje 
současné české jazzové hudebníky. 

Nejširší hudební formát ze všech stanic má Dvojka. Vysílala 
country (Country pohoda Mirka Černého), folk (záznam z Porty, 
Dvorana Mirka Černého, Textempore), jazz (Rozhlasový Big 
Band Gustava Broma), blues (Klub osamělých srdcí seržanta 
Pepře), muzikál (Muzikál expres), folklór (Folklórní notování), 
dechovku (Ta naše písnička), oldies (Starý desky‚ sou hezký), 
pop (Kulaté noty, Felixír, Zpátky si dám tenhle film), world mu-
sic (Hudební glóbus) a řadu dalších hudebních pořadů. Dvojka 
ve spolupráci s regionálními stanicemi také připravila a odvy-
sílala další ročník celostátní pěvecké soutěže pro začínající 
zpěváky Česko zpívá. 

Kromě řady dalších žánrů našli posluchači ve vysílání re-
gionálních stanic Českého rozhlasu folklór a dechovku. 
Oblíbené jsou pořady Morava, krásná zem – dechovky v živě 
vysílaném kontaktním pořadu, Na moravskou notu – lidové 
písně nejen z Moravy (Brno), Dechovka, to je moje – autor 
a průvodce Miloň Čepelka, znalec a velký milovník dechovky 

(České Budějovice), Špalíček lidových písní – pořady věnova-
né folklóru a lidovému umění především ze západních Čech, 
S Plzeňáky za folklórem – magazín, který se populární formou 
věnuje lidové kultuře v celé její šíři, se zaměřením především 
na region západní Čechy (Plzeň), Putování za moravskou písní 
(Olomouc) nebo přenosy folklórních koncertů v rámci cyklu 
Zpěvem k srdci (Ostrava).

Stranou nezůstala ani hudba folková: Folkový antikvariát – 
magazín nabízející evergreeny folkové muziky a Folková jíška 
Pavlíny Jíšové – folkové souvislosti, jak je vidí zpěvačka Pavlína 
Jíšová (České Budějovice), Folková pohlazení (Pardubice).

 umění a kultura
Na oblast kulturních, uměleckých a dramatických pořadů je 
zaměřeno zejména vysílání stanice Vltava, téma kultury a umě-
ní se však objevovalo v každodenním vysílání všech stanic 
ČRo, vždy s přihlédnutím k posluchačským preferencím každé 
stanice. Český rozhlas druhým rokem pokračoval ve výrobě 
a vysílání posluchačsky oblíbených Minutových her, za které 
v roce 2013 obdržel dvě ceny na mezinárodním festivalu Prix 
Marulić 2013.

Jedním z hlavních pořadů Vltavy je Mozaika – 210 minut kul-
turního zpravodajství a publicistiky, recenzí, rozhovorů – každý 
všední den události ve světě hudební, slovesné i výtvarné kul-
tury, včetně jejich kritické reflexe. V minulém roce byl posílen 
prvek multimedializace – jde o graficky zpracované články 
na webu, obrázkové galerie a videa, komunikaci s posluchači 
přes Facebook, on–line chaty s osobnostmi ve studiu atd. 
Kulturní tematikou se zabývají i další pořady – Páteční večery, 
komponovaný pořad Schůzky s literaturou, kulturní proble-

archive�of�classical�recordings.�The�evening�sessions�starting�at�
8:00�pm�featured�extensive�and�complex�music�compositions,�
including�20th�and�21st�century�compositions.

CR�Jazz�offers�another�entirely�unique�project.�The�station�is�
the�result�of�the�transformation�of�the�original�Euro�Jazz�online�
stream.�From�March�1,�2013�it�played�16�hours�per�day�on�digital�
networks�(DVB–T�channel�shared�with�CR�Plus)�and�provided�
24-hour�broadcasting�on�a�separate�channel�from�March�6,�
2013.�The�changes�in�the�form�of�dissemination�also�resulted�in�
an�adjustment�to�the�programming.�Following�a�switchover�to�
DVB–T,�the�dramaturgy�was�tailored�to�a�wider�range�of�listeners�
(experimental�music�blocs�were�shifted�to�late�afternoon�or�
night).�The�station�saw�the�introduction�of�the�regular�series,�
“Jazz�na�druhou”�(Jazz�Square),�scheduled�Mon-Fri�at�2:00�pm�
(rep.�at�10:00�pm)�providing�more�space�for�spoken-word�content�
(especially�in�repeats,�but�also�new�interviews�and�news�from�
the�jazz�world).�This�series�also�featured�the�station’s�flagship�
“Rozhovor�měsíce”�(Interview�of�the�Month),�an�in-depth�
introduction�to�contemporary�Czech�jazz�musicians.�

Of�all�the�stations,�Dvojka�offered�the�most�comprehensive�
music�catalogue.�It�presented�country�(“Country�pohoda�Mirka�
Černého”�–�Mirek�Černý’s�Country�Chill-out),�folk�(recordings�
from�the�Porta�festival,�“Dvorana�Mirka�Černého”�–�Mirek�Černý’s�
Country�Hall�of�Fame,�Textempore),�jazz�(Gustav�Brom�Czech�
Radio�Big�Band),�blues�(“Klub�osamělých�srdcí�seržanta�Pepře”�
–�Sergeant�Pepper’s�Lonely�Hearts�Club),�musicals�(“Muzikál�
expres”�–�Musical�Express),�folklore�(“Folklorní�notování”�–�
Folklore�Notes),�brass�band�(“Ta�naše�písnička”�–�That�Song�of�
Ours),�oldies�(“Starý�desky�‘sou�hezký”�–�Oldies�but�Goldies),�
pop�(“Kulaté�noty”�–�Round�Notes,�“Felixír”,�“Zpátky�si�dám�

tenhle�film”�–�Play�Me�That�Film�Again),�world�music�(“Hudební�
glóbus”�–�Music�Globe)�and�many�other�music�programmes.�In�
cooperation�with�the�regional�stations,�Dvojka�also�produced�and�
broadcast�another�edition�of�the�new�talent�competition,�“Česko�
zpívá”�(Czech�Singing).�

Folklore�and�brass�music�were�among�the�multitude�of�
genres�played�by�Czech�Radio’s�regional�stations.�The�most�
popular�programmes�included:�“Morava�krásná�zem”�(Moravia�
Is�a�Beautiful�Country)�–�live�brass�band�music�sessions;�
“Na�moravskou�notu”�(On�the�Moravian�Note)�–�folk�songs�not�
only�from�Moravia�(Brno);�“Dechovka,�to�je�moje”�(Brass�Music,�
My�Passion)�–�author�and�presenter�Miloň�Čepelka,�and�expert�
and�lover�of�brass�band�music�(České�Budějovice);�“Špalíček�
lidových�písní”�(Collection�of�Folk�Songs)�–�programmes�on�
folklore�and�folk�art�mainly�from�Western�Bohemia;�“S�Plzeňáky�
za�folklórem”�(To�Pilsen�for�Folklore)�–�a�magazine�using�popular�
forms�to�deal�with�all�aspects�of�folk�culture,�mainly�focusing�on�
the�West�Bohemian�region�(Plzeň);�“Putování�za�moravskou�písní”�
(Travels�with�Moravian�Songs)�(Olomouc);�and�folklore�concert�
broadcasts�as�part�of�the�series,�“Zpěvem�k�srdci”�(Songs�Straight�
to�the�Heart)�(Ostrava).

Not�to�be�forgotten,�folk�music�was�represented�by�“Folkový�
antikvariát”�(Folk�Antiquities)�–�a�magazine�offering�folk�music�
evergreens;�“Folková�jíška�Pavlíny�Jíšové”�(Folk�Mix�from�Pavlína�
Jíšová)�–�the�folk�world�through�the�eyes�of�the�singer�Pavlína�
Jíšová�(České�Budějovice);�and�“Folková�pohlazení”�(Folk�Strokes)�
(Pardubice).
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 art and Culture
Vltava�specialises�in�culture,�art�and�drama.�But�issues�related�to�
arts�and�culture�regularly�appeared�on�all�Czech�Radio�stations,�
always�attuned�to�their�particular�target�audience.�For�the�second�
year�in�a�row,�Czech�Radio�continued�to�produce�and�broadcast�
the�popular�“Minutové�hry”�(Minute�Plays)�series,�which�in�2013�
won�two�awards�at�the�Prix�Marulić�2013�international�festival.

“Mozaika”�(Mosaic)�is�one�of�Vltava’s�prime�programmes–�
a�weekday�programme�delivering�210�minutes�of�cultural�news�
and�current�affairs,�reviews,�interviews,�events�in�the�music,�
literature�and�art�worlds�and�their�critical�reception.�Last�year,�
multimedia�elements�were�added�in�the�form�of�graphic�articles�
on�the�website,�image�galleries�and�videos,�communication�with�
listeners�through�Facebook,�on–line�chats�with�personalities�in�
radio�studios,�etc.�Cultural�matters�also�featured�prominently�
in�other�programmes�–�“Páteční�večery”�(Friday�Evenings),�the�
compilation�programme�“Schůzky�s�literaturou”�(Meetings�with�
Literature),�the�focus�on�cultural�problems�in�the�magazine�
“Čajovna”�(Tea�Room)�and�reflections�on�cultural�phenomena�
in�the�memoire�series�“Osudy”�(Life�Stories).�Vltava’s�art�
programmes�included:�the�daily�series�“Četba�na�pokračování”�
(Readings�to�Be�Continued...);�weekly�series,�“Moderní�povídka”�
(Modern�Short�Story)�and�“Klasická�povídka”�(Classic�Short�Story);�
the�daily�series,�“Stránky�na�dobrou�noc”�(Pages�for�Good�Night),�
the�literature�and�music�weekly�series�“Souzvuk”�(Consonance);�
the�compilation�programme,�“Schůzky�s�literaturou”�(Meetings�
with�Literature);�the�daily�series�dedicated�to�poetry�and�poetry�
set�to�music�from�2013,�“Svět�poezie”�(World�of�Poetry)�and�
“Důvěrná�sdělení”�(Confidential�Conversations);�dramatic�series;�
three�radio�plays�per�week.

Part�of�Dvojka’s�programming�is�devoted�to�a�series�of�readings�
and�dramatised�short�stories,�with�its�core�content�based�mainly�
on�autobiographies.�The�most�successful�titles�included��
O.�Bystřina:�“Púchovská�republika�znovuobjevená”�(The�Púchov�
Republic�Reinvented),�J.�Bernlef:�“Vyhasínání�mozku�Martina�
Kleina”�(The�Dwindling�Brain�of�Martin�Klein),�V.�Sůvová:�“Čím�
jsou�lidé�živi”�(What�Do�People�Do�for�Living),�A.�P.�Chekhov:�“Můj�
strýček�Jeho�Excelence”�(My�Uncle�His�Excellence)�and�others.

Regional�stations�focused�on�cultural�events�both�on�the�
nationwide�and�regional�level.�The�best�example�is�the�popular�CR�
Brno’s�“Zelný�rynk”�(Cabbage�Marketplace)�programme,�featuring�
texts�and�series�by�notable�writers,�psychologists�and�sociologists,�
but�also�new�talents.�The�CR�České�Budějovice’s�series,�“Jižní�Čechy�
a�já”�(South�Bohemia�and�Me)�is�another�programme�of�note,�in�
the�form�of�a�literary�and�journalist�magazine,�broadcasting�studio�
recordings�of�meetings�with�interesting�personalities.

Rádio�Junior�opens�a�whole�different�chapter�for�programming,�
being�entirely�tailored�to�a�children’s�audience.�Both�its�
broadcasts�and�website�regularly�featured�invitations�to�cultural�
events�and�projects,�and�guests�from�the�world�of�art�and�culture�
were�invited�into�the�studio�for�radio�sessions.�Regular�formats�
emerged�such�as�“Nebojte�se�klasiky”�(Who’s�Afraid�of�Classics).�
Rádio�Junior�collaborates�with�the�Czech�Philharmonic,�the�
Prague�Philharmonia�and�theatrical�ensembles�and�artists�that�
perform�for�children.�“Knižní�záložka�Jany�Klusákové”�(Jana�
Klusáková’�Bookmark)�delivered�regular�information�and�updates�
on�interesting�books�for�children.�The�interactive�performances,�
“Rádio�Junior�na�cestách”�(Rádio�Junior�on�the�Road)�and�“Rádio�
Junior�na�návštěvě”�(Rádio�Junior�Visiting),�have�been�seen��
by�audiences�of�many�thousands.

matice se často věnuje magazín Čajovna, reflexi kulturních 
jevů obsahuje memoárová řada Osudy. Mezi umělecké pořady 
Vltavy je možno zahrnout řady Četba na pokračování (denně), 
Moderní povídka a Klasická povídka (jednou týdně), Stránky 
na dobrou noc (denně), Souzvuk (literatura a hudba – jednou 
týdně), komponovaný pořad Schůzky s literaturou, Svět poezie, 
Důvěrná sdělení (každodenní cyklus věnovaný poezii, v roce 
2013 poezii zhudebněné), tři řady rozhlasových her týdně, 
dramatické seriály.

Četba na pokračování a dramatizované povídky jsou součástí 
i vysílání Dvojky. V Četbě na pokračování se dramaturgický 
plán opíral především o životopisy. Mezi nejúspěšnější tituly 
patřily O. Bystřina: Púchovská republika znovuobjevená,  
J. Bernlef: Vyhasínání mozku Martina Kleina, V. Sůvová: Čím 
jsou lidé živi, A. P. Čechov: Můj strýček Jeho Excelence a další.

Regionální stanice se věnovaly kulturním událostem jak 
na celorepublikové, tak na krajské úrovni. Za všechny můžeme 
jmenovat například oblíbený pořad ČRo Brno Zelný rynk, který 
formou literárně-publicistického magazínu přinášel texty a se-

riály předních spisovatelů, psychologů, sociologů, ale i začína-
jících tvůrců nebo cyklus ČRo České Budějovice Jižní Čechy 
a já – studiové nahrávky setkání se zajímavými osobnostmi.

Samostatnou kapitolou je vysílání Rádia Junior, kde se všechny 
relace přizpůsobují chápání dětského publika. V jeho vysílání 
i na webových stránkách se pravidelně objevovaly pozvánky 
na kulturní události a akce, do studia byli zváni hosté z oblasti 
umění a kultury. V pravidelných intervalech se střídaly formáty 
typu Nebojte se klasiky, Rádio Junior spolupracuje např. 
s Českou filharmonií, s Pražskou komorní filharmonií i s divadly 
a interprety hrajícími pro dětské publikum. Knižní záložka Jany 
Klusákové pravidelně informovala o nových a zajímavých kni-
hách pro děti. Interaktivní představení Rádio Junior na cestách 
a Rádio Junior na návštěvě vidělo po celé republice už mnoho 
tisíc diváků.

Na dospívající mládež se zaměřuje ČRo Radio Wave, kde 
po všem novém v české literatuře pátrá dvojice Karolína 
Demelová a Jonáš Zbořil, o filmu hovoří pořad Čelisti,  
o architektuře relace Bourání a další.
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CR�Radio�Wave�is�a�station�targeting�the�teenage�and�youth�
audience,�with�the�presenter�duo�of�Karolína�Demelová�and�Jonáš�
Zbořil�exploring�new�Czech�literature.�The�programme�“Čelisti”�
(Jaws)�focuses�on�film,�“Bourání”�(Demolition)�on�architecture,�etc.

sCienCe, teChnoloGy, nature anD history

These�fields�were�represented�by�various�topics�in�diverse�formats�
on�almost�all�Czech�Radio�stations.�

“Meteor”�continued�to�be�Dvojka’s�flagship�programme�and�
celebrated�its�50-year�anniversary�last�year.�A�large�exhibition��
of�photographs�by�Khalil�Baalbaki�revealing�the�hidden�face��
of�Czech�scientists�was�organized�to�mark�the�anniversary.

The�programme,�“Noční�Mikrofórum”�(Night�Microphorum)�
traces�the�borderline�between�journalistic,�educational�and�
entertainment�formats.�In�2013,�the�programme�featured�a�whole�
galaxy�of�guests�from�the�fields�of�science,�medicine,�economy,�
sports�and�others.�These�included,�for�example,�the�Head�of�the�
Academy�of�Sciences�of�the�Czech�Republic,�Prof.�Jiří�Drahoš,�
the�music�composer,�Ladislav�Štaidl,�the�director�of�the�National�
Theatre,�Jan�Burian,�the�guitar�player,�Štěpán�Rak,�the�Olympic�
winner,�Barbora�Špotáková,�the�actor�and�presenter,�Marek�Eben,�
the�violinist,�Pavel�Šporcl,�the�heartsurgeon,�Jan�Pirk�and�many�
others.�In�2013,�“Noční�Mikrofórum”�broadcast�live�sessions�
over�the�Christmas�period,�including�Christmas�Eve,�offering�
companionship�to�our�most�lonesome�listeners.

As�a�result�of�the�cancellation�of�the�Rádio�Česko,�Czech�Radio�
6�and�Leonardo�stations�programme�was�taken�up�by�the�newly�
launched�spoken-word�station,�Czech�Radio�Plus.�This�adaption�in�
programming�produced�a�fascinating�project�from�the�sphere�of�
modern�history,�“Příběhy�20.�století”�(Stories�of�the�20th�Century).�
This�documentary�series�recounts�memories�of�witnesses�
and�new�perspectives�of�the�previous�century,�introducing�
war�veterans,�resistance�fighters,�holocaust�survivors,�former�
Communist�political�prisoners,�dissidents,�as�well�as�State�Security�
agents,�informers�and�Communist�Party�officials.�These�are�
complemented�by�testimonies�of�“common”�people�who�witnessed�
key�events�of�the�past�century.�The�programme�is�produced�in�
conjunction�with�the�Post�Bellum�non-profit�organization�and�
other�institutions�that�build�memory�collections.�It�draws�on�an�
extensive�international�database,�“Paměť�národa”�(Memory�of�
Nations),�founded�in�2008�by�Post�Bellum,�Czech�Radio�and�the�
Institute�for�the�Study�of�Totalitarian�Regimes.�The�new�fifty-
minute�“Leonardo”programme�became�the�new�version�combining�
the�format�of�an�interview�with�a�scientist�with�up-to-date�features,�
all�aimed�at�popularising�the�field�of�science�and�technology.

Regional�studios�teamed�up�to�create�the�“Česko,�země�neznámá”�
(Czech�Republic�–�the�Unknown�Land)�–�enlightening�journeys�
through�remarkable�places,�project�containing�both�historical�
and�natural�points�of�interest.

“Toulky�českou�minulostí”�(Rambles�Through�the�Czech�Past),�
produced�by�Josef�Veselý�of�Czech�Radio�Brno,�is�Czech�Radio’s�
most�popular�spoken-word�programme,�airing�on�Sundays�on�
CR�Dvojka.�The�series’�special�website�enables�listeners�to�access�
all�previous�episodes�as�well�as�a�plethora�of�photographic�
documentation.
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Různá témata z těchto oborů se vyskytovala v nejrůznějším 
zpracování téměř na všech stanicích Českého rozhlasu. 

Stěžejním pořadem Dvojky v této oblasti zůstává Meteor, který 
v uplynulém roce oslavil již 50. výročí svého vzniku. Na jeho 
oslavu byla uspořádána velká výstava fotografií rozhlasového 
fotografa Khalila Baalbakiho, který se pokusil zachytit české 
vědce i tak, jak je neznáme.

Na pomezí publicistiky, vzdělávacího pořadu a zábavného 
formátu se pohyboval pořad Noční Mikrofórum. V roce 2013 se 
v pořadu objevila celá plejáda hostů z oblasti vědy, medicíny, 
ekonomie, sportu a dalších oborů. Například předseda AV ČR 
prof. Jiří Drahoš, hudební skladatel Ladislav Štaidl, ředitel ND 
Jan Burian, kytarista Štěpán Rak, olympijská vítězka Barbora 
Špotáková, herec a moderátor Marek Eben, houslista Pavel 
Šporcl, kardiochirurg Jan Pirk a mnozí další. Noční Mikrofórum 
vysílalo v roce 2013 živě i o Vánocích včetně Štědrého dne. 

Část pořadů ze zrušených stanic Rádio Česko, Český roz-
hlas 6 a Leonardo se přesunula do vysílání nově vytvořené 
stanice mluveného slova Českého rozhlasu Plus. Mezi nimi 
je i zajímavý projekt z oblasti novodobé historie Příběhy 20. 
století. Dokumentární cyklus přináší vzpomínky pamětníků 
a nové pohledy na minulé století, představuje válečné veterány, 
odbojáře, židovské pamětníky, kteří přežili holocaust, někdejší 
politické vězně komunismu, disidenty, ale i agenty a konfiden-
ty Státní bezpečnosti, funkcionáře KSČ. Přináší i svědectví 
„obyčejných“ lidí, kteří byli svědky důležitých událostí minulého 
století. Pořad vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací 

Listeners�were�also�able�to�find�a�great�deal�of�interesting�
information�on�thematic�websites,�veda.rozhlas.cz,��
priroda.rozhlas.cz�and�historie.rozhlas.cz.�The�90th�anniversary�of�
the�launch�of�regular�broadcasting�was�marked�with�an�entirely�
new�and�original�web-based�project,�“Příběh�rozhlasu”�(The�Story�
of�the�Radio)�recounting�radio�history�in�a�manner�both�playful�
and�detailed.�On�three�occasions,�the�website�launched�Radio�
Retro,�providing�a�large�number�of�archival�recordings.

soCiety anD liFestyle

Magazine-type�programmes,�in�which�present-day�society�and�
lifestyle�issues�are�examined,�are�the�domain�of�CR�Dvojka.�

The�pre-noon�three�hour�bloc�“Je�jaká�je”�(She�is�How�She�is)�
brought�a�multi-part�series�called�“Slavné�příběhy”�(Famous�
Stories)�and�sit-down�interviews�with�guests�before�noon.�
It�presents�prominent�personalities�of�the�world�and�Czech�
culture�–�in�2013,�these�were�namely�Zdeněk�Svěrák,�Otakar�
Brousek,�Ilja�Hurník,�Kamila�Moučková,�Jan�Hřebejk,�Soňa�
Červená,�Libor�Pešek,�Jiří�Menzel,�Štefan�Margita,�the�cardinal�
Dominik�Duka�and�others.�The�regular�feature�“Poradna”��
(Advice�Service)�is�highly�popular�among�the�listeners�(medical�
and�financial�consultations,�and�advice�regarding�purchases,�
gardening,�pet�keeping,�etc.).

The�discussion�series,�“Jak�to�vidíte”�(How�You�See�It),�formerly�
called,�“Čaj�pro�dva”�(Tea�for�Two)�and�“Káva�o�čtvrté”�(Coffee�at�

Four)�also�delivered�interesting�topics�from�the�following�areas:�
notable�anniversaries�(the�90th�anniversary�of�the�launch�of�radio�
broadcasting�in�the�Czech�lands,�the�20th�anniversary�of�the�
establishment�of�the�Czech�Republic�and�the�45th�anniversary�
of�the�August�invasion);�current�political�and�social�events;�
providing�guidance�to�people�in�unclear�situations�(for�example,�
in�response�to�the�warning�from�producers�of�bottled�water�about�
the�alleged�harmful�effects�of�tap�water);�legal�and�economic�
changes�(the�amended�Civil�Code,�church�restitutions,�changes�
in�railway�traffic�including�the�new�timetable);�health�and�
social�services�(expiration�of�S�cards,�availability�of�health�care,�
reduction�in�hospital�beds,�dental�care�costs);�environmental�
issues�(waste�in�nature,�unauthorised�construction�in�natural�
preserves);�daily�life�(pets,�children’s�leisure�time,�online�
shopping,�demonstrations�of�goods).

The�documentary�series�“Dobrá�vůle�“(Goodwill),�which�looks�at�
those�who�choose�to�help�others,�has�found�increasing�popularity�
with�listeners.�Also�in�2013,�its�authors�won�numerous�awards�
and�some�programmes�were�nominated�for�international�prizes�
(Prix�Italia�and�Grand�Prix�Urti).

Programmes�focusing�on�nationality�and�ethnic�origin�formed�
an�important�part�of�the�service�reflecting�social�topics.�
Ethnicity�and�minority�issues�are�also�an�integral�part�of�many�
literary,�dramatic�and�current�affairs�programmes�on�CR�
Vltava.�These�issues�are�reflected�in�the�reportage�segments�of�
Radiožurnál,�Plus�and�other�regional�stations,�whose�services�
cover�regions�bordering�Poland,�Germany�and�Austria�that�
contain�a�substantial�proportion�of�ethnic�minorities.�Migration�
and�ethnic�minorities�are�the�subjects�of�the�regular�Saturday�
programme,�“Zaostřeno”�(In�Focus)�on�Czech�Radio�Plus.�Each�

Post Bellum a dalšími institucemi, které budují sbírky vzpomí-
nek. Čerpá z rozsáhlé mezinárodní databáze Paměť národa, 
kterou v roce 2008 založily organizace Post Bellum, Český roz-
hlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Novým pořadem se 
stalo padesátiminutové Leonardo, kde se kombinoval rozhovor 
s vědcem s aktuálními příspěvky, popularizujícími oblast vědy 
a techniky.

Společným projektem regionálních studií je cyklus Česko, 
země neznámá – vlastivědné toulky po zajímavých místech, 
které obsahovaly jak historická zamyšlení, tak seznámení s pří-
rodními památkami.

Nejposlouchanější slovesný pořad celého Českého rozhla-
su, Toulky českou minulostí, které připravuje Josef Veselý 
z Českého rozhlasu Brno, se v premiéře vysílá na Dvojce 
Českého rozhlasu každou neděli. Na speciálních webových 
stránkách pořadu je možno najít všechny odvysílané díly. 
Připojena je i bohatá fotografická dokumentace. Celkem již 
bylo natočeno a odvysíláno více než 900 dílů.

Řadu zajímavých informací naleznou posluchači i na tematic-
kých webových stránkách veda.rozhlas.cz, priroda.rozhlas.cz 
a historie.rozhlas.cz. K 90. výročí zahájení pravidelného roz-
hlasového vysílání byl připraven zcela nový a originální webový 
projekt Příběh rozhlasu, který umožní návštěvníkům stránek 
seznámit se s přehledně a zábavně zpracovanou rozhlasovou 
historií. Třikrát se posluchači mohli na webových stránkách 
zaposlouchat do Rádia Retro, které přineslo řadu historických 
nahrávek.
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Kontaktní pořady magazínového typu, ve kterých se odráží 
témata současné společnosti a jejího životního stylu, jsou 
doménou Dvojky Českého rozhlasu. 

Dopolední blok Je jaká je přinášel cyklus na pokračování 
nazvaný Slavné příběhy a oblíbeného hosta před polednem. 
Představuje významné osobnosti světové i české kultury – 
v roce 2013 to byli například Zdeněk Svěrák, Otakar Brousek, 
Ilja Hurník, Kamila Moučková, Jan Hřebejk, Soňa Červená, 
Libor Pešek, Jiří Menzel, Štefan Margita, kardinál Dominik 
Duka a další. Velkou oblibu mezi posluchači má stálá rubrika 
Poradna (lékařská, spotřebitelská, finanční, zahrádkářská, 
veterinární aj.). 

Zajímavá témata přinášel i diskusní pořad Jak to vidíte (dříve 
Čaj pro dva či Káva o čtvrté). Témata vybíraná z okruhů: 
významná výročí (90. výročí zahájení rozhlasového vysílání 
na území ČR, 20. výročí vzniku České republiky, 45. výročí srp-
nové okupace), aktuální politické a společenské dění – snažili 
jsme se pomáhat lidem orientovat se v často nepřehledných 
situacích (např. v reakci na varování výrobců balené vody 
na údajnou závadnost kohoutkové vody), právní a ekonomické 
změny (připravovaný nový občanský zákoník, církevní restitu-
ce, změny v železniční dopravě včetně nového jízdního řádu), 
zdravotnictví a sociální služby (ukončení platnosti S karet, 
dostupnost zdravotní péče, rušení nemocničních lůžek, zubní 
péče z hlediska finanční náročnosti), životní prostředí (od-
padky v krajině, nepovolené stavby v přírodních rezervacích), 
každodenní život (domácí mazlíčci, volný čas dětí, nákupy 
na internetu, předváděcí akce).

Stále větší oblibu i ocenění si získává cyklus dokumentů o li-
dech a aktivitách, kterým leží na srdci také osudy těch druhých 
s názvem Dobrá vůle. I v roce 2013 získali jeho tvůrci řadu oce-
nění a některé pořady byly dokonce nominovány na zahraniční 
ceny (Prix Italia a Grand Prix Urti). 

Důležitou součástí vysílání reflektujícího společenská témata 
jsou pořady zaměřené na etnický nebo národnostní původ. 
Národnostní a menšinová tematika je implicitně obsažena 
v řadě literárních a dramatických i publicistických pořadů 
na stanici ČRo Vltava. Tuto problematiku zpravodajsko–pub-
licisticky zpracovávají stanice Radiožurnál, Plus a některé 
regionální stanice, které svým vysíláním pokrývají území přilé-
hající k hranicím s Polskem, Německem a Rakouskem a které 
mají ve svém regionu významný podíl národnostních menšin. 
Problematikou cizinců, migrací a národnostních menšin se pra-
videlně zabývá sobotní pořad stanice Plus Zaostřeno. Český 
rozhlas Regina nabízel každou středu pořad „My a oni“ o ostat-
ních menšinách. Formou rozhovorů a reportáží poskytoval ob-
raz soužití cizinců s Čechy. Mapuje i život občanských sdružení 
zabývajících se problematikou migrace a kulturní integrace lidí 
pocházejících odjinud.

V roce 2013 odstartoval na Rádiu Junior projekt Poznej svého 
souseda – prostřednictvím ukolébavek.

Nejdůležitějším pořadem slovenského vysílání je zpravodajsko-
-publicistický magazín Stretnutie, který posiluje slovenskou 
identitu v českém prostředí a zaměřuje se na témata, která 
bezprostředně ovlivňují život slovenských občanů v ČR, např. 
nový zákon o státním občanství. Poskytuje servis Slovákům, 
kteří dlouhodobě žijí v ČR. Magazín Stretnutie odráží společen-
ský život slovenské menšiny v ČR, přináší informace ze života 

Saturday,�Czech�Radio�Regina�listeners�have�the�chance�to�tune�
in�to�“My�a�oni”�(Us�and�Them),�a�programme�about�minorities�
reflecting�the�co-existence�of�Czechs�and�foreigners.�It�also�maps�
out�the�work�of�civic�associations�dealing�with�migration�and�the�
cultural�integration�of�immigrants.

In�2013,�Rádio�Junior�launched�the�project,�“Poznej�svého�
souseda”�(Know�Your�Neighbour)�–�children’s�experiences�
of�different�types�of�music,�language�and�their�geographical�
environment�through�simple�lullabies.

The�most�notable�programme�for�our�Slovak�listeners�was�
the�current�affairs�magazine,�“Stretnutie”�(Meeting).�This�
programme�promotes�Slovak�identity�in�the�Czech�environment�
and�focuses�on�topics�directly�affecting�the�life�of�Slovak�citizens�
in�the�Czech�Republic,�such�as�the�new�Citizenship�Act.�It��
is�a�service�that�helps�Slovaks�residing�in�the�Czech�Republic�
not�to�lose�contact�with�their�language�and�events�in�Slovakia.�
“Stretnutie”�reflects�the�social�life�of�this�Slovak�minority,�
providing�information�about�associations,�churches,�etc.�It�is�
also�a�media�partner�to�many�Slovak�cultural�events�organized�by�
associations�of�Czech-Slovaks�including:�the�“Jánošíkov�dukát”�
(Jánošík’s�Ducat)�folklore�festival;�“Praha�–�srdce�národov”�
(Prague,�the�Heart�of�Nations);�“Ceny�Mateja�Hrebendu”�(Matej�
Hrebenda�Awards);�“Literárna�súťaž�J.�Kollára”�(J.�Kollár’s�Literary�
Competition),�etc.�It�also�covers�the�“Dni�slovenské�kultury”�
(Slovak�Culture�Days)�in�Czech�and�Moravian�towns�and�Slovak�
theatre�festivals�in�the�Czech�Republic.�The�magazine��
is�broadcast�three�times�a�week�each�Sunday�on�Radiožurnál,��
and�on�Mondays�and�Wednesdays�on�all�regional�stations.

In�association�with�Rádio�Junior,�Slovak-Czech�fairy�tales�were�
produced.�Children�hear�a�story�in�Slovak�followed�by�its�Czech�
version,�which�makes�things�that�were�difficult�to�comprehend�
much�clearer.�

Services�for�other�minorities,�e.g.�from�Poland�or�Germany,��
form�an�important�part�of�programming�on�regional�stations��
in�Ostrava,�Plzeň,�České�Budějovice�and�CR�Sever.�

The�syndicate,�the�Creative�Team�for�Religious�Programmes,�
produced�programmes�for�CR�Radiožurnál,�CR�Dvojka,�CR�Vltava,�
CR�Radio�Wave,�CR�Plus�and�CR�Regina.�All�of�their�formats�
were�tailored�to�focus�on�individual�stations�and�target�listener�
groups.�All�programmes�lay�emphasis�on�religious�freedom�
and�understanding�between�various�religious�and�ethnic�
communities.�Radiožurnál’s�“Křesťanský�týdeník”�(Christian�
Weekly),�one�of�the�most�popular�Czech�Radio�programmes,�was�
also�a�major�pillar�of�the�service’s�output.�Regular�broadcasts�of�
religious�services�were�aired�on�CR�Dvojka�at�traditional�times.�

2013�marked�the�1150th�anniversary�of�the�arrival�of�the�
Slavic�missionaries,�Cyril�and�Methodius�to�Great�Moravia,�
a�commemoration�given�prominent�airplay�by�Czech�Radio.��
CR�Dvojka�produced�a�series�of�readings�from�the�novel,�“Misie”�
(Mission)�by�Nina�Bonhard,�and�two�live�broadcasts�–�the�
Ceremonial�Holy�Mass�of�the�Orthodox�Church�from�Slovanské�
Hradiště�in�Mikulčice�and�the�Ceremonial�Holy�Mass�from�the�
National�Pilgrimage�to�Velehrad.�Radiožurnál,�Plus,�Vltava,�Radio�
Wave�and�regional�stations�also�aired�programmes�devoted��
to�this�anniversary.�



24

O
n 

ai
r 

 |
  O

n 
A

ir

cz

en spolků, církví a je mediálním partnerem mnoha slovenských 
kulturních akcí, které připravují spolky českých Slováků, např. 
Folklórní festival Jánošíkov dukát, Praha – srdce národov 
nebo Cena Mateja Hrebendu, Literárna súťaž J. Kollára atd. 
Zaznamenává i Dny slovenské kultury v českých a moravských 
městech nebo festivaly slovenského divadla v ČR. Magazín  
se vysílá třikrát týdně, jednou v neděli na Radiožurnálu a dva-
krát v pondělí a středu na všech regionálních stanicích.

Ve spolupráci s Rádiem Junior vznikly slovensko–české roz-
právky–pohádky. Dětský posluchač si poslechne tutéž krátkou 
pohádku nejdřív ve slovenštině a následně v její české verzi 
může pochytit slova, kterým nerozuměl. 

Důležité je i vysílání pro další národnostní menšiny, jako je pol-
ská či německá, kterým se věnují regionální stanice v Ostravě, 
Plzni, Českých Budějovicích a ČRo Sever. 

Nadstaniční Tvůrčí skupina náboženských pořadů připravovala 
pořady pro ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo 
Radio Wave, ČRo Plus a ČRo Regina. Formáty všech vyrábě-
ných pořadů byly přizpůsobeny zaměření jednotlivých stanic 
a cílové skupině jejich posluchačů. Všechny pořady zdůraz-
ňovaly náboženskou svobodu a porozumění mezi různými 
náboženskými a etnickými komunitami. Hlavním pořadem s ná-
boženskou tematikou zůstal v roce 2013 Křesťanský týdeník, 
vysílaný na ČRo Radiožurnál. V tradičním čase rovněž pokra-
čovaly pravidelné přenosy bohoslužeb vysílané na Dvojce. 

Rok 2013 byl výjimečný 1150. výročím příchodu slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, kterému byl 
ve vysílání Českého rozhlasu věnován výjimečný prostor. Dvojka 
Českého rozhlasu připravila četbu na pokračování z románu 

Niny Bonhardové Misie, stanice též odvysílala dva přímé přenosy 
– Slavnostní bohoslužbu Pravoslavné církve ze Slovanského 
hradiště v Mikulčicích a Slavnostní bohoslužbu z Národní pouti 
na Velehradě. Výročí byly věnovány také pořady na Radiožurnálu, 
Plusu, Vltavě, Radiu Wave a na regionálních stanicích. 

Rádio Junior pravidelně seznamuje děti jak s problematikou 
etiky (jak se máme k sobě i ke svému okolí chovat, dobro–zlo 
kolem nás apod.), tak i s náboženskou tématikou (biblické pří-
běhy v období Vánoc i Velikonoc, odkazy na Bibli v literatuře, 
výtvarném umění i v hudbě), v rozhovorech např. s cestovateli 
se Junior zabývá jinými náboženskými směry a zvyklostmi 
z různých koutů světa (kasty v Indii, nošení burky v arabském 
světě, spojení východních bojových umění s náboženstvím 
apod.) Snahou je podporovat tolerantnost k jinakosti, k res-
pektování odlišného myšlení při zachování vlastního názoru 
a pomoc dětem zorientovat se v této problematice a vyvarovat 
se extrémního a radikálního uvažování a chování.

zábava

Zábavné pořady byly i v roce 2013 jednou z priorit rozhlasové-
ho vysílání. Všechny stanice v určité míře vyráběly vlastní ori-
ginální zábavné pořady i čerpaly z bohatého archivu Českého 
rozhlasu.

Dalším rokem pokračoval společný projekt moravských stanic 
Českého rozhlasu (Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava) Moravský 
rok, který vyvrcholil zábavným silvestrovským vysíláním 

Rádio�Junior�airs�regular�programmes�informing�children�about�
ethical�issues�(how�to�treat�others�and�our�environment,�good�
and�evil�around�us,�etc.),�religious�topics�(Biblical�stories�from�
Christmas�and�Easter�time,�references�to�the�Bible�in�literature),�
arts�and�music,�and�interviews�with�travellers�among�others.�
Junior�delves�into�other�religious�doctrines�and�habits�from�all�
corners�of�the�world�(the�caste�system�in�India,�burqas�in�the��
Arab�world,�the�connection�of�martial�arts�and�religion,�etc.).��
The�aim�is�to�support�tolerance�of�otherness,�to�respect�the�
opinions�of�others�while�keeping�to�one’s�own,�to�provide�
guidance�to�children�in�relation�to�these�issues,�and�to�help��
them�avoid�extreme�or�radical�thinking�and�behaviour.

entertainMent

In�2013,�entertainment�continued�to�be�one�of�the�priorities�of�
our�radio�services.�All�stations�more�or�less�produced�original�
entertainment�content,�but�they�also�drew�on�the�riches�offered�
by�the�Czech�Radio�archive.

For�yet�another�year,�Moravian�stations�(Brno,�Zlín,�Olomouc,�
Ostrava)�continued�their�joint�work�on�“Moravský�rok”�(Moravian�
Year),�which�culminated�with�the�presentation�of�the�mysterious�
White�Lady�on�New�Year’s�Eve.�Children’s�broadcasting�
introduced�new�educational�formats�such�as�the�“Venda�a�Fráňa”�
(Will�and�Frankie)�cycle.�A�cultivating�and�stimulating�piece�of�
entertainment�came�in�the�form�of�the�autumn�project,�“Česko�
2023”�(Czechia�2023),�which�imagined�what�the�future�might�be�
like�in�the�next�ten�years.

The�unique�project,�“Minutové�hry”�(Minute�Plays)�introduced�
elements�of�humour�to�most�of�the�stations,�which�in�2013�
continued�to�present�plays�from�new�authors.�

Among�Czech�Radio�Dvojka’s�main�entertainment�programming�
were�“Jak�to�vidí�Tlučhořovi”�(How�Tlučhořovi�See�It),�a�variety�
show�called�“Radiodárek”�(Radio�Gift)�and�the�traditional�live�
weekly�audience�participation�series�“Tobogan”�presented�by�Aleš�
Cibulka.�Listeners�were�also�enthralled�by�the�new�series�“Sklípek�
s�Václavem�Postráneckým”�(Wine�Cellar�With�Václav�Postránecký)�
with�guests�of�Postránecký�located�in�an�authentic�Moravian�
wine�cellar�and�featuring�a�live�folk�band.�Classic�talk�shows�were�
also�a�key�part�of�CR�Dvojka’s�output,�including�“Lenoška�Ivo�
Šmoldase”�(On�the�Sofa�With�Ivo�Šmoldas),�“Nostalgické�muzeum�
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ens Bílou paní. Do vysílání pro děti byly zařazeny nové vzdělávací 
zábavné formáty jako např. cyklus Venda a Fráňa. Ušlechtilou 
a aktivní formu zábavy posluchačům nabídl podzimní projekt 
Česko 2023, ve kterém každý účastník odhadoval svou vlastní 
budoucnost v následujících deseti letech.

Prvky zábavy vnesl do vysílání většiny stanic, včetně zpravo-
dajského Radiožurnálu, unikátní projekt Minutové hry, který 
pokračoval i v roce 2013 a přinesl nové díly od nových autorů. 

Mezi hlavní zábavné pořady Dvojky patřil seriál Jak to vidí 
Tlučhořovi, estráda s názvem Radiodárek a tradiční živě 
vysílaný týdeník s účastí publika Tobogan moderovaný Alešem 
Cibulkou. Zájmu posluchačů se těšila i nová pokračování re-
lace Sklípek s Václavem Postráneckým a jeho hosty v auten-
tickém prostředí moravského sklípku s folklórní živou kapelou. 
Nedílnou součástí vysílání Dvojky byly i oblíbené pořady typu 
talk show – klasické rozhovory hostitele s hostem či hosty 
(Lenoška Ivo Šmoldase, Nostalgické muzeum zábavy Ondřeje 
Suchého či vyprávění známých osobností nejenom z divadelní-
ho prostředí Ungelt). 

zábavy�Ondřeje�Suchého”�(Nostalgic�Museum�of�Entertainment�
with�Ondřej�Suchý)�or�stories�by�renowned�personalities�not�only�
from�the�world�of�theatre�“Ungelt”.�

New�Year�2013�was�presented�under�the�title,�H+H,�playing�on�
the�theme�of�personalities�Hašek�and�Hrabal.�The�full�day�of�
broadcasting�marked�a�celebration�of�the�Czech�humourist�
tradition.�Additionally,�the�series,�“Čajovna”�(Tea�Room)�and�

Minute�Plays�brought�many�entertaining�features�to�listeners.
Entertainment�also�found�a�place�among�all�our�regional�
stations.�The�presenters�and�reporters�at�CR�Brno�regularly�
produced�a�programme�called�“Siesta”,�in�which�Marcela�
Vandrová,�Věra�Hotařová�and�Josef�Veselý�brought�light-hearted�
afternoon�fun�to�listeners,�“Tajuplný�ostrov”�(Mysterious�Island)�
–�a�selection�of�humour�from�the�Czech�Radio�archives;�“Jak�

Silvestr na Vltavě měl téma H+H, čili Hašek a Hrabal. 
Celodenní vysílání bylo oslavou české humoristické tradi-
ce. Řada zábavných prvků se objevovala i v pořadu Čajovna 
i v Minutových hrách.

Zábava měla své místo i ve vysílání všech regionálních stanic 
Českého rozhlasu. Redaktoři a moderátoři ČRo Brno pravidel-
ně připravovali pořady Siesta – odpolední přátelské setkání 
Marcely Vandrové, Věry Hotařové a Josefa Veselého s poslu-
chači, Tajuplný ostrov – výběr humoru z archivu Českého roz-
hlasu, Jak na tom jsem, pane doktore? – setkání lékařů a léka-
řek se zábavnými hypochondry Josefem Veselým a Jaromírem 
Ostrým či Račte vstoupit. Oblíbená je Jednohubka humoru 
– klasický humor z rozhlasového archivu denně v Dobrém ránu 
a v Apetýtu.

Velmi oblíbené jsou pořady s tématikou jídla a vaření, které 
jednotlivé stanice připravují. V Českých Budějovicích je to 
Kuchařské čarování, v Hradci Králové Vaříme s Habadějem, 
na ČRo Region Pochoutky. Stálou součástí vysílání jsou 
i nejrůznější zábavné magazíny pro kutily, zahrádkáře apod. 
či zábavné kvízy a soutěže. Velkou část vysílání tvoří pořady 
magazínového typu, kde každý posluchač nalezne něco, co ho 
zaujme a pobaví. 

na�tom�jsem,�pane�doktore?”�(What’s�my�Condition,�Doctor?)�
allowing�doctors�to�meet�the�hypochondriacs�Josef�Veselý�and�
Jaromír�Ostrý,�the�entertainment�show�“Račte�vstoupit”�(Kindly�
Enter),�and�the�popular�“Jednohubka�humoru”�(Humour�Canapé)�
–�traditional�humour�from�Czech�Radio�archives�daily�in�the�
“Dobré�ráno”�(Good�Morning)�and�“Apetýt”�(Appetite)�shows.

Local�food�and�cooking�shows�remained�much�loved�by�
audiences.�These�included�“Kuchařské�čarování”�(Cooking�
Wizardry)�in�České�Budějovice,�“Vaříme�s�Habadějem”�(Cooking�
with�Gusto)�in�Hradec�Králové�and�CR�Region�featured�
“Pochoutky”�(Delicacies).�Various�entertainment�magazine�shows�
form�a�large�part�of�the�programming,�focus�on�gardening,�home�
improvement�and�other�such�hobbyhorses;�while�entertaining�
quizzes�and�competitions�provide�much�additional�amusement.�
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BroaDCastinG For ChilDren anD youth

Rádio�Junior�is�the�domain�of�children’s�broadcasting,�and�it�
formed�a�part�of�CR�Dvojka’s�programming�until�the�end�of�
September�2013.�Since�October�1,�it�has�become�an�independent�
service.�And�yet,�broadcasting�for�children�and�youth�continued�to�
be�one�of�the�priorities�of�CR�Dvojka.�The�Rádio�Junior�Club�aired�
approximately�twice�as�many�premieres�of�the�storytelling�show,�
“Hajaja”�(169�episodes�in�2013�in�comparison�with�119�episodes�in�
2012).�The�station�also�maintained�the�high�standard�it�has�set�for�
its�regular�series�of�Saturday�plays�for�youth�and�Sunday�fairy�tales.�

The�main�emphasis�of�Rádio�Junior�is�placed�on�original�Czech�
music�production.�The�broadcasting�features�more�music�
content�than�spoken-word�and�the�night�service�is�composed�
exclusively�of�music.�Original�pop�songs�written�especially�for�
children�account�for�the�majority�of�content,�complemented�by�
a�substantial�emphasis�on�singer-songwriter�production,��
as�well�as�folk�songs.�The�majority�of�musicians�focus�mainly��
or�exclusively�on�children�(Svěrák�–�Uhlíř,�Kašpárek�v�rohlíku,�
Magda�Reifová,�etc.),�but�there�is�a�great�deal�of�other�artists��
and�bands�who�dedicate�part�of�their�production�to�children��
(J.�Nohavica,�Chinaski,�Radůza,�M.�Žbirka�and�many�others).�
Songs�performed�by�children�also�found�their�place�in�the�
programme.�Songs�in�other�languages�were�only�played�as�part�
of�educational�programmes,�namely�the�most�famous�English�
songs.�At�night�or�at�off-peak�times,�English�hits�for�teenagers�
were�included,�particularly�on�the�RJ�Club�between�7:00�pm��
and�8:00�pm.�

vysílání Pro děti a Mládež

Vysílání pro děti je doménou Rádia Junior, které bylo do kon-
ce září 2013 součástí Dvojky ČRo. Od 1. 10. je samostatnou 
stanicí. Přesto bylo vysílání pro děti a mládež po celý rok 2013 
prioritou i Českého rozhlasu Dvojky. V rámci Klubu Rádia Junior 
bylo odvysíláno zhruba o třetinu více premiér pohádkového 
cyklu Hajaja (169 dílů v roce 2013 oproti 119 dílům v roce 2012). 
Stanice si udržovala vysokou úroveň vysílaných titulů i v pravi-
delných řadách sobotní hry pro mládež a nedělní pohádky. 

Rádio Junior klade ve svém vysílání důraz na původní českou 
hudební tvorbu. Do vysílání je zařazováno větší množství hudby 
než slova a noční vysílání je kompletně hudební. Převažují 
autorské popové skladby psané speciálně pro dětskou cílovou 
skupinu, doplněné o významnou část folkové a písničkářské 
dětské tvorby, stejně jako o lidové písničky. Interpretačně 
převažují interpreti zaměření hlavně nebo výhradně na dětské 
publikum (Svěrák – Uhlíř, Kašpárek v rohlíku, Magda Reifová 
atd.), ale významné je i zastoupení skupin a umělců, kteří 
dětem věnovali jen část své produkce (J. Nohavica, Chinaski, 
Radůza, M. Žbirka a řada dalších). Hrají se i písničky v podání 
dětských interpretů. Zahraniční písničky se objevují prakticky 
jen v podobě „výukových“ nejznámějších anglických písniček, 
v noci nebo okrajových časech jsou zařazovány anglicky zpí-
vané hity pro teenagery, výjimečně se hraje zahraniční skladba 
v Klubu RJ mezi 19.00 a 20.00 hod. 

V pořadech mluveného slova Rádio Junior pravidelně přiná-
ší přiměřenou formou řadu informací ze všech oborů lidské 
činnosti. Například seznamuje dětské posluchače s jejich právy 
i povinnostmi (Klub rádia Junior, Linka důvěry apod.), reflektuje 

aktuální problematiku uváděnou na jiných stanicích ČRo, a to 
například ve Zprávičkách, které formou přizpůsobenou potře-
bám dětského posluchače přinášejí informace o dění doma 
i ve světě a připomínají různá zajímavá výročí či události.

Na vysílání pořadů pro mládež se specializuje Rádio Wave. 
Tato stanice byla v roce 2013 v programové skladbě spíše 
stabilní, ovšem v průběhu roku došlo k přehodnocení a revi-
zi programového schématu, dramaturgie i hudební skladby. 
Důraz byl kladen na styl moderace – na vřelejší projev, energii 
a zatraktivnění témat. Po celý rok docházelo ve spolupráci 
s centrálním hudebním dramaturgem a hudebním dramatur-
gem Radia Wave k proměně playlistu. Databáze stanice byla 
razantně zúžena a do playlistu přibylo veliké množství nových, 
hitových skladeb s důrazem na českou scénu.

Stanice začala, nejen vzhledem k cílové skupině, více expando-
vat na sociální sítě, zejména na Facebook, ale také na YouTube, 
kam se nahrálo několik desítek profesionálně natočených 
videí spojených s programem – od reportáží, přes ankety až 
po rozhovory.

Již tradičně byly důležitou složkou činnosti stanice aktivity 
ve formě eventů, ať už se jednalo o přednáškové večery (na-
příklad Modeschau nebo Shape & Vision v pražském NODu), 
Radio Wave Live Sessions nebo Radio Wave Stimul Festival 
v pražském divadle Archa. Pokračovala také spolupráce se 
slovenským Rádiem_FM, která dvakrát vyústila ve společné 
vysílání.

Ve zcela nové podobě a v týdenní periodicitě byl obnoven 
pořad Startér, který podporuje mladou českou hudební scénu 
a hned od počátku se setkal s vřelým ohlasem. 

Spoken�word�programmes�on�Rádio�Junior�regularly�bring��
diverse�information�from�all�fields�of�human�endeavour�in�a�form�
that�is�easy�to�understand.�For�example,�it�introduces�children��
to�their�rights�and�obligations�(Rádio�Junior�Club,�Help�Line,�etc.)�
and�reflects�current�problems�presented�on�other�CR�stations.�
One�example�is�“Zprávičky”�(What’s�New?),�which�provides�
information�on�domestic�and�international�affairs�and�marks�
various�interesting�anniversaries�and�events�in�a�form�tailored��
to�the�needs�of�a�children’s�audience.

Radio�Wave�also�targets�young�audiences.�In�2013,�this�station�
had�a�rather�stable�programming�structure.�However,�its�
programming�scheme,�dramaturgy�and�music�composition�was�
revised.�Emphasis�was�placed�on�presenter�style�with�the�aim��
of�presenting�topics�in�a�friendly,�energetic�way�to�make�content�
more�interesting.�Throughout�the�year,�the�playlist�was�modified�
in�collaboration�with�the�chief�music�programmer�and�the�
music�programmer�of�Radio�Wave.�The�station’s�database�was�
considerably�reduced�and�numerous�new�music�hits�were�added�
to�the�playlist�emphasising�the�Czech�scene.
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Jednou z programových priorit bylo z nejrůznějších úhlů po-
hledu mapování problematiky sociálního vyloučení, narůsta-
jící xenofobie a rasismu ve společnosti. V této souvislosti se 
například vydařilo vysílání z Duchova v kontextu s tzv. „proti–
romskými“ pochody. Téma se kontinuálně prolínalo vysíláním 
ve formě diskusí, glos i anket.

Radio Wave začalo v roce 2013 klást ještě větší důraz na regi-
onální publikum. Koncept „Týden ve městě“ opakovaně mapo-
val i kulturní scénu v nejrůznějších českých městech. Vydařila 
se vysílání z Brna, Ústí nad Labem nebo Olomouce.

Considering�the�target�group,�the�station�started�to�expand�
its�activities�on�social�networks,�namely�Facebook,�but�also�
YouTube,�where�several�dozen�professional�videos�related�to�the�
programme�–�ranging�from�reports�to�polls�and�interviews�–�were�
posted.

In�addition�to�the�traditional�activities�of�the�station,�notable�
events�included�evening�presentations�such�as�Modeschau�and�
Shape�&�Vision�at�Prague’s�NOD,�the�Radio�Wave�Live�Sessions,�
and�the�Radio�Wave�Stimul�Festival�at�Prague’s�Archa�Theatre.�
Radio�Wave�also�continued�its�partnership�with�Rádio_FM,�
resulting�in�two�joint�broadcasting�sessions.

The�magazine,�“Startér”�(Starter)�was�entirely�overhauled�and�
presented�anew�as�a�weekly�programme,�supporting�the�young�
Czech�music�scene�and�it�has�proved�a�great�success�from�the�
start.

One�of�the�programming�priorities�was�to�map�out�the�issues�of�
social�exclusion�and�increasing�xenophobia�and�racism�in�society�
from�various�perspectives.�In�this�context,�a�broadcast�from�
the�town�of�Duchcov�in�response�to�the�so-called�“anti-Roma”�
parades�met�with�success.�Indeed,�this�thread�ran�continuously�
throughout�broadcasting�in�the�form�of�discussions,�comments�
and�polls.

In�2013,�Radio�Wave�started�to�target�more�regional�audiences.�
The�concept,�“Týden�ve�městě”�(A�Week�in�the�Town)�was�to�reveal�
the�cultural�scene�in�various�Czech�towns�and�cities.�Broadcasts�
from�Brno,�Ústí�nad�Labem�or�Olomouc�were�very�successful.

regionální vysílání

Regionální rozhlasová studia Českého rozhlasu se stala sou-
částí Sekce regionálního vysílání, která byla ustanovena k 1. 4. 
2013. Jejím náměstkem se stal Jan Menger. Mezi hlavní činnos-
ti této sekce patří zejména supervize nad koncepcí programů 
jednotlivých regionálních stanic, koordinace programových 
schémat a společného vysílání celé regionální sítě Českého 
rozhlasu.

Hlavním úkolem Sekce regionálního vysílání pro rok 2013 byla 
příprava koncepce „Regiony 2014“, jejíž podobu schválila 
na konci července Rada Českého rozhlasu. Primárním cílem 
této koncepce je vytvoření jednoduché a přehledné struktury 
sítě regionálních stanic, která bude mít efekt v podobě zkva-
litnění vysílání a využití synergií mezi jednotlivými regionálními 
studii. To znamená užší spolupráci regionálních stanic při 
zachování jejich plné suverenity. Sekundárním cílem pak je ze-
fektivnění provozu jednotlivých stanic. Motto celého projektu 
zní: „Neohrozit silné regionální stanice a pomoci těm slabším 
aneb Neopravuj, co není rozbité.“

V průběhu třetího čtvrtletí 2013 proběhla výběrová řízení na po-
zice ředitelů regionálních stanic, přičemž jeden ředitel nově vede 
vždy dvě rozhlasová regionální studia současně. Vybraní ředitelé 
byli jmenováni Radou Českého rozhlasu do funkcí k 1. 10. 2013 
na dobu pěti let. Výjimku tvoří regionální studia pro Prahu 
a Středočeský kraj, kde byl Radou Českého rozhlasu do ukon-
čení projektu „Regiony 2014“ pověřen řízením těchto stanic 
náměstek Sekce regionálního vysílání Jan Menger. Novými ředi-
teli regionálních studií se stali Zdeněk Duspiva, Josef Podstata, 
Jaromír Ostrý, Pavel Kudrna, Zdeněk Levý a Milan Knotek.

reGional BroaDCastinG

Czech�Radio’s�regional�radio�services�were�incorporated�as�part�
of�the�Regional�Broadcasting�Section,�established�on�April�1,�
2013,�with�Jan�Menger�becoming�the�Deputy�Director�General�
for�Regional�Broadcasting.�The�main�activities�of�this�section�
focus�primarily�on�supervising�the�programme�concepts�of�
the�individual�regional�stations,�coordinating�programming�
schemes,�and�joint�broadcasting�of�the�entire�Czech�Radio�
network.

The�Regional�Broadcasting�Section’s�principal�task�was�to�come�
up�with�the�idea�of�“Regiony�2014”�(Regions�2014),�whose�form�
was�approved�at�the�end�of�July�by�the�Czech�Radio�Council.�This�
concept�is�aimed�primarily�at�creating�an�organized�structure�for�
the�network�of�regional�stations�which�will�affect�the�quality�of�
the�service�and�employment�of�synergies�between�the�individual�
regional�studios.�This�implies�a�more�intense�collaboration�
of�regional�stations�while�fully�maintaining�their�sovereign�
character.�The�secondary�aim�is�to�enhance�the�efficiency�of�
the�operation�of�the�individual�services.�The�project’s�motto�is:�
“Don’t�endanger�the�strong�regional�stations.�Help�the�weaker�
ones,”�and�“Don’t�repair�what�is�not�broken.”

The�third�quarter�of�2013�saw�competition�for�the�positions�of�
directors�of�regional�stations,�with�one�newly�appointed�director�
charged�with�the�task�of�managing�two�regional�radio�studios�at�
the�same�time.�The�Czech�Radio�Council�appointed�the�selected�
directors�in�functions�on�October�1,�2013�for�a�fixed�five-year�
period.�Prague�and�Central�Bohemian�regional�studios�proved�
the�exception,�where�the�Czech�Radio�Council�appointed�Jan�
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V součinnosti s novými řediteli regionálních stanic byla finalizo-
vána programová schémata jednotlivých stanic platná od ledna 
2014. Program regionálních stanic Českého rozhlasu lze nově 
charakterizovat jako: informační (regionální zpravodajství, 
počasí a doprava), servisní (spotřebitelský servis a porad-
ny), podporující kulturní identitu regionu, zábavný (talk show, 
písničky na přání, speciální zábavné pořady) a interaktivní 
(kontakt s posluchačem).

V oblasti techniky probíhala v regionech přeměna vysílacích 
studií na samoobslužná pracoviště (kromě Českého rozhlasu 
Brno a Českého rozhlasu Plzeň, kde k tomuto dojde v průběhu 
roku 2014), byla dokončena nová znělková grafika a v nepo-
slední řadě byly položeny základy nové jednotné organizační 
struktury.

Poslechovost regionálního vysílání Českého rozhlasu v roce 
2013 mírně poklesla, některou z regionálních stanic Českého 
rozhlasu si denně naladilo v průměru 475 tisíc a alespoň 
jednou týdně 842 tisíc posluchačů, přičemž podíl na trhu dosa-
hoval 6,2 %. Průměrná doba poslechu se stabilně pohybovala 
kolem 230 minut. Tradičně nejvyšší hodnoty poslechovosti 
dosahovala studia v Brně, Českých Budějovicích a Plzni.

vysílání do zahraniČí 

V roce 2013 byl rozpočet Radia Praha opět snížen, a to z 30 
na 25 milionů Kč, tj. o 17 %. Z tohoto důvody byl redukován 
počet pracovníků. Česká redakce přestala vyrábět vlastní 
program a většinu obsahu přebírala z Centra zpravodajství 
Českého rozhlasu. Z vlastní produkce zbyly pouze příspěv-
ky krajanského a ekonomického zaměření a přehled zpráv. 
Redukce měla za následek menší počet příspěvků „z terénu“ 
a vyšší reprízovost.

Programovými dominantami roku 2013 byly prezidentské volby, 
letní povodně, 20 let od rozdělení Československa, 90 let 
Českého rozhlasu, 75 let od mnichovské dohody, výročí 130 let 
od narození Franze Kafky a Jaroslava Haška atd. Radio Praha 
věnovalo zvýšenou pozornost ekonomickým tématům a pro-
blematice lidských práv. Hosty ve vysílání byli mj. náměstek 
MZV Tomáš Dub, ředitel Radio TV Martí Carlos-Garcia Perez, 
kubánská blogerka Yoanni Sanchez a další. Významným téma-
tem v českém vysílání je krajanská problematika. Redaktorka 
Milena Štráfeldová pokryla všechny větší krajanské akce roku, 
např. Ceny Gratias Agit nebo Krajanský festival 2013. Radio 
Praha nadále poskytuje programovou podporu 13 krajanským 
rozhlasovým stanicím v Austrálii, USA, Rumunsku, Chorvatsku, 
Srbsku, na Ukrajině a Slovensku.

Největším neprogramovým projektem, zaměřeným na získá-
ní nových uživatelů webu, byla fotosoutěž My Czech Story, 
pořádaná ve spolupráci s agenturou Czechtourism. Do soutěže 
přišlo 200 kvalitních fotografií. Vítězem se stal Patrick Wiel 
z Francie, který získal třídenní pobyt v Praze. Dalším projek-
tem, realizovaným společně s Radiem Slovakia, byl miniseriál 

Menger,�Deputy�Director�General�for�Regional�Broadcasting�to�
remain�in�charge�of�the�“Regiony�2014”�(Regions�2014)�project.�
The�following�regional�studio�directors�have�been�appointed:�
Zdeněk�Duspiva,�Josef�Podstata,�Jaromír�Ostrý,�Pavel�Kudrna,�
Zdeněk�Levý�and�Milan�Knotek.

In�cooperation�with�the�new�directors�of�the�regional�stations,�
the�programme�schemes�of�the�individual�stations�were�finalised�
and�put�into�effect�as�of�January�2014.�The�new�programme�of�
Czech�Radio’s�regional�stations�is�characterised�by:�information�
(regional�news,�weather�and�transport),�services�(consumer�and�
advice),�supporting�cultural�identity�in�the�region,�entertainment�
(talk�shows,�request�songs,�special�entertainment�programmes)�
and�interaction�(contact�with�listeners).

In�the�area�of�technology,�broadcasting�studios�were�transformed�
into�self-service�worksites�(except�for�Czech�Radio�Brno�and�
Czech�Radio�Plzeň,�where�it�is�scheduled�for�2014),�new�spot�
graphics�were�designed�and,�last�but�not�least,�foundations�for�
a�new,�unified,�organizational�structure�were�laid.

2013�saw�a�slight�drop�in�listener�ratings.�On�average,�475,000�
listeners�tuned�in�to�one�of�its�regional�stations�per�day�and�at�
least�842,000�listeners�per�week,�with�the�market�share�reaching�
6.2�%.�The�average�listening�time�remained�rather�stable�at�
230�minutes.�Stations�in�Brno,�České�Budějovice�and�Plzeň�
maintained�their�traditional�popularity.

�international BroaDCastinG

2013�saw�further�cuts�in�the�budget�of�Radio�Prague,�from�CZK�
30�to�25�million,�i.e.�by�17%.�This�resulted�in�staff�cutbacks.�The�
Czech�unit�stopped�producing�its�own�programmes�and�most�
of�the�content�was�taken�from�the�News�and�Current�Affairs�
Department.�Its�production�was�reduced�to�programmes�for�
Czech�compatriots�living�abroad�and�those�focusing�on�the�
economy.�Consequently,�fewer�“field”�reports�were�produced��
and�the�proportion�of�repeats�increased.

The�main�programming�focus�in�2013�was�on�the�presidential�
elections,�the�summer�floods,�the�20th�anniversary�of�the�
dissolution�of�Czechoslovakia,�the�90th�anniversary�of�Czech�
Radio,�the�75th�anniversary�of�the�Munich�Agreement,�and�the�130-
year�anniversaries�of�the�birth�of�Franz�Kafka�and�Jaroslav�Hašek,�
etc.�Radio�Prague�paid�particular�attention�to�economic�topics�
and�human�rights�issues.�Among�its�guests�were�the�Deputy�
Minister�of�Foreign�Affairs,�Tomáš�Dub,�the�director�of�Radio�TV,�
Martí�Carlos-Garcia�Perez,�the�Cuban�blogger,�Yoanni�Sanchez�
and�others.�To�a�large�extent,�Czech�broadcasting�is�targeted�at�
Czech�compatriots�living�abroad.�The�reporter,�Milena�Štráfeldová�
covered�most�major�compatriot�events�of�the�year,�for�example,�
“Ceny�Gratias�Agit”�(Gratias�Agit�Awards)�and�“Krajanský�festival�
2013”�(Compatriot�Festival�2013).�Radio�Prague�continues�to�
provide�programming�support�to�13�compatriot�radio�stations�in�
Australia,�USA,�Romania,�Croatia,�Serbia,�Ukraine�and�Slovakia.

The�largest�project�outside�the�programming�realm�focused��
on�soliciting�new�website�users�with�the�photo�competition,��
My�Czech�Story,�organized�in�cooperation�with�CzechTourism.��
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en 20 let samostatně a spolu. Ruská redakce uspořádala zdařilou 
prezentaci v Ruském kulturním a informačním centru v Praze. 
Radio Praha bylo partnerem Fóra 2000, Česko-německého 
diskusního fóra, Europäische Wochen v Německu apod. O tom, 
že soutěže a intenzivní práce s posluchači mají svůj význam, 
svědčí ohlas, který vzrostl na 16.900 (dopisů a emailů). 
Ve srovnání s rokem 2012 znamená nárůst o 12%. 

Návštěvnost webu www.radio.cz v roce 2013 dosáhla podle sta-
tistiky Google Analytics v průměru 316 600 návštěv měsíčně, 
což je ve srovnání s předchozím rokem pokles o 8%. Hlavním 
důvodem poklesu je absence vlastního obsahu v češtině. 
Podobně jako ve vysílání Radio Praha na své webové stránky 
přebírá příspěvky z webu Českého rozhlasu a tím odvádí uživa-
tele ze stránek www.radio.cz na stránky www.rozhlas.cz. Pořadí 
jazykových verzí podle návštěvnosti se změnilo. Na prvním 
místě zůstává angličtina (24% celkové návštěvnosti), na dru-
hé místo se dostala němčina (20%), na třetí místo z šestého 
postoupila ruština (16%), na čtvrtém a pátém místě se umístily 
čeština a španělština (15%), na šesté místo klesla francouzština 
(10%). Návštěvnost webových stránek pro krajany www.krajane.
net dosáhla v průměru 6600 návštěv měsíčně. Internetová 
redakce Radia Praha připravila 20 samostatných projektů, které 
podpořily témata, realizovaná ve vysílání, např. prezidentské 
volby, soutěž My Czech Story, Pražské stopy Franze Kafky, 
Industriální Praha, 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu, Pražské metro, Geocaching v Česku aj. 

Radio Praha provozuje facebookový profil ve všech vysílacích 
jazycích, v roce 2013 přibyla francouzština a ruština. V ruštině 
jsme kromě Facebooku také na ruské sociální platformě V kon-
takte www.vk.com. V češtině na FB komunikujeme krajanskou 
tematiku. Nejúspěšnějšími jazyky jsou angličtina a španělština. 

Celkový počet FB fanoušků dosáhl 10 000, což znamená ná-
růst o 41% oproti roku předcházejícímu. Na Twitteru využíváme 
profil v angličtině, španělštině a francouzštině. Radio Praha má 
svůj kanál také na YouTube.

internet a MultiMédia

Rok 2013 byl pro weby a aplikace ČRo etapou rekordního 
růstu. Centrum Nová média toho dosáhlo systémovou inovací, 
dalšími optimalizacemi uživatelského prostředí a podporou 
perspektivních oblastí rozhlasového programu.

Nově vznikly weby pro stanici Plus a Rádio vašeho kraje pro 
síťovou podporu regionálního vysílání. Velmi úspěšný je nový 
web Lidé, který sdružuje stránky o rozhlasových osobnostech, 
zejména o tvůrčích pracovnících, ale i managementu nebo dů-
ležité produkci. Osvětovou roli hraje nový web PRESSpektivy, 
který se zaměřuje na nové trendy v rozhlasové žurnalistice 
a napomáhá multimedializaci. Všechny rozhlasové dokumenty, 
vysílání Rádia Retro a další akce k 90. výročí ČRo zaštiťoval 
web 90 let s vámi.

Nová unikátní microsite Příběh rozhlasu ukazuje moderní in-
teraktivní formou historii rozhlasu. Na časové ose se v jednot-
livých 90 letech představuje historie ČRo v krátkých článcích 
a hlavně v 500 dobových archivních audiozáznamech a ukáz-
kách. Současný stav rozhlasu ukazují prostorové vizualizace 
moderních studií i natáčení v terénu. Microsite se dostala 
do finále soutěže Prix Europe 2013.

200�high-quality�photographs�were�submitted�to�the�contest.��
The�prize�went�to�Patrick�Wiel�from�France,�who�won�a�three-day�
visit�to�Prague.�Other�projects�included�a�co-production�with�
Radio�Slovakia�of�the�miniseries,�“20�let�samostatně�a�spolu”��
(20�Years�Apart�and�Together);�a�successful�presentation�
organized�by�the�Russian�unit�at�the�Russian�Cultural�and�
Information�Centre�in�Prague;�and�partnership�with�Forum�2000�
and�the�Czech-German�Discussion�Forum,�Europäische�Wochen�
in�Germany,�etc.�The�importance�of�competitions�and�intensive�
interaction�with�listeners�is�proven�by�the�number�of�listener�
responses�which�rose�to�16,900�(letters�and�e-mails).�Compared��
to�2012,�this�represents�a�12%�increase.�

According�to�Google�Analytics�statistics,�average�web�traffic�on�
www.radio.cz�in�2013�was�316,600�per�month,�i.e.�a�year-on-year�
drop�of�8%.�This�was�mainly�due�to�the�absence�of�the�radio’s�own�
content�in�the�Czech�language.�In�analogy�to�the�broadcasting�
strategy,�Radio�Prague�adopts�posts�from�Czech�Radio’s�website,�
thus�draining�users�away�from�www.radio.cz�to�www.rozhlas.cz.�
The�order�of�language�versions�has�changed�based�on�web�traffic.�
English�language�remains�the�most�popular�(24%�of�overall�web�
traffic),�followed�by�German�(20%),�with�Russian�jumping�from�
sixth�position�to�third�(16%).�Czech�and�Spanish�comes�fourth�
and�fifth�(15%),�and�French�drops�to�sixth�place�(10%).�The�average�
web�traffic�on�the�compatriot�website,�www.krajane.net�was�6,600�
visits�per�month.�Radio�Prague’s�internet�unit�implemented�20�
independent�projects�supporting�topics�covered�in�broadcasts,�
such�as�the�presidential�elections,�My�Czech�Story�competition,�
“Pražské�stopy�Franze�Kafky”�(Franz�Kafka’s�Traces�in�Prague),�
“Industriální�Praha”�(Industrial�Prague),�“1150.�výročí�příchodu�
Cyrila�a�Metoděje�na�Velkou�Moravu”�(1150th�Anniversary�of�the�
Arrival�of�the�Slavic�Missionaries�Cyril�and�Methodius�to�Great�

Moravia),�“Pražské�metro”�(Prague�Underground),�“Geocaching�
v�Česku”�(Geocaching�in�the�Czech�Republic),�etc.�

Radio�Prague�maintains�a�Facebook�profile�in�all�broadcasting�
languages�and�in�2013,�the�French�and�Russian�versions�were�
added.�In�addition�to�Facebook,�we�are�also�present�on�the�
Russian�social�platform,�“V�kontakte,”�www.vk.com.�Our�Czech�
FB�profile�communicates�on�compatriot�topics.�The�most�popular�
languages�are�English�and�Spanish.�The�total�number�of�visits�
of�FB�fans�reached�10,000,�i.e.�a�41%�year-on-year�increase.�Our�
Twitter�profile�provides�information�in�English,�Spanish�and�
French.�Radio�Prague�also�offers�a�YouTube�channel.

internet anD MultiMeDia

2013�represented�another�year�of�successful�growth�for�Czech�
Radio�in�the�field�of�web�application�usage.�The�New�Media�
Department�at�Czech�Radio�achieved�this�primarily�through�
systemic�innovations,�further�optimisations�of�the�user�
environment�and�the�support�from�respective�areas�of�the�
service’s�programme.

Websites�for�the�Plus�and�“Rádio�vašeho�kraje”�services�were�
launched�as�a�network�support�of�regional�broadcasting.�The�
website,�“Lidé,”�(People)�containing�web�content�on�prominent�
radio�personalities,�especially�creative�authors,�but�also�
management�and�significant�producers,�also�proved�successful.�
For�educational�purposes,�a�new�website,�“PRESSpektivy,”�was�
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launched,�focusing�on�new�news�report�trends�and�supporting�
the�use�of�multimedia.�All�radio�documentaries,�Rádio�Retro�
services�and�other�events�to�mark�Czech�Radio’s�90th�anniversary�
were�covered�by�the�“90�let�s�vámi”�(90�Years�with�You)�website.
In�a�modern�and�interactive�forum,�the�new,�unique�microsite,�
“Příběh�rozhlasu”�(The�Story�of�Radio)�recounts�Czech�Radio’s�
history.�A�timeline�represents�the�past�90�years,�featuring�short�
articles�and,�most�notably,�500�archival�audio�recordings�and�
clips.�The�present�system�is�illustrated�by�visualisations�of�
modern�studios�as�well�as�recordings�in�the�field.�This�microsite�
made�it�to�the�finals�of�the�Prix�Europe�2013.

After�three�years�in�existence,�the�websites�of�all�three�nationwide�
stations,�iRadio,�and�Rádio�Junior’s�website�underwent�major�
innovations.�A�new�system,�structure,�practical�two-line�
navigation�and�design�were�introduced.�

Special�web-based�projects�were�given�unprecedented�priority�in�
2013.�For�its�four�cycles,�Rádio�Retro�CNM�established�a�website�
and�a�player�alongside�the�standard�Czech�Radio�stations.�Among�
the�successful,�specialist�programmes�and�web-based�projects�
were�the�video-marathon�of�interviews,�“90�statečných”�(The�
Magnificent�90);�the�broadcast�and�flood�website,�“Pomáhejte�
s�námi”�(Help�with�Us);�“Parkuj�jako�člověk”�(Park�like�a�Human�
Being);�and�the�website�for�“Česko�2023”�(Czechia�2023).

Multimedia�content�was�incorporated�into�radio�programmes�
and�the�website�via�key�projects�organized�by�the�New�Media�
audio-visual�team.�A�major�contribution�to�the�success�of�
current�affairs�reports�on�the�website�came�in�the�form�of�video�
broadcasts�of�candidate�debates�during�presidential�elections.�
Martin�Veselovský�was�responsible�for�the�success�of�12�
broadcasts�and�other�special�pre-election�sessions�in�advance�of�
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Po třech letech prošly zásadní inovací weby všech celoploš-
ných stanic, iRadio a web pro děti Rádio Junior. Nový je jejich 
systém, struktura, praktická dvouřádková navigace i design. 
Zatím největší prostor dostaly v roce 2013 speciální webové 
projekty. Pro čtyři cykly Rádio Retro CNM zřídilo speciál-
ní stránky a přehrávač mezi standardními stanicemi ČRo. 
Úspěšnými speciálními programovými a webovými projekty 
byly také videomaraton rozhovorů s osobnostmi 90 statečných, 
přenos a povodňový web Pomáhejte s námi, akce Parkuj jako 
člověk, web projektu Česko 2023 a další.

Multimedializaci rozhlasového programu a webu ČRo rozvi-
nul v klíčových projektech audiovizuální tým Nových médií. 
Na úspěchu zpravodajství a publicistiky na webu ČRo se bě-
hem prezidentských voleb podílely velmi sledované videopře-
nosy debat kandidátů. Před předčasnými parlamentními vol-
bami to bylo 12 přenosů a dalších volebních Speciálů Martina 
Veselovského. Za celý rok 2013 audiovizuální tým realizoval 
126 videí, tedy asi o polovinu víc než v roce 2012.

V roce 2013 v internetovém Audio archivu iRadia přibylo  
na 50 tisíc zvukových záznamů ke stažení nebo k poslechu  
ve streamu. Celkem nabízelo iRadio koncem roku přes  
365 tisíc záznamů.

Pro diskuse posluchačů a propojení se sociálními sítěmi 
vytvořil ČRo speciální aplikaci, ve které se mohou posluchači 
vyslovovat k vysílání. Sdružuje příspěvky zaslané na dané  
téma z mobilů jako SMS, napsané na webový formulář nebo  
ze sociálních sítí.

Pro web Zprávy vytvořil ČRo sérii vlastních většinou jednorá-
zových aplikací připravených na míru konkrétním událostem. 
Byly to jednak atraktivní výsledkové aplikace pro 1. a 2. kolo 
prezidentských voleb i pro parlamentní volby. Dále aplikace 
k prezidentství Václava Klause, aplikace představující kandi-
dáty do parlamentních voleb, k občanskému zákoníku a řada 
dalších. Speciální hlasovací aplikace pro posluchače vznikly 
pro soutěž k 90. výročí ČRo, akci Parkuj jako člověk a další.

Inovací prošly všechny mobilní aplikace. Zcela novou aplikaci 
iRadio jsme zavedli pro nejrozšířenější mobily a tablety s OS 
Android. Spolu se stávající aplikací iRadio pro iOS (iPhone 
a iPad) je posluchači nejvíce užívaný.

 návštěvnost webu a mobilních aplikací Čro
V roce 2013 dosáhl web ČRo nejrychlejšího růstu a rekordních 
absolutních hodnot v návštěvnosti. Oproti roku 2012 zazname-
nal web www.rozhlas.cz meziroční růst +22,34 % počtu návštěv 
(celkem 30 918 644). Nejvyšší je i meziroční nárůst unikát-
ních návštěvníků o +16,02 % (celkem 8 790 780) a meziroční 
nárůst zhlédnutých stránek činí +12,88 % (celkem 89 455 380). 
Průměrná doba strávená na jedné stránce stoupla na 10 min 
36 s (vysokou průměrnou délku ovlivňuje zejména poslech 
audií). Tyto údaje nezahrnují vysílání ČRo na webu Play.cz, 
microsite jako Příběh rozhlasu, mobilní web a aplikace, kam si 
chodily pro rozhlasový obsah další statisíce návštěvníků.

Stále více se prosazovala interaktivní komunikace s posluchači 
na sociálních profilech při vysílání publicistických pořadů, zejmé-
na na Radiožurnálu a ČRo Plus, ale i na regionálních stanicích. 

the�elections.�In�2013,�the�audiovisual�team�produced�a�total�of�
126�videos,�i.e.�an�increase�of�approximately�50%�over�2012.

The�iRadio�Audio�Archive�saw�almost�50,000�new�additions�to�web�
content�available�to�users�for�streaming�or�download.�Overall,��
by�year’s�end,�this�service�contained�more�than�365,000�segments.

A�special�application�was�designed�for�discussion�and�connection�
with�social�media,�where�listeners�can�post�comments�regarding�
the�service.�It�compiles�comments�on�a�specific�topic�sent�as�text�
messages,�through�a�web�form�or�posted�on�social�media.

For�the�purposes�of�the�“Zprávy”�(News)�website,�Czech�Radio�
developed�dedicated�applications�tailored�to�specific�events.�
These�included�attractive�applications�indicating�the�results�of�
the�1st�and�2nd�rounds�of�both�presidential�and�parliamentary�
elections;�content�relating�to�Václav�Klaus’s�presidency;�
introducing�parliamentary�election�candidates;�the�new�Civil�
Code;�and�many�others.�Special�poll�applications�were�designed�
on�the�occasion�of�the�90th�anniversary�of�Czech�Radio,�the�
“Parkuj�jako�člověk”�(Park�like�a�Human�Being)�project�and�
others.

All�mobile�applications�have�been�upgraded.�A�brand�new�
application�for�iRadio�has�been�introduced�for�the�most�popular�
types�of�mobiles�and�tablets�operating�on�OS�Android,�acting��
as�a�partner�to�the�most�popular�application,�the�existing�iRadio�
application�for�iOS�(iPhone�and�iPad).

 web traffic and audio stream ratings
In�2013,�Czech�Radio’s�websites�experienced�record�growth��
and�the�highest�absolute�visitor�numbers.�Compared�to�2012,��
www.rozhlas.cz�showed�a�growth�of�+22.34%�in�the�number�of�
visits�(a�total�of�30,918,644).�The�highest�year-on-year�increase�
in�the�number�of�unique�visitors�up�until�this�point�had�been�
+16.02%�(a�total�of�8,790,780)�and�the�number�of�page�visits�grew�
by�+12.88%�year-on-year�(a�total�of�89,455,380).�The�average�time�
spent�on�one�page�increased�to�10�min�36�s�(the�high�average�
duration�is�particularly�affected�by�audio-clip�streaming).�
However,�this�data�does�not�include�Czech�Radio’s�broadcasting�
on�the�Play.cz�website,�the�microsite,�“Příběh�Rozhlasu”�(The�
Story�of�Radio)�or�the�mobile�website�and�applications�visited��
by�additional�hundreds�of�thousands.

Interactive�communication�with�listeners�on�social�profiles�
during�news�reports�and�broadcasts�became�increasingly�more�
prominent,�especially�on�Radiožurnál�and�CR�Plus,�but�also�on�
regional�stations.�The�total�number�of�Czech�Radio’s�Facebook�
fans�jumped�by�150%�to�160,945�(including�programme�profiles,�
projects,�etc.).�In�the�last�quarter,�the�two�largest�Facebook�
profiles�of�Czech�Radio�and�Radiožurnál�featured�49,050�
interactions�with�fans.

The�introduction�of�multimedia�to�Czech�Radio�also�resulted�in�
a�fast�increase�in�the�video�viewer�rates�on�its�premium�profile�on�
YouTube.�In�2013,�the�video�content�on�Czech�Radio’s�channels�
showed�a�viewer�rate�increase�of�212%.�A�total�of�3,488�days,�i.e.�
approximately�9�years,�6�months�and�17�days�of�video�recordings�
were�played.�
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na 160 945 (včetně profilů pořadů, projektů apod.). Na dvou 
největších profilech na Facebooku, Český rozhlas a Radiožurnál, 
bylo v posledním čtvrtletí 49 050 interakcí s fanoušky.

Multimedializace ČRo se projevila i na rychlém nárůstu sle-
dovanosti videí na prémiovém profilu ČRo na YouTube. V roce 
2013 videa na kanále ČRo zaznamenala nárůst sledovanosti 
o 212 %. Celkem bylo přehráno 3488 dní záznamu, tedy asi  
9 let, 6 měsíců a 17 dní videa. 

archiv

Rok 2013 byl pro Archivní a programové fondy velkou zatěž-
kávací zkouškou, ve které obstály se ctí. Český rozhlas si při-
pomněl 90 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání 
v českých zemích. K tomuto výročí se uskutečnila řada akcí. 
APF se výraznou měrou podílely na většině z nich a podstatně 
přispěly k jejich zdaru. Vyhledávaly podklady pro webový pro-
jekt Příběh rozhlasu, pro 107 pořadů z cyklu malých a velkých 
dokumentů, pro projekt Česko 2023 i pro čtyři verze Rádia 
Retro (2 obecně historické, srpen 1968, Šťastné a veselé…). 
Připravily a ve spolupráci se SRT k výročí vydaly třetí z řady 
historických publikací – „99 významných tvůrců rozhlasových 
dokumentů“. Publikací „Jsme s vámi, buďte s námi“ sesta-
venou PhDr. S. Volným na základě svědectví přímých aktérů 
připomněly APF 45. výročí srpnových událostí. Na dalších dvou 
„výročních“ publikacích se podílely. První – „Souboj slova a ob-

razu s mocnými“ – vydal k srpnu 1968 Syndikát novinářů, téma 
rozhlas zpracovala Eva Ješutová. Ke společnému výročí rozhla-
su a televize vydala nadace Dny České státnosti ve spolupráci 
s ÚSTR a ČRo knihu „Pozor, vysíláme!“, která přináší portréty 
vybraných osobností obou médií. Je svědectvím nejen o nich 
a vývoji rozhlasu a televize, ale současně i reflexí společenské-
ho vývoje. Portréty pro publikaci napsali S. Volný a E. Ješutová. 
APF připravily a vydaly další dvě čísla revue Světa rozhlasu (29 
a 30), ve kterých rovněž připomněly i obě významná výročí. 
Zcela zásadní byl podíl archivu na televizním projektu Století 
rádia, pro který vybral a poskytl všechny zvukové dokumenty. 

Přes značné zatížení spojené s výročími plnily APF bez omeze-
ní standardní úkoly. Zajišťovaly servis pro program, prováděly 
digitalizaci zbývající části zvukových fondů i písemností, kont-
rolu a opravy digitalizovaných snímků pro vysílání, katalogizaci 
přírůstků, opravy a doplňování záznamů v databázi AIS. Každý 
měsíc byl na intranetu publikován výběr dokumentů Archivu, 
Bulletin Gramoarchivu a seznam přírůstků Knihovny. Badatelna 
poskytla služby 766 badatelům. Pro web archivu bylo vytvo-
řeno 51 nových stránek s textem, obrazovými a zvukovými 
ukázkami, pro Týdeník Rozhlas 24 článků, pro vysílání 10 dílů 
Fonogramů z archivních záznamů… Za plného provozu prová-
děl archiv povinnou generální inventuru fondů. Nárůst objemu 
práce pro APF přinesl i připravovaný e-shop, pro který plně 
zajišťovaly technický servis a zpracování dokumentace.

V závěru roku APF zaměstnávaly přípravy na projekty  
k 25. výročí listopadu 1989.

arChiVe

In�2013,�the�Archive�and�Programme�Funds�(APF)�were�put�
to�a�severe�test,�which�they�passed�with�honour.�Czech�Radio�
celebrated�its�90th�year�of�regular�broadcasting�in�the�Czech�
lands.�Numerous�events�were�held�to�mark�this�anniversary.��
APF�took�a�substantial�part�in�most�of�these�events,�contributing�
greatly�to�their�success.�Searches�carried�out�included:�reference�
materials�for�the�web�project,�“Příběh�rozhlasu”�(The�Story�of�the�
Radio);�for�107�programmes�from�the�series�of�short�and�feature�
documentaries;�for�the�“Česko�2023”�(Czechia�2023)�project;��
and�for�four�versions�of�Rádio�Retro�(two�related�to�general�
history,�August�1968,�“Šťastné�a�veselé”�–�Merry�Christmas…).��
In�conjunction�with�SRT,�APF�produced�and�released�a�third�of�
all�historical�publications�–�“99�významných�tvůrců�rozhlasových�
dokumentů”�(99�Most�Important�Documentary�Authors).�The�
publication,�“Jsme�s�vámi,�buďte�s�námi”�(Be�with�Us,�We�Are�
with�You)�was�compiled�by�PhDr.�S.�Volný�from�testimonies�of�
people�directly�involved�in�the�August�events�marking�the�45th�
anniversary.�APF�also�contributed�to�two�other�“anniversary”�
publications.�The�first�–�“Souboj�slova�a�obrazu�s�mocnými”�
(Words�and�Images�Fight�the�Mighty)�–�was�released�on�the�
occasion�of�August�1968�by�the�Journalists’�Syndicate�and�the�
radio�topic�was�covered�by�Eva�Ješutová.�On�the�occasion�of�the�
anniversary�of�both�Czech�Radio�and�Czech�Television,�the�Days�
of�Czech�Statehood�Foundation�in�conjunction�with�the�Institute�
for�the�Study�of�Totalitarian�Regimes�and�Czech�Radio�released�
“Pozor�vysíláme!”�(Attention,�We’re�on�Air!),�providing�portraits��
of�selected�personalities�of�both�these�media.�They�bear�
testimony,�not�only�to�themselves�and�to�the�development�of�
radio�and�television,�but�they�also�reflect�the�social�development.�

The�portraits�were�created�by�S.�Volný�and�E.�Ješutová.�APF�
prepared�and�issued�two�more�issues�of�the�Svět�rozhlasu�(World�
of�Radio)�review�(29�and�30),�in�which�they�remember�both�these�
notable�anniversaries.�The�participation�of�APF�in�the�television�
project,�“Století�rádia”�(Radio’s�Century)�was�absolutely�integral,�
as�it�selected�and�provided�all�audio�documentaries.�

Despite�the�considerable�burden�associated�with�these�
celebrations,�APF�fulfilled�their�standard�tasks,�provided�
service�to�the�programme,�digitised�the�remaining�part�of�the�
audio�funds�and�documents,�controlled�and�repaired�digitised�
recordings,�catalogued�entries�of�additions,�and�repaired�and�
complemented�records�in�the�AIS�database.�A�selection�of�APF�
documentaries�were�published�each�month�on�the�intranet,�
together�with�the�Bulletin�of�the�Vinyl�Record�Archive�and�the��
list�of�library�additions.�766�researches�used�the�services�of��
the�research�facility.�51�new�pages�were�created�for�APF’s�website�
comprising�text,�images�and�audio�clips,�together�with��
24�articles�for�“Týdeník�Rozhlas”�(Radio�Weekly)�and�10�episodes�
of�“Fonogramy”�(Phonograms)�from�archival�recordings.�
While�in�full�operation,�APF�performed�the�mandatory�general�
stocktaking�of�its�funds.�The�increase�in�APF’s�volume�of�work�
also�resulted�in�the�creation�of�an�e-shop,�for�which�it�provided�
complete�technical�servicing�and�documentation�processing.

At�the�end�of�the�year,�APF�was�busy�with�preparations�for�
projects�to�mark�the�25th�anniversary�of�November�1989.
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enV roce 2013 vystupovalo pod hlavičkou Českého rozhlasu  
5 uměleckých těles: Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 
Dismanův rozhlasový dětský soubor, Dětský pěvecký sbor 
Českého rozhlasu a na základě smlouvy Rozhlasový Big Band 
Gustava Broma a Brněnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů.

Nejvýznamnějším soutěžním festivalem pořádaným Českým 
rozhlasem stále zůstává Mezinárodní festival rozhlasové tvorby 
Prix Bohemia Radio, který se poprvé konal v Praze. Dětem 
a dospívající mládeži byly určeny hudební soutěže Concertino 
Praga pro jednotlivce a Concerto Bohemia pro skupiny hudeb-
níků či orchestry. Rozhlas se podílel i na soutěži začínajících 
zpěváků Česko zpívá, kde v rozhlasové kategorii zvítězila 
šestnáctiletá Lenka Švestková.

Hlavním bodem komunikačních aktivit Českého rozhlasu byly 
oslavy 90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání. 
Svoje „narozeniny“ rozhlas oslavil celou řadou akcí, kterou 
zahájil 23. března Ples Českého rozhlasu v Obecním domě. 
V květnu pak následovalo slavnostní představení ve Vinohrad-
ském divadle 90 let s vámi, ekumenická modlitební vigilie v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, Den 
otevřených dveří v jednotlivých studiích ČRo či pokus o rekord 
v nepřetržitém vedení rozhovorů 90 statečných na Václavském 
náměstí v Praze. V červnu zaplnila pražské ulice netradiční 
výstava 90 let s vámi, která na velkoplošných panelech, dopl-
něných možností poslouchat rozhlasové nahrávky, ukazovala 
nejdůležitější momenty z rozhlasové historie. Oslavy tohoto 
kulatého výročí vyvrcholily slavnostním koncertem SOČRu  
4. listopadu ve Smetanově síni Obecního domu, který zároveň 
slavnostně zahájil Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix 
Bohemia Radio.

Prioritou Nadačního fondu Českého rozhlasu byla i v roce 2013 
podpora nevidomých dětí jak prostřednictvím sbírky Světluška, 
tak dalšími projekty, jako je např. Kavárna Potmě, která  
se doslova rozjela na různá místa naší republiky.

Vydavatelství Radioservis pokračovalo ve vydávání úspěšných 
děl z rozhlasového archivu 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.

In�2013,�5�artistic�ensembles�performed�under�the�Czech�Radio�
banner:�the�Prague�Radio�Symphony�Orchestra�(SOČR),�the�
Disman�Children’s�Radio�Ensemble,�the�Czech�Radio�Children’s�
Choir�and�under�contract�also�the�Gustav�Brom�Czech�Radio�Big�
Band�and�the�Brno�Radio�Orchestra�of�Folk�Instruments.

The�International�Prix�Bohemia�Radio�Festival�remained�the�
most�notable�competition�festival�organized�by�Czech�Radio,�
taking�place�for�the�first�time�in�Prague.�Two�music�competitions�
were�targeted�at�children�and�youth,�Concertino�Praga�for�
individuals�and�Concerto�Bohemia�for�groups�and�orchestras.�
Czech�Radio�also�played�a�part�in�the�new�talent�competition�
“Česko�zpívá”�(Czech�Singing),�in�which�twelve-year-old�Eva�
Matějovská�emerged�victorious�in�the�radio�category.

In�2013,�Czech�Radio’s�chief�promotional�activities�focused�on�
celebrations�to�mark�its�90th�anniversary�of�regular�broadcasting.�
Czech�Radio�marked�its�“birthday”�with�a�variety�of�events,�
starting�on�23�March�with�the�Czech�Radio�Ball�held�in�the�
Municipal�House.�In�May,�it�was�followed�by�a�performance�at�
the�Vinohrady�Theatre�–�“90�let�s�námi”�(90�Years�with�Us),�an�
ecumenical�prayer�vigil�in�the�Cathedral�of�St�Vitus,�Wenceslas�
and�Vojtěch�at�Prague�Castle,�Open�Door�Days�in�CR’s�studios�
and�an�attempt�to�break�the�record�for�conducting�non-stop�
interviews�entitled�“90�statečných”�(The�Magnificent�90)�in�
Wenceslas�Square�in�Prague.�In�June,�the�streets�of�Prague�
were�strewn�with�non-traditional�exhibits�as�part�of�the�
display�90�Years�with�Us,�with�billboards�showcasing�the�most�
important�milestones�in�the�radio’s�history,�while�also�offering�
the�opportunity�to�listen�to�archive�radio�recordings.�The�
anniversary�celebrations�were�topped�off�with�a�gala�concert�by�

the�SOČR�on�4�November�in�the�Smetana�Hall�of�the�Municipal�
House,�which�also�drew�the�curtain�on�the�International�Prix�
Bohemia�Radio�Festival.

In�2013,�the�Czech�Radio�Foundation�continued�to�support�blind�
and�partially�sighted�children,�both�via�“Světluška”�(The�Firefly)�
projects�and�also�via�other�efforts�such�as�“Kavárna�Potmě”�
(Café�in�the�Dark),�which�travelled�through�various�locales�in�the�
Czech�Republic.

The�Radioservis�publishing�house�continued�in�its�publication�
of�popular�materials�from�the�radio�archives�as�well�as�of�
contemporary�productions.�The�regular�periodical�“Týdeník�
Rozhlas”�(Radio�Weekly)�represented�a�key�component�of�
Radioservis’s�activities,�offering�readers�a�complete�schedule��
for�all�Czech�Radio�stations�and�also�interesting�stories�related��
to�programme�production.



36

O
ff

 a
ir

 a
k

ti
vi

ty
  |

  O
ff

 A
ir

 A
ct

iv
it

ie
s

cz

en uMělecká tělesa

 symfonický orchestr Českého rozhlasu
Jako událost (nejen) roku vnímají rozhlasoví symfonikové  
návrat do zrekonstruovaného studia S1 na Vinohradech. 
Od práce v domovském prostředí, z hlediska technologie  
špičkově vybaveném, si SOČR pochopitelně slibuje zintenziv-
nění nahrávací činnosti, ať už pro rozhlasové vysílání nebo  
pro vydavatelské domy. 

Na koncertních pódiích orchestr vystoupil hned zkraje roku 
(festival České doteky hudby, koncert pro ČVUT). Silný dojem 
zanechal v sále Pardubické komorní filharmonie – březnový 
koncert byl zároveň podnětem k debatě o častější prezentaci 
orchestru v regionech naší země. 

Mimořádný byl projekt v rámci dne Euroradia, živý audiovizu-
ální přenos koncertu z kostela sv. Šimona a Judy, na kterém 
znělo Vaňhalovo Stabat Mater. Dirigoval Vojtěch Spurný, jeden 
z výborných českých dirigentů, které SOČR přizval ke spo-
lupráci (dále např. častí hosté Jan Kučera, Marko Ivanović, 
Tomáš Brauner a také představitelé nastupující dirigentské 
generace Petr Louženský, Pavel Trojan nebo Marek Štilec). 

Úzkou spolupráci se sdružením evropských rozhlasů a vysí-
latelů potvrdil SOČR také při zvláštním dubnovém koncertu 
v Rudolfinu, na kterém se jako sólisté představili mladí laureáti 
evropských rozhlasových soutěží. Dramaturgicky zajímavou 
abonentní sezonu 2012-13 završili rozhlasoví symfonikové 
pod vedením Ondreje Lenárda zdařilou interpretací Verdiho 
Requiem.

Poté se SOČR soustředil na dva atraktivní koncerty v rámci 
festivalu Pražské jaro. První se uskutečnil ve znamení 90. výro-
čí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na našem území 
a 150. výročí vzniku „Umělecké besedy“, druhý byl připomenu-
tím 80. narozenin významného českého dirigenta Libora Peška, 
který koncert osobně řídil. Mezitím orchestr stihl také zahájit 
MHF Janáčkův Máj v Ostravě.

Velmi významnou akcí bylo koncertní turné v Japonsku, kdy 
SOČR se svým šéfdirigentem Ondrejem Lenárdem odehrál 
mezi 18. červnem a 8. červencem čtrnáct koncertů po celé 
zemi a vystoupil v předních sálech, včetně tokijské Suntory 
Hall, Concert Hall Kitara v Sapporu nebo osacké Sympho-
ny Hall. Po návratu orchestr třikrát účinkoval na MHF Český 
Krumlov. Na úvodním večeru doprovodil operní recitál mezzo-
sopranistky Eliny Garanči, byl protagonistou projektu „Queen 
Symphony“, a do třetice vystoupil na závěrečném večeru 
v Zámecké jízdárně. 

Na sklonku prázdnin se realizovala další část koprodukčního 
projektu s vydavatelstvím Supraphon. Pod taktovkou Tomáše 
Netopila pořídil orchestr druhou nahrávku z odkazu Leoše Ja-
náčka, tentokrát Glagolskou mši. (Album s autorovou symfonic-
kou tvorbou, které vyšlo na jaře 2013, sklidilo skvělou recenzi 
v renomovaném britském časopisu Gramophone.) Ve stejném 
období absolvovalo těleso úspěšný koncert v německém 
Wiesbadenu. 

Na podzimních koncertech se hostům abonentní řady před-
stavilo několik zajímavých interpretů (klarinetistka Ludmila 
Peterková, klavíristka Ewa Kupiec, trumpetista Marek Zvolánek, 
houslista Roman Patočka). Vrcholnou událostí byl Slavnostní 
koncert k závěru oslav 90. výročí zahájení rozhlasového vysílá-

artistiC enseMBles

 prague radio symphony orchestra
For�the�members�of�the�symphony�orchestra,�the�event�of�the�year�
was�their�return�to�the�renovated�radio�Studio�S1�in�Vinohrady.�
SOČR�believes�that�thanks�to�their�return�to�their�home�studio,�
equipped�with�state-of-the�art�technology,�their�recording�
activities,�both�for�radio�broadcasting�and�for�publishing�houses,�
will�become�more�intensive.�

The�Symphony�Orchestra�appeared�on�concert�stages�at�the�
very�beginning�of�the�year�(Czech�Touches�of�Music�festival,�
a�concert�for�the�Czech�Technical�University).�They�made�a�huge�
impression�at�the�Czech�Chamber�Philharmonic�Orchestra�
Pardubice�in�March�–�the�concert�acting�as�an�inspiration�for�
a�debate�on�Symphony�Orchestra�touring�to�the�regions�on�
a�more�frequent�basis.�

Another�notable�project�held�as�part�of�Euroradio�Day,�was�the�
live�audiovisual�broadcast�of�a�concert�from�the�Church�of�St�
Simon�and�Jude,�featuring�Vaňhal’s�Stabat�Mater.�The�ensemble�
was�led�by�Vojtěch�Spurný,�one�of�the�most�acclaimed�conductors�
of�the�Czech�Republic,�in�collaboration�with�SOČR�(including�
its�frequent�guests�Jan�Kučera,�Marko�Ivanović,�Tomáš�Brauner�
as�well�as�the�representatives�of�the�upcoming�generation�of�
conductors�Petr�Louženský,�Pavel�Trojan�and�Marek�Štilec).�

SOČR�strengthened�their�close�partnership�with�radio�stations�
and�broadcasters�on�the�occasion�of�a�special�April�concert�at�
the�Rudolfinum,�with�young�winners�of�the�European�radio�
competition�performing�as�soloists.�The�subscription�season�

2012–13,�notable�in�terms�of�dramaturgy,�was�wrapped�up�with�
a�superb�interpretation�of�Verdi’s�Requiem�under�conductor�
Ondrej�Lenárd.

Thereafter,�SOČR�performed�two�memorable�concerts�as�part��
of�the�Prague�Spring�festival.�The�first�marked�the�90th�
anniversary�of�regular�radio�broadcasting�in�the�Czech�lands�
together�with�the�150th�anniversary�of�the�establishment�of�the�
“Umělecká�beseda”�artist�group.�The�second�commemorated�the�
80th�birthday�of�prominent�Czech�conductor�Libor�Pešek,�who�
led�the�orchestra�in�person.�In�the�meantime,�the�Orchestra�also�
managed�to�launch�the�Janáček�May�International�Music�Festival�
in�Ostrava.

Another�noteworthy�project�came�in�the�form�of�a�concert�tour�of�
Japan,�where�the�Symphony�Orchestra�under�principal�conductor�
Ondrej�Lenárd�performed�fourteen�concerts�all�over�the�country�
between�18�June�and�8�July�and�appeared�in�prominent�concert�
halls�including�the�Tokyo�Suntory�Hall,�Kitara�Concert�Hall�
in�Sapporo�and�the�Symphony�Hall�in�Osaka.�Following�their�
return,�the�Symphony�Orchestra�played�three�concerts�at�the�
International�Music�Festival�Český�Krumlov.�On�the�opening�
evening,�the�ensemble�accompanied�an�opera�recital�by�the�
mezzosoprano�Elina�Garanča,�performed�as�the�protagonist��
of�the�“Queen�Symphony”�project,�and�finally�made�an�
appearance�on�the�final�evening�in�the�Castle�Riding�Hall.�

In�late�summer,�they�linked�up�in�another�part�of�the�
coproduction�project�with�Supraphon.�A�second�recording�
focusing�on�the�works�of�Leoš�Janáček,�this�time�the�Glagolitic�
Mass,�was�made�under�conductor�Tomáš�Netopil.�(Released�in�
spring�2013,�the�album�containing�the�composer’s�symphonic�
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enní ve Smetanově síni Obecního domu, jehož záznam odvysílala 
ČT Art. V předvánočním čase se tradičně konal „Gala koncert“ 
v Kongresovém centru Praha, tentokrát sestavený z tvorby 
Johanna Strausse ml. 

 rozhlasový big band gustava broma
Od 1. ledna 2013 spolupracuje RBBGB s Českým rozhlasem 
na základě dvouleté rámcové smlouvy o vytváření výkonů a li-
cenčních ujednáních, která jasně vymezuje rozsah spolupráce 
mezi tímto souborem a ČRo. Začala tím nová etapa působení 
tohoto souboru, který nahradil v dlouhodobé spolupráci Big 
Band Českého rozhlasu pod vedením Václava Kozla. 

RBBGB vytvořil v roce 2013 pro Český rozhlas 14 výkonů 
a udělil 14 licencí k těmto výkonům. Těleso vystoupilo v pro-
gramech významných festivalů, jako je JazzFest Brno, MHF 
Český Krumlov, Mezinárodní swingový festival a další. Zároveň 
orchestr vystoupil na významných akcích pořádaných přímo 
ČRo, jako byl Ples ČRo v Obecním domě (březen 2013), inau-
gurační a rockový koncert v pražském Divadle Hybernia (únor 
a prosinec 2013) a na závěr roku pak koncert ve Španělském 
sále Pražského hradu, který navštívil i prezident republiky 
Miloš Zeman. 

music�was�acclaimed�by�the�renowned�British�journal�
Gramophone.)�In�the�same�period,�the�orchestra�played�
a�successful�concert�in�Wiesbaden�in�Germany.�

The�subscription�series�showcased�several�interesting�performers�
(clarinettist�Ludmila�Peterková,�pianist�Ewa�Kupiec,�trumpeter�
Marek�Zvolánek�and�violinist�Roman�Patočka).�The�climax�
of�last�year’s�season�was�a�Gala�Concert�wrapping�up�the�90th�
anniversary�celebrations�of�the�dawn�of�radio�broadcasting�in�
the�Smetana�Hall�of�the�Municipal�House,�aired�live�on�Czech�
Television’s�CT�Art�channel.�Another�“Gala�Concert”�took�place��
in�the�run-up�to�Christmas�at�the�Prague�Congress�Centre,�this�
time�composed�of�pieces�by�Johann�Strauss�Jr.�

 Gustav Brom Czech radio Big Band 
Since�1�January�2013,�the�Big�Band�has�been�cooperating�with�
Czech�Radio�under�a�two-year�contract�resulting�in�performances�
and�licence�agreements�and�cementing�the�relationship�between�
the�Big�Band�and�Czech�Radio.�This�has�marked�the�start�of�a�new�
era�for�the�ensemble�as�Czech�Radio’s�long-term�collaborator,�
replacing�the�Czech�Radio�Big�Band�headed�by�Václav�Kozel.�

In�2013,�the�Big�Band�presented�14�productions�for�Czech�
Radio�and�granted�14�licences.�The�ensemble�was�included�in�
programmes�at�prominent�festivals�such�as�JazzFest�Brno,�Český�
Krumlov�International�Music�Festival,�International�Swing�
Festival�and�others.�The�orchestra�also�appeared�at�noteworthy�
events�organized�by�Czech�Radio,�such�as�the�Czech�Radio�Ball�
in�the�Municipal�House�(March�2013),�the�inaugural�and�rock�
concert�at�Prague’s�Hybernia�Theatre�(February�and�December�
2013),�followed�by�a�concert�at�the�end�of�the�year�in�the�Spanish�
Hall�of�Prague�Castle,�attended�by�the�President�Miloš�Zeman.�
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en  brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
Od 1. ledna 2013 i BROLN spolupracuje s Českým rozhlasem 
na základě dvouleté rámcové smlouvy o vytváření výkonů a li-
cenčních ujednáních. Členové souboru již nejsou zaměstnanci 
ČRo, a byla tak zajištěna absolutní transparentnost ve finanč-
ních tocích směřujících k podpoře činnosti tohoto tělesa. 

Tradiční osou práce souboru je spolupráce s Folklorním sdru-
žením České republiky, které pořádá četné folklórní festivaly 
po celé České republice a podílí se i na zahraničních akcích. 
BROLN natočil v roce 2013 pro Český rozhlas 20 koncertů 
v rozsahu celovečerních hudebních programů (každý cca 90 
minut) a udělil 20 licencí k těmto výkonům. Tyto výkony v po-
době zvukových záznamů pomáhaly v roce 2013 vytvářet pro-
gramový obsah jednotlivých stanic Českého rozhlasu, zejména 
regionálních stanic a stanice ČRo Dvojka. V rámci oslav 90. 
výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání účinkoval 
BROLN na Plese Českého rozhlasu v Obecním domě.

Mimo koncerty pro ČRo v roce 2013 uvedl BROLN na Me-
zinárodním folklórním festivalu v Mistříně hudební pořad se 
zaměřením na vojenskou tematiku, dále uskutečnil 3 profi-
lové celovečerní koncerty s účastí řady předních folklórních 
sólistů, 2 vánoční koncerty a hudebně doprovodil 3 významné 
společenské akce celostátního významu – to vše v komplet-
ním obsazení orchestru. V komorní sestavě se věnovali sólisté 
BROLNu rozmanité koncertní činnosti – zejména se jednalo 
o oblíbené a hojně navštěvované Besedy u cimbálu (celkem 
12), Koncerty pro nejstarší (4), Slavnosti vína a plesy.

 dismanův rozhlasový dětský soubor
Také v roce 2013 dostali členové souboru příležitost, aby zúro-
čili svou přípravu v různých rozhlasových žánrech, od anket 
a drobných publicistických příspěvků až po náročné a rozsáhlé 
role dramatického charakteru. 

U příležitosti 90. výročí zahájení rozhlasového vysílání v našich 
zemích vznikl na tradičním letním soustředění text osobitého 
rapu, v němž sami členové DRDS zmapovali celou dosavadní 
historii. Nahrávka s názvem „Devadesát let je rozhlas“ vyvolala 
mimořádný ohlas. Je přitom potěšitelné, že ve své videoverzi 
dokázala prostřednictvím sociálních sítí oslovit zejména vrstev-
níky samotných interpretů. 

Dismanův soubor nadále udržuje vlastní divadelní repertoár, 
uváděný zejména v divadle Minor, ale také na četných zájez-
dech. Soubor mimo jiné i touto formou – už od dob svého 
zakladatele Miloslava Dismana – rozvíjí základní schopnosti 
a předpoklady nutné pro práci před rozhlasovým mikrofonem. 

Kromě toho členové DRDS účinkují v inscenacích pražských 
divadel (mj. Národního divadla, Divadla Na Vinohradech, 
Divadla v Dlouhé, Divadla Pod Palmovkou). Cenné příležitosti 
přináší i pravidelná spolupráce s partnerskými institucemi – 
např. s Národním muzeem, Národním památníkem Terezín, 
Společností bratří Čapků apod. Spolu s přímou účastí DRDS 
na prezentačních akcích ČRo je i tímto způsobem posilováno 
pozitivní povědomí o působení tohoto veřejnoprávního média. 

 Brno radio orchestra of Folk instruments
Since�January�1,�2013,�the�orchestra�has�been�cooperating�with�
Czech�Radio�under�a�two-year�contract�resulting�in�performances�
and�licence�agreements.�As�the�ensemble�members�are�not�
employees�of�Czech�Radio,�there�is�absolute�transparency�
in�financial�flows�enabling�the�orchestra’s�operations�to�be�
supported.�

The�centre�of�the�ensemble’s�work�is�traditionally�connected�with�
the�Folklore�Association�of�the�Czech�Republic,�which�organizes�
numerous�folklore�festivals�all�across�the�Czech�Republic�
and�takes�part�in�international�events.�In�2013,�the�ensemble�
recorded�20�feature�length�concerts�(90�minutes�each)�for�Czech�
Radio�and�granted�20�licences�to�these�productions.�Taking�the�
form�of�audio�recordings,�these�productions�helped�to�form�the�
programme�content�of�Czech�Radio’s�individual�stations�in�2013,�
namely�its�regional�stations�and�Czech�Radio�Dvojka.�As�part�of�
the�90th�anniversary�celebrations�to�mark�the�launch�of�regular�
radio�broadcasting,�the�ensemble�appeared�at�the�Czech�Radio�
Ball�in�the�Municipal�House.

Aside�from�concerts�for�Czech�Radio,�the�orchestra�presented�
a�music�programme�with�military�themes�at�the�International�
Folklore�Festival�in�Mistřín,�followed�by�3-profile�all-evening�
concerts�including�numerous�prominent�folklore�soloists,��
2�Christmas�concerts�and�played�accompaniment�to�3�major�
social�events�of�nationwide�importance�–�all�with�a�full-size�
orchestra.�The�orchestra’s�soloists�also�engaged�in�diverse�
concert�activities�–�especially�the�popular�and�highly�visited�
“Besedy�u�cimbálu”�(Parties�with�a�Dulcimer�Band)�(12�in�total),�
“Koncerty�pro�nejstarší”�(Concerts�for�the�Elderly)�(4),�“Slavnosti�
vína”�(Wine�Celebrations)�and�balls.
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 Disman Children’s radio ensemble
Also�in�2013,�the�members�of�the�ensemble�gained�the�
opportunity�to�showcase�their�skills�in�various�radio�genres,�
from�surveys�and�minor�journalist�forms�to�more�complex�and�
extensive�roles�of�a�more�dramatic�character.�

On�the�occasion�of�the�90th�anniversary�of�radio�broadcasting��
in�this�country,�the�traditional�summer�workshop�produced�a�text�
of�idiosyncratic�rap,�in�which�the�ensemble�members�themselves�
mapped�out�its�entire�previous�history.�The�recording�entitled�
“Devadesát�let�je�rozhlas”�(The�Radio�is�Ninety)�has�had�an�
extraordinary�resonance�with�the�public.�At�the�same�time,�it��
is�very�gratifying�that�the�video�of�the�recording�managed�to�
appeal�primarily�to�the�performers’�contemporaries.�

Disman’s�Ensemble�continues�to�maintain�their�own�theatre�
repertoire,�performing�at�the�Minor�Theatre�and�on�trips�around�
the�country.�This�has�been�one�of�the�forms,�through�which�the�
ensemble�–�since�the�time�of�its�founder�Miloslav�Disman�–�has�
developed�core�abilities�that�remain�essential�for�work�in�front��
of�the�radio�microphone.�

The�members�of�the�Disman�Ensemble�appear�in�performances�
at�various�Prague�theatres�(among�others,�the�National�Theatre,�
Vinohrady�Theatre,�V�Dlouhé�Theatre�and�Pod�Palmovkou�
Theatre).�Valuable�opportunities�open�up�through�regular�
collaboration�with�partner�institutions�–�such�as�the�National�
Museum,�the�Terezín�National�Memorial,�Society�of�the�Čapek�
Brothers,�etc.�Aside�from�the�direct�participation�of�the�ensemble�
in�the�representative�events�of�Czech�Radio,�their�work�also�
promotes�a�general�understanding�of�the�activities�of�this�public�
service�medium.�

 dětský pěvecký sbor
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu se skládal z hlavního 
koncertního sboru A1 a dvou přípravných sborů A2 a Nové pří-
pravky. Novoročního a jarního koncertu se účastnila všechna 
oddělení DPS, ostatní akce se týkaly jen hlavního sboru A1. 

V roce 2013 se uskutečnila řada významných koncertů. 
Za všechny můžeme jmenovat například Novoroční koncert 
všech oddělení DPS ČRo v Modlitebně v Korunní 60, Veliko-
noční den Euroradia s přímým přenosem na stanici ČRo Vltava 
a síť EBU z Kostela sv. Šimona a Judy, benefiční koncert, který 
pořádala Arcidiecézní charita Praha ve Smetanově síni s účastí 
SOČR, Adventní koncert pro bývalé zaměstnance ČRo v Atriu 

ČRo a Prague Food Festival 2013 v Míčovně na Pražském 
hradě, kde sbor vystoupil na zahajovacím ceremoniálu. Již 
tradičně děti zazpívaly i na rozhlasovém vánočním večírku.

Kromě činnosti koncertní se sbor věnoval i natáčení v rozhla-
sových studiích. Mezi skladby, které byly pro natáčení nastu-
dovány, patří: Petr Eben – Jarní popěvky, Zdenka Lorencová – 
Měly myši školu, J. K. Vaňhal – Osm dětských písní pro dětský 
sbor a smyčcový orchestr v úpravě a instrumentaci Lukáše 
Matouška.

 Czech radio Children’s Choir
Czech�Radio�Children’s�Choir�is�composed�of�the�main�concert�
ensemble�A1,�two�preparation�ensembles�A2�and�the�New�
Training�School.�All�of�the�sections�of�the�Children’s�Choir�
participated�in�the�New�Year�and�spring�concerts,�with�A1�the�
only�group�to�appear�at�all�other�events.�

In�2013�many�noteworthy�concerts�took�place.�These�included�
the�New�Year�Concert�by�all�sections�of�the�ensemble�in�the�
Prayer�Hall�at�Korunní�60,�Euroradio’s�Easter�Day�broadcast�live�
on�Czech�Radio�Vltava�and�the�EBU�network�from�the�Church�
of�St�Simon�and�Jude,�a�benefit�concert�held�by�the�Archdiocese�
Charity�Prague�in�the�Smetana�Hall�with�the�participation�of�
the�Prague�Radio�Symphony�Orchestra,�the�Advent�Concert�for�
former�Czech�Radio�employees�in�the�Atrium�of�Czech�Radio,�and�
a�performance�at�the�opening�ceremony�of�Prague�Food�Festival�
2013�at�the�Ball�Game�Hall�of�Prague�Castle.�In�keeping�with�
tradition,�the�children�also�performed�at�the�Radio’s�Christmas�
party.

On�top�of�their�concert�activities,�the�ensemble�made�several�
radio�studio�recordings.�Compositions�rehearsed�for�the�
recordings�included:�Petr�Eben�–�“Jarní�popěvky”�(Spring�
Melodies),�Zdenka�Lorencová�–�Měly�myší�školu�(There�Once�was�
a�School�for�Mice),�J.�K.�Vaňhal�–�“Osm�dětských�písní�pro�dětský�
sbor�a�smyčcový�orchestr”�(Eight�Children’s�Songs�for�Children’s�
Choir�and�String�Orchestra,�adaptation�and�instrumentation��
by�Lukáš�Matoušek.

zde foto DrDs
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 Prix bohemia radio
30. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby PBR se 
konal poprvé v Praze ve dnech 4.—7. listopadu 2013. K pracov-
ní části festivalu patřily semináře pro odbornou i širší veřejnost 
a poslechy nejlepších rozhlasových inscenací. 

Poroty pěti soutěžních kategorií posuzovaly 118 snímků. Nej-
lepším pořadem v mezinárodní kategorii „Dokument“ se stal 
francouzský pořad ARTE Radio „Soeurs de camp“ (Sesterství 
z tábora). V kategorii „Rozhlasová hra“ vybrala porota hru 
„Nemesis“ režiséra Aleše Vrzáka. Třetí kategorie nesla název 
„Pořad o hudbě“. Vítězem se stal Petr Veber s pořadem „Slovo 
o hudbě: Griegův Bergen“. Ve čtvrté kategorii „Autoanonce 
(Selfpromotion)“ si první cenu odnesl Karel Kučera za příspě-
vek „Ranní show – Dabing Evropy 2“. V poslední, páté kategorii 
„Zpravodajský příspěvek“, jež byla interní kategorií Českého 
rozhlasu, zvítězila reportáž „Zneužívání dětí polskými kněžími“ 
od zahraničního zpravodaje ČRo v Polsku Petra Vavroušky. 
Letos poprvé se udělovala Cena Thálie 2013 za herecký výkon 
v rozhlasové hře. Porota a následně členové grémia Herecké 
asociace vybrali ze soutěžních snímků Prix Bohemia Radio 
monodrama Osamělé večery Dory N., ve kterém excelovala 
Taťjana Medvecká. Soutěžící převzali ceny v rámci závěrečné-
ho večera PBR konaného ve studiu S1 na Vinohradské.

Díky doprovodným pořadům festival navštívilo cca 3 000 
návštěvníků, akreditovalo se 220 odborníků, mezinárodní účast 
čítala 16 zemí. Mezi nejúspěšnější programy patřil například 
slavnostní koncert k závěru oslav 90. výročí zahájení pravi-
delného rozhlasového vysílání v českých zemích v Obecním 

FestiVals anD CoMpetitions

 prix Bohemia radio
The�30th�edition�of�the�PBR�International�Radio�Festival�took�
place�for�the�first�time�in�Prague�on�November�4–7,�2013.�The�
festival’s�working�section�included�seminars�for�expert�and�
general�public�and�audio�presentations�of�radio�plays.�

Juries�examined�118�segments�across�five�competition�categories.�
The�best�international�programme�in�the�Radio�Documentary�
category�was�the�French�programme�of�ARTE�Radio�“Soeurs�
de�camp”�(Camp�Sisterhood).�In�the�Radio�Drama�category,�
the�jury�selected�the�play�“Nemesis”�directed�by�Aleš�Vrzák.�
The�third�category�was�entitled�“Pořad�o�hudbě”�(Radio�Music�
Programme),�with�Petr�Veber�winning�with�his�programme�“Slovo�
o�hudbě:�Griegův�Bergen”�(A�Word�on�Music:�Grieg’s�Bergen).�
The�fourth�category,�“Autoanonce”�(Selfpromotion),�was�won�by�
“Ranní�show�–�Dabing�Evropy�2”�(Morning�Show�–�Dubbing�by�
Evropa�2)�by�the�author�Karel�Kučera.�“Zneužívání�dětí�polskými�
kněžími”�(Child�Sexual�Abuse�by�Polish�Clergy)�by�Czech�Radio’s�
Polish�correspondent�Petr�Vavrouška�is�the�winner�in�the�last�
fifth�category�of�“Zpravodajský�příspěvek”�(News�Programme),�
Czech�Radio’s�internal�category.�For�the�first�time�this�year,�the�
Thalia�Award�2013�was�presented�for�the�best�radio�performance.�
Together�with�the�members�of�the�board�of�the�Czech�Actor’s�
Association,�the�jury�selected�the�monodrama�“Osamělé�večery�
Dory�N.”�(Lonely�Evenings�of�Dora�N.),�featuring�an�excellent�
performance�by�Taťjana�Medvecká.�The�winners�were�presented�
the�awards�at�a�closing�ceremony�of�PBR�held�in�S1�studio�on�
Vinohradská�Street.

The�accompanying�programme�drew�3,000�visitors�and�220�
accredited�professionals.�International�guests�represented��
16�countries.�Among�the�most�successful�programmes�was�a�gala�
concert�held�at�the�end�of�the�90th�anniversary�celebrations�that�
marked�the�launch�of�regular�broadcasting�in�the�Czech�lands��
at�the�Municipal�House,�during�which�Ondřej�Houska�received�
the�Karel�Kyncl�prize�for�best�Czech�Radio�foreign�political�
reporter,�presented�by�the�Director�General.�Petr�Příhoda�was�
awarded�the�Jiří�Ješ�Prize�for�best�commentary�and�the�Director�
General,�Peter�Duhan�inducted�Lucie�Výborná,�Jan�Pokorný�and�
radio�legends�Karel�Malina�and�Karel�Tejkal�into�the�Hall�of�
Fame.�Peter�Duhan�also�presented�certificates�of�thanks�to�five�
of�the�most�generous�contributors�to�the�radio’s�charity�project�
“Pomáhejte�s�námi”�(Help�with�Us)�in�aid�of�flood�victims.�Over�
twelve�and�a�half�million�crowns�have�been�raised�through�this�
project.�The�concert�was�broadcast�by�Czech�Television.�The�
accompanying�programmes�included�a�concert�at�the�Radio�Wave�
Stimul�Festival�in�Studio�S1�on�Vinohradská�Street,�a�concert�for�
the�winners�of�the�Concerto�Bohemia�competition�at�Žofín�and�
the�Ars�Acustica�concert�for�Euroradio�at�Veletržní�Palace.�

 Concerto Bohemia
The�22nd�edition�of�the�national�radio�competition�Concerto�
Bohemia,�announced�by�Czech�Radio�in�association�with�Czech�
Television,�consisted�of�13�registered�ensembles�in�the�categories�
“Music�student�ensembles�and�orchestras”�(up�to�16�years�of�age),�
“Student�ensembles�and�orchestras”�(up�to�25�years�of�age)�and�
“Conservatoire�and�music�school�ensembles�and�orchestras”�
from�all�across�the�Czech�Republic.�On�9�June,�the�jury�was�
presented�with�13�recordings�and�commended�seven�sets�for�
performance�at�the�Concerto�Bohemia�Winners’�Concert�2013,�

domě, v rámci kterého udělil generální ředitel ČRo Ondřeji 
Houskovi Cenu Karla Kyncla pro nejlepšího zahraničně – po-
litického zpravodaje ČRo. Dále byla Petru Příhodovi udělena 
Cena Jiřího Ješe za nejlepší komentář a generální ředitel 
uvedl do rozhlasové síně slávy Lucii Výbornou, Jana Pokorné-
ho a rozhlasové legendy Karla Malinu a Karla Tejkala. Během 
tohoto večera Český rozhlas poděkoval pěti nejštědřejším 
dárcům, kteří přispěli do rozhlasové sbírky „Pomáhejte s námi“, 
věnované obětem povodní. Sbírka vynesla více než dvanáct 
a půl milionu korun. Tento koncert zaznamenala i Česká tele-
vize. Dalšími doprovodnými programy byl koncert Radio Wave 
Stimul Festival ve Studiu S1 na Vinohradské, koncert vítězů 
soutěže Concerto Bohemia na Žofíně a koncert Euroradia  
Ars Acustica ve Veletržním paláci. 

 concerto bohemia
Do 22. ročníku národní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia, 
kterou společně s Českým rozhlasem vyhlašuje i Česká televi-
ze, se přihlásilo 13 souborů v kategoriích „Soubory a orchestry 
žákovské“ (do 16 let), „Soubory a orchestry studentské“ (do  
25 let), „Soubory a orchestry konzervatoří a hudebních gymná-
zií“ z celé ČR. Porotě bylo 9. června předloženo 13 nahrávek. 
Porotci vybrali pro Koncert vítězů Concerto Bohemia 2013, 
který se konal 6. listopadu 2013 ve Velkém sále paláce Žofín, 
7 souborů. Absolutním vítězem se v tomto roce stal Žesťový 
soubor Pražské konzervatoře pod vedením dirigenta Jiřího 
Šedivého. Závěrečná skladba Gaudeamus Igitur zazněla pod 
taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera. Český rozhlas vydal 
pro rok 2013 CD s vítěznými nahrávkami. Koncert byl přenášen 
ČRo Vltava přímým přenosem a ze záznamu ho odvysílá Česká 
televize.
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Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino 
Praga, člen Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), 
byla na rok 2013 vyhlášena pod patronací Evropské vysílací 
unie (EBU) a pod záštitou MŠMT v oborech housle, klavír, 
violoncello a klasická kytara. 47. ročníku se zúčastnili hudeb-
níci z 15 zemí (Arménie, Austrálie, Bulharska, České republiky, 
Japonska, Kanady, Korey, Litvy, Německa, Polska, Portugalska, 
Rakouska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny). Porotě bylo předlože-
no celkem 26 nahrávek. 

Titul Absolutního vítěze (spojený s Cenou Heleny Karáskové) 
získal Victor Maslov z Ruska. Český rozhlas tomuto laureá-
tovi natočil a vydal jeho vlastní CD. I další laureáti vystoupili 
16. června 2013 na slavnostním koncertu ve Dvořákově síni 
v Rudolfinu v Praze. Navazující 45. ročník Jihočeského festi-
valu Concertino Praga (17.—21. 6.) pokračoval vystoupeními 
v Českém Krumlově, Bechyni, Třeboni, Českých Budějovicích 
a Jindřichově Hradci.

 Česko zpívá
V roce 2013 se uskutečnil další ročník soutěže pro začínající 
zpěváky – děti a mládež ve věku 9–26 let s mezinárodní účastí. 
Do rozhlasové pěvecké soutěže, která změnila název z původ-
ního START.ROZHLAS.CZ na ČESKO ZPÍVÁ, se v roce 2013 
přihlásilo 345 soutěžících. Do výběrových kol postoupilo 234 
soutěžících. Castingy probíhaly v lednu v Olomouci a v Praze 
a porota složená z dramaturgů regionálních stanic si vybrala 
do rozhlasové kategorie 106 nejlepších zpěváků. Ze semifiná-
lové dvacítky a následně finálové pětky vzešla vítězka soutěže, 
šestnáctiletá Lenka Švestková. 

Celou soutěž prezentovaly ve svém vysílání regionální stanice 
ČRo, od semifinále se přidala stanice ČRo Dvojka a spoty k fi-
nále vysílal i ČRo Radiožurnál. Na soutěž upozorňovaly veřej-
nost kromě propagačních letáků i bannery umístěné na webu 
ČRo nebo inzeráty v Olomouckém a Plzeňském deníku.

O průběhu celé soutěže informoval veřejnost web www.
rozhlas.cz/start/portal/, který kromě 106 profilů soutěžících 
poskytl prostor i pro ukázky soutěžních písní, informace  
o průběhu hlasování, rozhovory se semifinalisty a podobně.

which�took�place�on�November�6,�2013�in�the�Grand�Hall�of�Žofín�
Palace.�This�year,�the�Prague�Conservatoire�Brass�Ensemble�
was�the�overall�winner�under�conductor�Jiří�Šedivý.�The�closing�
Gaudeamus�Igitur�was�performed�under�chief�conductor�Tomáš�
Brauner.�Czech�Radio�also�issued�a�2013�CD�featuring�recordings�
of�the�winning�musicians.�The�concert�itself�was�broadcast�live�
by�CR�3�–�Vltava,�while�Czech�Television�broadcast�a�recorded�
version.

 Concertino praga
Concertino�Praga,�an�international�radio�competition�of�young�
musical�talent,�is�a�member�of�the�European�Union�of�Music�
Competitions�for�Youth�(EMCY).�In�2013,�the�competition�was�
operated�under�the�auspices�of�the�European�Broadcasting�Union�
(EBU),�and�locally�under�the�Czech�Ministry�of�Education�for�the�
fields�of�violin,�violoncello�and�classical�guitar.�Musicians�from�
fifteen�countries�partook�in�this�forty-seventh�year:�Armenia,�
Bulgaria,�Czech�Republic,�Japan,�Canada,�Korea,�Lithuania,�
Germany,�Poland,�Portugal,�Austria,�Russia,�Slovakia�and�
Ukraine.�A�total�of�eighteen�recordings�were�presented�to�the�jury.�

The�Grand�Champion,�winner�of�both�the�Helena�Karásková�
Prize�and�EMCY�Award,�was�Victor�Maslov�from�Russia.�Czech�
Radio�recorded�and�issued�a�special�CD�of�his�recordings.�
Other�laureates�performed�at�a�special�concert�in�Rudolfinum’s�
Dvořák�Hall�in�Prague.�The�related�forty-fourth�annual�Southern�
Bohemian�Concertino�Praga�Festival�(June�17–21)�continued�
with�performances�in�Český�Krumlov,�Bechyně,�Třeboň,�České�
Budějovice�and�Jindřichův�Hradec.

 Czech singing
2013�saw�another�edition�of�the�beginners’�singing�competition�
for�children�and�youth�aged�nine�to�twenty-six�from�the�Czech�
Republic�and�beyond.�In�2013,�345�participants�registered�to�
compete�at�the�CZECH�SINGING�competition,�originally�entitled�
START.ROZHLAS.CZ.�234�made�it�to�the�regional�rounds.�Castings�
were�held�in�January�in�Olomouc�and�in�Prague�and�the�jury�
composed�of�regional�station�programmers�chose�106�best�singers�
for�the�radio�category.�Twenty�made�it�to�the�semi-finals�and�five�
to�the�finals,�with�the�ultimate�winner�the�sixteen-year-old�Lenka�
Švestková.�

The�entire�competition�was�broadcast�by�Czech�Radio�regional�
stations,�with�CR�Dvojka�joining�from�the�semi-finals�onwards�
and�with�spots�for�the�finals�being�presented�on�CR�Radiožurnál.�
The�competition�was�promoted�through�leaflets�and�banners�
posted�on�Czech�Radio’s�website�and�through�advertisements�in�
the�Olomoucký�and�Plzeňský�deník�dailies.

Information�about�the�entire�competition�was�published�on��
www.rozhlas.cz/start/portal/,�which,�aside�from�presenting�
profiles�of�the�106�competitors,�also�featured�audio�clips�of�the�
competing�songs,�voting�updates,�interviews�with�the�semi-
finalists,�etc.

Czech�Radio�subsequently�provided�the�winner�Lenka�Švestková�
with�the�opportunity�to�perform�at�Czech�Radio�events�and�
present�her�work�for�broadcast.�The�winner�also�received�a�prize�
–�a�promotional�CD�was�composed�and�recorded�to�the�value�of�
CZK�30,000.�Listeners�again�had�a�chance�to�vote�for�a�winner�via�
SMS.�A�total�of�12,335�SMS�votes�were�received.
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enČeský rozhlas následně zajistil vítězce Lence Švestkové vy-
stupování na svých akcích a prezentuje její tvorbu ve vysílání. 
Vítězka získala i cenu ve formě zkomponování a realizace pro-
pagačního CD v hodnotě 30 000 Kč. O vítězi opět rozhodovali 
posluchači Českého rozhlasu SMS hlasováním. Celkově došlo 
do soutěže 12 335 SMS hlasů.

 literární soutěž o původní  
rozhlasovou hru k 90. výročí Čro
Soutěž byla koncipovaná jako kreativní autorská soutěž 
o původní autorskou dosud nepublikovanou rozhlasovou hru 
určenou k rozhlasovému nastudování bez omezení tematic-
kých ani žánrových, avšak s akcentem na požadavek, aby 
přihlášené texty nabízely výrazné, originální, imaginativní a pro 
rozhlasovou realizaci inspirativní vidění světa. Významným kri-
tériem hodnocení byla schopnost reflektovat závažná témata 
současnosti i moderní historie naší země. 

Soutěž se konala na území České republiky v období od  
1. 8. 2012 do 18. 5. 2013 a byla součástí oslav zahájení vysílání 
ČRo. Odborná porota, jejíž personální složení určil Český 
rozhlas, ve třech kolech vyhodnotila v období od března až 
do května 2013 celkem 133 soutěžních příspěvků, z nichž 
do užšího kola vybrala deset pořadů. Následně z nich vy-
hodnotila tři nejlepší příspěvky: 1. cena byla udělena Martinu 
Františákovi za dílo „Průtrž“, 2. cenu obdržel Petr Pýcha za dílo 
„Benzína Dehtov“ a 3. cenu získal Roman Ludva za dílo „Sad“. 
Zároveň porota udělila tři čestná uznání, a to autorům Marku 
Epsteinovi (dílo „Pescho“), Pavlu Göblovi („Z pekla i nebe“) 
a Gerhardu Lomovi („Goodring“). Vítězové byli vyhlášeni  
19. května 2013 v Divadle na Vinohradech v rámci slavnostního 
večera k 90. výročí rozhlasového vysílání v českých zemích.

koMunikace a Marketing

Korporátní komunikaci a vnější vztahy Českého rozhlasu 
zajišťoval v roce 2013 Odbor komunikace a vnějších vztahů 
(OKVV), který se skládal z Oddělení komunikace, Oddělení 
marketingu a Mezinárodního oddělení. Většina komunikačních 
aktivit všech oddělení souvisela s výročím 90 let od zahájení 
pravidelného rozhlasového vysílání u nás.

Stěžejními činnostmi Oddělení marketingu jsou péče o korpo-
rátní identitu, externí marketingová komunikace a analytický 
marketing. Klíčovým projektem korporátní komunikace v roce 
2013 bylo dokončení výběrového řízení na novou korporátní 
identitu ČRo a implementace nového logotypu a všech prvků 
dle grafického manuálu značky ČRo a jednotlivých stanic. 

Mezi nejvýznamnější marketingové kampaně patřila letní 
kampaň stanice Radiožurnál, přinášející informace o změnách 
stanice a podzimní kampaň podporující Zelenou vlnu. Tato 
akce ČRo Radiožurnálu již obsahovala prvky nové korporátní 
komunikace. Další významnější marketingové kampaně byly 
realizovány pro stanice ČRo Plus a ČRo Vltava, z regionálních 
stanic pak pro ČRo Brno a České Budějovice. Řada marketin-
gových aktivit ČRo Radiožurnálu se vztahovala k volebnímu 
vysílání ČRo, a to jak k prezidentským volbám, tak k mimořád-
ným volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

V závěru roku se ve spolupráci s Odborem rozhlasových  
poplatků realizovala marketingová kampaň komunikující  
téma rozhlasových poplatků a podporující další aktivity  
Odboru rozhlasových poplatků, které směřovaly k efektivnímu 
výběru rozhlasových poplatků a zvýšení povědomí o tématu. 

 literary competition for an original radio play  
on the occasion of the 90th anniversary of Czech radio
The�competition�was�conceived�as�a�contest�for�authors�to�create�
an�original,�unpublished�play�intended�for�radio�production,�with�
the�requirement�that�the�submitted�texts�render�a�distinctive,�
original�and�imaginative�perspective�on�the�world,�with�the�
capacity�to�inspire�radio�production.�An�important�assessment�
criterion�was�the�ability�to�reflect�upon�relevant�contemporary�
topics�or�themes�from�modern�Czech�history.�

The�competition�took�place�in�the�Czech�Republic�in�the�period�
between�August�1,�2012�and�May�18,�2013�and�it�was�held�as�
part�of�the�celebrations�to�mark�the�launch�of�Czech�Radio�
broadcasting.�In�three�rounds�between�March�and�May�2013,�
the�expert�jury�composed�of�members�appointed�by�Czech�
Radio�assessed�a�total�of�133�submitted�plays,�of�which�ten�were�
shortlisted.�As�a�result,�the�top�three�were�selected�as�follows:��
1st�prize�went�to�Martin�Františák�for�“Průtrž”�(Downpour),��
2nd�prize�went�to�Petr�Pýcha�for�“Benzína�Dehtov”�(Tar�Petrol�
Station)�and�3rd�prize�went�to�Roman�Ludva�for�“Sad”�(Orchard).�
The�jury�also�awarded�three�special�mentions�to�authors�Marek�
Epstein�for�“Pescho”,�Pavel�Göbl�for�“Z�pekla�i�nebe”�(From�
Heaven�and�Hell)�and�Gerhard�Lom�for�“Goodring”.�Winners�were�
announced�on�May�19,�2013�at�a�gala�evening�in�the�Vinohrady�
Theatre�on�the�occasion�of�the�90th�anniversary�of�the�launch��
of�radio�broadcasting�in�the�Czech�lands.

CoMMuniCation anD MarketinG

In�2013,�corporate�communication�and�external�relations�were�
managed�by�the�Communications�and�External�Relations�
Department�(OKVV),�comprising�the�Communications�
Department,�Marketing�Department�and�the�International�
Relations�Department.�Most�communication�activities�of�all�
departments�were�associated�with�the�90th�anniversary�of�the�
launch�of�regular�radio�broadcasting�in�the�Czech�lands.

The�priority�for�the�Marketing�Department�in�2013�was�corporate�
identity,�external�marketing�communication�and�analytical�
marketing.�In�2013,�corporate�communication�focused�primarily�
on�the�completion�of�the�public�tender�for�the�new�corporate�
identity�of�Czech�Radio�and�the�implementation�of�new�logos�and�
all�elements�as�per�the�graphic�manual�of�the�Czech�Radio�brand�
and�all�its�stations.�

The�most�notable�marketing�campaigns�involved�the�summer�
campaign�of�Radiožurnál,�informing�about�changes�to�the�
station’s�programme�and�the�autumn�campaign�supporting�
“Zelená�vlna”�(Green�Wave�traffic�news).�This�event,�organized�
by�CR�Radiožurnál,�already�featured�elements�of�the�new�
corporate�communication.�Major�marketing�campaigns�were�
also�carried�out�for�CR�Plus�and�CR�Vltava,�and�for�CR�Brno�and�
České�Budějovice,�from�among�the�regional�stations.�Many�of�
CR�Radiožurnál’s�marketing�activities�were�delivered�to�coincide�
with�election�specials,�both�on�the�occasion�of�the�presidential�
elections�and�the�early�Czech�Parliamentary�elections.�
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en Primárně se tato kampaň zaměřovala na oblast živnostníků 
a malých firem.

Oddělení komunikace zajišťovalo jak interní, tak externí 
komunikaci. Pro zaměstnance ČRo připravovalo interní PR 
akce i zprávy na intranetu a zaměstnaneckém portálu eVlnění. 
Všechny podstatné informace uplynulého týdne shrnoval pravi-
delný Newsletter. Celkem bylo připraveno 13 akcí pro zaměst-
nance, mezi kterými nechyběla Noc s Andersenem, Mikulášská 
besídka, setkání s managementem a mnoho dalších.

V oblasti externí komunikace se Oddělení komunikace sou-
středilo na media relations (vztahy s novináři a médii), mediální 
partnerství a spolupráce, event marketing, publikační činnost 
a další formy vnější komunikace. Bylo připraveno a distri-
buováno více než 407 tiskových informací (tiskové zprávy 
a programová oznámení). Na webových stránkách pracovníci 
oddělení spravovali rubriku Pressroom, která je primárně 
určena novinářům. Bylo realizováno pět tiskových konferencí: 
Nový logotyp ČRo, 90. výročí ČRo, Rádio Junior, Volby 2013 
(oddělení připravilo losování čísel kandidujících subjektů a bylo 
představeno předvolební vysílání). Závěrem roku 2013 oddě-
lení připravilo tiskovou konferenci týkající se změn ve vysílání 
ČRo v roce 2014.
 
Vydána byla tradiční Ročenka Českého rozhlasu, která poprvé 
vyšla i na CD, doplněna zvukovými nahrávkami k 90. výročí 
rozhlasového vysílání. 

Nedílnou součástí práce Oddělení komunikace je péče o me-
diální partnerství, spolupráce a mediálně podpořené projekty. 
Prioritou v této oblasti byla v roce 2013 kompletní revize fun-
gování systému mediálních partnerství, nastavení pravidel přijí-

mání a vyhodnocování žádostí o mediální spolupráci a informo-
vání partnerů o následných krocích a náležitostech vzájemné 
kooperace. Pokračovala jak spolupráce s tradičními partnery, 
kterými jsou např. Národní divadlo, Národní muzeum, Folklorní 
sdružení ČR, Pražské jaro a další, tak záštita nových vznika-
jících akcí, festivalů i jiných projektů. Celkem Český rozhlas 
na základě smluv o spolupráci či deklarací o spolupráci v roce 
2013 uzavřel 135 mediálních partnerství, na základě vlastní 
vůle a s cílem informovat posluchače o zajímavých projektech 
mediálně podpořil dalších 948 projektů.

Akce, zaměřené na současné i potenciální posluchače Čes-
kého rozhlasu se vztahovaly zejména k 90. výročí Českého 
rozhlasu. Šlo o celou řadu akcí, mezi nimiž byl např. Ples ČRo 
v Obecním domě, účast ČRo na veletrhu Svět knihy, organi-
zace pietních aktů v květnu a srpnu, pravidelný Den otevře-
ných dveří, účast ČRo na Zlínfestu, slavnostní večer v Divadle 
na Vinohradech, výstava 90 let s vámi, projekt 90 statečných 
(odvážný pokus o zápis do České knihy rekordů, v rámci 
kterého oblíbená moderátorská dvojice Českého rozhlasu 
Lucie Výborná a Jan Pokorný vedla nepřetržitý tok rozhovorů 
s významnými osobnostmi českého kulturního a společenské-
ho života v proskleném rozhlasovém studiu na Václavském 
náměstí od soboty 18. května do pondělka 20. května 2013) 
a mnoho dalších akcí.

Samostatnou komunikační aktivitou je Paměť národa. Digitální 
internetový archiv audio a video nahrávek životních příběhů 
pamětníků je projektem tří institucí – Českého rozhlasu, Ústavu 
pro studium totalitních režimů a neziskové organizace Post 
Bellum. Funguje od roku 2008 a k 31. 12. 2013 bylo na por-
tálu publikováno 1873 vzpomínek, spolu s rozpracovanými 
příběhy je však v databázi 3704 pamětníků. Součástí portálu 

At�the�end�of�the�year,�in�cooperation�with�the�Licence�Fee�
Department,�a�marketing�campaign�was�launched�to�target�the�
issue�of�radio�licence�fees�and�to�promote�other�Department�
activities�aimed�at�enhancing�the�efficiency�of�collecting�fees�and�
increasing�awareness�of�the�issue.�This�campaign�was�primarily�
directed�at�sole�traders�and�small�enterprises.

The�Communications�Department�took�charge�of�both�internal�
and�external�communication.�For�the�employees�it�prepared�
internal�PR�events�and�updated�the�intranet�and�employee�portal�

“eVlnění”.�All�important�information�from�the�last�year�was�
summarized�in�the�regular�Newsletter.�A�total�of�13�employee�
events�were�organized�including�a�Night�with�Andersen,��
a�St�Nicolas�Party,�a�management�meeting�and�many�others.

In�terms�of�external�communication,�the�Communications�
Department�focused�on�media�relations,�media�partnership�
and�cooperation,�event�marketing,�publishing�activities�
and�other�forms�of�external�communication.�Over�407�press�
communications�were�elaborated�and�distributed�(press�
releases�and�programme�announcements).�The�employees�of�
the�department�managed�the�Pressroom�section�on�the�website,�
primarily�intended�for�journalists.�Five�press�conferences�
were�held:�New�logotype�of�Czech�Radio,�90th�anniversary�of�
Czech�Radio,�Radio�Junior,�and�Elections�2013�(the�department�
prepared�a�drawing�of�numbers�of�candidates�and�a�presentation�
on�pre-election�broadcasting�was�held).�At�the�end�of�2013,�
the�department�prepared�a�press�conference�on�the�envisaged�
changes�in�broadcasting�in�2014.
�
The�traditional�Czech�Radio�Annual�Report�was�released,�also��
on�CD�for�the�first�time,�complemented�with�audio�recordings��
to�mark�the�90th�anniversary�of�radio�broadcasting.�

An�integral�part�of�the�Communications�Department’s�
operations�is�nurturing�media�partnerships,�cooperation�and�
media-supported�projects.�In�this�respect,�the�priority�in�2013�
was�a�complete�review�of�the�system�of�media�partnerships,�
adjustment�of�the�rules�of�accepting�and�assessing�requests�for�
media�cooperation,�and�informing�partners�about�subsequent�
steps�and�particulars�of�mutual�cooperation.�Cooperation�with�
traditional�partners,�such�as�the�National�Theatre,�National�
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je online badatelna, jejíž uživatelé mají přístup ke kompletním 
nahrávkám a archivním materiálům. Doposud se registrovalo 
3777 badatelů. Portál má i svou mezinárodní variantu www.
memoryofnations.eu. Vzpomínky pro Paměť národa jsou získá-
vány i z dalších českých i zahraničních historických projektů. 
V současné době jsou na portále publikovány vzpomínky 
pamětníků z 35 projektů z 13 zemí světa. V rámci spolupráce 
s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy bylo v roce 2013 
vyškoleno šest skupin amerických korektorů, dobrovolníků. Cí-
lem není pouhé sbírání vzpomínek, ale také jejich popularizace 
prostřednictvím řady akcí, mezi které patří například aplikace 
pro chytré mobilní telefony Místa paměti národa. Jedná se 

o interaktivní mapu vznikající na základě vzpomínek pamětníků 
na události minulého století zaznamenaných v rámci projektů 
Paměť národa a Příběhy 20. století nebo Soutěž Příběhy 20. 
století či ocenění Hrdinové Paměti národa.

Pořad Příběhy 20. století vysílaný od roku 2006 původně 
na Rádiu Česko a v repríze na Radiožurnálu v roce 2013 úspěš-
ně přešel do programu stanice ČRo Plus. V rámci pořadu jsou 
též propagovány další akce navázané na projekt Paměť náro-
da. Pořad připravují Adam Drda a Mikuláš Kroupa, produkci 
zajišťuje Marie Novotná.

Museum,�Folklore�Association�of�the�Czech�Republic,�Prague�
Spring�and�others�continued,�together�with�the�support�of�new�
and�emerging�events,�festivals�and�other�projects.�On�the�basis�
of�cooperation�agreements�or�declarations,�Czech�Radio�entered�
into�135�media�partnerships�in�2013.�948�more�projects�were�
provided�media�support,�at�the�discretion�of�Czech�Radio�and�
with�the�aim�of�informing�listeners�about�interesting�projects.

Events�targeted�at�existing�and�potential�listeners�of�Czech�Radio�
were�associated�mainly�with�Czech�Radio’s�90th�anniversary.�
This�diverse�range�of�events�included�the�Czech�Radio�Ball�in�
the�Municipal�House,�Czech�Radio’s�presentation�at�Book�World�
Prague,�acts�of�remembrance�organized�in�May�and�August,�regular�
Open�Doors�Days,�participation�at�Zlínfest,�a�gala�evening�at�the�
Na�Vinohradech�Theatre,�the�exhibition�90�Years�with�Us,�the�project�
The�Magnificent�90�(a�brave�attempt�at�an�entry�into�the�Czech�
Book�of�Records,�as�part�of�which,�the�popular�duo�of�presenters�
Lucie�Výborná�and�Jan�Pokorný�conducted�non-stop�interviews�with�
personalities�from�Czech�cultural�and�social�spheres�in�a�glass�box�
studio�on�Wenceslas�Square�on�May�18–20,�2013)�and�many�others.

A�separate�communication�activity�is�the�so-called�“Paměť�
národa”�(Memory�of�Nations).�This�digital�Internet�archive�
of�audio�and�video�recordings�chronicling�the�life�stories�of�
people�who�witnessed�key�20th�century�events�is�a�joint�project�
of�three�institutions�–�Czech�Radio,�the�Institute�for�the�Study�
of�Totalitarian�Regimes�and�the�non-profit�organization�Post�
Bellum.�It�has�been�in�operation�since�2008�and�as�of�December�
31,�2013�the�portal�had�published�1873�recordings.�However,�
together�with�unfinished�stories�the�database�comprises�3704�
stories�by�witnesses.�The�portal�also�includes�an�online�research�
facility,�whose�users�have�access�to�the�complete�set�of�recordings�

and�archive�materials.�3,777�researches�have�so�far�registered�
with�the�portal.�The�portal’s�international�version�can�be�found��
at�www.memoryofnations.eu.�The�recordings�for�Memory�of�
Nations�are�also�sourced�from�other�Czech�and�international�
historical�projects.�Currently,�the�portal�publishes�memories��
of�witnesses�from�35�projects�in�13�countries�across�the�world.��
In�conjunction�with�the�Philosophical�Faculty�of�Charles�
University,�six�groups�of�American�editors�(volunteers)�were�
trained�in�2013.�The�aim�of�the�project�is�not�only�to�collect�
memories,�but�also�to�popularize�them�by�various�means,�e.g.�
an�application�for�smart�phones�called�Memory�of�Nations�Sites.�
This�application�offers�an�interactive�map�created�on�the�basis�
of�memories�from�witnesses�of�key�events�of�the�last�century,�
recorded�as�part�of�the�Memory�of�Nations�project,�“Příběhy��
20.�století”�(Stories�of�the�20th�Century),�the�competition�Stories�
of�the�20th�Century�and�the�award-winning�“Hrdinové�Paměti�
národa”�(Heroes�of�the�Memory�of�Nations).

Stories�of�the�20th�Century�has�been�broadcast�since�2006�
(originally�by�Rádio�Česko)�and�was�aired�as�a�repeat�on�
Radiožurnál�in�2013,�thus�becoming�a�part�of�the�CR�Plus�
programme.�As�part�of�the�programme,�other�events�related�
to�the�Memory�of�Nations�project�are�also�promoted.�The�
programme�is�prepared�by�Adam�Drda�and�Mikuláš�Kroupa,��
and�produced�by�Marie�Novotná.

Friends�of�the�Memory�of�Nations�Club�currently�comprise�
over�800�members�who�participate�every�month�in�recording�
memories�of�witnesses.�In�2013�alone,�almost�300�new��
members�joined.�
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en Klub přátel Paměti národa má v současnosti přes 800 členů, 
kteří pravidelně každý měsíc přispívají k nahrávání vzpomínek 
pamětníků, jen za rok 2013 přibylo skoro 300 nových členů. 

Mezinárodní oddělení jako hlavní koordinátor vztahů Českého 
rozhlasu se zahraničím nadále úzce spolupracovalo s Evrop-
skou vysílací unií (EBU), jejímž je ČRo aktivním členem. V úz-
kém vztahu bylo také se zahraničními rozhlasy, jako je Rozhlas 
a televize Slovenska (RTVS), německý rozhlas (MDR), rakouský 
rozhlas (ORF) a dalšími. Spolupráce probíhala jak na korpo-
rátní rovině, tak velmi aktivně v oblasti mezinárodní hudební 
výměny, na hlavních mezinárodních sportovních akcích, na od-
borných konferencích a stážích v různých oblastech.

Jedním z nejvýznamnějších mezníků v oblasti mezinárodních 
vztahů Českého rozhlasu v roce 2013 bylo zvolení historicky 
prvního zástupce ČRo do vrcholného poradního orgánu EBU 
Euroradio Committee, kterým se stal náměstek generálního 
ředitele pro program a vysílání René Zavoral. Všichni ostatní 
zástupci Českého rozhlasu v expertních skupinách EBU byli 
během roku 2013 znovu zvoleni a Český rozhlas má tak kom-
pletní zastoupení ve všech komisích a poradních skupinách 
EBU v oblasti rozhlasového vysílání.

Český rozhlas v roce 2013 hostil 5 zasedání EBU. Jednalo  
se o jubilejní 60. ročník Mezinárodní tribuny skladatelů, nejvý-
znamnějšího setkání rozhlasových tvůrců, dramaturgů, produ-
centů a skladatelů věnujících se soudobé hudbě. Na pozvání 
Českého rozhlasu se v Praze uskutečnilo také zasedání EBU 
New Radio Day a Network and Learn on Visual Radio zamě-
řené na nové formáty, technologie a možnosti rozhlasového 
vysílání v dnešním multimediálním světě s důrazem na vizu-
ální stránku obsahu. Seminář rozhlasových orchestrů přivítal 

v Praze zaměstnance členských organizací EBU, kteří pracují 
v oblasti hudebních rozhlasových těles, jako jsou orchestry, 
sbory, big bandy či folklórní tělesa. K dalším akcím patřilo 
setkání odborníků k databázi Evropské vysílací unie sloužící 
k výměně hudebních pořadů či seminář lokálního a regionální-
ho rozhlasového vysílání.

Jakožto člen EBU se Český rozhlas i nadále intenzivně věnoval 
mezinárodní výměně hudebních pořadů. V roce 2013 Český 
rozhlas nabídl do sítě EBU celkem 169 hudebních pořadů, žán-
rově dominovala vážná hudba a jazz, prostor však dostaly i dal-
ší žánry jako rocková či folklórní hudba. Nabídky jsou připravo-
vány na základě spolupráce s předními hudebními institucemi, 
experty a interprety a Český rozhlas tímto způsobem zároveň 
naplňuje princip výměny kulturních hodnot mezi národy.

Mezinárodní oddělení také realizovalo řadu projektů. Patří 
k nim již zavedené Narozeniny Umění (Art´s Birthday), tedy 
přímý přenos mezinárodního hudebního projektu EBU, na kte-
rém se podílelo Radio Wave a ČRo Vltava. Dne 13. února se již 
podruhé konal Světový den rádia, který vyhlašuje UNESCO a je 
podporován Evropskou vysílací unií a Mezinárodní rozhlasovou 
unií (URTI). Formou tematických pořadů se do oslav zapojily 
celoplošné a regionální stanice ČRo. Odehrála se také dvě 
vydání Audioportu, hudebního projektu, na kterém spolupra-
cuje české Radio Wave a slovenské Rádio_FM a klade si za cíl 
propojovat mladou českou a slovenskou hudební scénu. Obě 
stanice propojily své vysílání a v závěru dne odvysílaly živě pře-
nos koncertu jedné české a jedné slovenské kapely. Uskutečnil 
se také koncert nazvaný Éterum reprezentující českou a špa-
nělskou scénu improvizované hudby. Akce se konala na dvou 
místech zároveň – v Praze a v Barceloně se oba hudební an-
sámbly během performance prostupovaly ve společné hudební 

As�the�main�coordinator�of�international�relations,�the�
International�Relations�Department�continued�its�close�
cooperation�with�the�European�Broadcasting�Union�(EBU),�of�
which�Czech�Radio�is�an�active�member.�It�also�closely�cooperated�
with�foreign�radio�stations,�such�as�Radio�and�Television�Slovakia�
(RTVS),�German�radio�(MDR),�Austrian�radio�(ORF)�and�others.�
This�cooperation�was�consolidated�at�both�the�corporate�level�
and�very�actively�at�the�level�of�international�music�exchange,��
at�major�international�sports�events,�specialized�conferences��
and�through�internships�in�various�areas.

One�of�the�most�significant�milestones�in�the�area�of�
international�relations�in�2013�was�the�appointment�of�the�first�
ever�Czech�Radio�representative�–�the�Deputy�Director�General�
for�Programme�and�Broadcasting,�René�Zavoral�–�to�one�of�
EBU’s�top�advisory�bodies,�the�Euroradio�Committee.�All�other�
representatives�of�Czech�Radio�in�EBU�expert�groups�were�re-
elected�in�2013�and�Czech�Radio�is�thus�represented�in�all�EBU�
committees�and�advisory�groups�related�to�radio�broadcasting.

In�2013,�Czech�Radio�hosted�5�EBU�meetings.�One�of�them�
was�the�jubilee�60th�edition�of�the�International�Rostrum�
of�Composers,�the�most�prestigious�meeting�of�authors,�
programmers,�producers�and�composers�of�radio�works�in�the�
field�of�contemporary�music.�Upon�an�invitation�from�Czech�
Radio,�Prague�also�hosted�the�EBU�New�Radio�Day�and�Network�
and�Learn�on�Visual�Radio�meetings�focused�on�new�formats,�
technologies�and�possibilities�for�radio�broadcasting�in�today’s�
multimedia�world,�accentuating�the�visual�aspect�of�the�content.�
The�Radio�Ensemble�Seminar�brought�employees�of�member�
organizations�of�the�EBU�to�Prague.�These�employees�work�in�
the�area�of�radio�ensembles�such�as�orchestras,�choirs,�big�bands�

and�folklore�groups.�Other�events�included�a�meeting�of�experts�
regarding�the�European�Broadcasting�Union’s�database�intended�
for�the�exchange�of�music�programmes,�and�a�seminar�on�local�
and�regional�radio�broadcasting.

As�an�EBU�member,�Czech�Radio�continued�on�an�intensive�
international�exchange�of�music�programmes.�In�2013,�Czech�
Radio�offered�169�music�programmes�to�the�EBU�network,�
dominated�by�classical�music�and�jazz.�Other�genres,�such�as�rock�
and�folklore�music,�were�also�represented.�Offers�are�prepared�
on�the�basis�of�cooperation�with�prominent�music�institutions,�
experts�and�performing�artists,�and�thus�Czech�Radio�also�fulfils�
the�principle�of�cultural�exchange�between�nations.

The�International�Relations�Department�also�implemented�
numerous�other�projects.�They�included�the�established�“Art’s�
Birthday”,�a�live�broadcast�of�an�EBU�international�project�with�
the�participation�of�Radio�Wave�and�CR�Vltava.�On�February�13,�
the�second�edition�of�“World�Radio�Day”�was�held,�organized�
by�UNESCO�and�supported�by�the�European�Broadcasting�
Union�and�the�International�Broadcasting�Union�(URTI).�Czech�
Radio’s�nationwide�and�regional�stations�joined�the�celebrations�
presenting�thematic�programmes.�“Audioport”,�a�music�project�of�
Czech�Radio�Wave�and�Slovak�Rádio_FM�aimed�at�interconnecting�
Czech�and�Slovak�youth�music�scenes,�had�two�editions�last�
year.�Both�stations�connected�their�broadcasts�and�topped�off�
the�evening�with�a�live�performance�in�concert�of�one�Czech�
and�one�Slovak�band.�A�concert�called�“Éterum”�was�also�held,�
representing�the�Czech�and�Spanish�improvised�music�scene.�The�
event�took�place�simultaneously�in�two�cities�–�in�Prague�and�in�
Barcelona�both�ensembles�fused�in�musical�interaction.�In�2013,�
two�editions�of�the�“PRESSpektivy�–�Budoucnost�žurnalistiky”�
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eninterakci. V roce 2013 se také konaly dva ročníky projektu 
PRESSpektivy – Budoucnost žurnalistiky, jehož hlavním smys-
lem je uvádět do Českého rozhlasu a na českou mediální scé-
nu nové trendy v žurnalistice. Během jarního vydání do Prahy 
zavítal nezávislý ruský novinář, akademik a hudební publicista 
Artěmij Troickij. Na podzim pozvání přijali zástupci Švédského 
rozhlasu, spoluautoři publikace „Social Media – A Handbook 
for Journalists“ Tove Svenonius, vedoucí domácí redakce Švéd-
ského rozhlasu, a marketingový manažer Johan Ljungström. 

radioservis

V roce 2013 pokračoval Radioservis ve všech svých  
základních aktivitách beze změn.

Hudební vydavatelství se i nadále orientovalo na mluvené 
slovo a upevnilo svoji první pozici ve vydávání CD mluveného 
slova v ČR. Týdeník Rozhlas vycházel v nezměněné podobě. 
Reprezentační prodejna i v roce 2013 nabízela především ši-
roký výběr mluveného slova a vážné hudby všem zákazníkům. 
Radioservis, a.s., je dceřinou společností Českého rozhlasu 
a svoji činnost financuje z vlastních zdrojů.

týdeník rozhlas

Posláním Týdeníku Rozhlas je šíření informací o aktivitách 
Českého rozhlasu. Programová část časopisu má stabilní po-
dobu informačního servisu o všech stanicích Českého rozhlasu 
a vybraných televizních stanicích. 

Časopis se stal nepostradatelnou součástí oslav 90. výročí 
zahájení rozhlasového vysílání, v jejichž rámci připomněl i stej-
né výročí své vlastní existence. Těmto výročím byla věnována 
speciální čísla sloužící jako promo ČRo. Redakce stejně tak 
věnovala pozornost i aktuálním tématům veřejnoprávního 
rozhlasu formou informací, jako jediné periodikum soustavně 
tiskne kritické reflexe a profilové rozhovory (Peter Duhan, Petr 
Mančal, Václav Žmolík, Lída Engelová, Jana Klusáková, Pavla 
Jazairiová, Jan Petránek, Markéta Jahodová, Jan Simon, Martin 
Veselovský a další). 

Úspěšně proběhl další ročník ankety o nejoblíbenější interpre-
ty rozhlasových slovesných útvarů Neviditelný herec. Vítězi 
roku 2013 se stali Daniela Kolářová (zejména za roli v Ibsenově 
dramatu Přízraky) a Ivan Trojan (za roli lékaře v dramatizaci 
románu Mor od Alberta Camuse).

(PRESSpektivy�–�the�Future�of�Journalism)�took�place,�the�main�
aim�of�which�was�to�introduce�Czech�Radio�and�the�Czech�media�
scene�to�new�journalistic�trends.�The�spring�edition�held�in�Prague�
hosted�the�independent�Russian�journalist,�academic�and�music�
journalist,�Artemy�Troitsky.�The�autumn�edition�was�attended�
by�two�representatives�of�Swedish�Radio�and�co-authors�of�the�
publication,�“Social�Media�–�A�Handbook�for�Journalists,”�Tove�
Svenonius,�Head�of�News�Reporters�at�Swedish�Radio,�and�the�
marketing�manager�Johan�Ljungström.�
�

raDioserVis

In�2013,�all�of�Radioservis’s�basic�activities�remained�unchanged.
The�music�publishing�unit�continued�to�focus�on�the�spoken�
word,�consolidating�its�position�as�the�number�one�publisher�
of�spoken�word�CDs�in�the�country.�“Týdeník�Rozhlas”�(Radio�
Weekly)�continued�to�be�published�regularly�in�its�unchanged�
form.�In�2013,�the�showroom�store�also�focused�on�a�wide�range�
of�spoken�word�and�classical�music�releases�for�a�whole�spectrum�
of�customers.�Radioservis,�a.s.�is�a�Czech�Radio�subsidiary�
company�that�self-finances�its�operations.

raDio weekly

The�mission�of�Radio�Weekly�is�to�disseminate�information�
about�the�activities�of�Czech�Radio.�The�programming�section�
of�the�magazine�maintains�the�stable�format�of�an�information�
and�scheduling�service�relating�to�all�Czech�Radio�stations�and�
selected�television�stations.�

The�magazine�became�an�indispensable�part�of�the�
celebrations�of�the�90th�anniversary�of�radio�broadcasting,�also�
commemorating�its�own�establishment.�Special�issues�intended�
as�Czech�Radio�promos�were�dedicated�to�these�anniversaries.�
The�editors�also�paid�attention�to�up-to-date�topics�relevant�to�
public�service�radio,�and�is�the�only�periodical�to�consistently�
publish�critical�reviews�and�profile�interviews�(Peter�Duhan,��
Petr�Mančal,�Václav�Žmolík,�Lída�Engelová,�Jana�Klusáková,��
Pavla�Jazairiová,�Jan�Petránek,�Markéta�Jahodová,�Jan�Simon,�
Martin�Veselovský�and�others).�

Another�edition�of�the�poll�to�vote�for�the�most�popular�radio�
play�performers,�“Neviditelný�herec”�(Invisible�Actor)�proved�
successful�yet�again.�The�winners�of�the�2013�edition�were�
Daniela�Kolářová�(especially�for�her�role�in�Ibsen’s�drama�Ghosts)�
and�Ivan�Trojan�(for�his�part�as�the�doctor�in�the�dramatization��
of�The�Plague�by�Albert�Camus).
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en vydavatelství cd

Vydavatelství v roce 2013 připravilo 56 nových titulů, většina 
z nich byla určena pro běžnou distribuci na CD, případně elek-
tronickou distribuci na smluvních portálech. Kromě vlastních 
titulů nabízí katalog také distribuci menším vydavatelům CD, 
jejichž produkce koresponduje s vlastní nabídkou Radioservisu.

Mezi nejprodávanější patřila CD edice Nebojte se klasiky aneb 
Hudební škola na CD, četba z knihy Madeleine Albrightové 
Pražská zima, rozhlasová dramatizace detektivky Jo Nesbøho 
Nemesis, Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové 
války v podání Oldřicha Kaisera, dramatizace Twainových Dob-
rodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna nebo nové 
díly Toulek českou minulostí. 

knižní vydavatelství

I knižní vydavatelství vychází ve své produkci z vysílání  
Českého rozhlasu. Vydány byly například Glosy Dominika  
Duky 2012, Pavla Jazairiová Jediný svět, Jiří Dientsbier  
Rozhlasový zpravodaj, Osudy Václava Daňka, reedice románu 
Jindry Jarošové Svatí kacíři a Jiří Anderle Láska za lásku.  
Dva tituly byly rozebrány již v roce vydání, a to Jediný svět 
a Láska za lásku.

sdružení Pro rozhlasovou tvorbu

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu je nezávislou občanskou, 
diskusní a tvůrčí platformou. Jeho akcí se zúčastňují rozhlasoví 
profesionálové, studenti vysokých škol a zájemci o rozhlasovou 
tvorbu v nejširším slova smyslu z celého Česka. Pozornost je 
věnována všem slovesným žánrům, reportáží počínaje a rozhla-
sovou hrou konče.

Kromě tradičních přehlídek REPORT a BILANCE uspořádalo 
sdružení v roce 2013 několik diskusních seminářů, věnovaných 
současné evropské rozhlasové dramatice a dokumentaristice. 
Nejvýraznějším počinem bylo vydání reprezentativní publikace 
„99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů“, která byla 
věnována Českému rozhlasu k jeho 90. narozeninám. 

CD puBlishinG

In�2013,�fifty-six�new�titles�were�issued,�the�majority�of�which�were�
intended�for�standard�CD�distribution,�or�electronic�distribution�
on�partner�portals.�Aside�from�its�own�titles,�the�Radioservis�
catalogue�also�offers�distribution�for�small�CD�publishers,�whose�
productions�are�in�line�with�the�service’s�own�output.

The�highest�selling�titles�included�the�CD�edition�“Nebojte��
se�klasiky”�(Who’s�Afraid�of�Classics?),�readings�from�the�novel�
Prague�Winter�by�Madeleine�Albright,�a�radio�adaptation�of�
the�detective�novel�Nemesis�by�Jo�Nesbø,�Hašek’s�The�Fateful�
Adventures�of�the�Good�Soldier�Švejk�During�the�World�War�read�
by�Oldřich�Kaiser,�a�dramatization�of�Twain’s�The�Adventures��
of�Tom�Sawyer�and�Huckleberry�Finn�and�new�episodes�of�
“Toulky�českou�minulostí”�(Rambles�through�the�Czech�Past).�

Book puBlishinG

Book�publishing�is�also�a�natural�branch�of�Czech�Radio’s�
broadcasting.�Last�year’s�published�titles�included�“Glosy�
Dominika�Duky�2012”�(Notes�by�Dominik�Duka),�“Jediný�svět”�
(The�Only�World)�by�Pavla�Jazairiová,�Jiří�Dientsbier’s�“Rozhlasový�
zpravodaj”�(Radio�Reports),�Václav�Daněk’s�“Osudy”�(Fortunes),�
a�revised�edition�of�the�novel�“Svatí�kacíři”�(Holy�Heretics)�by�
Jindra�Jarošová�and�“Láska�za�lásku”�(Love�for�Love)�by�Jiří�
Anderle.�Two�of�the�titles�–�“The�Only�World”�and�“Love�for�Love”�
sold�out�within�a�year�of�being�published.

the raDio proDuCtion assoCiation

The�Radio�Production�Association�is�an�independent�civic�
discussion�and�creative�platform.�Its�events�are�attended�by�radio�
professionals,�university�students,�and�others�interested�in�radio�
broadcasting�in�the�widest�possible�sense.�Attention�is�paid�to�all�
spoken�genres,�from�reportages�through�to�radio�plays.

Aside�from�its�traditional�shows�“REPORT”�and�“BILANCE”,�in�
2013,�the�Association�organized�several�discussion�seminars�on�
contemporary�radio�dramatic�and�documentary�production.�The�
most�notable�achievement�was�the�release�of�a�representative�
publication�“99�významných�tvůrců�rozhlasových�dokumentů”�
(99�Most�Important�Radio�Documentary�Authors),�dedicated��
to�Czech�Radio�in�commemoration�of�its�90th�anniversary.�
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ennadaČní fond Českého rozhlasu

V uplynulém roce jsme spolu s Vámi napsali další kapitolu ze 
života Světlušky – sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu, 
která je tu pro těžce zrakově postižené více než 10 let. Pro 
nevidomé se stala skutečnou oporou, na kterou se mohou spo-
lehnout a díky níž mohou snadněji překonávat překážky, které 
před ně nelehký osud postavil. 

Světluška přispívá na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo 
mají hmatový displej, na psí vodící pomocníky, na osobní 
asistenty, pomáhá rozvíjet talent a tvořivé schopnosti nevido-
mých. Díky pomoci Světlušky se také realizuje řada projektů 
neziskových organizací, které nevidomým a jejich rodinám 
ulehčují každodenní život. Mezi nimi jsou např. projekty rané 
péče rodinám s dětmi s kombinovaným postižením, rozvíjení 
dovedností hluchoslepých, asistenční a dobrovolnické služby 
pro nevidomé, odlehčovací služby pro rodiny handicapovaných 
dětí a další projekty, díky kterým se pomoc Světlušky dostane 
k tisícům nevidomých. V roce 2013 bylo podpořeno 245 žádos-
tí jednotlivců a 57 projektů neziskových organizací v celkové 
částce 10,5 mil. Kč. 

Světluška propojuje světy vidících a nevidomých – projekty 
jako Noční běh pro Světlušku, Kavárna POTMĚ či benefiční 
koncert Světlo pro Světlušku nabízí příležitost inspirovat se 
světem tmy a přináší nevidomým pomoc, díky které mohou  
žít lépe, samostatně. 

Nadační fond Českého rozhlasu v loňském roce pomáhal nejen 
nevidomým, ale ve spolupráci s Českým rozhlasem také obě-
tem povodní, které zasáhly Českou republiku začátkem června. 
Sbírka „Pomáhejte s námi“ vyvrcholila v pátek 14. června dár-
covským dnem, kdy bylo v Českém rozhlase zřízeno speciální 
call centrum. Celkový výtěžek sbírky ke konci roku 2013 činil 
12 593 848,79 Kč.

Vzhledem k obrovskému zájmu a solidaritě lidí byla sbírka 
prodloužena a dosud nebyla ukončena.

Výtěžek sbírky je rozdělován ve spolupráci s organizacemi 
Člověk v tísni a ADRA. Doposud bylo podpořeno 628 rodin  
v 18 obcích. 

the CzeCh raDio FounDation

In�the�past�year,�a�new�chapter�in�the�life�of�the�Lightning�Fly�–�
Czech�Radio�Foundation’s�charity�project�which�has�provided�
help�to�the�visually�impaired�for�over�10�years�–�was�written.�It�
renders�support�for�the�blind�and�visually�impaired�which�they�
can�rely�on�and�which�makes�their�life�more�bearable�and�easier�
to�cope.�

The�Lightning�Fly�collects�contributions�for�purchases�of�special�
aids�that�“speak”�or�are�equipped�with�a�tactile�display,�for�guide�
dogs�and�personal�assistants,�helping�to�develop�the�talent�and�
creative�abilities�of�the�blind.�Numerous�non-profit�projects�are�
organized�thanks�to�Lightning�Fly’s�help�enhancing�the�quality�of�
everyday�life�of�the�visually�impaired.�They�include,�for�example,�
projects�of�early�care�for�families�with�children,�development�of�
skills�of�the�deaf-blind,�assistance�and�voluntary�services�for�the�
blind,�respite�services�for�families�of�handicapped�children�and�
other�projects,�thanks�to�which�the�Lightning�Fly’s�help�reaches�
thousands�of�visually�impaired�persons.�In�2013,�245�applications�

from�individuals�and�57�projects�from�non-profit�organizations�
were�accepted,�allocating�a�total�amount�of�CZK�10.5�million.�

Projects�such�as�the�Night�Run�for�the�Lightning�Fly,�Café�“In�the�
Dark”,�or�the�benefit�concert�the�Light�for�the�Lightning�Fly�offer�
the�opportunity�to�get�inspired�by�the�light�in�the�dark�and�help�
the�visually�impaired�live�a�meaningful�and�independent�life.�

Last�year,�the�Czech�Radio�Foundation�provided�help�not�only�
to�the�blind�but�also�(in�cooperation�with�Czech�Radio)�to�the�
victims�of�floods�that�hit�the�Czech�Republic�in�early�June.�The�
charity�project�“Pomáhejte�s�námi”�(Help�with�Us)�concluded�
on�Friday,�June�14,�the�donation�day,�when�Czech�Radio�opened�
a�special�call�centre.�The�overall�amount�collected�by�the�end��
of�2013�was�CZK�12,593,848.79.

Given�the�huge�popularity�and�wave�of�solidarity�shown,��
the�collection�was�extended�and�has�not�yet�finished.

The�collected�amount�is�divided�in�cooperation�with�the�
organizations�People�in�Need�and�ADRA.�628�families�in��
18�municipalities�have�been�supported�so�far.
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enTechnika v roce 2013 stála před úkoly, které souvisely s dokon-
čením klíčových výrobních pracovišť v budově Vinohradská 12 
a obměnou vysílacích technologií ve značné části regionálních 
stanic ČRo. Hlavním počinem v oblasti studiových technologií 
bylo dokončení celkové rekonstrukce největšího z rozhlasových 
technických komplexů – studia 1 a druhého největšího komple-
xu – studia 2. Neméně důležité bylo vybudování nového vysí-
lacího pracoviště pro stanici Dvojka – pracoviště 2R5 a úpravy 
stávajících technických pracovišť pro ČRo Junior a ČRo Jazz.

V závěru roku byl zprovozněn unikátní vysílací komplex pro 
odbavování společného programu v rámci projektu „Regiony 
2014“. Tento komplex tří vysílacích režií v pražském Karlíně 
je nyní schopen ve společných programových blocích distri-
buovat signál do všech třinácti regionálních stanic ČRo naráz 
s vzájemně odlišnou zvukovou grafikou. 

Z hlediska rozhlasových přenosů bylo nejdůležitější akcí roku 
2013 zajištění předvolebního vysílání před podzimními volbami 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

V oblasti IT byla realizována optimalizace tiskového řešení,  
jejímž důsledkem byla výrazná redukce počtu lokálních tis-
káren. Bylo provedeno sjednocení regionálních e-mailových 
systémů do centrální domény a ve všech regionech bylo zpro-
vozněno WiFi připojení. Instalován byl také nový systém pro 
administraci agendy spojené s veřejnými zakázkami v rámci 
ČRo a mnoho dalších systémů.

V roce 2013 bylo hospodaření Českého rozhlasu plánováno 
jako vyrovnané se shodným objemem nákladů a výnosů  
ve výši 2 202 500 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán čistý 
zisk 3 363 tis. Kč po odečtení daně z příjmu právnických osob 

v částce 49 tis. Kč, která se však vztahovala ještě k roku 2012. 
Takto vytvořené zdroje budou použity zejména na investiční 
rozvoj instituce v budoucích obdobích. 

Prioritou Útvaru rozhlasových poplatků bylo zkvalitňování 
výběru rozhlasových poplatků, které tvoří převážnou většinu 
příjmů Českého rozhlasu. Meziroční nárůst ve výnosech z roz-
hlasových poplatků byl vykázán ve výši 50 170 tis. Kč.

Oddělení výzkumu a analytiky kromě pravidelného monitoro-
vání poslechovosti stanic Českého rozhlasu zajišťovalo i řadu 
kvalitativních i kvantitativních výzkumů pro potřeby jednotli-
vých útvarů ČRo. V rámci testování vybraných písničkových 
titulů pro hudební dramaturgii ČRo Radiožurnál a obdobně pro 
ČRo Dvojku společně s regionálními studii byly v roce 2013 
realizovány čtyři studiové testy, každý pro 600 ukázek. První 
dvojice testů v dubnu a druhá v říjnu. Realizátorem byla na  
základě výběrového řízení agentura Median. 

Pro hudební dramaturgii ČRo Radiožurnál byla dále zpracová-
na série deseti dílčích testů hudebních novinek realizovaných 
dotazováním online v měsících leden, únor, březen, duben,  
květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec. Realizátorem  
byla agentura Ipsos. 

Pokračovala evaluace vysílání ČRo z hlediska toho, jak napl-
ňuje očekávání posluchačů rádia v rámci jejich představ o roli 
veřejnoprávního rozhlasu. Projekt byl řešen na bázi kvantitativ-
ního výzkumu na velkém výběrovém souboru reprezentativním 
pro posluchače rádia v ČR (3000 respondentů) a zároveň ces-
tou kvalitativního výzkumu s využitím metody diskusních sku-
pin s posluchači všech hlavních vysílacích okruhů ČRo. Celý 
projekt byl završen diskusí vybraných respondentů s předsta-

In�terms�of�technology,�one�major�challenge�in�2013�was�the�
completion�and�commissioning�of�key�production�workstations�
in�the�building�at�Vinohradská�12�and�the�replacement�of�
transmission�technology�of�a�substantial�part�of�Czech�Radio’s�
regional�stations.�In�terms�of�studio�technology,�the�principal�
aim�was�to�complete�the�overall�renovation�of�the�largest�of�
the�radio�technology�complexes�–�Studio�1,�and�the�second�
largest�complex�–�Studio�2.�No�less�important�was�the�creation�
of�the�broadcasting�workstation�for�CR�Dvojka�–�2R5�and�the�
modification�of�the�existing�technical�facilities�for�CR�Junior��
and�CR�Jazz.

At�the�end�of�the�year,�a�unique�broadcasting�complex�for�the�
transmission�of�the�joint�service�of�the�“Regiony�2014”�(Regions�
2014)�project�was�set�up.�This�complex�of�three�broadcasting�
production�stations�at�Prague’s�Karlín�is�now�capable�of�
distributing�signals�simultaneously�in�joint�programme�blocs��
to�all�thirteen�regional�Czech�Radio�stations�with�different��
sound�design.�

As�regards�live�broadcasts,�the�most�important�event�of�2013�was�
the�coverage�of�the�autumn�parliamentary�election�campaign.�

In�the�IT�sphere,�printing�services�were�optimised�and,�as�
a�consequence,�the�number�of�local�printers�was�significantly�
reduced.��Regional�e-mail�systems�were�unified�under�a�central�
domain�and�Wi-Fi�connection�was�made�available�in�all�regions.�
A�new�system�for�the�administration�of�agenda�related�to�Czech�
Radio’s�public�tenders�and�many�other�systems�were�installed.

In�2013,�the�financial�operations�of�Czech�Radio�were�planned�so�
that�expenditures�would�match�revenues�of�CZK�2,202,500,000.�

In�reality,�the�service�recorded�a�net�profit�of�CZK�3,363,000�after�
deduction�of�individual�income�taxes�of�CZK�49,000,�which,�
however,�related�to�2012.�The�resulting�funds�will�be�used�
especially�for�investment�to�develop�the�institution�in�the�future.�

The�chief�priority�of�the�Licence�Fee�Department�was�to�
continually�improve�the�system�for�the�collection�of�licence�fees,�
which�form�the�majority�of�Czech�Radio’s�revenues.�A�year-
on-year�increase�in�the�license�fee�income�amounting�to�CZK�
50,170,000�was�reached.

Aside�from�regular�monitoring�of�Czech�Radio’s�ratings,�
the�Research�and�Analytics�department�also�created�a�host�
of�quantitative�and�qualitative�studies�for�use�by�individual�
departments�within�Czech�Radio.�In�2013,�four�studio�tests�of�
600�audio�clips�each�were�implemented�as�part�of�a�survey�of�
selected�song�titles�for�CR�Radiožurnál’s�musical�programming�
and�similarly�for�CR�Dvojka�together�with�regional�studios.�
The�first�two�tests�took�place�in�April,�followed�by�two�more�
tests�in�October.�The�survey�was�implemented�by�Median�and�
commissioned�on�the�basis�of�a�public�tender.�

CR�Radiožurnál’s�musical�dramaturgy�ran�a�series�of�ten�online�
tests�to�showcase�new�songs,�which�were�performed�in�the�
months�of�January,�February,�March,�April,�May,�June,�September,�
October,�November�and�December.�The�survey�was�implemented�
by�Ipsos.�

The�evaluation�of�Czech�Radio�broadcasts�from�the�perspective�
of�how�the�service�fulfils�listener�expectations�within�the�
framework�of�a�public�service�broadcaster�continued.�The�
project�was�undertaken�on�the�basis�of�a�quantitative�survey�
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en viteli vrcholového vedení ČRo. Výzkum poskytl zpětnou vazbu 
pro tvůrce rozhlasového programu, protože mapoval progra-
mové preference posluchačů a míru jejich spokojenosti s tím, 
jak jsou naplňovány.

technika

Rok 2013 proběhl v rámci Odboru techniky Českého rozhlasu 
zejména ve znamení dokončení klíčových výrobních pracovišť 
v budově Vinohradská 12 a obměny vysílacích technologií 
ve značné části regionálních stanic ČRo. Bylo vybudováno 
řídící pracoviště pro odbavování společného regionálního 
programu v pražském Karlíně, do provozu byl také uveden 
nový satelitní přenosový vůz pro potřeby Centra zpravodajství. 
V oblasti informačních technologií byl spuštěn systém středis-
ka servisní podpory tzv. „Service Desk“ a zahájena radikální 
obměna klientských osobních počítačů.

Hlavním počinem v oblasti studiových technologií bylo dokon-
čení celkové rekonstrukce největšího z rozhlasových technic-
kých komplexů – studia 1. Tento prostor určený primárně pro 
natáčení symfonické hudby byl vybaven revoluční akustikou 
a doplněn novou zvukovou režií osazenou špičkovou technolo-
gií. Zároveň byl tento komplex využit i pro pořádání speciálních 
akcí, jakými byly kontaktní pořad na podporu obyvatel posti-
žených povodněmi „Pomáhejte s námi“ nebo seriál přímých 
přenosů z předvolebních politických diskusí. Akce tohoto typu 
vyžadovaly nadstandardní technické zajištění. Dalšími tako-
vými projekty byly též podzimní Prix Bohemia Radio (poprvé 

v budovách Českého rozhlasu) nebo festival moderní hudby 
pod záštitou Radia Wave s názvem Stimul. Během těchto 
festivalů bylo nutné kombinovat činnosti pro zajištění přímých 
přenosů, pořízení záznamů pro pozdější editaci, ale i lokálního 
ozvučení pro posluchače v sále.

Byl také dokončen a předán komplex studia 2, který je určen 
pro zpracování multimediálních projektů a nahrávky menších 
hudebních těles. Dokončena byla akustika komplexu studia 3, 
zvukové parametry studia byly přizpůsobeny požadavkům pro 
náročnější slovesnou výrobu. Rekonstrukce a obměna techno-
logií proběhla také na několika dalších výrobních pracovištích 
jako například 2R8, ZP4 či pracovišti pro rekonstrukci zvuko-
vých záznamů S12. Byl rozšířen zpravodajský newsroom a dopl-
něn o samoobslužná editační pracoviště pro redaktory Centra 
zpravodajství (vše za nepřetržitého provozu newsroomu).  
Byl vybudován nový výrobní komplex pro Centrum výroby ČRo 
náhradou za bývalé vysílací pracoviště stanice „Leonardo“.

Náročným úkolem bylo také technické zajištění všech akcí spo-
jených s oslavou 90. výročí Českého rozhlasu. Pro Mezinárodní 
filmový festival Karlovy Vary 2012 bylo zprovozněno vysílací 
pracoviště přímo v dějišti festivalu.

V oblasti vysílacích technologií bylo velkým úkolem vybudování 
nového vysílacího pracoviště pro stanici Dvojka –2R5. Zároveň 
bylo dokončeno a předáno nové záložní vysílací pracoviště 
2R4 pro tuto stanici.

Neméně důležité bylo spuštění vysílání nové stanice mluvené-
ho slova Český rozhlas Plus. Pro potřeby úpravy vysílání stanic 
Jazz a Junior bylo nutné přestavět stávající technická pracoviš-
tě tak, aby bylo zajištěno automatické odbavování programu.

of�a�large�representative�sample�of�Czech�Radio�listeners�(3000�
respondents)�and�also�via�a�qualitative�study�utilising�focus�
groups�covering�all�main�Czech�Radio�target�audiences.�The�
entire�project�was�rounded�off�with�discussions�between�selected�
respondents�and�representatives�of�Czech�Radio’s�management.�
The�study�provided�useful�feedback�for�programme�makers,�
mapping�the�programming�preferences�of�listeners�and�their�
satisfaction�levels�regarding�expectations�for�programming�
versus�actual�output.

teChnoloGy

In�2013,�the�major�project�for�Czech�Radio’s�Technology�
Department�was�the�completion�and�commissioning�of�key�
production�workstations�in�the�building�at�Vinohradská�12�and�
the�replacement�of�transmission�technology�of�a�substantial�
part�of�Czech�Radio’s�regional�stations.�A�control�room�was�
established�for�the�transmission�of�the�joint�service�of�regional�
stations�in�Prague’s�Karlín.�A�new�satellite�transmission�vehicle�
was�acquired�for�News�and�Current�Affairs�Department�activities.�
In�the�IT�sphere,�the�service�support�system,�“Service�Desk”,�was�
launched,�accompanied�by�a�radical�refurbishment�of�client�PCs.

In�terms�of�studio�technology,�the�principal�aim�was�to�complete�
the�overall�renovation�of�the�largest�of�the�radio�technology�
complexes�–�Studio�1.�This�space,�primarily�intended�for�
symphonic�music�recordings,�was�equipped�with�revolutionary�
acoustics�and�complemented�with�a�new�sound�engineering�

unit�fitted�with�state-of-the-art�technology.�At�the�same�time,�
this�complex�was�also�used�as�a�venue�for�special�events,�such�
as�the�call-in�programme�for�the�support�of�citizens�afflicted�by�
floods�“Pomáhejte�s�námi”�(Help�with�Us)�and�the�series�of�pre-
election�political�debate�broadcasts.�Events�of�this�type�required�
above-standard�technological�facilities.�Other�similar�projects�
included�the�autumn�Prix�Bohemia�Radio�(held�for�the�first�time�
in�the�buildings�of�Czech�Radio)�and�Stimul,�a�festival�of�modern�
music�held�under�the�auspices�of�Radio�Wave.�A�combination�
of�activities�was�required�to�organize�these�events,�i.e.�the�
implementation�of�live�broadcasts,�recordings�for�subsequent�
editing,�but�also�the�installation�of�a�sound�system�for�the�
audience�in�the�concert�hall.

Studio�2�was�also�completed�and�commissioned�to�serve�
multimedia�projects�and�recordings�of�smaller�music�ensembles.�
Studio�3’s�acoustics�were�refurbished�and�the�studio’s�audio�
parameters�were�adjusted�to�the�requirements�of�high-
quality�spoken-word�production.�Technology�renovation�and�
refurbishment�took�place�in�several�other�production�units�
including�2R8,�ZP4�and�the�unit�for�the�restoration�of�sound�
recordings,�S12.�The�News�and�Current�Affairs�Department’s�
newsroom�was�extended�and�complemented�with�a�new�self-
service�production�space�for�its�editors�(without�interrupting�
its�output).�A�new�production�complex�for�the�Production�
Department�replaced�the�previous�transmission�worksite�of��
the�“Leonardo”�station.

Another�difficult�project�involved�the�technological�management�
of�all�events�associated�with�the�celebrations�of�Czech�Radio’s�
90th�anniversary.�A�location�broadcast�studio�was�set�up�on-site�at�
the�Karlovy�Vary�International�Film�Festival�2012.
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enKompletní rekonstrukce vysílacích pracovišť proběhla také v regi-
onálních studiích Českého rozhlasu v Jihlavě, Českých Budějo-
vicích, Hradci Králové a Olomouci. Jednotlivá vysílací pracoviště 
byla rekonstruována a opatřena novými vysílacími pulty a zároveň 
byly instalovány nové lokální přepojovače. Tato technologie umož-
ňuje mimo jiné i. „samoobslužný provoz“, tj. moderátor odbavuje 
celý program sám bez spolupráce se zvukovým technikem.

Odbor techniky také technologicky spolupracoval na zajištění 
speciálního vysílání stanic v rámci projektu „Rádio Retro“.

V závěru roku byl zprovozněn unikátní vysílací komplex pro od-
bavování společného programu projektu „Regiony 2014“. Tento 
komplex tří vysílacích režií v pražském Karlíně je nyní scho-
pen ve společných programových blocích distribuovat signál 
do všech třinácti regionálních stanic ČRo současně s odlišnou 
zvukovou grafikou. 

Z hlediska rozhlasových přenosů bylo v roce 2013 nejdůleži-
tější akcí zajištění kampaně podzimních voleb do Poslanecké 
sněmovny. Tyto přímé přenosy byly také první zatěžkávací 
zkouškou pro nový satelitní vůz, který byl na podzim uveden 
do provozu a který umožňuje také operativní spojení pro 
potřeby Centra zpravodajství. Na počátku roku bylo největším 
úkolem rozhlasových přenosů technické zajištění série akcí 
souvisejících s prezidentskou volbou, následovalo pokrytí pře-
nosů pro povodňové zpravodajství. 

Pokračoval upgrade hlavního výrobně-vysílacího systému Čes-
kého rozhlasu Dalet na novou verzi, kompletně byla softwarově 
přeinstalována studia v Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové 
a Olomouci. Tento projekt probíhá bez omezení provozu vysílání 
v jednotlivých regionech a bude pokračovat i v následujícím roce.

In�terms�of�transmission�technology,�another�major�goal�was�
to�create�a�new�transmission�workplace�for�the�Dvojka�station�–�
2R5.�At�the�same�time,�the�new�backup�transmission�workplace�
2R4�was�completed�and�commissioned�for�the�purposes�of�this�
station.

No�less�important�was�the�launch�of�the�new�Czech�Radio�
Plus�spoken�word�service.�A�reconstruction�of�the�existing�
technical�facilities�was�required�to�deliver�automatic�programme�
transmission�and�to�benefit�modified�broadcasting�at�the�Jazz�
and�Junior�stations.

Transmission�workplaces�of�Czech�Radio�regional�stations�
in�Jihlava,�České�Budějovice,�Hradec�Králové�and�Olomouc�
were�also�completely�refurbished.�The�individual�worksites�
were�renovated�and�fitted�with�new�transmission�desks�and�
new�local�switchboards�were�installed.�Among�other�things,�
this�technology�also�allows�for�“self-service�operation”,�i.e.�
the�presenter�manages�the�entire�broadcast�himself�or�herself�
without�the�assistance�of�the�sound�engineer.

The�Technology�Department�also�provided�technical�support�
for�specialist�broadcasting�within�the�framework�of�the�“Rádio�
Retro”�project.

At�the�end�of�the�year,�a�unique�broadcasting�complex�for�the�
transmission�of�the�joint�service�of�the�“Regiony�2014”�(Regions�
2014)�project�was�set�up.�This�complex�of�three�broadcasting�
production�stations�at�Prague’s�Karlín�is�now�capable�of�
distributing�signals�simultaneously�in�joint�programme�blocs�to�
all�thirteen�regional�Czech�Radio�stations�with�different�stings.�

As�regards�live�broadcasts,�the�most�important�event�of�2013�was�
the�coverage�of�the�autumn�parliamentary�election�campaign.�
These�live�broadcasts�were�the�acid�test�for�the�new�satellite�
transmission�vehicle,�which�ensures�operational�connection�
to�assist�the�News�and�Current�Affairs�Department.�In�the�
beginning�of�the�year,�the�main�task�was�to�provide�technology�
to�cover�a�series�of�events�relating�to�the�presidential�election,�
followed�by�flood�news�broadcasts.�

The�upgrade�of�Dalet,�Czech�Radio’s�main�production-
transmission�system,�continued�and�studios�in�Ústí�nad�Labem,�
Liberec,�Hradec�Králové�and�Olomouc�had�their�software�
completely�reinstalled.�This�project�takes�place�without�any�
restrictions�to�broadcasting�in�individual�regions�and�will�
continue�next�year.

In�the�IT�sphere,�printing�services�were�optimised�and�the�
number�of�local�printers�was�significantly�reduced.�Regional�
e-mail�systems�were�unified�under�a�central�domain�and�Wi-Fi�
connection�was�made�available�in�all�regions.�A�new�system�for�
the�administration�of�the�agenda�related�to�Czech�Radio’s�public�
tenders�was�installed.�This�system�is�used�for�the�purposes�of�
tracking�the�public�tender�process�and�the�distribution�of�the�
tasks�related�to�this�agenda.�Throughout�the�year,�analyses�
and�updates�of�the�ERP�SAP�system�were�performed�in�order�
to�improve�its�functionality,�especially�in�the�personnel�and�
economic�area.�In�the�interest�of�the�New�Media�department�and�
in�order�to�meet�its�requirements�related�to�internet�projects,�
IT�staff�also�created�a�new,�data�storage�“cloud”�outside�Czech�
Radio’s�internal�network�environment.�All�IT�equipment�users�
can�take�advantage�of�a�new�central�desk�service�support�system.�



cz

en V oblasti IT byly optimalizovány tiskové služby a výrazně 
redukován počet lokálních tiskáren. Bylo provedeno sjedno-
cení regionálních e-mailových systémů do centrální domény 
a ve všech regionech bylo zprovozněno WiFi připojení. Insta-
lován byl také nový systém pro administraci agendy spojené 
s veřejnými zakázkami v rámci ČRo. Pomocí tohoto systému 
je zajištěna kompletní evidence procesu zadávání zakázek 
a distribuce úkolů s touto agendou spojených. V průběhu 
celého roku probíhaly analýzy a práce na rozvoji ERP SAP pro 
zlepšení využívání zvláště v personální a ekonomické oblasti. 
Pro Centrum Nová média Českého rozhlasu a pro zajištění 
jeho požadavků spojených s internetovými projekty pracovníci 
IT zprovoznili také nové, tzv. „cloudové“ datové úložiště mimo 
interní síťové prostředí ČRo. Pro všechny uživatele výpočetní 
techniky je k dispozici nový systém centrálního pultu servisní 
podpory. V průběhu roku byla připravena strategie rozvoje  
IT na období 3 let, která popisuje hlavní směry rozvoje v důleži-
tých oblastech.

V oblasti analogového vysílání bylo po přípravných testech 
technicky upraveno a optimalizováno vysílání v pásmu „dlouhé 
vlny“ a podepsán dodatek ke smlouvě s provozovatelem 
služby, a to s výraznou celkovou úsporou nákladů. V rámci 
legislativní úpravy parametrů pro FM vysílání (omezení výkonu 
multiplexu směrnicí ČTÚ) bylo ještě nezbytné dokončit osazení 
modulačních procesorů na zbytek vysílačů v tomto pásmu. 
Tyto procesory zajišťují dodržení všech technických atributů 
vysílaného signálu a zvyšují efektivitu poskytované služby.  
Pracovníci Distribuce signálu také mají k dispozici online 
přístup do kontrolních systémů pro sledování všech hlavních 
vysílačů s ohledem na tyto klíčové technické parametry.

Byly rozšířeny datové sítě pro výměnu zvukových signálů 
v rámci regionální struktury Českého rozhlasu. Pro potřeby 
Centra zpravodajství (a ve spolupráci s ním) proběhly intenzivní 
testy nových zařízení pro kvalitní přenos zvukového signálu 
využívajících mobilní 3G sítě. Tato technologie je neustále 
vylepšována a stává se jednou z páteřních technologií pro  
reportážní přenosy. Těmto mobilním zařízením byl též  
vybudován přijímací protějšek na straně hlavního přepojovače  
v hlavní budově Vinohradská.

Pokračovala také spolupráce v rámci organizace EBU, zejména 
ve skupině kontaktních inženýrů (Euroradio Contact Engineer 
Group). Ve spolupráci s Centrem Nová média ČRo byly provo-
zovány webové stanice stávající, ale i nové – v rámci projektu 
stanice „Rádio Retro“.

V oblasti digitálního vysílání DVB-T proběhla změna obsahu 
multiplexu, byly do něj přidány další nové stanice – ČRo Plus 
a Rádio Junior. DAB vysílání Českého rozhlasu je stále provo-
zováno jako nekomerční projekt, došlo však k dalšímu rozšíření 
této služby o nové vysílače. 

In�the�course�of�the�year,�an�IT�development�strategy�was�
prepared,�highlighting�the�main�development�strategies�in�key�
areas�for�the�next�3�years.

In�the�sphere�of�analogue�broadcasting,�a�trial�operation�was�
followed�by�technical�adjustment�and�optimisation�of�the�
“longwave”�band�and�a�contract�amendment�was�concluded�with�
the�service�provider,�resulting�in�substantial�cost�reduction.�In�
relation�to�legislation�on�FM�broadcasting�parameters�(limiting�
the�output�of�the�multiplex�through�Czech�Telecommunication�
Office’s�directive),�modulation�processors�had�to�be�installed�on�
the�remaining�transmitters�in�this�band.�These�processors�ensure�
that�all�technical�attributes�of�the�broadcast�signal�are�met�and�
that�they�enhance�the�efficiency�of�the�service�provided.�Staff�
overseeing�signal�distribution�can�also�use�online�access�to�the�
control�systems�in�order�to�monitor�the�key�technical�parameters�
for�all�of�the�main�transmitters.

Data�networks�for�the�exchange�of�audio�signals�within�Czech�
Radio’s�regional�structure�have�been�extended.�New�equipment�
for�high-quality�transmission�of�audio�signals�using�3G�mobile�
networks�underwent�intensive�testing�for�the�benefit�of,�and�in�
collaboration�with�the�News�and�Current�Affairs�Department.�
This�technology�is�being�continuously�upgraded�and�has�become�
one�of�the�backbone�technologies�for�live�broadcasts.�A�receiver�
counterpart�was�also�built�for�these�mobile�systems�on�the�side�of�
the�main�switchboard�in�the�main�building�on�Vinohradská�Street.

Cooperation�with�the�EBU�organization�continued,�especially�
within�the�Euroradio�Contact�Engineer�Group.�In�conjunction�
with�the�New�Media�department,�the�existing,�as�well�as�new�web�
stations�operated�as�part�of�the�“Rádio�Retro”�project.

DVB-T�digital�broadcasting�saw�a�change�in�the�content�of�the�
multiplex,�i.e.�two�new�stations�–�CR�Plus�and�Rádio�Junior�
were�added.�Czech�Radio’s�DAB�broadcasting�still�operates�
as�a�non-commercial�project;�however,�this�service�has�been�
complemented�with�new�transmitters.�
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 hospodaření Českého rozhlasu v roce 2013
Ekonomické řízení a transparentnost hospodaření byla během 
roku 2013 zajišťována souborem interních předpisů, především 
Pravidly ekonomického řízení Českého rozhlasu. Správnost 
a úplnost účtování v roce 2013 potvrdil Českému rozhlasu 
výrok nezávislého účetního auditora, podobně jako v letech 
předešlých. Dohled nad hospodařením během roku měla  
Dozorčí komise, která je v oblasti hospodaření poradním  
orgánem Rady Českého rozhlasu.

V roce 2013 bylo hospodaření Českého rozhlasu plánováno 
jako vyrovnané se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 
2 202 500 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán čistý zisk 3 363 
tis. Kč po odečtení daně z příjmu právnických osob v částce 
49 tis. Kč, která se však vztahovala ještě k roku 2012. Takto 
vytvořené zdroje budou použity zejména na investiční rozvoj 
instituce v budoucích obdobích. 

Výnosy v roce 2013 byly v úhrnu vykázány v částce  
2 321 778 tis. Kč (plánováno bylo 2 202 500 tis. Kč) a zazna-
menaly oproti předchozímu roku nárůst o 163 460 tis. Kč,  
tj. o 7,6 %. Tato skutečnost vznikla především ve dvou oblas-
tech, a to v oblasti mimořádných výnosů prodejem dvou 
pražských nemovitostí v ulicích Dykova a Jeseniova  
(+123 496 tis. Kč) a rovněž ve výnosech z rozhlasových poplat-
ků, kde meziroční nárůst byl vykázán ve výši 50 170 tis. Kč. 

V porovnání s plánovanými hodnotami došlo k vyššímu plnění 
výnosových položek o 119 278 tis. Kč, na které se největší 

měrou podílí zejména již výše uvedený neplánovaný prodej 
nemovitostí. Plánovaný objem výnosů z obchodních aktivit 
(především výnosů za vysílání reklamy a sponzorovaných 
pořadů) se nepodařilo naplnit, avšak k nižšímu plnění došlo vý-
hradně v oblasti barterových operací, tudíž ve stejném objemu 
se tato skutečnost objevila při čerpání druhé strany rozpočtu 
jako úspora nákladů. 

Náklady byly realizovány v roce 2013 v objemu 2 318 415 tis. Kč  
(plánováno bylo 2 202 500 tis. Kč). V porovnání s rokem 2012 
došlo k meziročnímu navýšení o 186 660 tis. Kč, tj. o 8,8  %. 
Nárůst zaznamenaly především osobní náklady, dále náklady 
na materiál a s tím spojené meziroční zvýšení DPH bez nároku 
na odpočet, která vstupuje Českému rozhlasu do nákladů. Vý-
razný meziroční nárůst u salda DPH způsobila vedle navýšení 
objemu nakupovaného materiálu i zvýšená investiční činnost 
ve druhé polovině roku 2013.

Oproti plánu byly vykázány celkové náklady v hodnotě 
o 115 915 tis. Kč vyšší. Překročení plánovaného objemu ná-
kladů však bylo plně kompenzováno vyšším plněním výnosů 
o 119 278 tis. Kč. Jednalo se zejména o náklady na drobný 
dlouhodobý hmotný majetek v souvislosti s modernizací infra-
struktury Českého rozhlasu – realizací nákupu nové počíta-
čové techniky a výměnou vybavení kanceláří. Rovněž došlo 
k posílení nákladů na propagaci programu a vysílání jednotli-
vých stanic ČRo. 

Celková finanční situace Českého rozhlasu je konsolidovaná 
a vytváří tak předpoklady pro další rozvoj a modernizaci veřej-
noprávního vysílání v České republice.

FinanCes

 Czech radio Financial Management
Sound�economic�management�and�fiscal�transparency�were�
ensured�during�2013�thanks�to�a�series�of�internal�directives,�
chiefly�the�Czech�Radio�Rules�on�Financial�Management.�The�
accuracy�and�completeness�of�accounting�was�affirmed�in�2013,�
as�in�previous�years,�via�an�independent�audit.�Supervisory�
Committee,�which�serves�as�an�advisory�body�to�the�Czech�Radio�
Council,�was�tasked�with�keeping�an�eye�on�fiscal�management�
throughout�the�year.

In�2013,�the�financial�operations�of�Czech�Radio�were�planned�so�
that�expenditures�would�match�revenues�of�CZK�2,202,500,000.�
In�reality,�the�service�showed�a�net�profit�of�CZK�3,363,000�after�
deduction�of�individual�income�taxes�of�CZK�49,000,�which,�
however,�related�to�2012.�The�resulting�funds�will�be�used�
especially�for�future�development�of�Czech�Radio’s�investment�
activities.�

The�year’s�revenues�totalled�CZK�2,321,778,000�(against�a�planned�
CZK�2,202,500,000),�which�represented�an�increase�against�the�
previous�year�of�163,460,000,�or�7.6�%.�This�came,�primarily,�as�
a�result�of�activity�in�two�areas:�from�the�extraordinary�income�
owing�to�the�sale�of�two�real�estate�properties�in�Prague�on�
Dykova�and�Jeseniova�Street�(CZK�+123,496,000)�as�well�as�from�
the�license�fee�income,�which�recorded�a�year-on-year�increase�
amounting�to�CZK�50,170,000.

In�comparison�with�the�pre-budget�figures,�higher�performance�
was�evidenced�in�the�revenue�stream�field�in�the�amount�of�CZK�

119,278,000,�the�greatest�part�of�which�was�generated�by�the�
unplanned�real�estate�sales.�The�planned�revenues�from�business�
activities�(mainly�revenues�from�advertising�and�sponsorship)�
were�not�met,�exclusively�in�the�area�of�barter�operations,�i.e.�the�
same�amount�was�balanced�on�the�other�side�of�the�budget�ledger�
as�a�cost�saving.

In�2013,�expenses�were�CZK�2,318,415,000�(against�a�projected�
CZK�2,202,500,000).�In�comparison�with�2012,�a�year-on-year�
increase�of�CZK�186,660,000�was�revealed,�representing�8.8�%.�
The�increase�was�primarily�evident�in�personnel�costs,�services�
and�materials�–�increased�VAT�levels�were�a�related�factor,�not�
allowing�for�deductions,�which�led�to�an�increase�in�costs.�The�
notable�year-on-year�increase�in�VAT�costs,�aside�from�being�
caused�by�an�increase�in�the�volume�of�purchased�services�and�
products,�was�also�caused�by�Czech�Radio’s�increased�investment�
activities�in�the�second�half�of�2013.

Total�expenditure�was�higher�than�projections�by�CZK�
115,915,000.�Revenues�that�increased�by�CZK�119,278,000�
compensated�for�areas�that�exceeded�their�budgets.�These�were�
mainly�expenditures�incurred�in�relation�to�the�purchase�of�
low-value�long-term�tangible�assets�as�part�of�the�modernisation�
of�Czech�Radio’s�infrastructure�–�purchase�of�new�computer�
technology�and�replacement�of�office�equipment.�In�addition,�
increased�expenditure�was�designated�for�the�promotion�of�
programmes�and�services�of�Czech�Radio’s�stations.�

The�overall�fiscal�outlook�of�Czech�Radio�has�been�consolidated,�
laying�the�foundations�for�the�further�development�and�
modernisation�of�public�service�broadcasting�in�the�Czech�
Republic.
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hosPodaření rozpočet čerpání rozdíl % plnění

náklady (bez daně z příjmů) 2 202 500 2 318 366 115 866 105,3

výnosy 2 202 500 2 321 778 119 278 105,4

zisk před zdaněním 0 3 412 3 412 x

daň z příjmů 0 49 49 x

zisk po zdanění 0 3 363 3 363 x

hosPodaření Čro v roce 2013

MeziroČní Porovnání 2012 2013 rozdíl % změna

náklady (bez daně z příjmů) 2 126 083 2 318 366 192 283 9,0

náklady celkem 2 131 755 2 318 415 186 660 8,8

výnosy 2 158 318 2 321 778 163 460 7,6

náklady rozpočet čerpání rozdíl % plnění

náklady na vysílání 291 866 297 844 5 978 102,0

poplatky ČP za inkaso 114 768 116 352 1 584 101,4

honoráře a poplatky organizacím 20 017 18 370 -1 647 91,8

honoráře jednotlivcům 108 913 108 988 75 100,1

zpravodajství agentur 21 279 21 773 494 102,3

materiál 43 862 90 960 47 098 207,4

služby 309 237 286 507 -22 730 92,6

energie 29 296 28 421 -875 97,0

opravy a udržování 16 909 10 693 -6 216 63,2

cestovné 22 481 18 427 -4 054 82,0

osobní náklady celkem 887 698 898 288 10 590 101,2

odpisy 88 913 87 380 -1 533 98,3

saldo DPH 143 558 168 370 24 812 117,3

ostatní náklady 103 703 165 993 62 290 160,1

náklady (bez daně z příjmů) 2 202 500 2 318 366 115 866 105,3

daň z příjmu 0 49 49 x

náklady celkem 2 202 500 2 318 415 115 915 105,3

hosPodaření rozpočet čerpání rozdíl % plnění

rozhlasové poplatky 1 993 099 2 000 291 7 192 100,4

reklama 18 348 34 822 16 474 189,8

sponzoring 72 063 44 336 -27 727 61,5

vysílání do zahraničí 25 000 25 000 0 100,0

ostatní výnosy 93 990 217 329 123 339 231,2

výnosy celkem 2 202 500 2 321 778 119 278 105,4
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FisCal results oVerView budget expenditures difference difference�in�%�

expenses�(without�income�taxes) 2 202 500 2 318 366 115 866 105,3

revenues 2 202 500 2 321 778 119 278 105,4

profit�before�tax 0 3 412 3 412 x

income�tax 0 49 49 x

profit�after�tax 0 3 363 3 363 x

year-on-year CoMparison 2012 2013 difference �change�in�%�

expenses�(without�income�taxes) 2 126 083 2 318 366 192 283 9,0

total�expenses 2 131 755 2 318 415 186 660 8,8

revenues 2 158 318 2 321 778 163 460 7,6

eXpenses budget expenditures difference difference�in�%�

broadcast�expenditures 291 866 297 844 5 978 102,0

Czech�Post�collections�fee 114 768 116 352 1 584 101,4

wages�and�fees�to�organizations 20 017 18 370 -1 647 91,8

wages�for�individuals 108 913 108 988 75 100,1

news�agencies�services 21 279 21 773 494 102,3

materials 43 862 90 960 47 098 207,4

services 309 237 286 507 -22 730 92,6

energy 29 296 28 421 -875 97,0

repairs�and�maintenance 16 909 10 693 -6 216 63,2

travel�expenses 22 481 18 427 -4 054 82,0

personal�expenses�total 887 698 898 288 10 590 101,2

write-offs 88 913 87 380 -1 533 98,3

VAT�balance 143 558 168 370 24 812 117,3

other�expenses 103 703 165 993 62 290 160,1

expenses�(excluding�income�tax) 2 202 500 2 318 366 115 866 105,3

income�tax 0 49 49 x

total�expenses 2 202 500 2 318 415 115 915 105,3

reVenues budget expenditures difference difference�in�%�

licence�fee�payments 1 993 099 2 000 291 7 192 100,4

advertising 18 348 34 822 16 474 189,8

sponsorship 72 063 44 336 -27 727 61,5

international�broadcasting 25 000 25 000 0 100,0

other�revenues 93 990 217 329 123 339 231,2

total�revenues 2 202 500 2 321 778 119 278 105,4

CzeCh raDio FinanCial ManaGeMent 2013
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V roce 2013 poslouchalo denně alespoň jednu stanici Českého 
rozhlasu 1,596 mil. posluchačů ve věkové skupině 12 – 79 let, 
kterou sleduje RADIO PROJEKT, hlavní výzkum poslechovosti 
rádií v České republice. To představuje 18,1 % dané populace 
a 28,2 % ze všech posluchačů rádia v uvedeném věku. Někte-
rou celoplošnou stanici Českého rozhlasu poslouchalo denně 
1,183 milionu posluchačů a vysílání některého z regionálních 
studií kolem 502 tisíc posluchačů.

Ke dni 28. 2. 2013 ukončil vysílání ČRo 6, mezi celoplošné 
stanice ČRo se od 1. 3. 2013 zařadil ČRo Plus. 
V průběhu běžného týdne dosahoval poslech Českého rozhla-
su 2,524 mil. posluchačů, což činí třetinu týdenního rozhlaso-
vého publika v ČR.

Jako své nejposlouchanější rádio uvedlo některou ze stanic 
Českého rozhlasu 1,768 mil. posluchačů. Podíl Českého rozhla-
su v rámci českého rozhlasového trhu činil 21,8 %. Na celoploš-
né stanice připadá 15 % a na regionální stanice 6,5 %. 

Některou ze speciálních stanic Českého rozhlasu posloucha-
lo v roce 2013 denně přibližně 17 tisíc a v průměrném týdnu 
kolem 48 tisíc posluchačů. 

K 28. 2. 2013 ukončily vysílání digitální stanice ČRo Rádio Čes-
ko a ČRo Leonardo. Od 1. 3. 2013 zahájily vysílání ČRo Jazz 
a Rádio Junior. S výjimkou Rádia Junior, které vysílá také jednu 
hodinu denně na frekvencích ČRo Dvojka, je vysílání speciál-
ních stanic realizováno pouze digitálně. 

Výsledky podle jednotlivých stanic ČRo ukazuje následující 
tabulka: 
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Čro celoPlošné stanice            Poslech minulý týden            Poslech včera ATS rel. Podíl na trhu

 v tisících % v populaci  v tisících % v populaci v %

ČRo  Radiožurnál 1429 16,2 801 9,1 186,6 8,5

ČRo  Dvojka (Praha) 664 7,5 421 4,8 243,7 5,8

ČRo  Vltava 190 2,2 68 0,8 141,5 0,5

ČRo Plus ** 33 0,4 16 0,2 151,2 0,1

Čro regionální studia            Poslech minulý týden            Poslech včera ATS rel. Podíl na trhu*

 v tisících % v populaci  v tisících % v populaci v %

ČRo Brno 218 2,5 132 1,5 247 9,1

ČRo České Budějovice 117 1,3 69 0,8 229,6 9,3

ČRo Hradec Králové 79 0,9 45 0,5 179,7 6,1

ČRo Pardubice 40 0,5 17 0,2 183,1 3,5

ČRo Olomouc 68 0,8 36 0,4 198,6 4,6

ČRo Ostrava 90 1 53 0,6 197,8 4,4

ČRo Plzeň 136 1,5 77 0,9 230,2 10,6

ČRo Sever 78 0,9 35 0,4 208,8 2,6

ČRo Regina 44 0,5 20 0,2 186,5 1,5

ČRo Region (Středočeský kraj) 24 0,3 11 0,1 240,1 0,8

ČRo Region (Vysočina) 39 0,4 24 0,3 232,7 6,6

*Podíl na trhu v cíl. regionu
 Čro Plzeň: Karlovarský + Plzeňský kraj | Čro brno: Zlínský + Jihomoravský kraj | Čro sever: Liberecký + Ústecký kraj

**Začátek vysílání od 1.3.2013

Čro            Poslech minulý týden            Poslech včera ATS rel. Podíl na trhu

 v tisících % v populaci  v tisících % v populaci v %

celkem 2524 28,6 1596 18,1 239,5 21,8

celoplošné 1929 21,8 1183 13,4 222,6 15

regionální 877 9,9 502 5,7 228 6,5

speciální 48 0,5 17 0,2 155,1 0,1

PosluchaČi

Čro sPeciální stanice            Poslech minulý týden            Poslech včera ATS rel. Podíl na trhu

 v tisících % v populaci  v tisících % v populaci v %

ČRo D-dur 17 0,2 5 0,1 128,8 0

ČRo Jazz ** 4 0 1 0 86,1 0

Rádio Junior ** 14 0,2 6 0,1 147,3 0

ČRo Radio Wave 15 0,2 5 0,1 210,4 0,1

**Začátek vysílání od 1.3.2013
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CzeCh raDio anD its listeners

During�2013,�1.596�million�listeners�aged�12�–�79�tuned�daily�
in�to�at�least�one�Czech�Radio�station,�as�monitored�by�RADIO�
PROJEKT,�the�main�radio�ratings�aggregator�in�the�country.�This�
stands�for�18.1�%�of�the�population�concerned�and�28.2�%�of�all�
radio�listeners�of�the�specified�age�group.�1.183�million�listeners�
daily�tuned�in�to�at�least�one�nationwide�station�and�502,000�
tuned�in�to�one�of�the�Czech�Radio’s�regional�studios.

Czech�Radio�6�terminated�its�service�on�February�28,�2013�and�
Czech�Radio�Plus�became�one�of�the�nationwide�stations�as�of�
March�1,�2013.�

During�an�average�week,�Czech�Radio�attained�a�listenership�
of�2.524�million,�which�represents�a�third�of�the�overall�weekly�
listenership�in�the�country.

For�1.768�million�listeners,�a�Czech�Radio�station�was�selected�as�
their�most�listened-to�choice�of�all�radio�services.�Czech�Radio’s�
market�share�on�the�Czech�radio�market�amounted�to�21.8�%.�
This�breaks�down�to�15�%�attributed�for�nationwide�radios�and�
6.5�%�for�regional�stations.�

In�2013,�approx.�17,000�listeners�daily�and�48,000�listeners�weekly�
tuned�in�to�any�of�the�special�Czech�Radio�stations.

As�of�February�28,�2013,�broadcasting�of�the�digital�stations�Rádio�
Česko�and�Czech�Radio�Leonardo�was�terminated.�As�of�March�
1,�2013,�broadcasting�of�Czech�Radio�Jazz�and�Rádio�Junior�was�
launched.�With�the�exception�of�Rádio�Junior,�which�broadcasts�
a�daily�programme�for�one�hour�on�Czech�Radio�Dvojka,�
broadcasting�of�special�stations�is�exclusively�digital.�

Data�for�individual�Czech�Radio�stations�is�presented�in�the�
following�table:�
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Cr nation wiDe stations �����Listenership�last�week �����Listenership�yesterday ATS�rel. Market�share

In�thousands %�of�population In�thousands %�of�population In�%

CR��Radiožurnál 1429 16,2 801 9,1 186,6 8,5

CR��Dvojka�(Praha) 664 7,5 421 4,8 243,7 5,8

CR��Vltava 190 2,2 68 0,8 141,5 0,5

CR�Plus�** 33 0,4 16 0,2 151,2 0,1

Cr reGional stations �����Listenership�last�week �����Listenership�yesterday ATS�rel. *�Market�share

In�thousands %�of�population In�thousands %�of�population In�%

CR�Brno 218 2,5 132 1,5 247 9,1

CR�České�Budějovice 117 1,3 69 0,8 229,6 9,3

CR�Hradec�Králové 79 0,9 45 0,5 179,7 6,1

CR�Pardubice 40 0,5 17 0,2 183,1 3,5

CR�Olomouc 68 0,8 36 0,4 198,6 4,6

CR�Ostrava 90 1 53 0,6 197,8 4,4

CR�Plzeň 136 1,5 77 0,9 230,2 10,6

CR�Sever 78 0,9 35 0,4 208,8 2,6

CR�Regina� 44 0,5 20 0,2 186,5 1,5

CR�Region�(Central�Bohemian�Region) 24 0,3 11 0,1 240,1 0,8

CR�Region�(Vysočina) 39 0,4 24 0,3 232,7 6,6

* Market share in target region
cr Plzeň: Karlovy Vary + Plzeň regions | cr brno: Zlín + South Moravian regions | cr sever: Liberec + Ústí nad Labem regions

 

** Service launched on March 1, 2013

Cr �����Listenership�last�week �����Listenership�yesterday ATS�rel. Market�share

In�thousands %�of�population In�thousands %�of�population In�%

CR�total 2524 28,6 1596 18,1 239,5 21,8

CR�nationwide 1929 21,8 1183 13,4 222,6 15

CR�regional 877 9,9 502 5,7 228 6,5

CR�special 48 0,5 17 0,2 155,1 0,1

listeners

Cr speCial stations �����Listenership�last�week �����Listenership�yesterday ATS�rel. Market�share

In�thousands %�of�population In�thousands %�of�population In�%

CR�D-dur 17 0,2 5 0,1 128,8 0

CR�Jazz�** 4 0 1 0 86,1 0

Rádio�Junior�** 14 0,2 6 0,1 147,3 0

CR�Radio�Wave 15 0,2 5 0,1 210,4 0,1

** Service launched on March 1, 2013
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18. května
Praha – zahájení pravidelného vysílání

ze stanu ve Kbelích

18 May
Prague�–�the�start�of�regular��

broadcasting�from�a�tent�at�Kbely

1933

10. prosince
Otevřena budova Českého rozhlasu

na Vinohradské 12, Praha 2

10 December
Ceremonial�opening�of�the�new��

Czech�Radio�building��
in�Vinohradská�Street�12,�Prague�2

1945

5. května
Voláním rozhlasu o pomoc začíná

Pražské povstání

5 May
The�Prague�Uprising�begins�with��

radio�appeals�for�help

1964

1. března
První stereofonní vysílání

společně stanice Praha a televize 

1 March
The�first�stereo�broadcast�

jointly�by�the�station�Praha�and�the�television

historie
history 
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21. srpna
Okupace budov Čs. rozhlasu, 
boje před pražským rozhlasem 
/15 mrtvých/ 

21 august
The�occupation�of�Czechoslovak��
Radio�buildings,�fighting�outside�the��
Czechoslovak�Radio�building�in�Prague�
/15�dead/

1992

1. ledna
Zřízen Český rozhlas 
jako veřejnoprávní instituce

1 January
The�establishment�of�Czech�Radio��
as�an�independent�public�entity

2000

18. května
Slavnostně otevřena nová  
budova Českého rozhlasu,  
tzv. Studiový dům v Římské ulici  
/zadní trakt známého domu na Vinohradské ulici č. 12/

18 May
The�ceremonial�opening�of�the�new��
Czech�Radio�building,�the�so-called��
Studio�Building,�on�Římská�Street��
/the�back�wing�of�the�historical�Czech�Radio��
building�on�Vinohradská�Street�12/

2009

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

15 July 
The�ceremonial�opening�of�the�newly��
reconstructed�administrative�part�of�the��
historical�building�on�Vinohradská�Street�12

66
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18. května 
90 let od zahájení pravidelného  

rozhlasového vysílání.

Den otevřených dveří 

90 statečných – rekord v nepřetržitém moderování

 
18 May 

90�years�since�the�first�regular�radio�broadcast

Open�Doors�Day

The�Magnificent�Ninety�–�record�in�
non-stop�series�of�interviews

4. listopadu
Slavnostní koncert Symfonického orchestru  

Českého rozhlasu na závěr oslav

4 november
Gala�concert�of�Prague�Radio�Symphony�Orchestra��

as�the�conclusion�of�the�celebrations

 

1.–28. června 
Výstava v ulicích Prahy 90 let s vámi

1–28 June
Exhibition�“90�Years�With�You”��

in�the�streets�of�Prague

19. května 
Slavnostní večer 90 let s vámi  

v Divadle na Vinohradech

19 May
Gala�evening�“90�Years�With�You”��

at�the�Vinohrady�Theatre
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Radiožurnál

Dvojka

Vltava

Region

Plus

Radio Wave

Jazz

D-dur

Rádio Junior

celoplošné stanice | nationwide stations

regionální stanice | regional stations

Vysíláme z rozhlasových studií v těchto městech: 
We�broadcast�from�radio�studios�in�the�following�cities:

Brno / Zlín | České Budějovice | Hradec Králové | Jihlava | Olomouc  
Ostrava | Pardubice | Plzeň / Karlovy Vary | Praha | Ústí nad Labem / Liberec

speciální stanice | special stations

Radio Praha

vysílání do zahraničí | international Broadcasting 

Stav ke dni 1. 7. 2014 | Valid�on�July�1,�2014
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