
Ročenka 2015



SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2

PROJEKTY A AKCE 4

74. valné shromáždění EBU v Praze 6 
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 8 
Pomáhejte s námi Nepálu 10 
Hrdina.cz 12 
Videomapping „Radio 45“ 14 
Koncert pro hrdiny 16 
United Islands of Prague 18 
Ples Českého rozhlasu 20 
Daruj krev s Českým rozhlasem 22 
Narozeniny umění 24 
Den otevřených dveří 26 
Galerie Vinohradská 12 28 
PRESSpektivy 30 
Audioport 32 
Radio Wave Stimul festival 34 
Radio Wave Life Sessions 36

MISE, VIZE, HODNOTY 
A CÍLE ČESKÉHO ROZHLASU 38

ON AIR 42

Zpravodajství, publicistika a sport 44 
Hudba, umění a kultura 50 
Věda, technika, příroda a historie 54 
Společnost a životní styl 56 
Zábava 58 
Vysílání pro děti a mládež 59 
Regionální vysílání 61 
Vysílání do zahraničí 62 
Internet a multimédia 64 
Archiv 67

OFF AIR AKTIVITY 68

Umělecká tělesa 70 
Festivaly a soutěže 77 
Komunikace a marketing 78 
Mezinárodní vztahy 82 
Radioservis 85 
Nadační fond Českého rozhlasu 87

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 88

Technika 90 
Finance 94 
Poslechovost 96 
Vedení ČRo 98 
Rada ČRo a dozorčí komise 99 
Organizační schéma 100 

OBSAH

Český rozhlas | Rozhlasová budova – Atrium



3

Ú
vo

d 

Vážení čtenáři,

Český rozhlas v roce 2015 přinášel posluchačům informace, 
vzdělávání i kulturu. Plnil tak dobře a odpovědně své poslání 
média veřejné služby a snažil se o to, aby veřejnosti napříč 
generacemi pomáhal s orientací v dnešním komplikovaném 
světě, tříbil její názory, přinášel jí nové podněty.

Uplynulý rok potvrdil pozici Českého rozhlasu jako média 
důvěryhodného a sebevědomého, které se nebojí inovací 
a moderních přístupů, média, které neustále rozvíjí a zdokona-
luje služby pro své posluchače. Z tohoto pohledu patřilo loni 
k nejvýznamnějším událostem spuštění stanice mluveného 
slova Plus na VKV. Stalo se tak 2. listopadu, po absolvování 
komplikovaného legislativního procesu. Stanice Plus, která 
nabízí analytickou publicistiku pro náročné posluchače, do své 
nové éry vstoupila s novým a rozšířeným programem a její 
pokrytí dosahovalo zhruba 60 procent obyvatel České 
republiky. Český rozhlas tímto krokem doplnil své portfolio 
stanic a zařadil se díky tomu po bok vyspělých mediálních 
domů západní Evropy. 

Mezi významné projekty loňského roku patřila také pokračující 
snaha o digitalizaci rozhlasového vysílání. Český rozhlas 
v dubnu na veřejném semináři, který se konal i za účasti 
privátních rozhlasových vysílatelů, politiků a zástupců business 
sféry, představil svou koncepci digitálního vysílání. Na seminář 
navázalo 6. srpna zahájení vysílání multiplexu DAB Praha, který 
sdružuje všechny speciální i celoplošné stanice ČRo. Experi-
mentální digitální vysílání ze žižkovského vysílače spustil 
Český rozhlas ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi. 

Český rozhlas se ve svém vysílání – tak jako každý rok 
– věnoval i připomínání významných výročí a celorozhlasovým 
projektům. Důležitý byl v tomto ohledu zejména projekt Hrdina.
cz, kterého se v průběhu roku účastnily všechny stanice 
Českého rozhlasu, rozhlasové weby i sociální sítě. Poslucha-
čům postupně projekt nabídl seriál příběhů z období 2. světové 
války, putování ve stopách Jana Husa a zapojení do debaty 
o sporných hrdinech z nedávné minulosti. 

Velkou odezvu měl například cyklus Hrdinové s otazníkem, 
jehož smyslem bylo rozptýlit černobílé vnímání osobností, 
které se nejednoznačně zapsaly do české historie posledních 
několika desítek let. Na otázku „kdo je největší žijící hrdina?“ se 
zase ČRo snažil hledat odpověď společně s posluchači v cyklu 
Hrdinové kolem nás. Definitivní tečkou za projektem Hrdina.cz 
byl benefiční Koncert pro hrdiny, který Český rozhlas uspořá-
dal 8. listopadu v Ostravě a na který přišlo asi devět stovek lidí. 
Výtěžek koncertu – přibližně 100 000 korun – pak byl věnován 
nadačnímu fondu válečných veteránů Regi Base I.

Tradičně náročný byl uplynulý rok pro zpravodajství. Českému 
rozhlasu se v jeho vysílání dařilo pokrývat všechny významné 
události, přinášet názorovou pestrost i vyváženost. Jeho 
výjimečné postavení na poli zpravodajství potvrdila i práce 
zahraničních reportérů, kteří odváděli výbornou práci a jejichž 
význam umocňovaly kritické okamžiky, mezi které patřily 
například teroristické útoky v Paříži. Mezi velká témata 
nepochybně patřily konflikty na Ukrajině a v Sýrii a rovněž 
takzvaná migrační krize.

Mezi domény Českého rozhlasu patřila také jeho původní 
tvorba. V roce 2015 vznikla celá řada kvalitních pořadů. Český 
rozhlas se věnoval dramatické tvorbě i dokumentům – žánrům, 
které v České republice žádné jiné rozhlasové vysílání 
nepřináší. Kvalitu těchto pořadů podtrhuje to, že sbíraly 
prestižní ocenění na zahraničních soutěžích a festivalech 
po celé Evropě.

Český rozhlas dbal rovněž na rozvoj multimediálního prostředí, 
progresivní nabídku on-line služeb a práci se sociálními sítěmi, 
které patří a budou patřit mezi důležité doplňky rozhlasového 
vysílání. Stejně tak se dařilo vylepšovat technické zázemí, 
zdokonalovat rozhlasová studia a zabezpečovat to, aby měli 
posluchači Českého rozhlasu nejen kvalitní program, ale také 
přenos vysílání prostřednictvím všech dostupných platforem.

Naše pozice média veřejné služby je pevná nejen v České 
republice, ale také v zahraničí. Český rozhlas je respektovaným 
a plnohodnotným členem Evropské vysílací unie (EBU), která 
sdružuje evropské veřejnoprávní vysílatele. Podílíme se díky 
tomu na celé řadě celoevropských projektů, přinášíme 
posluchačům mimo jiné exkluzivní hudební či sportovní 
přenosy. V rámci EBU zaujímá Český rozhlas významné 
postavení, což potvrzuje i to, že řada jeho pracovníků je 
členem unijních orgánů a přímo tak ovlivňuje celoevropskou 
strategii veřejnoprávního mediálního světa.

Těší mě, že mohu prohlásit, že zaměstnanci Českého rozhlasu 
odváděli v uplynulém roce dobrou práci. I díky tomu patří 
Český rozhlas v České republice k institucím, které se těší 
vysoké důvěře veřejnosti. Naším posláním je být nestranní, 
objektivní, vyvážení a přinášet zábavu, kulturu i poučení. Jsem 
rád, že Český rozhlas tuto roli dobře plní a věřím, že bude plnit 
i nadále. Děkuji všem našim posluchačům za jejich věrnost 
v uplynulém roce i za jejich stávající podporu. Věřím, že vysílání 
Českého rozhlasu pro ně bude stále atraktivní a že se jejich 
řady budou v budoucnu rozrůstat.

 René Zavoral  
 generální ředitel

SLOVO  
GENERÁLNÍHO  
ŘEDITELE
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PROJEKTY  
A AKCE 

Následující stránky prezentují  
nejzajímavější projekty  
Českého rozhlasu za rok 2015. 
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74. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
EVROPSKÉ VYSÍLACÍ UNIE V PRAZE

Nejvýznamnější mezinárodní událostí v roce 2015 bylo 
74. valné shromáždění Evropské vysílací unie (EBU), které se 
na pozvání Českého rozhlasu a České televize uskutečnilo ve 
dnech 25.–26. června v Praze v prostorách Národního muzea. 
Vrcholného jednání o rozvoji médií se zúčastnily bezmála dvě 
stovky představitelů nejvyššího vedení veřejnoprávních vysíla-
telů z pětašedesáti zemí. Na programu byla jak provozní té-
mata EBU z oblasti financování a auditu, tak i témata věnovaná 
strategii dalšího vývoje médií veřejné služby. V rámci oficiál-
ního zahájení valného shromáždění 25. června promluvili spo-
lečně s prezidentem EBU Jeanem-Paulem Philippotem a gene-
rální ředitelkou Ingrid Deltenre také generální ředitelé Českého 
rozhlasu a České televize Peter Duhan a Petr Dvořák. V bloku 
„Proud to Present“ vystoupil René Zavoral, tehdejší náměstek 
GŘ pro program a vysílání a od 21. ledna 2016 generální ředitel 
ČRo, s příspěvkem na téma implementace principů Vize 2020 
do projektu modernizace Českého rozhlasu. Valnému shro-
máždění udělil záštitu předseda vlády Bohuslav Sobotka, který 
nejvyšší představitele EBU a obou českých veřejnoprávních 
médií přijal na Úřadu vlády, a rovněž ministr kultury 
Daniel Herman.

74. valné shromáždění Evropské vysílací unie v Praze
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Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

PLZEŇ – EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015

V rámci mediálního partnerství byla navázána klíčová spolu-
práce s projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. 
Tento celoroční projekt byl nejvýznamnější kulturní aktivitou 
na území České republiky. Český rozhlas významně partici-
poval na programu samotného projektu. Mezi nejvýraznější 
aktivity patřil například Den s Českým rozhlasem, který byl 
součástí programu Oslav osvobození k 70. výročí ukončení 
druhé světové války. Jednotlivé stanice umístily do Plzně své 
eventy, např. Radio Wave Stimul festival apod. Specifickým 
prvkem bylo vlastní vysílací studio v hlavním informačním bodě 
projektu Plzeň EHMK 2015 – v Meeting pointu na náměstí 
Republiky. Podobnou aktivitu realizoval Český rozhlas vůbec 
poprvé. Ze studia vysílaly průběžně všechny celoplošné sta-
nice, digitální stanice ČRo Radio Wave a Rádio Junior a také 
regionální studio Český rozhlas Plzeň.
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POMÁHEJTE S NÁMI NEPÁLU

Sbírka na pomoc dvěma nepálským vesnicím zdevastovaným 
ničivým zemětřesením proběhla 22. května. V budově Českého 
rozhlasu bylo vybudováno speciální call-centrum, akce se zú-
častnilo cca 50 VIP osobností. V rámci akce bylo zřízeno sbír-
kové konto, dárci mohli přispět formou zasílání DMS. Celkově 
bylo vybráno více než 9,5 milionu korun.

Pomáhejte s námi Nepálu
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HRDINA.CZ

Zásadním projektem roku 2015 byla kampaň a celorozhlasový 
projekt Hrdina.cz. Posluchači mohli přispívat do ankety Hr-
dinové kolem nás. K výročí ukončení druhé světové války se 
Český rozhlas stal partnerem slavnostního aktu na Staroměst-
ském náměstí. Ve večerních a nočních hodinách pak byl na bu-
dovu před Týnským chrámem promítán unikátní videomapping. 

Hrdina.cz
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VIDEOMAPPING „RADIO 45“

Jedinečný videomapping na pražském Staroměstském náměstí 
5. května představil aktivitu Českého rozhlasu k uctění pa-
mátky padlých hrdinů a vyvrcholení oslav 70 let od Pražského 
povstání. Návštěvnost byla zhruba 4 tisíce osob. Událost byla 
spojena s celodenním programem včetně slavnostního piet-
ního aktu před budovou Českého rozhlasu a s koncertem Roz-
hlasového Big Bandu Gustava Broma.

Videomapping „Radio 45“



17

P
ro

je
k

ty
 a

 a
kc

e

KONCERT PRO HRDINY

V ostravské multifunkční aréně Gong se v neděli 8. listopadu 
konal Koncert pro hrdiny, který byl vyvrcholením celoročního 
projektu Hrdina.cz. Na pódiu se před cca 900 diváky mimo jiné 
představili vítězové ankety Hrdinové kolem nás. Finanční výtě-
žek koncertu byl věnován nadačnímu fondu Regi Base I. jako 
příspěvek na výstavbu diagnosticko-rehabilitačního centra pro 
novodobé veterány.

Koncert pro hrdiny
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UNITED ISLANDS OF PRAGUE

V oblasti hudebních mediálních partnerství se významným 
způsobem podařilo rozšíření spolupráce s festivalem United 
Islands of Prague. Z této spolupráce profitovaly především 
stanice ČRo Vltava, Radio Wave a Jazz. Na Střeleckém ostrově 
měl Český rozhlas hned dvě hudební scény, které zaplnil vlast-
ním programem. S dalšími aktivitami se na programu festivalu 
podílela stanice ČRo Vltava a Rádio Junior, které poskytovalo 
program a zázemí pro dětské posluchače a jejich rodiče přímo 
na hlavní scéně v Kinského zahradě. 

United Islands of Prague
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PLES ČESKÉHO ROZHLASU

V sobotu 7. 3. 2015 se v paláci Žofín konal druhý ročník Plesu 
Českého rozhlasu. Ve třech sálech paláce se uskutečnil atrak-
tivní program, který přilákal více než 800 návštěvníků z řad 
zaměstnanců, posluchačů, ale i známých tváří z rozhlasu a te-
levize. Ve Velkém sále paláce Žofín zahrál Rozhlasový Big Band 
Gustava Broma se sólisty Ewou Farnou, Dashou a Ondřejem 
Rumlem. V Malém sále zazněl Epoque Quartet a následně 
i rytmus electro swingu. V Rytířském sále byl připraven folklor 
a ochutnávka vína. Večerem provedli Jitka Novotná, Bára Ši-
chanová a Václav Žmolík. Výtěžek ze vstupného podpořil pro-
jekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu a činil více 
než 210 000 korun.

Ples Českého rozhlasu
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DARUJ KREV S ČESKÝM ROZHLASEM

Jedním ze stěžejních projektů byla akce Daruj krev s Českým 
rozhlasem, která byla realizována napříč všemi stanicemi 
Českého rozhlasu v červnu a červenci 2015. Realizovala se 
v redesignové podobě z předchozího ročníku, jehož symbolem 
byl vyhrnutý rukáv. Tvářemi projektu byli moderátoři a mode-
rátorky Českého rozhlasu. Projekt oslovil rekordní účast z řad 
dárců krve. A to nejen těch, kteří se do projektu registrovali, 
ale také těch, kteří krev nakonec darovali. Na projektu partici-
povalo celkem 94 % transfuzních pracovišť v České republice. 
Na Staroměstském náměstí v Praze se konal koncert pro dárce 
krve a příznivce dárcovství, který byl živě přenášen stanicí ČRo 
Radiožurnál a videopřenos byl dostupný na YouTube kanálu 
Českého rozhlasu. 

Daruj krev s Českým rozhlasem
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NAROZENINY UMĚNÍ

11. ročník hudebního projektu Evropské vysílací unie Naro-
zeniny umění (Art´s Birthday) se uskutečnil 16. ledna 2015 
v rámci zahajovacího večera k projektu Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015. Svou dramaturgickou koncepcí přilákal 
mnoho posluchačů a zájemců o umění z oblasti Ars Acustica. 
Jednalo se o jednu z hlavních kulturních událostí Českého 
rozhlasu v rámci oslav „Plzeň 2015“.

Narozeniny umění
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří v Českém rozhlase je velmi oblíbená 
akce, při které se posluchačům představí nejen komplex roz-
hlasových budov na pražských Vinohradech, ale postupně 
mohou navštívit i regionální studia po celé České republice.

V Praze se v roce 2015 Den otevřených dveří konal v sobotu 
23. května. Navštívilo jej téměř 2000 návštěvníků, kteří se 
seznámili s rozhlasovým vysíláním, diskutovali s moderátory, 
mohli si vyzkoušet práci za mikrofonem, poslechnout si řadu 
zajímavých nahrávek i koncertů živé hudby a podívat se do 
Galerie Vinohradská 12. Před budovou si mohli návštěvníci 
prohlédnout přenosové vozy a seznámit se s jejich technikou. 
Velkou atrakcí byl autobus Nadačního fondu ČRo s Kavárnou 
POTMĚ, který poprvé nabízel možnost vypít si kávu v černo-
černé tmě před rozhlasovou budovou v Římské ulici.

Den otevřených dveří
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GALERIE VINOHRADSKÁ 12

Prostory, ve kterých posluchači najdou stálou expozici z his-
torie rozhlasového vysílání, mohou si poslechnout nejrůznější 
nahrávky z minulosti i současnosti či si prohlédnout aktuální 
výstavu, si získávají stále větší oblibu. Stálá expozice je navště-
vována zejména školami, protože zde začíná každá exkurze do 
rozhlasové budovy. V roce 2015 se v Galerii vystřídalo celkem 
12 různých výstav. Střídaly se fotografie, obrazy i grafiky, s cí-
lem pomoci mladým umělcům v jejich začátcích, ale i ukázat 
veřejnosti různé projekty charitativní, humanitární či nějakým 
způsobem spojené s vysíláním Českého rozhlasu a jeho aktivi-
tami. Největší výstavou byla expozice Boj o rozhlas k 70. výročí 
Pražského povstání, kterou zhlédlo několik tisíc návštěvníků.

Galerie Vinohradská 12
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PRESSPEKTIVY

PRESSpektivy se v roce 2015 uskutečnily s podtitulem  
„Za každým faktem se skrývá příběh“. Ústředním tématem byla 
uprchlická krize a způsob, jak uchopit aktuální společenské 
téma z pohledu veřejnoprávního rozhlasu s využitím multime-
diálních nástrojů. Pozvání přijali Nils Lindström a Firas Jonblat, 
zástupci Švédského rozhlasu a zároveň tvůrci projektu For-
tress Europe, což je multimediální web dokumentující příběhy 
uprchlíků ze Sýrie. Zkušenosti z českého veřejnoprávního mé-
dia a potažmo z českého prostředí s nimi konfrontovali Vojtěch 
Berger a Adam Javůrek, oba novináři a tvůrci tematického 
webu ČRo k tzv. uprchlické krizi. Dalším hostem byla česká 
bloggerka Michelle Losekoot, která publiku přiblížila současný 
stav české bloggerské scény a také se věnovala využívání so-
ciálních sítí. Michelle Losekoot společně se Šimonem Holým 
z Radia Wave zároveň celou diskusi moderovala.

PRESSpektivy
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AUDIOPORT

Na jaře a na podzim se uskutečnila dvě pokračování Au-
dioportu, společného projektu Radia Wave a slovenského 
veřejnoprávního Rádia FM, jehož cílem je propojovat českou 
a slovenskou hudební scénu. Jarní Audioport se konal již tra-
dičně v Praze, prostor kina Bio Oko však vystřídalo rozhlasové 
studio S1 v budově na Vinohradské 12. V souladu s tématem 
celodenního vysílání, kterým bylo spojování generací, Radio 
Wave nominovalo Člověka pokrokového ve spojení s mladými 
rappery Cincinaty a seniorským sborem Elpida. Rádio_FM 
představilo slovenskou písničkářku Tante Elze za doprovodu 
Martina Burlase. Podzimní část Audioportu se odehrála 27. 
října v Bratislavě a vystoupili na ní brněnští PzH společně se 
slovenským objevem NVMERI. Tématem denního propojeného 
vysílání byla česká a slovenská kinematografie.

Audioport
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RADIO WAVE STIMUL FESTIVAL

V září se již tradičně v pražské MeetFactory uskutečnil Radio 
Wave Stimul festival, v jehož programu poprvé v České repub-
lice vystoupily hvězdy amerického math-rocku Battles.

V průběhu celého roku Radio Wave uspořádalo desítky 
DJ´s parties a koncertů v Praze i v regionech. Jednou z největ-
ších událostí byla speciální AV show Roberta Henkeho v Čes-
kém muzeu hudby.

Radio Wave Stimul festival
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RADIO WAVE LIVE SESSIONS

Pravidelná série Radio Wave Live Session představila to nej-
zajímavější z české nezávislé hudební scény prostřednictvím 
komorních koncertů pořádaných střídavě v Praze a v regionál-
ních klubech. Vybrané koncerty se uskutečnily opět ve velkém 
nahrávacím Studiu 1 Českého rozhlasu v Praze, kde vystoupily 
skupiny Mutanti Hledaj Východisko, Smack, Kieslowski, Boris 
Carloff, VR/Nobody, Mulholland Blue, Člověk pokrokový. V re-
gionech pak vystoupily kapely Zrní, Please The Trees, Wild 
Tides & Schwarzprior a další.

Radio Wave Live Sessions
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MISE, VIZE,  
HODNOTY A CÍLE  
ČESKÉHO 
ROZHLASU

MISE

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, sloužíme  

společnosti jako celku, zároveň ctíme  
všechny společenské skupiny, menšiny i jednotlivce

 • usilujeme o sociální soudržnost a začlenění  
všech skupin do společnosti

 • respektujeme ostatní média v otevřeném  
mediálním prostředí

 • jsme jedna společnost, jeden Český rozhlas;  
každý zaměstnanec a každý útvar je důležitý  
a přispívá ke společnému cíli
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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

  Přispívat k technologickému pokroku
 • 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
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ON AIR

Portfolio vysílacích okruhů Českého rozhlasu se v roce 2015 
skládalo ze 4 celoplošných stanic (Radiožurnál, Dvojka, Vltava, 
Plus), 4 speciálních stanic (Rádio Junior, Radio Wave, D-dur 
a Jazz) a sítě regionálních stanic v každém kraji České repub-
liky. Vysílání do zahraničí rozhlas zajišťoval v šesti jazycích. Pro 
své posluchače rozhlas připravil i řadu programových projektů, 
které šířil pomocí webových stránek či prostřednictvím 
digitálního vysílání. Jedním z nejúspěšnějších je Rádio Retro, 
které v několika blocích představilo posluchačům rozhlasové 
nahrávky z dávné i nedávné minulosti. 

Primárním úkolem Českého rozhlasu v loňském roce bylo po-
skytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených 
informací. Důležitost tohoto úkolu rostla v souvislosti s děním 
ve společnosti, jak v rámci ČR, tak v rámci EU i celého světa. 

Rozhlas průběžně vyhodnocoval a upravoval vysílací schémata 
stanic a studií i celkové portfolio tak, aby nabídka oslovovala 
pokud možno všechny skupiny obyvatel z hlediska věku, 
pohlaví, smýšlení, původu i příslušnosti k menšinám. Dlouho-
dobou snahou ČRo je vyplňovat prázdná místa na rozhlasovém 
trhu. V roce 2015 Český rozhlas po letech příprav dokončil 
projekt plnoformátové stanice mluveného slova zaměřené 
především na analytickou publicistiku. Přerozdělením FM 
vysílačů v rámci sítě Českého rozhlasu získala tato stanice 
mluveného slova pokrytí cca 55 % populace ČR. Program 
stanice je zaměřen na náročné, vzdělané publikum, které má 
zájem o hlubší informace, analýzy a publicistiku. 

Základní staniční portfolio Českého rozhlasu je rozčleněné po-
dle věkových skupin: děti – ČRo Rádio Junior, mladá generace 
– ČRo Radio Wave, střední generace – ČRo Radiožurnál, starší 
generace – ČRo Dvojka. Jako multigenerační stanice jsou 
koncipovány kulturní stanice ČRo Vltava a stanice mluveného 
slova ČRo Plus a vzhledem k vysílání pohádek a programu pro 
děti i ČRo Dvojka, která v roce 2015 dále optimalizovala ranní, 
dopolední, odpolední a podvečerní vysílání ve všední dny tak, 
aby nevybočovalo hudebně, žánrově ani informačně a více 
respektovalo typického posluchače stanice. V průběhu roku 
byla nabídka s ohledem na cílové skupiny rozšiřována o nové 
pořady a rubriky. 

Řada odvysílaných pořadů byla umístěna ke stažení či k po-
slechu na webových stránkách, na kterých posluchači našli 
i veškeré ostatní informace o rozhlase, vysílacích frekvencích 
i všech uměleckých tělesech, soutěžích, přehlídkách a pro-
jektech. Velkou pozornost tvůrci rozhlasového webu věnovali 
multimedializaci rozhlasového programu. Programátoři, kodéři, 
webgrafici a specialisté na uživatelské prostředí vytvářeli 
rozhlasové weby, microsite, mobilní aplikace a další multi-
mediální platformy. Zajišťovali také rozhlasové i videovysílání 
ČRo na internetu, mezi jiným přímé přenosy koncertů SOČRu. 
Rozhlas se prezentoval i na sociálních sítích, kde si našel řadu 
příznivců.

Celkem bylo odvysíláno více než 121 486 hodin nejrůznějších 
pořadů (počet hodin je uveden bez případů, kdy byl pořad 
vysílán souběžně na více stanicích či v repríze). 

ON AIR 
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ZPRAVODAJSTVÍ, PUBLICISTIKA A SPORT

Všechny celoplošné stanice i regionální studia vysílaly v roce 
2015 autentické vlastní zpravodajské relace. Oblast domácího, 
zahraničního, ekonomického, kulturního i sportovního zpra-
vodajství zajišťovali redaktoři Centra zpravodajství Českého 
rozhlasu podle potřeb jednotlivých stanic. 

Redaktoři a reportéři Centra zpravodajství při přípravě zpráv 
a příspěvků vycházeli z formátů stanic, jejich zaměření a cí-
lových skupin. Každý měsíc Centrum zpravodajství vyrobilo 
cca 16 tisíc zpráv a zpravodajských příspěvků. V průběhu roku 
Český rozhlas informoval o všech zásadních událostech v ČR 
i v zahraničí, a to v maximálně možné míře s využitím reportérů 
a zpravodajů přímo na místě. Nejnáročnější bylo zpracování 
informací o migrační vlně do Evropy, připomenutí 70. výročí 
od konce druhé světové války, MS v ledním hokeji a další velké 
sportovní akce konané na území ČR a celá řada regionálních 
informací (velmi často s celorepublikovým přesahem).

V řadě případů Český rozhlas otevíral nová témata a nasta-
voval zpravodajskou agendu – informace od něj následně 
přebírala i další česká média. V tomto směru je třeba zmínit 
speciálně redaktory domácí a zahraniční redakce včetně za-
hraničních zpravodajů. Rozvíjela se i investigativní žurnalistika 
ve spolupráci se zkušeným reportérem Jankem Kroupou. Díky 
této spolupráci přinesl Český rozhlas původní informace o pro-
středí v českém hokeji, na základě kterých rezignoval trenér 
reprezentace Vladimír Růžička.

 Zpravodajství

Český rozhlas poskytoval posluchačům v roce 2015 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. 

Nejzásadnějším tématem roku 2015 byla situace okolo uprch-
líků mířících do EU. Český rozhlas se tomuto tématu věnoval 
ve svých zpravodajských i publicistických pořadech. Zahra-
niční zpravodajové a reportéři zahraniční redakce sledovali 
situaci v jednotlivých zemích Evropy, jednotlivé materiály byly 
shromážděny i do zvláštní sekce na webu Českého rozhlasu. 
Zejména zpravodaj v Bratislavě opakovaně připravoval repor-
táže z oblasti Balkánu, tématu se výrazně věnoval také zpra-
vodaj v Německu, v Bruselu, Londýně a v Paříži. Nejen v sou-
vislosti s migrační vlnou byla ve vysílání akcentována tematika 
EU. ČRo věnoval pozornost také českým reakcím a debatám 
o uprchlické vlně a konkrétním krokům českých úřadů. 

V průběhu roku 2015 Český rozhlas využíval i koncept „létají-
cích“ zpravodajů, tedy reportérů orientujících se na konkrétní 
oblast. Tímto způsobem bylo například pokryto zpravodajství 
o zemětřesení a následné obnově Nepálu (i v souvislosti s cha-
ritativní sbírkou Českého rozhlasu na místě opakovaně působil 
zvláštní zpravodaj Jaromír Marek) nebo světová výstava Expo 
2015 v Miláně (tu opakovaně na místě zpravodajsky zpracová-
val Jaroslav Skalický).

Po celý rok pokračoval Český rozhlas ve spolupráci s týmem 
datových žurnalistů, kteří exkluzivně pro Český rozhlas analy-
zují datové soubory (v průběhu roku 2015 to byly např. materi-
ály o migraci, léčbě rakoviny nebo nezaměstnanosti absolventů 
jednotlivých oborů středních a vysokých škol) a výsledky této 
práce Český rozhlas prezentuje jak ve vysílání jednotlivých 
stanic, tak v podobě interaktivních aplikací na svém zpra-
vodajském webu. Výsledky práce datových novinářů patřily 
z hlediska návštěvnosti i reakcí na sociálních sítích mezi nejú-
spěšnější články na zpravodajském webu zprávy.rozhlas.cz.

Pokračoval tlak na multimediální schopnosti a na větší využí-
vání sociálních sítí. Všichni zpravodajové byli vybaveni smart-
phony s kvalitním fotoaparátem, Český rozhlas pokračoval ve 
školení zahraničních zpravodajů v oblasti nových médií a dál 
se zvýšila aktivita zpravodajů na sociálních sítích (Facebooku 
i Twitteru).
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 Dopravní zpravodajství 

Jednou z priorit zpravodajství Českého rozhlasu byly i v roce 
2015 dopravní informace Zelené vlny. Český rozhlas pokračo-
val ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic 
a dálnic – v průběhu roku se připravovala aktualizace dohody 
mezi těmito subjekty. ČRo využíval i spolupráce s Národním 
dopravním informačním centrem ŘSD – po celý rok měl k dis-
pozici pracovní pozici přímo v prostorách dispečinku, odkud 
vysílal živě některé dopravní relace. Pro vysílání ČRo Regina, 
ČRo Region střední Čechy a ČRo Plus využíval Český rozhlas 
také pracoviště v prostorách dispečinku pražské Technické 
správy komunikací. 

Aktuální živé dopravní zpravodajství poskytoval Český rozhlas 
jako jediné rádio na území ČR i v nočních hodinách, a to ve 
vysílání ČRo Radiožurnál. Dopravní zpravodajství bylo zvlášť 
akcentováno v době nepříznivého počasí a v dobách výrazně 
silného provozu. 

Kromě aktuálních informací o provozu připravovala po celý rok 
2015 redakce Zelené vlny i servisní informace pro motoristy, 
příspěvky zaměřené na bezpečnost silničního provozu a také 
informace o dění v automobilovém průmyslu (výrazným téma-
tem roku 2015 byla kauza upraveného softwaru v motorech 
některých vozů koncernu VW, která se týkala i automobilky 
Škoda). Velká pozornost byla věnována i opravám silnic 
(včetně pokračování modernizace dálnice D1) a novým doprav-
ním stavbám.

 Kulturní zpravodajství

Původní zpravodajství zaměřené na kulturu vytvářela zejména 
stanice ČRo Vltava. Ve svém nejposlouchanějším pořadu, 
Mozaice, se stanice věnovala zejména aktuálnímu kulturnímu 
zpravodajství i kulturně společenským kauzám: financování 
kultury, grantový systém Ministerstva kultury a hl. m. Prahy, 
snížení DPH u knih, záměr stavět novou koncertní síň v Praze 
a v Brně, rekonstrukce Národního muzea a Národní knihovny. 
Stanice odvysílala přímé přenosy z festivalů Pražské Qua-
drienalle, 4 + 4 dny v pohybu, Plzeň – hlavní evropské město 
kultury, zahájení sezony v Národním divadle v Praze. Nový 
o hodinu posunutý vysílací čas odpolední Mozaiky od 16.05 
výrazně zvýšil její poslechovost. 

Tradiční zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech přinesl ČRo Radiožurnál, dění v kultuře se 
věnovaly na lokální úrovni i všechny regionální stanice. Kulturní 
akce pro mladé mapovalo Radio Wave, akcemi pro děti se za-
bývalo Rádio Junior. Pozadu v oblasti kulturního zpravodajství 
nezůstala ani Dvojka, která v ranním, dopoledním i odpoledním 
vysílání pravidelně informovala o nejdůležitějších kulturních 
akcích, vysílala rozhovory s jejich organizátory apod.
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 Publicistika a dokument

Výslednou programovou nabídku publicistických a dokumen-
tárních pořadů tvořila pestrá škála relací od aktuální publi-
cistiky přes publicistiku v širším pojetí až po dokumentární či 
dokumentárně historické formáty. Hlavními tématy roku 2015 
byly dvě stěžejní události, a to 70. výročí konce druhé světové 
války a 600. výročí mučednické smrti Jana Husa. Vznikla 
tak série dokumentů a dokudramat připomínající tato výročí 
v rámci cyklu Hrdina.cz – 70 příběhů, Putování za mistrem 
Janem Husem nebo Hrdinové s otazníkem. ČRo Dvojka dále 
odvysílal k tématu osvobození cyklus 12 dokumentů z Praž-
ského povstání Hrdinové z barikád. 

Dokumentaristická díla reprezentovala Český rozhlas na všech 
prestižních mezinárodních soutěžích. Dokumenty Českého 
rozhlasu obsadily všechna tři vítězná místa při udělování Cen 
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a tvůrci 
z Českého rozhlasu zvítězili i ve všech kategoriích XXIV. pře-
hlídky rozhlasové tvorby REPORT 2015. 

V oblasti aktuální publicistiky přinášel Český rozhlas široké 
spektrum pořadů, a to především na stanicích Český rozhlas 
Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Oblíbené a velmi poslou-
chané byly tradiční pořady – publicistická část Hlavních zpráv 
Radiožurnálu, Dvacet minut Radiožurnálu, Pro a proti, Názory 
a argumenty, Radiofórum, Zaostřeno a další. K dalšímu rozvoji 
a zvýšení počtu publicistických pořadů došlo v souvislosti 
s rozšířením vysílání ČRo Plus.

Vedle aktuálního zpravodajství a publicistiky přinesl ČRo 
Radiožurnál silné příběhy pod názvem Hrdinové kolem nás, 
výrazně přispěl k projektu ČRo Daruj krev. Prázdninová akce 
Jedeme pro Světlušku se zaměřila na život nevidomých 
spoluobčanů.

Na Dvojce pokračovala série Stopy, fakta, tajemství – in-
vestigativní „malý“ dokument Stanislava Motla. I v roce 2015 
odhaloval mýty, záhady a události, které spoluvytvářely naši 
i evropskou historii nebo alespoň byly její součástí. 

Své místo má publicistika a dokument i ve vysílání Vltavy 
například v rámci Pátečních večerů, nebo v živě moderovaných 
půlhodinových magazínech Slovo o literatuře, o hudbě, o filmu, 
o designu a dalších. Slovo o divadle v roce 2015 doplnil cyklus 
o hrdinech v české dramatické tvorbě od prof. Jaroslava 
Vostrého.
 
Zajímavým počinem bylo pokračování nového publicistického 
žánru, který vyvinulo Rádio Junior. Jedná se o tzv. pohádkovou 
publicistiku. Prvním pohádkově-publicistickým projektem 
byly Letopisy Želvíry čili želvy Elvíry, které vysvětlily soudobé 
dějiny dětem ve věku 6–12 let a navázaly na 100. výročí první 
světové války a 25. výročí sametové revoluce. V roce 2015 pak 
na úspěšný projekt navázaly Letopisy Želvíry čili želvy Elvíry 
II. k 70. výročí druhé světové války a seznámily děti s příči-
nami vzniku tohoto konfliktu i s jeho významnými událostmi 
konfrontovanými s tvorbou Osvobozeného divadla, resp. Jiřího 
Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka.
 
Pro mladé posluchače vysílalo publicistické pořady Radio 
Wave průběžně v rámci denního proudu On Air či v pořadech 
Přes čáru, Universum nebo Diagnóza F.

 Sport

Nejvýznamnější sportovní událostí roku 2015 bylo MS v ledním 
hokeji, které se po 11 letech konalo na území ČR, v Praze 
a v Ostravě. Český rozhlas byl jediným českým rádiem, které 
mělo práva přinášet přímé přenosy zápasů a také rozhovory 
z oficiálních prostor hokejových hal. Český rozhlas se výrazně 
věnoval i dalším šampionátům pořádaným v ČR – halovému ME 
v atletice, MS v cyklokrosu, MS v rychlostní kanoistice a ME 
fotbalistů do 21 let. 

Reportéři Českého rozhlasu referovali o stovkách dalších spor-
tovních událostí, a to nejen na mezinárodní nebo vrcholové 
úrovni – systematicky Český rozhlas pokrýval i akce zaměřené 
na sportování široké veřejnosti (především pod záštitou ČUS 
a ČOV), ale i v jednotlivých regionech ČR. Český rozhlas se 
přitom neomezoval jen na referování o průběhu sportovních 
událostí – sport byl představován jako fenomén a pozornost 
byla věnována i zákulisí, včetně kauzy údajné korupce v čes-
kém hokeji. 

V průběhu celého roku 2015 pokračoval projekt Český rozhlas 
Sport. Český rozhlas v jeho rámci nabízel na internetu a apli-
kacích pro chytré telefony a tablety přímé přenosy vybraných 
sportovních zápasů a závodů.

Sportu se věnovalo i Rádio Junior, které se snažilo orientovat 
děti na zdravé aktivní sportování i zdravý životní styl prostřed-
nictvím např. rozhovorů se sportovci, trenéry, psychology, kon-
dičními a sportovními specialisty i lékaři. Filozofií ČRo Rádio 
Junior je vést děti k fair play chování. Pro mladé posluchače 
vysílalo Radio Wave rozhovory s mladými sportovci, příspěvky 
o zajímavých sportovních a outdoorových aktivitách. Při 
výjimečných úspěších českých sportovců je sportovní tematika 
zařazována i do aktuálního zpravodajství Radia Wave.

Za velkého zájmu posluchačů byla v hale na Vinohradské ulici 
uskutečněna autogramiáda hráček Fedcupového týmu. 
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HUDBA, UMĚNÍ A KULTURA

 Hudba 

Český rozhlas v roce 2015 pokrýval velmi široké spektrum 
hudební tvorby od mainstreamové populární hudby (ČRo 
Radiožurnál, ČRo Dvojka, regionální studia), přes tzv. „oldies“ 
– rozsáhlou škálu hudebních formátů populárních v 50.–90. 
letech 20. století (ČRo Dvojka, regionální studia), jazz (ČRo 
Dvojka, ČRo Vltava a ČRo Jazz), etnickou hudbu a alternativu 
(ČRo Vltava a ČRo Radio Wave), dechovou hudbu a country 
(ČRo Dvojka a regionální studia) až k hudbě vážné (ČRo Vltava 
a ČRo D-dur). 

Nahrány a odvysílány v přímém přenosu nebo ze záznamu byly 
stovky koncertů z celé České republiky. Kvantitou nejrozsáh-
lejší je oblast klasické hudby (festivaly Pražské jaro, Smeta-
nova Litomyšl, Dvořákova Praha, Český Krumlov, Concentus 
Moraviae, Janáčkův Máj ad.; koncertní sezóny orchestrů 
a sborů – Česká filharmonie, Filharmonie Brno, Symfonický 
orchestr hl. m. Prahy FOK, Janáčkova filharmonie Ostrava, PKF 
– Prague Philharmonia, Pražský komorní orchestr, Filharmonie 
Hradec Králové, Komorní filharmonie Pardubice, Pražský 
filharmonický sbor, Český filharmonický sbor Brno ad.; komorní 
koncerty, opery ad.) doplněná o studiovou výrobu (symfonická 
i komorní hudba). Hojně zastoupeny jsou dále jazz (koncerty 
v klubu Jazz Dock, festivaly Jazz Goes To Town, Jazz Fest 
Brno, Struny podzimu ad.), folková i folklorní hudba (zejména 
v regionech) a alternativní populární hudba. Výčet doplňuje 
populární hudba a alternativní žánry (Ars Acustica).

Český rozhlas byl v roce 2015 aktivní i při vyhledávání nových 
hudebních talentů. V rámci studiové prvovýroby byla realizo-
vána nahrávka vítězů soutěžního hudebně exportního projektu 
Českého rozhlasu Czeching, který se v rámci pořadu On-air 
vysílal souběžně na ČRo Vltava a ČRo Wave. Najít doposud 
neobjevené talenty české hudební scény patřilo k hlavním 
cílům pořadu Startér, který vysílal ČRo Wave. 

Na nahrávání se výrazně podílela i umělecká tělesa Českého 
rozhlasu (SOČR, Rozhlasový Big Band Gustava Broma, 
BROLN, Dětský pěvecký sbor). Svůj nezastupitelný podíl 
nadále zaujímají snímky z obou hudebních soutěží pořádaných 
Českým rozhlasem – Concertina Praga (mezinárodní soutěž 
mladých hudebníků) a Concerta Bohemia (soutěž orchestrů 
a souborů mladých interpretů z České republiky).

Nejširší hudební formát ze všech stanic má ČRo Dvojka. I v loň-
ském roce vysílala country (Country pohoda Mirka Černého), 
folk (záznam z Porty, Dvorana Mirka Černého), jazz (Rozhla-
sový Big Band Gustava Broma), blues (Klub osamělých srdcí 
seržanta Pepře), muzikál (Muzikál expres), folklor (Folklorní 
notování), oldies (Starý desky ‘sou hezký), pop (Felixír, Zpátky 
si dám tenhle film), world music (Hudební glóbus).

Doménou vážné hudby byly stanice Vltava a D-dur. Klasická 
hudba tvoří téměř polovinu vysílání Vltavy. Přibližně desetipro-
centní je podíl jazzu, world music a alternativních hudebních 
žánrů (pořady Jazzofon, Jazzový podvečer ad.). Výrazné je též 
zastoupení experimentálních žánrů. Český rozhlas D-dur vysí-
lal 24 hodin denně kontinuální proud klasické hudby sestavený 
z kompletních skladeb opatřených motivačním komentářem 
dramaturga. 

Zcela zvláštním projektem je ČRo Jazz. Stanice vysílá jazz 
24 hodin denně v širokém žánrovém rozpětí od jeho počátků 
po aktuální fúze. Akcentuje současnou evropskou a českou 
produkci.

Unikátní je hudební vysílání Rádia Junior, kde 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 umělců a skupin, které 
dětem věnovaly jen část své produkce (Jaromír Nohavica, 
Chinaski, Radůza, Miro Žbirka a řada dalších). Hrají se i pís-
ničky v podání dětských interpretů.

Dechovka a folklor našly své místo zejména na regionálních 
stanicích. Oblíbené jsou pořady Morava krásná zem – de-
chovky 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 věnované folkloru a lidovému umění především ze 
západních Čech, S Plzeňáky za folklorem – magazín, který se 
populární formou věnuje lidové kultuře v celé její šíři, se zamě-
řením především na region západní Čechy (Plzeň), Putování za 
moravskou písní (Olomouc) a další.

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

Pro děti byly určeny speciální hudební pořady Rádia Junior 
Notováníčko a Kolíbánky. V Notováníčku víla Budínka, kama-
rádka skřítka Hajaji, seznamuje děti s národními a lidovými 
písničkami, s jejich mnohdy neznámým obsahem nebo 
jednotlivými výrazy a zajímavostmi. Kolíbánky jsou ukolébavky 
(lidové i umělé) české, moravské, slezské, našich sousedů 
a národnostních menšin i z druhého konce světa. Každý den 
v roce byla jedna z nich představená Pohádkovou babičkou 
nebo Pohádkovým dědečkem. Cílem je seznámit děti s jinými 
kulturami a podprahově je vychovávat k tolerantnosti vůči 
odlišnostem. 

Pro mladé posluchače vysílá Radio Wave hudbu známou 
i neznámou, uvádí na scénu nové hudebníky, věnuje čas 
experimentálním formátům a dalším žánrům. Nadžánrovým 
generátorem hudebních novinek, které se plynule přesouvají 
do playlistu, bylo Factory Radia Wave, které supluje přežitý 
model hudební hitparády.



5352

O
n 

ai
r 

 

O
n 

ai
r 

 

 Umění a kultura

Umělecké a dramatické pořady dlouhodobě zůstávají silnou 
doménou ČRo Vltava. Četby nebo rozhlasové hry v roce 2015 
pravidelně vysílaly i stanice ČRo Dvojka nebo ČRo Rádio Ju-
nior. Kromě toho se pořady (a příspěvky) o kultuře objevovaly 
ve vysílání všech stanic Českého rozhlasu včetně Radiožurnálu 
a regionálních studií.

Na Rozhlasovém jevišti měla premiéru například slavná hra 
Gabriely Preissové Její pastorkyňa, kterou vysílal Český 
rozhlas Vltava nejen v rámci uvedeného projektu, ale vzhledem 
k jazykovým specifikům díla zároveň na Den češtiny. V Četbě 
na pokračování rozhlas odvysílal četbu z rozsáhlého románu 
ukrajinské prozaičky Oksany Zabužko Muzeum opuštěných 
tajemství, která reflektuje současnost i historii Ukrajiny. 
Součástí vysílání bylo i 22 dílů Četby na pokračování z druhého 
dílu Haškova Švejka. Hrdinou byl rovněž perzekvovaný a státní 
bezpečností utýraný farář Josef Toufar z knihy Miloše Doležala 
Jako bychom dnes zemřít měli, ale také renesanční anatom 
Jan Jesenius z románu Vladimíra Körnera Lékař umírajícího 
času. Konec 2. světové války stanice ČRo Vltava připomněla 
Hrabalovými Ostře sledovanými vlaky, 17. listopad Vyhlídalovou 
Studentskou revoltou, výročí Karla Čapka románem Hordubal. 

Český rozhlas Vltava odvysílal také hru Pavla Molka Má pro-
tentokrát obsazená vlast v hlavní roli s Viktorem Preissem. Na 
náročném natáčení dramatu se podílel Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu. Hra připomněla koncert v Národním 
divadle 5. června 1939, kdy byla uvedena Smetanova Má vlast. 
Koncert, kterým vyvrcholil festival Pražský hudební máj, tehdy 
přenášel Československý rozhlas a vysílaly ho také radiosta-
nice v Oslu a Paříži. Součástí letošní premiéry hry byla rovněž 
unikátní nahrávka tohoto vystoupení, která se našla po mnoha 
letech v Norsku.

Ve vánočním schématu Český rozhlas nabídl posluchačům 
ČRo Vltava adaptaci slavné hry Edmonda Rostanda Cyrano 
de Bergerac. V klasickém dramatu s rytířskou tematikou ztvár-
nil titulní roli Jiří Langmajer. ČRo Dvojka odvysílala původní 
detektivku Petra Hudského Vrah je Zahradník – kriminální 
případ ze současnosti s vraždou v rodinném kruhu.

V premiéře bylo odvysíláno 44 rozhlasových her, 23 titulů 
Četby na pokračování a 63 povídek. Inscenace hry Pescho zís-
kala vítězství v Grand Prix Nova, Bukurešť a umístění na „short 
listu“ festivalu Prix Europa. Hra Pro patria mori získala v kate-
gorii krátkých forem třetí místo na festivalu Prix Marulić 2015.

Dramaturgický plán ČRo Dvojka se opíral především o životo-
pisy a dále o významná výročí roku 2015. Mezi nejúspěšnější 
patřily pořady z cyklu Hra pro celou rodinu – např. Skvostná 
země Grace McCleenové a další. V premiéře bylo odvysíláno 
7 nových pohádek, mezi kterými nechyběly například pohádky 
O pyšné Karuši a Kouzelná známka Šárky Koskové.
 
Své místo ve vysílání všech stanic mají pravidelné pořady 
o kultuře. Na Radiožurnálu je kultura součástí každodenního 
zpravodajství. Díky ustavení redakce kultury v Centru zpravo-
dajství výrazně vzrostl i počet aktualit z této oblasti. Publicis-
tické příspěvky z kultury jsou pravidelnou rubrikou v Šedesáti 
minutách Radiožurnálu. Dvojka informuje v pravidelné 
Vstupence, ČRo Plus v pořadech Týden v kultuře a Knížky Plus. 
Kulturní zpravodajství poskytují i všechny regionální stanice. 
Zcela originálním způsobem je toto téma pojato ve vysílání Rá-
dia Junior a Radia Wave, kdy stanice přinášejí veškeré zprávy 
i pozvánky vytvořené tak, aby zaujaly posluchače mladších 
věkových kategorií od těch nejmenších až po dospívající.
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VĚDA, TECHNIKA, VZDĚLÁVACÍ POŘADY

Český rozhlas nabízel ve svých pravidelných i nepravidelných 
programech řadu zajímavých témat z nejrůznějších vědních 
oblastí. Nejvíce vzdělávacích pořadů vysílal v roce 2015 Český 
rozhlas Plus. Na popularizaci vědy se zaměřovaly pořady Stu-
dio Leonardo, Magazín Leonardo, Leonardo Plus a Laboratoř. 
Historickým tématům se pak věnovaly pořady Příběhy 20. 
století, Historie Plus a novinka ve vysílání Českého rozhlasu 
Jak to bylo doopravdy.

Na Dvojce Českého rozhlasu i v roce 2015 patřily mezi nej-
významnější vzdělávací pořady vědecko-populární magazín 
Meteor a pokračování úspěšného seriálu Toulky českou mi-
nulostí. 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 1050 dílů. Dvojka i v roce 2015 vysílala pravidelný cyklus 
o češtině Slovo nad zlato a k novinkám patřil nový vzdělávací 
cyklus Etiketa s Ladislavem Špačkem.

Vzdělávací potenciál měla i řada pořadů ČRo Vltava, kde měl 
dominantní vzdělávací funkci cyklus Slovo o…, který se vysílá 
od pondělí do pátku od 17 hodin. Každý den je věnován jinému 
oboru, tedy literatuře, divadlu, výtvarnému umění a historii. 
Vzdělávací potenciál mají i další programové řady – Osudy, 
Páteční večery, Psáno kurzívou, Schůzky s literaturou, Du-
chovní hudba. 

Vzdělávání nejmenších dětí bylo cílem Rádia Junior. V r. 2015 
se aktivity stanice zaměřily na 1. stupeň ZŠ. Nabídka vzdělá-
vacích pořadů vzešla z poptávky pedagogů, resp. formáty byly 
vyráběné přímo v návaznosti na rámcový vzdělávací program 
škol. Historicky nejúspěšnějším projektem byl Ušoun Rušoun 
na stopě Karlu IV. Jednalo se o 14 měsíců trvající interaktivní 
zábavně-vzdělávací soutěž – od 650. výročí korunovace 

Karla IV. císařem (duben 2015) k 700. výročí jeho narození 
(květen 2016), která seznamuje s životem a dílem panovníka 
průběžně a s předstihem před ostatními. 

Součástí aktivit Rádia Junior jsou webové stránky, které 
nabízejí malým dětem např. procvičování různých dovedností 
a znalostí nebo základy angličtiny, větším dětem je určen 
čtenářský deník seznamující s díly českých i zahraničních 
autorů, seznámení se státy EU, kvízy korespondující s obsahem 
vysílání aj.

V oblasti novodobé historie pokračoval projekt 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 konfidenty 
Státní bezpečnosti, funkcionáře KSČ. Přináší i svědectví 
„obyčejných“ lidí, kteří byli svědky důležitých událostí minulého 
století. Pořad vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací 
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 
rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. 

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

Řadu zajímavých informací naleznou posluchači i na tematic-
kých webových stránkách věda.rozhlas.cz, příroda.rozhlas.cz 
a historie.rozhlas.cz. Opět se posluchači mohli na webových 
stránkách zaposlouchat do Rádia Retro, které přineslo řadu 
historických nahrávek.
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SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ STYL

 Společnost a životní styl, vysílání pro menšiny 

Kontaktní pořady magazínového typu, ve kterých se odráží 
témata současné společnosti a jejího životního stylu, jsou 
doménou Dvojky Českého rozhlasu. Velkou oblibu mezi 
posluchači má stálá rubrika Poradna (lékařská, spotřebitelská, 
finanční, zahrádkářská, veterinární aj.). Zajímavá témata přiná-
šel i diskusní pořad Jak to vidí, ve kterém osobnosti komentují 
aktuální události týkající se národnostních menšin, tematika se 
objevovala i v pořadech Jak to vidíte nebo Kontakt Dvojky. 

Důležitou součástí vysílání reflektujícího společenská témata 
jsou pořady zaměřené na etnický nebo národnostní původ. Vy-
síláním pro menšiny přispívá Český rozhlas k naplňování nejen 
svého poslání, ale i závazků Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků, kterou Česká republika ratifikovala v roce 
2007. Český rozhlas proto v roce 2015 pravidelně spolupra-
coval na koncepci vysílání pro národnostní menšiny s Radou 
vlády pro národnostní menšiny a s jejím poradním grémiem 
Pracovní skupinou pro národnostně menšinové vysílání.

Český rozhlas v roce 2015 rozšířil vysílání pravidelných pořadů 
pro národnostní menšiny, ale i o národnostních menšinách. 
Tato tematika se objevovala ve vysílání i nepravidelně ve formě 
zpravodajských, publicistických a dokumentárních příspěvků. 
Pro anglicky mluvící menšinu silně zastoupenou v hlavním 
městě vysílal pravidelný pořad ČRo Regina, který se od 
4. 11. 2015 přesunul na ČRo Plus. 

Největší národnostní menšinou jsou Slováci. Jim je určen zpra-
vodajsko-publicistický magazín Stretnutie, který posiluje slo-
venskou identitu českých Slováků v českém prostředí. Pořad 
se vysílal na Radiožurnálu a na regionálních stanicích Českého 
rozhlasu ve slovenštině a v roce 2015 se zaměřoval na témata, 
která bezprostředně ovlivňují život Slováků v České republice. 
Stretnutie propagovalo i slovenskou kulturu, která přicházela 
do České republiky, nebo informovalo o slovenských knihách, 
které vyšly v českém překladu.

Velmi důležité je romské vysílání. Publicistický pořad O Roma 
vakeren vysílal Český rozhlas v programu Radiožurnálu a regi-
onálních stanic v češtině s romskou hudbou. Romská redakce 
byla ve spojení se členy Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a s Radou vlády. V roce 2015 dostávaly ve vysílání 
největší prostor témata nezaměstnanosti Romů, problematika 
bydlení, problematika vyloučených lokalit a podpora vzdělávání 
Romů na středních a vysokých školách a neziskový sektor. 
V souvislosti se 70. výročím konce druhé světové války se 
redakce magazínu věnovala také holocaustu Romů a pová-
lečné historii romských dělníků, kdy byl odvysílán seriál Paměť 
Romů ukrytá ve vzpomínkách a vyprávění romských seniorů. 
Seriál mapoval nejdůležitější historické události, jako byla válka 
nebo příchod komunismu.

Česká republika uznává 14 menšin, z toho jen čtyři měly v Čes-
kém rozhlase své pravidelné vysílání. Proto v srpnu 2015 vznikl 
projekt nového pořadu, který dává prostor dalším 10 men-
šinám – běloruské, bulharské, chorvatské, srbské (a ostatní 
menšiny bývalé Jugoslávie), řecké, maďarské, rusínské, ruské, 
ukrajinské a vietnamské. Český rozhlas tím důsledněji naplňuje 
svou úlohu veřejné služby. Nový magazín o národnostních 
menšinách v Česku, Mezi námi, se začal vysílat od 4. listopadu 
2015 na stanici Český rozhlas Plus. Střídavě se v dvaceti 
minutách představují nejen výjimečné osobnosti jednotlivých 
menšin, ale i jejich kulturní tradice, historie nebo činnost jejich 
spolků. Nový pořad odpovídá i na otázky, proč si jednotliví 
příslušníci menšin vybrali právě české prostředí, jak se jim 
v ČR žije, jak je společnost přijímá a jestli jejich děti cítí nějaké 
vazby k jejich bývalé vlasti. Dvacetiminutový magazín věnuje 
pozornost i kulturním aktivitám jednotlivých spolků. 

Český rozhlas dále od 7. 11. 2015 prodloužil stopáž pořadu 
My a oni z původních 10 na 15 minut. Pořad se nově vysílá na 
okruhu všech regionálních studií ČRo. Zvláštní prostor magazín 
věnoval situaci uprchlíků a událostem spojeným s jejich 
přijetím u nás a v Evropě. Sledoval i aktivity státních orgánů 
popřípadě nevládních neziskových organizací, které řešily 
politickou participaci a integrační procesy.

 Sociální problematika

Sociální problematika ve všech svých důsledcích patřila 
v roce 2015 k nejfrekventovanějším tématům vysílání Českého 
rozhlasu. Prolínala se aktuálním zpravodajstvím a publicistikou, 
poradnami, pořady s odborníky i reportážemi a dokumenty. Re-
daktoři Českého rozhlasu dlouhodobě a systematicky sledují 
například vývoj v sociálně vyloučených lokalitách, problémy 
nezaměstnaných, starých a nemocných lidí nebo problematiku 
hendikepovaných. 

Pořady se sociální tematikou měly pevné místo v řadě progra-
mových řad Českého rozhlasu – cyklus Dobrá vůle a Dobrá 
vůle Plus vysílaná na ČRo Dvojka a ČRo Plus – nebo v progra-
mových řadách Zaostřeno a Za hranou vysílaných na ČRo Plus. 
Dalšími pořady, kde se sociální problematika na Dvojce ČRo 
objevovala, byly Jak to vidí, Jak to vidíte, Kontakt Dvojky, Noční 
Mikrofórum. ČRo Vltava tuto tematiku zobrazila v uměleckých 
dílech, jako byly rozhlasové hry: Neil LaBute: Prostě jednu vyber 
a Na počátku, Dennis Kelly: Láska a peníze nebo četby – Hein-
rich Böll: Klaunovy názory, Jiří Hejda: Žil jsem zbytečně. 

 Náboženské pořady

Formáty všech pořadů s náboženskou tematikou byly přizpů-
sobeny zaměření jednotlivých stanic a cílové skupině poslu-
chačů. Všechny pořady zdůrazňovaly náboženskou svobodu 
a porozumění mezi různými náboženskými a etnickými ko-
munitami. Zvláštní pozornost byla věnovaná aktivitám papeže 
Františka – vydání „zelené“ encykliky Laudato si’, konferenci 
starostů z různých konců světa o klimatických změnách a mo-
derním otroctví a cestám papeže na Kubu a do USA. Velká 
pozornost byla na všech stanicích ČRo věnována 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa. 

Hlavním pořadem s náboženskou tematikou byl v roce 2015 
magazín Mezi nebem a zemí, který vysílají regionální studia 
ČRo. Od ledna 2015 byly přesunuty přímé přenosy Bohoslužeb 
z ČRo Dvojky na ČRo Vltavu, kde se staly součástí nedělního 
duchovního bloku. Tato změna umožnila vysílat i speciální 
duchovně-kulturní projekty, např. na Velký pátek spojení bo-
hoslužby a koncertu v přímém přenosu z kostela Nejsvětějšího 
Salvátora v Praze. Na ČRo Vltava zůstalo početné zastoupení 
pořadů o víře a etice –každý všední den Ranní úvaha, v neděli 
pak kromě Bohoslužby Liturgický rok, Ranní slovo, Duchovní 
hudba. Etické i náboženské otázky jsou často tématem esejů 
z programové řady Psáno kurzívou. Obdobnou tematikou 
se zabývá i Víkendová příloha, kde zazněly pořady o svatém 
Václavovi, o olomouckém arcibiskupovi Theodoru Kohnovi, 
cyklus Od obřadu k umění o kulturně-religiózních projevech 
nekřesťanských duchovních učení s antropologem a teatrolo-
gem S. Slavickým (včetně hledání kořenů současného stavu 
na Blízkém východě); o kulturních dějinách ruské religiozity.

Na ČRo Plus skončily pořady Kořeny a Za hranou, v novém 
schématu je od listopadu nahradil pořad Vertikála – diskuse 
s hosty z různých oborů, které spojuje duchovní vnímání světa 
nad tématy, která jsou živá napříč společností. 

Ve víkendovém programu ČRo Radiožurnálu nahradily vysílání 
Křesťanského týdeníku pravidelné příspěvky s duchovní 
tematikou. V několika pořadech se náboženským, duchovním 
či etickým tématům věnovala i ČRo Dvojka. A to v pořadech 
Jak to vidí nebo Kontakt Dvojky. ČRo Rádio Wave vysílal pořad 
Hergot!, který představoval neortodoxní pohled na duchovní 
tematiku a ČRo Plus se věnoval náboženským tématům dva-
krát měsíčně v pátečním pořadu Zaostřeno.
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VYSÍLÁNÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

V roce 2015 dynamicky pokračoval rozvoj vysílání pro děti 
a mládež, které představuje jeden z pilířů veřejné služby Čes-
kého rozhlasu. Podílely se na něm zejména ČRo Dvojka, ČRo 
Rádio Junior a ČRo Radio Wave. 

Stěžejní stanicí pro nejmenší posluchače bylo ČRo Rádio Ju-
nior, které vysílá pohádky, písničky, povídání se zajímavými 
hosty, dobrodružné příběhy, zprávičky nebo soutěže. Rádio 
Junior rozšířilo i své večerní vysílání o pořad Atrium určený 
pro rodiče. Podílí se i na přípravě nových formátů vysílaných 
pro děti na celoplošné Dvojce. Stanicí pro mladě smýšlející po-
sluchače je ČRo Radio Wave, která podněcuje k cestě od ste-
reotypu středního proudu, objevuje novou hudbu bez ohledu 
na žebříčky prodejů a sleduje aktuální kulturní a společenské 
dění své cílové skupiny. 

V dramatické tvorbě pro děti a mládež nabídl Český rozhlas 
premiérové pořady rozdělené do pěti tradičních a posluchač-
sky oblíbených programových řad: nedělní rozhlasová pohádka 
(7 premiérových pohádek pro Český rozhlas Dvojka); sobotní 
hra pro celou rodinu (9 premiérových her pro Český rozhlas 
Dvojka); četba na pokračování (pro Rádio Junior); Hajaja 
(pro Rádio Junior) a Minutové pohádky (pro Rádio Junior).

Mezi výrazné počiny v roce 2015 patří hra natočená podle 
knihy Uriho Orleva Ostrov v Ptačí ulici, která je strhujícím 
příběhem o osamělém životě malého chlapce ve varšavském 
židovském ghettu. Mezi společensky závažnější tituly reflek-
tující problémy současných dětí a dospívajících patřila hra 

Zuzy Ferenczové Problém a hra připravená podle britského 
bestselleru Grace McCleenové Skvostná země. Pro progra-
movou řadu Nedělní pohádka byl mj. nastudován klasický titul 
Zvířátka a Petrovští a pohádka Lukáše Jůzy O perle z koruny 
liščího krále. Pro tradiční programovou řadu Hajaja bylo na-
psáno a natočeno 9 zcela původních seriálů, které přispěly 
k obohacení současné literární tvorby pro děti v ČR, a dále 
bylo natočeno 8 seriálů připravených na základě osvědčených, 
odborníky i laickou veřejností uznávaných knih pro děti. Mezi 
autory původních seriálů byla např. Petra Dvořáková, autorka 
oceněná v minulosti cenou Magnesia Litera a také Michaela 
Vetešková, jejíž hajajovský seriál Vlakáček z Dršovic se po-
sléze dočkal i knižní podoby. 

Vyrobeno bylo 100 premiérových dílů seriálu Ve škole i po 
škole s Vendou a Fráňou. Cyklus Kouzelná kniha Káji Kučery 
pokračoval ve třiceti premiérách, a i nadále se zábavnou for-
mou zabýval problematikou učiva prvního stupně základní 
školy. Minutové pohádky se věnovaly především dramatickému 
zpracování tradičních i moderních bajek a dále útvarům zalo-
ženým na poezii pro děti.

Na pořady pro děti a mládež nezapomínají ani regionální 
stanice Českého rozhlasu. ČRo České Budějovice připravil 
vánoční pohádky O krásné panně a slepém sochaři a Ča-
rovný kvítek. Další regionální stanice pořádaly nejrůznější 
ankety: Tak to vidíme my (ČRo Hradec Králové), Dětské zprávy 
(ČRo Pardubice) nebo Ahoj rádio (ČRo Plzeň).

ZÁBAVA

Nejvýznamnějším vysílatelem rozhlasové zábavy mezi sta-
nicemi ČRo byl i v roce 2015 Český rozhlas Dvojka. Byly to 
především veřejné nahrávky talk show: Nostalgické muzeum 
Ondřeje Suchého, Lenoška Ivo Šmoldase, Sklípek a divadelní 
posezení Kdo židli má, bydlí. Estrádní týdeník Tobogan připo-
mínal významná i zapomenutá výročí. Novinkou ve vysílání 
Dvojky byl komediální všednodenní seriál autora Luboše Ba-
láka Dvojdomek ve Vrahovicích. 

Pokračovaly všechny zábavné cykly včetně pořadu Tlučhořovi 
(20minutový týdeník i 3minutové týdenní Kalendárium). Po-
kračoval seriál humorných dialogů pánů Petra a Pavla Porada 
nutná autora Tomáše Vacka. Ve vysílání se objevil nový pořad 
Hvězdy vinylu autora F. R. Čecha, dále seriál zábavně-nauč-
ných putování s architektem Davidem Vávrou. Dvojka začala 
vysílat rovněž nové formáty, které pro Dvojku začalo už na 
podzim 2014 připravovat Centrum výroby. Byl to cyklus zpívají-
cího právníka Soudnička Ivo Jahelky, zábavně-vzdělávací série 
Etiketa s Ladislavem Špačkem a další. Své posluchače mají 
i Kolotoč či obnovené premiéry nebo nové díly legendárního 
vyprávění výtvarníka Jiřího Anderleho Láska za lásku. 

Český rozhlas Vltava pokračoval v roce 2015 ve vysílání Kaba-
retu v éteru v podání různých českých hereckých seskupení. 
Regionální studia vysílala společný formát „zábava na přání“ 
pod názvem Humoriáda. 

Zábavní pořady vysílaly i všechny regionální stanice Českého 
rozhlasu. Velmi oblíbené jsou pořady s tematikou jídla a vaření, 
které jednotlivé stanice připravují. V Českých Budějovicích je 
to Kuchařské čarování, v Hradci Králové Vaříme s Habadějem, 
na ČRo Sever Chuťovky Petra Novotného, na ČRo Region 
Pochoutky nebo Pochoutky na talíři se známými osobnostmi 
regionu. Stálou součástí vysílání jsou i nejrůznější zábavné 
magazíny pro kutily, zahrádkáře apod. či zábavné kvízy a sou-
těže. Velkou část vysílání tvoří pořady magazínového typu, kde 
každý posluchač nalezne něco, co ho zaujme a pobaví. Mezi 
nejoblíbenější patří pořady se známými herečkami, herci, zpě-
vačkami a zpěváky a dalšími známými osobnostmi.

Kratší zábavné formy pro děti nabízela i stanice pro nejmenší 
posluchače ČRo Rádio Junior. Pro nejmladší posluchače je 
určen Klub Rádia Junior, na který navazuje pořad Atrium pro 
rodiče. Velkou sledovanost mají zejména díly se živými zvířaty 
ve studiu snímanými webovými kamerami. Maskot Rádia Junior 
– legrační rozhlasové strašidlo Ušoun Rušoun – si získal velkou 
oblibu. Historicky nejúspěšnějším projektem ČRo Rádio Junior 
je Ušoun Rušoun na stopě Karlu IV. – 14 měsíců trvající inter-
aktivní zábavně-vzdělávací soutěž – od 650. výročí korunovace 
Karla IV. císařem (duben 2015) k 700. výročí jeho narození 
(květen 2016), seznamující s životem a dílem panovníka prů-
běžně s předstihem před ostatními.
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REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

Síť regionálních stanic Českého rozhlasu tvořilo v roce 2015 
14 studií, která měla sídla v krajských městech. Jednotlivé 
stanice jsou zaměřeny na příslušnou cílovou skupinu poslu-
chačů daného kraje, věnují se jeho specifické problematice 
a krajových specifikům byla přizpůsobena i hudební stránka 
vysílání. Jednotlivá programová schémata byla koordinována 
tak, aby se všechny stanice mohly zapojit do společného vysí-
lání, ale zároveň bylo dostatek prostoru věnováno originálnímu 
vysílání jednotlivých oblastí se všemi krajovými prioritami 
a zvláštnostmi.

Program byl postaven na následujících pilířích: informace 
– zpravodajský servis 24 hodin denně (regionální zpravodaj-
ství, počasí a doprava); servisní poradny (finanční a právní 
poradenství, spotřebitelská témata, zdraví, životní styl, hobby 
– orientace na běžné každodenní problémy posluchačů a na-
bídka pomoci při jejich řešení – užitečnost); podpora kulturní 
identity regionu; zábava (talk show, písničky na přání, speciální 
zábavné pořady); interaktivita (kontakt s posluchačem). Podíl 
hudby ve vysílání se ustálil na poměru mluvené slovo 40 % 
a hudba 60 %.

Hlavním úkolem regionálního vysílání pro rok 2015 byla pří-
prava a následná realizace inovovaného vysílání ČRo Regina 
a ČRo Region, Středočeský kraj v souvislosti s přechodem 
ČRo Plus na VKV od 2. 11. 2015, dále zahájení prací na rozšíře-
ném samostatném vysílání ČRo Sever pro Liberecký kraj pod 
značkou ČRo Liberec, realizace společného projektu regionál-
ních studií ČRo a Sboru dobrovolných hasičů ČR Dobráci roku 
(celoroční soutěž SDH) a v neposlední řadě i spuštění pilotního 
projektu Živé regiony (pro rok 2015 se týkal zejména ČRo 
České Budějovice, ČRo Plzeň a ČRo Hradec Králové), jehož 
ambicí je postupně přeměnit vybrané budovy ČRo v krajských 
městech v regionální kulturní centra.

Mezi hlavní programové počiny roku 2015 patřila inovace spo-
lečně vysílaného všednodenního regionálního večera. Místo 
repríz předtočených pořadů byl od 2. 3. 2015 zařazen živě 
vysílaný kontaktní proud obsahující regionální informace, roz-
hovory s hosty, populárně-naučné rubriky a pravidelné pořady 
pro národnostní menšiny. V rámci schválené nové koncepce 
náboženského vysílání ČRo bylo zahájeno vysílání nového 
duchovního magazínu regionálních studií ČRo Mezi nebem 
a zemí. Do praxe byly uvedeny nové editorské zásady pro čtení 
z tisku, byla inovována znělková grafika a postupně nastavo-
ván nový systém selfpromotion. Velký důraz byl také kladen 
na podporu multimediality – užší propojení webu s vysíláním 
– a na komunikaci na sociálních sítích, což se úspěšně proje-
vilo ve zvýšené návštěvnosti webových stránek a sociálních 
profilů jednotlivých regionálních studií.

Regionální studia Českého rozhlasu v roce 2015 participovala 
na celorozhlasovém projektu Hrdina.cz, ve vysílání byla dále 
reflektována významná výročí (např. 70. výročí konce druhé 
světové války, 600. výročí upálení Mistra Jana Husa), sociální 
témata (generační solidarita, aktivní život seniorů aj.), dopravní 
obslužnost v jednotlivých regionech, problematika migrace 
a její vliv na daný region a v neposlední řadě byl velký dů-
raz kladen i na servisní a spotřebitelskou tematiku (finanční 
a právní gramotnost aj.).

Pokračovala úzká spolupráce s Českou unií sportu (podpora 
amatérského sportu v regionech), studia se aktivně podílela 
na III. ročníku charitativního projektu Opel Handy Cyklo Mara-
ton a participovala na předvánoční celorepublikové akci Česko 
zpívá koledy. Důstojným počinem byl také pilotní projekt ČRo 
Olomouc Daruj chvilku (čtení seniorům v Domovech seniorů 
a hospicích). Mezi významná výročí patřilo 70 let od zahájení 
vysílání ČRo Plzeň, ČRo České Budějovice, ČRo Sever a ČRo 
Hradec Králové.

V oblasti techniky došlo k rekonstrukci vysílacích studií 
v ČRo Plzeň a ČRo Pardubice. Po letech byly také spuštěny 
nové dokrývače pro regionální vysílání ČRo – vysílač Hradec 
nad Moravicí 91.9 FM (50W) pro ČRo Ostrava, vysílač Tábor 
103.9 FM (100W) pro ČRo České Budějovice a vysílač Semily 
103.4 FM (100W) pro ČRo Sever-Liberec.
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VYSÍLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

Zahraniční vysílání v roce 2015 pokračovalo ve výrobě stan-
dardního obsahu, tj. půlhodinových zpravodajských relací, 
které shrnují dění v České republice v oblasti politiky, ekono-
miky, kultury, sportu apod. 

Programovými dominantami v roce 2015 byly: vztah ČR a EU, 
postoj ČR k migrační krizi, české předsednictví V4, ekono-
mická diplomacie ČR, české reakce na teroristické útoky ve 
Francii, české reakce na probíhající krizi na Ukrajině, přijímání 
Ukrajinců a Volyňských Čechů v ČR, česko-německé vztahy 
v kontextu řešení migrační krize v Evropě, česko-francouzské 
vztahy, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, česká 
účast na Expu 2015 v Miláně, 600. výročí smrti Jana Husa, 
70 let od konce druhé světové války, Plzeň – evropské město 
kultury 2015 atd. Radio Praha úzce spolupracuje s některými 
institucemi, jejichž činnost tvoří vítaný obsah vysílání – Česká 
centra, Institut Cervantes, Francouzský institut, Česko-ně-
mecké diskusní fórum, Europäische Wochen Passau, Pražský 
literární dům autorů německého jazyka, Divadelní festival 
německého jazyka, Festival Ibérica, Forum 2000, Společnost 
Franze Kafky apod. Výsledkem této spolupráce byly např. 
exkluzivní rozhovory s náměstkem MZV Martinem Tlapou 
v souvislosti s jeho misí na Kubě, rozhovor se španělským spi-
sovatelem Eduardo Mendozou – nositelem Ceny Franze Kafky, 
kostarickým ministrem zahraničí Manuelem Gonzálesem apod. 

Program Radia Praha obohacují speciální internetové projekty, 
týkající se hlavních témat vysílání. V roce 2015 to byly např. 
600. výročí smrti Jana Husa, 70. výročí konce 2. světové války, 
Plzeň – evropské město kultury 2015, MFF Karlovy Vary nebo 
projekt Muslimové v České republice, do něhož se zapojila 
anglická redakce Radia Praha, Radio Polonia a Radio Canada. 

Na základě dodatku ke Smlouvě o provozování zahraničního 
vysílání z roku 2013 Radio Praha vyrábí rozšířené ekonomické 
zpravodajství na podporu tzv. ekonomické diplomacie. Zvýšená 
pozornost je věnována akcím veřejné diplomacie, tj. spolu-
práce s Českými centry, ceny Gratias Agit, Frankofonie atd. Tr-
valou součástí vysílání Radia Praha je krajanská problematika, 
která tvoří obsah pořadu Krajané. Redaktorky České redakce 
pokrývají dění v krajanských komunitách i události v ČR týka-
jící se zahraničních Čechů. Šlo např. o Krajanský festival 2015, 
jazykový kurz pro krajany v Dobrušce, Týden češtiny ve světě, 
ozdravný pobyt dětí českých krajanů z Ukrajiny atd. Mimo-
řádná pozornost byla v průběhu roku 2015 věnována přesídlení 
Volyňských Čechů z Ukrajiny do ČR. Na tomto místě je dále 
třeba zmínit spolupráci s Českými školami bez hranic, pro něž 
Radio Praha připravuje každý týden výukový magazín. Všechny 
události se promítají ve vysílání i na webu www.krajane.net. 

Radio Praha poskytuje programovou podporu cca 10 krajan-
ským rozhlasovým stanicím v Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku, 
v Austrálii, na Ukrajině a na Slovensku. Programová podpora 
zahrnuje recyklované příspěvky a pořady Radia Praha včetně 
speciálně vyráběných zpravodajských přehledů, které stanice 
využívají ve svém programu. 

Hlavní platformou šíření programu Radia Praha je internet. 
Návštěvnost webu www.radio.cz v roce 2015 podle statistiky 
Google Analytics činila 3 650 054 visits, tj. 304 171 visits mě-
síčně. Počet pageviews byl 6 976 856, tj. 581 405 měsíčně. 
Pořadí jazykových sekcí podle návštěvnosti je následující: 
1. angličtina (24,7 %), 2. němčina (20,2 %), 3. ruština (16,8 %), 
4. čeština (15 %), 5. španělština (11,7 %) a 6. francouzština 
(11,5 %). Ve srovnání s rokem 2014 nedoznalo pořadí žádných 
významných změn, mírně si polepšila španělština na úkor 
francouzštiny. Návštěvnost webu pro krajany na www.krajane.
net dosáhla 40 926, návštěvnost na www.rozhlas.cz/krajane 
38 694, to znamená celkem 79 620. Průměrná měsíční ná-
vštěvnost činila 6 635.

Podle Google Analytics je pořadí zemí podle návštěvnosti ná-
sledující: 1. Česká republika (30,43 %), 2. Německo (14,38 %), 
3. Rusko (7,72 %), 4. Francie (7,39 %), 5. USA (6,38 %), 6. Špa-
nělsko (3,76), 7. Velká Británie (2,73 %), 8. Ukrajina (2,33 %), 
9. Rakousko (2,22 %) a 10. Mexiko (1,93 %). Návštěvnost podle 
kanálů je tato: 1. vyhledávače (54,54 %), 2. přímá návštěvnost 
(23,75 %), 3. odkazy (16,35 %), 4. sociální sítě (5,33 %). Ná-
vštěvnost podle typu zařízení je 1. desktopy (69,52 %), 2. mo-
bilní telefony (21,86 %), 3. tablety (8,62 %).

Do konce října 2015 zahraniční vysílání vyrábělo ve všedních 
dnech anglický zpravodajský magazín Radio Prague Ca-
lling a pořad Expats Bulletin pro stanici ČRo Regina Praha. 
Od 2. listopadu 2015 Radio Praha připravuje dvě pětiminutové 
zpravodajské relace vysílané ve všedních dnech ve večerních 
hodinách na stanici ČRo Plus. Francouzská redakce vysílá na 
základě dohody francouzský kulturní magazín Une Semaine 
a Prague pro Radio France Internationale na 99.3 FM v Praze.

Rebroadcasting poskytuje další možnosti šíření programu 
Radia Praha. Pořady Radia Praha nebo jejich části přebírá 
10 rozhlasových stanic v 8 zemích (USA, Rakousko, Gruzie, 
Argentina, Mexiko, Chile, Bolívie, Ekvádor, Venezuela). Jde 
především o lokální stanice vysílající na FM. Výjimkou je Radio 
Miami International, které šíří anglický a španělský pořad Ra-
dia Praha ve Střední a Jižní Americe na krátkých vlnách. Díky 
tomu má Radio Praha nezanedbatelný ohlas i z této oblasti 
včetně Kuby. V Rusku přebírá ruské vysílání Radia Praha spo-
lečnost VR (Vsemirnaja Radioseť), která vysílá na střední vlně 
v Moskvě. Zvláštním druhem rebroadcastingu je satelitní vysí-
lání společnosti Babcock Communications (dříve World Radio 
Network). BC provozuje satelitní kanály v angličtině, němčině, 
francouzštině, španělštině a ruštině, agregující jazykové po-
řady z celého světa. Díky důmyslné distribuci kanálů BC je 
tak možné pořady Radia Praha slyšet v některých kabelových 
a hotelových sítích po celém světě.

vyfotit vysilače?
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INTERNET A MULTIMÉDIA

V roce 2015 udržovalo Centrum Nová média Českého rozhlasu 
vysokou dynamiku růstu, podporovaného systémovými inova-
cemi, multimedializací rozhlasového obsahu a novými projekty. 
Největší zisky návštěvnosti přinesla webu precizní a důsledná 
práce webeditorů s texty a audiovizuálními materiály, zpřehled-
nění obsahové nabídky a efektivní využívání sociálních sítí.

Portál Radiožurnálu získal koncem roku více magazínovou 
podobu, s větším důrazem na přehlednost, jednoduchost a vi-
zuální čistotu. Web podporoval sezonní projekty, jako Jedeme 
pro Světlušku nebo Radiožurnál na cestě. Vysokou čtenost 
měly také příspěvky v rubrice Kvízy. Na webu Dvojky byly nej-
úspěšnější články z pořadů Jak to vidí a Kupředu do minulosti 
a projekty Léto pokladů a legend, Hrdinové z barikád nebo 
anketa o cenu Ď.

Na webu Vltavy zůstávají stěžejním a nejvíce vyhledávaným 
obsahem Hry a literatura. Poslech vybraných děl podporovala 
videa z natáčení se známými herci. Nejúspěšnějším projektem 
stanice, a to i u zahraničního publika, je web Scarlatti.cz, který 
nabízí 550 sonát Domenica Scarlattiho nahraných předními 
českými pianisty. Skladby lze zdarma stahovat ve formátu MP3 
a FLAC, návštěvníci jim mohou přiřazovat nálady a navrhovat 
vlastní názvy. 

S rozšířením terestrického pokrytí na FM změnil Český rozhlas 
Plus i podobu a obsah webů Plus a Leonardo. Důraz klade na 
co nejrychlejší zpracování aktuální publicistiky, na podcasty 
a na „odložený“ poslech z hodinových záznamů vysílání. Ná-
vštěvnost webu od listopadové změny vzrostla meziročně 
o více než 60 %. 

ČRo Radio Wave se na webu prosazovalo především formátem 
krátkých popkulturních zpráv Wave News, které se pravidelně 
každý týden dostávaly mezi desítku nejčtenějších článků Čes-
kého rozhlasu. V roce 2015 se Wave posunul k výrazné multi-
medializaci obsahu na sociálních sítích a zvýšil i počet a různo-
rodost audiovizuálních klipů. 

Nejmladším návštěvníkům nabídl Český rozhlas na webu Rádia 
Junior online hry jako pexeso, puzzle, omalovánky a třídění.

Regionálním studiím velmi prospělo převzetí webového zpravo-
dajství z gesce Centra zpravodajství. Pro webeditory regionů to 
sice byl velký objem práce navíc, ale jejich péče přinesla zprá-
vám větší čtenost a lepší propojení webového obsahu s vysílá-
ním a s publikem na sociálních sítích. Návštěvnosti všech regi-
onálních webů výrazně pomohl společný projekt Dobráci roku. 
Koncem roku se web pražské Reginy po přechodu na digitální 
vysílání DAB zaměřil především na metropolitní zpravodajství 
a dopravní informace.

Ve spolupráci se stanicemi a ostatními centry vyvinulo Cent-
rum Nová média v roce 2015 další webové projekty a microsi-
tes. Web Hrdina.cz byl po celý rok spojnicí všech programo-
vých počinů Českého rozhlasu k výročí konce druhé světové 
války a upálení Jana Husa. S pomocí historiků se k 70. výročí 
Pražského povstání podařilo postavit web Bitva o rozhlas. Jeho 
součástí bylo i odhalení nové pamětní desky padlým bojovní-
kům a publikování její rozšířené online verze na webu. V pro-
dukci CNM vznikla také rozsáhlá výstava fotografií a dokumen-
tární film Bitva o rozhlas, který zhlédlo přes 120 tisíc uživatelů 
Facebooku. Ve výčtu dalších významných online projektů roku 
nelze pominout Czeching, Olympijský rok, Kvízy a testy, Vaříme 
s rozhlasem, Daruj krev a Pomáhejte s námi Nepálu.

Nový web Digitální rádio prezentuje aktuální témata jak 
z domácí, tak zahraniční digitalizace. Změnila se celá sekce 
orchestrů a souborů – vlastním webem se začal prezentovat 
Dětský pěvecký sbor, redesignem prošly weby hudebních sou-
těží Concerto Bohemia a Concertino Praga.

Pravidelně se těší velkému ohlasu Rádio Retro. V roce 2015 
spustil Český rozhlas na internetu a na DABu postupně čtyři 
retro speciály: Čas strachu, čas odvahy 1938–1945 (březen), 
Sportu zdar (květen a červen), Příběh vědy (listopad) a nejú-
spěšnější Šťastné a veselé (prosinec, 80 tisíc spuštění v pře-
hrávači ČRo).

Druhým rokem pokračuje také projekt Před 100 lety, který na 
webu, na Facebooku a na Twitteru pravidelně publikuje „online 
reportáž“ ze 100 let vzdálené minulosti. Dobrou návštěvnost 
si udržoval také Čtenářský deník, který nabízí literární klasiku 
ke stažení ve formátu MP3 audia.
 
V roce 2015 byla vidět rostoucí tendence multimedializace, 
a to zejména ve videu. Novou kvalitu získaly vícekamerové 
přenosy koncertů z Ostravy a Olomouce (koncert Simy Mar-
tausové zaznamenal na YouTube už přes 100 tisíc zhlédnutí). 
Hlavní akce programu výrazně podporoval audiovizuální tým, 
který realizoval desítky přímých videopřenosů a videoklipů. 
K nejnáročnějším akcím patřila série videoportrétů Hrdinové 
kolem nás, Koncert pro hrdiny a videopřenos Pomáhejte 
s námi Nepálu. Úspěšné byly také videopřenosy z festi-
valu Pražské jaro, koncertu pro Dárce krve nebo záznam 
1000. dílu rozhlasového pořadu Tobogan.

V průběhu roku 2015 dál pokračoval vývoj sofistikovaného 
vysílacího programu s využitím dat získávaných propojením 
s dalšími systémy (audiosystémy Dalet a CartMaster, YouTube, 
Play.cz aj.). Český rozhlas tak postupně rozšiřoval doplňkové 
služby, jako jsou informace o právě hrané skladbě, o pořadech 
(včetně jejich vizuálů), moderátorech (včetně jejich fotografií), 
videokamerách ve studiích (včetně statických snímků) atd. 
Tato data poskytuje na svém webu, v mobilních aplikacích pro 
Android a iOS, v digitálním vysílání DAB i v analogu na RDS.

Návštěvnost na doméně rozhlas.cz dosáhla podle Google Ana-
lytics v roce 2015 celkem 40,8 milionů návštěv, což oproti roku 
2014 představuje růst o 23 %. Nerychlejší růst návštěvnosti za-
znamenaly weby Pardubic (+116 %), Plusu (+83 %), Olomouce 
(+62 %), Plzně (+48 %) a Dvojky (+43 %).

Editoři sociálních sítí podporovali na Facebooku, Twitteru 
a dalších kanálech sociálních sítí jak program jednotlivých 
stanic, tak i společné programové a PR priority Českého 
rozhlasu. Nejsilnějším na Facebooku zůstal korporátní profil 
ČRo se 46 tisíci fanoušky (meziroční nárůst o +18 %), druhý 
je Radiožurnál s 37 tis. (+16 %), třetí Wave s 20 tisíci fanoušky 
(+21 %). Na 56 tisíc (+6 tisíc za rok) stoupl počet fanoušků 
na Google Plus.

Dařilo se i kanálu Českého rozhlasu na YouTube: celková doba 
sledování videa vzrostla o 300 % oproti předchozímu roku, 
průměrná doba sledování o 40 % a počet zhlédnutí o 180 %. 
Na Twitteru stoupl celkový počet osob sledujících všechny 
naše stanice, pořady a projekty na 55 tisíc, což je o +31 % 
víc než v předchozím roce.
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ARCHIVNÍ A PROGRAMOVÉ FONDY

V průběhu roku 2015 vykonávaly útvary APF standardní 
odborné činnosti (akvizice, zpracování a zpřístupňování do-
kumentů), zajišťovaly servis pro program a podílely se na ce-
lorozhlasových projektech, např. k 70. výročí ukončení druhé 
světové války, Hrdina.cz, výročí A. Einsteina, Karel IV. Na webo-
vých stránkách pokračoval historický seriál Čím jsme to žili, 
pomocí archivních dokumentů mapující hlavní události roku 
1990. Zpracováním rešerší a doplněním informací do databáze 
AIS se APF podílely na všech verzích Rádia Retro: Čas strachu, 
čas odvahy 1938–1945; Sportu zdar!; Příběh vědy; Šťastné 
a veselé.

Pro rozhlasový e-shop Radiotéka zajišťovaly i nadále kompletní 
technické zpracování snímků a doplňování dokumentace 
v databázi AIS (394 snímků). Pokračovala také tvorba cent-
rálního slovesného katalogu. Úspěchem je podpis smlouvy 
o spolupráci s americkou kongresovou knihovnou, na jejímž 
základě ČRo získá 18 hodin záznamu z procesu s R. Slánským 
výměnou za stejnou minutáž dokumentů z období Mnichova. 
Významným obohacením fondu zvukových dokumentů o spor-
tovní tematiku je převzatá pozůstalost dlouholetého spor-
tovního komentátora Karla Maliny. Od září byl zahájen syste-
matický přepis zvukových fólií (želatinové, kovové, povlakové 
a decelith). Do konce roku bylo přepsáno 166 fólií, obsahují-
cích mnoho unikátních záznamů převážně z 30. let 20. století.

Do digitálního archivu přibylo téměř 120 000 zvukových a více 
než 25 000 písemných dokumentů, do digitální fonotéky 
46 500 snímků. Nově bylo do počítačových databází zapsáno 
přes 33 630 dokumentů, zrevidováno a opraveno bylo přes 
74 000 záznamů. Pokračovalo zpracování dat v databázi 
GSelectoru, do aplikace Vyhledávání hudebních snímků přibylo 
dalších 235 záznamů. Pro přípravu programu, výrobu a vysílání 
bylo odbaveno téměř 95 000 výpůjček, pro vysílání Dvojky, 
Vltavy a Rádia Junior zkontrolováno, popř. opraveno 4 450 
digitálních snímků. Badatelnu navštívilo 386 badatelů a usku-
tečnilo se 12 exkurzí pro různé profesní i věkové kategorie. 

APF poskytovaly dokumenty pro výrobu a vysílání, multime-
diální webové stránky rozhlasu, pro Radiotéku, Radioservis 
a na základě licencí i pro externí subjekty. Důležitý byl podíl 
na přípravě projektu Bitva o rozhlas, pro který dodaly zvukové 
ukázky, články a fotografickou dokumentaci, a na přípravě 
čtyř tematických vysílání Rádia Retro. Pravidelně každý měsíc 
APF připravily a publikovaly na intranetu nabídku zvukových 
dokumentů k aktuálním výročím, Bulletin Gramoarchivu s in-
formacemi o zkatalogizovaných nosičích a seznam přírůstků 
Knihovny. Průběžně aktualizovaly tematické soupisy kompakt-
ních desek (např. dramatizace, pohádky, vánoční tematika). 
Pro programové účely zpracovaly více než 500 rozsáhlých 

rešerší, např. k tématům jako Einsteinova teorie relativity 
(100. výročí), všední život za protektorátu, historie rozhlaso-
vých pohádek a her pro mládež, nacistická rozhlasová propa-
ganda, Vltava a paroplavba v próze, či osobnostem – Karel IV., 
Jan Hus, Karel Kachyňa, Oskar Schindler, Lída Baarová, Zora 
Janků, Arvéd Smíchovský, Agatha Christie, Albert Einstein, 
Josef Sousedík, Karel Ančerl, Edith Piaf… Rešerše připravené 
pro studenty k bakalářským, magisterským a rigorózním pra-
cím byly zaměřeny na protektorátní vysílání, rozhlasové pásmo, 
historii dopravního zpravodajství a Zelené vlny, anglicismy 
a amerikanismy v současném rozhlasovém zpravodajství, slang 
v rozhlasovém i televizním vysílání, moderaci na Vltavě, vysílací 
formát Vltavy a digitální vysílání.

V r. 2015 APF připravily a vydaly další dvě čísla revue Svět 
rozhlasu (33 a 34). Číslo 33 je z dosud vydaných nejrozsáhlejší, 
přineslo mj. rozhovor s náměstkem pro program R. Zavora-
lem a příspěvky z mezinárodní odborné konference v rámci 
festivalu PBR 2014 na téma Proud a tvar. Nově byla zavedena 
rubrika Rozhlasové nebe, reflektující úmrtí rozhlasových osob-
ností. V č. 34 je např. rozhovor s ředitelem Centra zpravodajství 
T. Pancířem o Akademii rozhlasové žurnalistiky, připomenuta 
jsou výročí DRDS a Mikrofóra. Příspěvek M. Ježka Rádio Mama 
se pohledem tvůrců i teoretika médií vrací k působení tohoto 
fenoménu. Týdeník Rozhlas otiskl 23 článků. Jiří Hubička 
připravil z archivních zvukových dokumentů 12 pořadů pro-
gramové řady Fonogramy a 31 příspěvků pro webové stránky 
archivu. Před dokončením je kniha rozhovorů Slávy Volného 
s Karlem Lánským. Knihovna připravila pro děti zaměstnanců 
již podesáté hodnotný zábavný program v rámci projektu Noc 
s Andersenem.

V rámci spolupráce se Sdružením pro rozhlasovou tvorbu 
zajistili zaměstnanci APF organizačně obě soutěžní přehlídky 
zpravodajských, publicistických a dokumentárních pořadů 
Report, přehlídku literární tvorby Bilance i předání cen autorům 
vítězných příspěvků. 

Pokračovala spolupráce s Národním archivem, Knihovnou 
Václava Havla, Ústavem paměti národa, Archivem MÚ AV ČR, 
Ústavem pro jazyk český AV ČR, Muzeem romské kultury, 
Českou televizí, Supraphonem, vysokými školami a dalšími 
kulturními a vzdělávacími institucemi. Nadále se APF účastnily 
práce na dvou rozsáhlých celostátních projektech věnovaných 
kulturnímu dědictví – Národní virtuální fonotéka v gesci Mo-
ravské zemské knihovny a Paměť světa, koordinovaná českou 
sekcí UNESCO. 
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OFF AIR AKTIVITY

V roce 2015 vystupovala pod hlavičkou Českého rozhlasu řada 
uměleckých těles, jak interních (Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu, Dismanův rozhlasový dětský soubor, Dětský pěvecký 
sbor Českého rozhlasu), tak externích, které s rozhlasem spo-
lupracují na základě smlouvy (Rozhlasový Big Band Gustava 
Broma a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů).

Nejvýznamnějšími soutěžními festivaly pořádanými Českým 
rozhlasem byly v loňském roce hudební soutěže určené dětem 
a dospívající mládeži – Concertino Praga pro jednotlivce 
a Concerto Bohemia pro skupiny hudebníků či orchestry. 

Komunikačním aktivitám Českého rozhlasu dominovala 
celoroční anketa Hrdina.cz, ve které měli posluchači možnost 
vyjádřit svůj názor na to, kdo je pro ně největší hrdina. Projekt 
vyvrcholil v závěru roku Koncertem pro hrdiny v ostravské 
multifunkční aule Gong.

Úspěšné bylo propojení aktivit Českého rozhlasu a Nadačního 
fondu Českého rozhlasu, a to zejména na projektech Jedeme 
pro Světlušku a Pomáhejte s námi Nepálu, kdy se především 
u druhého projektu podařilo společně se stanicí ČRo Radiožur-
nál vybrat více než 9 milionů korun pro dvě konkrétní oblasti 
postižené povodněmi. 

V oblasti mezinárodních vztahů Českého rozhlasu bylo nejdů-
ležitější akcí loňského roku 74. valné shromáždění EBU, které 
se konalo v Praze ve dnech 25.–26. června v prostorách Ná-
rodního muzea. Vrcholného jednání o dalším rozvoji médií se 
zúčastnily bezmála dvě stovky představitelů nejvyššího vedení 
veřejnoprávních vysílatelů z pětašedesáti zemí. Na programu 
byla jak provozní témata z oblasti financování a auditu, tak 
témata věnovaná strategii dalšího vývoje médií veřejné služby.

Prioritou Nadačního fondu Českého rozhlasu byla i v roce 2015 
podpora nevidomých dětí jak prostřednictvím sbírky Světluška, 
tak dalšími projekty, jako je např. Kavárna Potmě. Spolu s Čes-
kým rozhlasem pomáhal Nadační fond při organizaci sbírky na 
pomoc postiženým zemětřesením v Nepálu.

Vydavatelství Radioservis, a. s., je dceřinou společností 
Českého rozhlasu. Svoji činnost financuje z vlastních zdrojů 
a jeho hospodaření bylo i v roce 2015 ziskové. Pokračovalo 
v rozvoji internetového portálu www.radioteka.cz, který funguje 
ve spolupráci s Českým rozhlasem. K nejúspěšnějším titulům 
patřily četby Betty MacDonaldová: Co život dal a vzal, druhé 
pokračování Osudů dobrého vojáka Švejka, Henri Charriere: 
Motýlek, další díly Toulek českou minulostí nebo nová série 
případů komisaře Maigreta.

Nedílnou součástí aktivit Radioservisu je pravidelný Týdeník 
Rozhlas, ve kterém čtenáři naleznou jak kompletní program 
všech stanic Českého rozhlasu, tak zajímavé povídání o rozhla-
sové tvorbě.

OFF AIR 
AKTIVITY
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UMĚLECKÁ TĚLESA

 Symfonický orchestr Českého rozhlasu

I v roce 2015 přichystal SOČR řadu pozoruhodných zážitků 
(nejen) pro své abonenty. Milovníci „Klasiky s noblesou“, 
tedy série koncertů ve Dvořákově síni Rudolfina, se dočkali 
provedení děl převážně klasicko-romantického okruhu 
a setkání s takovými interprety, jako jsou kupř. dirigenti Ondrej 
Lenárd, Petr Altrichter, Heiko Mathias Förster nebo Tiberiu 
Soare, houslisté Ivan Ženatý, Michael Barenboim, Petr Matěják, 
klavíristé Ivo Kahánek, Jan Simon, Stefan Vladar, Martin Kasík, 
Daniel Wiesner a Miroslav Sekera. 

Velká očekávání – a svého druhu napětí – budilo pokračování 
cyklu „Nové horizonty“. Napětí proto, že tyto osobité dra-
maturgické počiny cílí na nový okruh posluchačů a je třeba 
o jejich přízeň (jakož i o uznání stávajících příznivců a odborné 
veřejnosti) systematicky a snaživě bojovat. Snad se nedopus-
tíme pověstného zakřiknutí, uvedeme-li, že se to daří. Skvěle 
zapůsobil koncert Housle na „n-tou“, kde se na jednom pódiu 
ocitli Václav Hudeček a jeho mladí kolegové Petr Matěják, 
Jan Mráček a Josef Špaček. 

Výrazným počinem byl i projekt Bach-a! Pavlíček, koruno-
vaný uvedením premiérové skladby Petra Wajsara. V září 
SOČR oslavil v Obecním domě osmdesátiny Vladimíra Válka, 
během podzimu nastudoval melodramy i světovou premiéru 
díla Zdeňka Merty a Oty Klempíře Shakespeare´s RAPsody 
a pod taktovkou Libora Peška se s chutí vrhl do vod českých 
a světových muzikálů, aby tak připomněl čtvrtstoletí pořadu 
Muzikál Expres. 

Své renomé potvrdil SOČR též jako vítaný host koncertů jiných 
pořadatelů. Tak kupř. dvakrát vystoupil na Pražském jaru (ve 
večeru s podtitulem Adam Plachetka uvádí mladé pěvce a na 
festivalovém debutu dirigenta Marka Šedivého). Na Meziná-
rodním hudebním festivalu Janáčkův máj orchestr ukázal, jak 
zdárně se dokáže popasovat s jazzovými rytmy v dílech pánů 
Bernsteina, Viklického, Vejvody a Gershwina, pod krumlovským 
nebem doprovodil světově proslulou koloraturní sopranistku 
Sumi Jo a tenoristu Danila Formaggiu. V září následoval 
prestižní projekt v rámci festivalu Dvořákova Praha, koncert 
ze skladeb jednoho z celosvětově nejhranějších žijících 
autorů, čerstvého osmdesátníka Arvo Pärta, konaný v kated-
rále sv. Víta ve spolupráci s Estonským komorním sborem 
a jeho uměleckým šéfem Tonju Kaljustem. Závěr roku patřil 
tradičně galakoncertu v Kongresovém centru Praha. Skvostná 

Mozartova hudba v interpretaci sopranistky Kateřiny Kněžíkové 
a basbarytonisty Adama Plachetky přinesla dokonalý požitek. 
V prosinci se SOČR dvakrát představil i na Hradě. S violistkou 
Jitkou Hosprovou, violoncellistkou Michaelou Fukačovou, hous-
listou Václavem Hudečkem a dirigentem Tomášem Braunerem 
zahájil festival České doteky hudby a o pár dní později se 
společně s šéfdirigentem Ondrejem Lenárdem stal protagonis-
tou koncertu nazvaného Johann Strauss gala. 

Zdárně pokračuje nahrávací činnost rozhlasových symfoniků. 
Velký a zásadní je projekt, který v kompletu nabídne všechny 
klavírní koncertantní skladby Bohuslava Martinů a zároveň tak 
zmapuje naši pianistickou špičku (Igor Ardašev, Ivo Kahánek, 
Václav Mácha, Adam Skoumal, Daniel Wiesner, Miroslav Se-
kera, Karel Košárek a Martin Kasík, ti všichni pod taktovkou To-
máše Braunera). Na jaře 2016 by z nahrávacího projektu mělo 
vzejít trojCD v edici společnosti Radioservis. Ve studiu SOČR 
natáčel s předními českými operními pěvci; CD s nahrávkami 
Adama Plachetky vydal Radioservis. SOČR rovněž pokračoval 
v interpretaci titulů Josefa Suka pod vedením Ondreje Lenárda 
nebo v janáčkovské řadě s Tomášem Netopilem (tentokrát 
došlo na suity z oper Její pastorkyňa, Káťa Kabanová a Osud). 
S dirigentem Vojtěchem Spurným orchestr natočil mj. Rybovu 
Českou mši vánoční, kterou také koncertně provedl ve Studiu 
1 ČRo a v unikátním prostoru Betlémské kaple.

V rámci svého zahraničního působení se SOČR prezentoval 
hudbou Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a Josefa Suka 
v německém Erlangenu a Frankfurtu n. M. a vystoupil na fes-
tivalu ve švýcarském Saanenu. Nejvýznamnější cestu podnikl 
na přelomu června a července, kdy pod uměleckým vedením 
šéfdirigenta Ondreje Lenárda absolvoval třítýdenní japonské 
turné s jedenácti koncerty, mj. též v tokijské Suntory Hall. Po-
dle sdělení japonské agentury českým umělcům naslouchalo 
téměř dvacet tisíc posluchačů. Programům dominovala hudba 
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, došlo na Chopina, 
Beethovena a Rachmaninova. Umělecké výkony byly hodno-
ceny jako vysoce profesionální, pořadatelé už projevili zájem 
o další spolupráci. 

Podstatnou událostí v životě orchestru byla i změna na pozici 
ředitele SOČRu, ke které došlo v polovině roku. Jana Simona 
vystřídal dosavadní šéfproducent hudební tvorby Jakub Čížek. 
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 Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu

Dětský pěvecký sbor (DPS) se v roce svého 70. výročí věnoval 
oběma svým hlavním činnostem – vystupoval na veřejných 
koncertech a natáčel hudbu v rozhlasových studiích pod 
vedením sbormistrů Blanky Kulínské a Lukáše Jindřicha. Při 
červnovém koncertu Studio live v budově Českého rozhlasu 
na Vinohradech se v repertoáru objevily skladby Petra Ebena, 
Jiřího Temla, Lukáše Matouška, Jana Vičara, Olgy Ježkové, 
Karla Bendla či Jana Hanuše. Nově začal sbor spolupracovat 
také s Rádiem Junior na pořadu Notováníčko.

V červnu se sbor zúčastnil 13. ročníku festivalu Sborové slav-
nosti v Hradci Králové se zaměřením na dětské sbory, jehož 
součástí byla dvě koncertní vystoupení – jedno samostatné 
a druhé na závěrečném galakoncertu všech zúčastněných 
sborů v sále Filharmonie Hradec Králové. Koncertní aktivity 
vrcholily v závěru roku. Nejprve se DPS 18. listopadu účastnil 
koncertu laureátů soutěže Concerto Bohemia, natáčeného 
Českou televizí. Následoval koncert v rámci festivalu Dny Bo-
huslava Martinů 1. prosince v sále Martinů Lichtenštejnského 
paláce, kde převažovaly skladby právě tohoto významného 
českého skladatele. Koncert natáčel Český rozhlas Vltava. Rok 
2015 uzavřel adventní koncert 13. prosince v přímém přenosu 
České televize v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 

70. narozeniny sbor oslavil vydáním samostatného CD, které 
bylo pokřtěno 8. září 2015 ve Studiu 1. Kmotry se staly 
osobnosti spojené s činností a historií DPS – Marta Vančurová, 
Jana Boušková, Libuše Váchalová, Radka Fišarová a Martina 
Pártlová. Oslava výročí 70 let byla také hlavním tématem 
pořadu Tobogan 31. října v Divadle U Hasičů. Mezi hosty byli 
Jiří Korn, Marta Vančurová, sopranistka Michaela Šrůmová 
a režisérka Simona Oktábcová. 

V závěru roku proběhl konkurz na nového uměleckého 
vedoucího DPS, kterým se od 1. ledna 2016 stala paní 
Věra Hrdinková.

 Dismanův rozhlasový dětský soubor

Rok 2015 byl pro Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS) 
přelomový v tom, že po mnoha úspěšných letech skončili ve 
funkci uměleckých vedoucích manželé Fleglovi. Po výběrovém 
řízení, provedeném ve spolupráci s radou rodičů, byla do této 
funkce ustanovena paní Jana Franková-Doležalová.

V průběhu druhé poloviny sezóny 2014/2015 soubor odehrál 
představení, která měl na repertoáru, a to Knoflíkovou válku 
(režie Josef Tuček), My a Baryk (režie Zdena Fleglová), 
Krylovovy bajky a Válečnou epopej 1914–1918 (kolektivní 
práce starších členů DRDS). V premiéře uvedl dvě představení 
v režii Zdeny Fleglové – Norbert Frýd: Květovaný kůň a Renata 
Pohorská: Kam kane mana. 

Soubor se zúčastnil i kulturních a benefičních akcí – projektu 
Sluneční školy Surya v Kargyaku, vzpomínkové akce na hrobě 
bratrů Čapkových, v rámci oslav 106. narozenin Sira Nicho-
lase Wintona přednesli členové DRDS vítězné literární práce 
žákovské a studentské soutěže a s představeními Brundibár 
a Květovaný kůň uskutečnil zájezdy do různých míst. 

První polovina sezóny 2015/2016 byla zahájena slavnostním 
večerem oslav 80. výročí založení souboru a derniérou 
představení Kam kane mana. V premiéře byla uvedena dvě 
představení v režii Jany Frankové – O žabě, starém veteránovi 
a ozvěně z textů Petra Nikla (originální hudba Jakub Sejkora) 
a Od svatého Václava po Nový rok a Vánoční zpěvy. Vznikl 
souborový orchestr DisCollegium pod vedením Jakuba 
Sejkory. Soubor pravidelně účinkuje v divadle Minor, pokračuje 
v natáčení Diáře pro Víkendovou přílohu ČRo Vltava a vydávání 
časopisu Dispress v nové grafické a obsahové úpravě. Členové 
souboru se pravidelně podílejí na natáčení pořadů Českého 
rozhlasu, zejména ČRo Rádio Junior a získávají zkušenosti 
spoluprací s významnými divadelními režiséry a hostováním 
na pražských scénách.
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 Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů

Činnost Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů 
(BROLN) se v roce 2015 lišila oproti předchozím letům vyšší 
koncertní kvalitou. Bylo to dáno již dořešenou a stále zlepšo-
vanou koncepcí práce BROLNu, možností zaměřit se na ideální 
nástrojové obsazení orchestru i sólistů a včasným celoročním 
plánováním koncertů. Nejdůležitější ideou propagace BROLNu 
v ČR bylo rozšíření jeho koncertního pokrytí na celé území 
republiky. V roce 2015 se již podařilo výrazně navýšit počet 
koncertů v Čechách o 17 % proti minulému roku, přičemž toto 
nemělo negativní vliv na pokrytí moravských lokalit. Kvalita 
koncertů dále umožnila spoluúčasti známých populárních 
zpěváků a sólistů a dojednání účasti na významných meziná-
rodních festivalech.

Nevšedními počiny z počátku roku 2015 byla dvě studiová 
natáčení – se sólovým klarinetem a tárogató v Ostravě 
a skřipácké muziky autentického charakteru na originální staré 
historické hudební nástroje v Brně. Jeden z řady koncertů 
BROLNu pro oslavné účely ve známých folklorních centrech 
nabídl reprezentativní účast 13 valašských zpěváků a 1 pě-
veckého sboru. Velmi zajímavé koncertní podání finalistů 
celostátní soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje představil 
galakoncert s BROLNem v Mikulově. BROLN v roce 2015 
převzal organizaci soutěže v lidovém zpěvu malých zpěváčků 
na krajové i celostátní úrovni „Zpěváček 2015“. S vítězi soutěže 
se představil i ve Studiu 1 ČRo v Praze. 

Stálé angažmá BROLNu na nejslavnějším MFF ve Strážnici na 
Moravě je již každoroční samozřejmostí. Další unikátní koncert 
pro MFF Brno proběhl v hudební spolupráci tří největších 
folklorních profesionálních těles na mezinárodní úrovni 
– soubory BROLN, VUS Ondráš a slovenský OĽUN. Tradiční 
spolupráce s vedením ČRo Brno přinesla i v roce 2015 vánoční 
zpívání ve spolupráci s renomovanými sólisty (Jožkou Černým 
a dalšími). Mimořádné koncertní vánoční pořady s efektním 
programem se dále uskutečnily v Kroměříži, Českých Budějovi-
cích, Jihlavě a Olomouci. 

 Rozhlasový Big Band Gustava Broma

Rozhlasový Big Band Gustava Broma (RBBGB) pod vedením 
Vlada Valoviče realizoval v roce 2015 pro Český rozhlas 
celkem 17 koncertů, z nichž 13 ČRo ze záznamu odvysílal.

Mezi nejúspěšnější projekty lze zařadit vystoupení na festivalu 
JazzFest Brno s americkým zpěvákem Kevinem Mahogenym, 
koncert na MHF Český Krumlov zaměřený na kubánskou 
hudbu a premiéry skladeb českých autorů Š. Balcarové, 
J. Jiruchy a L. Soukupa, sdružených pod hlavičkou Prague 
Three, na festivalu United Islands v Praze a v živé nahrávce 
ve Studiu 1 ČRo.

Významným počinem byl prosincový společný koncert 
s Jihočeskou filharmonií v Divadle Archa, na kterém pod 
taktovkou Jana Talicha zazněly úpravy skladeb B. Martinů 
a G. Gershwina, a nepochybně také projekt obnovené Nové 
syntézy české rockové skupiny Blue Effect, který se uskutečnil 
v září v Olomouci.

Výčet aktivit doplňují vystoupení na festivalech Třeboňská nok-
turna a Poděbradské swingování, na oslavách 70 let od konce 
druhé světové války v Plzni na náměstí Republiky a v Praze 
na Staroměstském náměstí a na rozhlasových akcích v Praze, 
Brně, Hradci Králové a Kunětické hoře.

Rok 2015, ve kterém RBBGB oslavil 75 let své existence, 
završil orchestr vánočním koncertem Českého rozhlasu 
a Rozhlasu a televize Slovenska, konaným v brněnském Sono 
centru, na kterém se představili Ilona Csáková, Dasha, Kamila 
Nývltová, Robo Opatovský, Peter Lipa, Jozef Kuriľak, kapela 
No Name a Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu. 
Koncert ze záznamu odvysílala 25. prosince Česká televize 
(režie Pavel Jirásek).



77

O
n 

ai
r 

 |
  O

n 
A

ir

7776

O
ff

 a
ir

 a
k

ti
vi

ty
  

O
ff

 a
ir

 a
k

ti
vi

ty
 

FESTIVALY A SOUTĚŽE

 Concertino Praga

Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino 
Praga, člen Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), 
pod patronací Evropské vysílací unie (EBU) a pod záštitou 
MŠMT, byla na rok 2015 vyhlášena v oborech duo, trio, kvar-
teto a kvinteto. 49. ročníku se zúčastnili hudebníci z 6 zemí: 
Bulharsko, Česká republika, Německo, Polsko, Rusko a Španěl-
sko. Porotě bylo předloženo celkem 15 nahrávek. 

Titul absolutního vítěze, spojený s Cenou Heleny Karáskové, 
získalo duo Larisa Palochová (housle) a Matyáš Novák (klavír). 
Český rozhlas těmto laureátům natočí a vydá společné CD. 
Cenu EMCY získali Vilém Vlček (violoncello) a Ondřej Za-
vadil (klavír). První cenu v kategorii trio obsadili Filip Zaykov 
(housle), Adam Reithof (klarinet) a Martin Chudada (klavír).

V mezinárodně obsazené porotě hodnotili výkony mladých 
umělců Marian Lapšanský (Slovensko) – předseda poroty, Leo-
nid Gorochov (Rusko), Marek Zvolánek (ČR), Žofie Vokálková 
(ČR) a Shizuka Ishikawa (Japonsko). Jako nezávislí porotci 
navržení Evropskou vysílací unií hodnotili soutěžní nahrávky 
také Evert Van Berkel ze Švédského rozhlasu a Michael Oehme 
z německého MDR.

Všichni laureáti vystoupili 19. června 2015 na slavnostním kon-
certu ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze. Navazující 47. ročník 
Jihočeského festivalu Concertino Praga (20.–25. června) 
pokračoval vystoupeními v Českém Krumlově, Bechyni, Tře-
boni, Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci. Všechny 
koncerty odvysílal v přímém přenosu nebo ze záznamu ČRo 
Vltava. Pražský koncert laureátů mohli posluchači zhlédnout 
díky online videopřenosu na webových stránkách ČRo.

 Concerto Bohemia

Do 24. ročníku národní rozhlasové soutěže Concerto Bohe-
mia, kterou společně s Českým rozhlasem vyhlašuje a pořádá 
Česká televize, se přihlásilo 22 souborů z celé republiky v ka-
tegoriích: 1. žákovská (do 16 let), 2. studentská (do 25 let) a 3. 
soubory a orchestry konzervatoří a hudebních gymnázií. 

Předvýběrové porotě bylo 23. března 2015 předloženo všech 
22 přihlášených nahrávek. Porotci vybrali 12 nahrávek pro 
postup do II. kola. Porota v II. kole 13. června 2015 posuzovala 
všech 12 předložených nahrávek a pro Koncert vítězů Con-
certo Bohemia 2015, který proběhl 18. listopadu 2015 ve Foru 
Karlín v Praze, vybrala 9 souborů. 

Absolutním vítězem se v roce 2015 stal soubor Francisextet 
z Českých Budějovic za výborné provedení Sextetu Francise 
Poulenca. Koncert vítězů vysílal v přímém přenosu ČRo Vltava. 
Záznam z koncertu natáčela Česká televize, prvně v novém 
formátu s dokumentárními prvky (režie Jakub Skalický). Český 
rozhlas vydá pro rok 2015 CD se všemi vítěznými nahrávkami. 
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KOMUNIKACE A MARKETING

Stěžejními činnostmi Oddělení marketingu jsou péče o korpo-
rátní identitu, externí marketingová komunikace a analytický 
marketing. V roce 2015 se podařilo více propojit projekty 
Českého rozhlasu a Nadačního fondu Českého rozhlasu, a to 
zejména na projektech Jedeme pro Světlušku a Pomáhejte 
s námi Nepálu, kdy se především u druhého projektu podařilo 
společně se stanicí ČRo Radiožurnál vybrat více než 9 milionů 
korun pro dvě konkrétní oblasti postižené povodněmi. Tyto 
akce doprovodila on-air, on-line a off-air komunikace.

Jedním z hlavních projektů byla akce Daruj krev s Českým roz-
hlasem, která byla realizována napříč všemi stanicemi Českého 
rozhlasu v měsících červen a červenec 2015. Realizovala se 
v redesignové podobě z předchozího ročníku, jehož symbolem 
byl vyhrnutý rukáv. Tvářemi projektu byli moderátoři a mode-
rátorky Českého rozhlasu. Projekt oslovil rekordní účast z řad 
dárců krve, participovalo na něm celkem 94 % transfuzních 
pracovišť v České republice. Na Staroměstském náměstí 
v Praze proběhl koncert pro dárce krve a příznivce dárcovství. 
Byl živě přenášen stanicí ČRo Radiožurnál a videopřenos byl 
dostupný na YouTube kanálu Českého rozhlasu. 

Zásadním projektem roku 2015 byla kampaň a celorozhla-
sový projekt Hrdina.cz, který měl i své marketingové části. 
K výročí ukončení druhé světové války se Český rozhlas stal 
partnerem slavnostního aktu na Staroměstském náměstí v 
Praze. Ve večerních a nočních hodinách pak byl na budovu 
před Týnským chrámem promítán unikátní videomapping. 
Celý projekt Hrdina.cz vyvrcholil v závěru roku Koncertem 
pro hrdiny v ostravské multifunkční aule Gong. Na kon-
certě byli přítomni osobně hrdinové z cyklu Hrdinové kolem 
nás. Koncert byl živě přenášen stanicemi ČRo Radiožurnál 
a Dvojka a byl dostupný v živém videopřenosu na YouTube 
kanálu Českého rozhlasu.

Byla vytvořena in-house kampaň pro stanici ČRo Plus, která 
probíhala od 26. října do 8. listopadu 2015. Hlavním sdělením 
bylo zavedení ČRo Plus na VKV vlny a komunikace čtyř pilířů 
této nové celoplošné stanice: POLITIKA, SPOLEČNOST, BYZ-
NYS A VĚDA. Byl použit nový claim, který je zdůrazňován jak 
v on-air, tak i v off-air komunikaci: „Když chcete vědět víc“.

Oddělení komunikace se v oblasti vnějších vztahů a externí 
komunikace soustředilo na media relations (vztahy s novináři 
a médii), mediální partnerství a spolupráce, event marketing, 
publikační činnost a další formy vnější komunikace.

Na webových stránkách ČRo spravovalo rubriku Press, která je 
primárně určena novinářům, a realizovalo v průběhu roku ně-
kolik tiskových konferencí. Jedna z nevýznamnějších se konala 
u příležitosti zahájení experimentálního digitálního vysílání ze 
žižkovského vysílače ve spolupráci s Českými Radiokomuni-
kacemi. Startu multiplexu DAB Praha, který sdružuje všechny 
speciální i celoplošné stanice ČRo, se zúčastnilo několik 
desítek novinářů a hostů z řad odborné veřejnosti. ČRo se po-
dařilo v médiích prezentovat jako lídra rozhlasové digitalizace 
v České republice a spuštění vysílání DAB+ pro Prahu a okolí si 
získalo širokou pozornost veřejnosti.

Další důležitou tiskovou konferenci uspořádal ČRo ke spuštění 
vysílání stanice mluveného slova ČRo Plus na VKV. Médiím 
byla představena i nová zvuková grafika stanice a spoty 
s osobnostmi, které budou sloužit pro její prezentaci směrem 
k široké veřejnosti. V den spuštění ČRo Plus byl pro zhruba 
desítku novinářů uspořádán press trip, který zachytil v pří-
mém přenosu start nové stanice ČRo. Součástí press tripu byl 
rovněž briefing za účasti generálního ředitele a šéfredaktora, 
kde byly uvedeny další podrobnosti, které se týkaly zázemí 
a programu stanice.

Byla vydána Ročenka Českého rozhlasu za rok 2014 ve dvou 
jazykových mutacích – česky a anglicky. Poprvé ročenka 
obsahovala kapitolu o největších projektech uplynulého roku. 
Připravena a vytištěna byla dále přehledová brožura, ve které 
čtenáři najdou informace o všech stanicích Českého rozhlasu, 
včetně vysílacích frekvencí.

Důležitý nástroj externí komunikace představuje komunikace 
s posluchači prostřednictvím informační telefonické linky pro 
posluchače a e-mailu info@rozhlas.cz. Oblíbené jsou i exkurze 
v budovách Českého rozhlasu. Jen v Praze rozhlasová pracovi-
ště navštívilo více než 2000 návštěvníků.

Velkým projektem loňského roku byl rozjezd výstav a akcí 
v Galerii Vinohradská 12. Expozice zahrnuje řadu exponátů 
z historie rozhlasového vysílání (magnetofony – celá vývo-
jová řada přístrojů používaných v ČRo, rozhlasové přijímače, 
mikrofony, záznamové materiály apod.) i nejrůznější listinné 
dokumenty a zajímavosti z rozhlasového života. V roce 2015 
došlo k doplnění expozice, rozšíření nabídky zvukových zá-
znamů k poslechu a rozšíření počtu a druhu akcí, které se zde 
konaly. Zájem ze strany návštěvníků je veliký, často do ČRo 
přinášejí nové exponáty – rozhlasové přijímače či různé tech-
nické zajímavosti. Instalováno bylo 13 výstav, které představily 
různé činnosti Českého rozhlasu, mladé umělce i charitativní 
organizace. Největším projektem byla výstava „Bitva o rozhlas“ 
k 70. výročí Pražského povstání, která se uskutečnila v ga-
lerii i ve vstupní hale Vinohradská 12 a ke které byl vytvořen 
dvanáctiminutový film z dosud nepublikovaných historických 
záběrů z květnového povstání roku 1945.

Cílem mediálního partnerství v roce 2015 bylo informování 
posluchačů a posluchaček Českého rozhlasu o výjimečných 
kulturních a obecně prospěšných aktivitách či projektech pře-
devším kulturního, vzdělávacího nebo charitativně-osvětového 
charakteru. V loňském roce ČRo na celorozhlasové úrovni 
podpořil právě formou mediálního partnerství bezmála 80 pro-
jektů a institucí. Na programu u některých speciálně vybraných 
projektů mediálního partnerství se Český rozhlas podílel také 
vlastními PR aktivitami zaměřenými vždy na konkrétní cílovou 
skupinu a na potenciální posluchače ČRo v místě konání akce 
či festivalu. Na úrovni staničního a regionálního vysílání Český 
rozhlas informoval svoje posluchače o dalších více než 500 
společensky významných akcích v daných regionech. Mezi 
nejdůležitější mediální partnerství patřily akce či instituce Svět 
knihy, Signal festival, MFDF Jihlava, Člověk v tísni, Charita ČR 
a mnoho dalších.
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V rámci mediálního partnerství byla navázána klíčová spolu-
práce s projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. 
Tento celoroční projekt byl nejvýznamnější kulturní aktivitou 
na území České republiky. Partnerství Českému rozhlasu 
zajišťovalo exkluzivitu v rámci rozhlasového segmentu. Kromě 
exkluzivního zpravodajství Český rozhlas významně participo-
val také na programu samotného projektu. Mezi nejvýraznější 
aktivity patřil například Den s Českým rozhlasem, který byl 
součástí programu Oslav osvobození k 70. výročí ukončení 
druhé světové války. Jednotlivé stanice umístily do Plzně své 
eventy, např. Radio Wave Stimul festival apod. Specifickým 
prvkem bylo vlastní vysílací studio v hlavním informačním bodě 
projektu Plzeň EHMK 2015 – v Meeting pointu na náměstí 
Republiky. Podobnou aktivitu realizoval Český rozhlas vůbec 
poprvé. Ze studia vysílaly průběžně všechny celoplošné sta-
nice, digitální stanice ČRo Radio Wave a Rádio Junior a také 
regionální studio Český rozhlas Plzeň.

V oblasti hudebních mediálních partnerství se významným 
způsobem podařilo rozšíření spolupráce s festivalem United 
Islands of Prague. Z této spolupráce profitovaly především 
stanice ČRo Vltava, Radio Wave a Jazz. Na Střeleckém ostrově 
měl Český rozhlas hned dvě hudební scény, které zaplnil vlast-
ním programem. S dalšími aktivitami se na programu festivalu 
podílela stanice ČRo Vltava a Rádio Junior, které poskytovalo 
program a zázemí pro dětské posluchače a jejich rodiče přímo 
na hlavní scéně v Kinského zahradě. 

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. V roce 2015 přibylo více než 550 nových příspěvků. 

Nejvýznamnějším projektem bylo Osvobození 70, které 
připomnělo u příležitosti výročí konce druhé světové války 
sedm desítek příběhů válečných pamětníků. Dejvická ulice se 
velkoformátovými výstavními věžemi proměnila v Bulvár hrdinů 
s portréty a vzpomínkami pamětníků. Výstavní panely s příběhy 
pamětníků byly umístěny také na čtyřech místech v centru 
Prahy (Václavské nám, Klárov, Jindřišská ul., ul. 28. října). 
Na náměstí 14. října před kostelem sv. Václava byla zároveň 
exteriérová výstava Hrdinové mezi námi. Na Vítězném náměstí 
byl umístěn Vlak Paměti národa, jenž návštěvníky vzal na 
audiovizuální cestu momenty druhé světové války. Vlak Paměti 
národa i výstavy v ulicích Prahy byly pro návštěvníky z řad 
široké veřejnosti i školních skupin přístupné od 8. června do 
22. června. Na Koncertě pro hrdiny, který zahajoval výstavu 
a který 8. a 9. května navštívilo více než 15 tisíc návštěvníků, 
bylo možné pozdravit také některé z přítomných válečných 
pamětníků. Výstava se zařadila mezi největší akce uspořádané 
k oslavám výročí konce druhé světové války. 

6. ročník udílení Cen Paměti národa se konal 17. listopadu 
2015. U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války byli 
oceněni čtyři laureáti, které spojuje vůle, vytrvalost, stateč-
nost a odpor vůči nacismu. Dva ocenění pocházejí z České 
republiky a dva ze Slovenska. Cenu v podobě skleněné kliky 
od výtvarníka Milana Caise převzala Anna Hyndráková (přeživší 
koncentrační tábory nacistického Německa), Lýdia Kovářová 
(s rodiči ukrývala slovenské partyzány), Viktor Wellemín (vete-
rán od Tobruku) a Bronislav Tvarožek (účastník SNP). 

Pokračovalo i vysílání pořadu Příběhy 20. století, který od roku 
2006 běží na stanici ČRo Plus a v repríze na Radiožurnálu. 
V rámci pořadu jsou propagovány další akce navázané na 
projekt Paměť národa. Pořad připravují Adam Drda a Mikuláš 
Kroupa, produkce Barbora Kreuzerová.

Důležitou aktivitou je Klub přátel Paměti národa, kde je 
evidováno 1096 členů, kteří pravidelně každý měsíc přispívají 
na nahrávání pamětníků. Členové klubu dostávají každý týden 
newsletter s novinkami a pozvánkou k poslechu dalšího dílu 
Příběhů 20. století. 

Dalšími aktivitami jsou Místa Paměti národa, Příběhy na-
šich sousedů, e-shop Paměti národa, různé přednášky 
a výstavy atd.
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MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Mezinárodní oddělení je hlavním koordinátorem vztahů Čes-
kého rozhlasu se zahraničím. K jeho nejdůležitějším činnostem 
patří upevňování vztahů se zahraničními rozhlasy a institucemi; 
k nejaktivnějším patří spolupráce s Evropskou vysílací unií 
(EBU). Klíčovými událostmi pro mezinárodní vztahy Českého 
rozhlasu se v roce 2015 stala organizace 74. valného shro-
máždění EBU v Praze a zvolení zástupců ČRo do významných 
poradních orgánů. 

Na pozvání Českého rozhlasu a České televize se 74. valné 
shromáždění EBU uskutečnilo v Praze ve dnech 25.–26. června 
v prostorách Národního muzea. Vrcholného jednání o dalším 
rozvoji médií se zúčastnily bezmála dvě stovky představitelů 
nejvyššího vedení veřejnoprávních vysílatelů ze 65 zemí. 
Na programu byla jak provozní témata z oblasti financování 
a auditu, tak témata věnovaná strategii dalšího vývoje médií 
veřejné služby. V rámci oficiálního zahájení valného shromáž-
dění promluvili společně s prezidentem EBU Jeanem-Paulem 
Philippotem a generální ředitelkou Ingrid Deltenre také gene-
rální ředitelé Českého rozhlasu a České televize. Představitele 
EBU a ředitele obou veřejnoprávních institucí na Úřadu vlády 
přijal předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který Valnému 
shromáždění udělil záštitu. Důležitost akce potvrdil také 
ministr kultury Daniel Herman, který se zúčastnil programu 
v Národním muzeu. 

V roce 2015 nadále pokračovala úzká spolupráce s dozorčím 
orgánem Evropské vysílací unie, Rozhlasovým výborem EBU 
(EBU Radio Committee). Jeho řádným členem byl v květnu 
znovuzvolen současný generální ředitel Českého rozhlasu 
René Zavoral. Český rozhlas tak dne 18. února 2015 v bu-
dově na Vinohradské hostil zasedání Rozhlasového výboru 
EBU. Předmětem jednání byly především interní strategické 
priority Evropské vysílací unie, ale také například představení 
zásadních projektů členských rozhlasů či nutnost digitalizace 
rozhlasového vysílání. Významné bylo zvolení ředitele Odboru 
techniky Karla Zýky do řídícího výboru mezinárodního fóra 
WorldDAB. Tento prestižní nezávislý orgán s hlavním sídlem 
v Ženevě podporuje aktivity vedoucí k rozvoji digitálního roz-
hlasového vysílání. V řídícím výboru (Steering Board) zasedají 
zástupci výrobců DAB přístrojů, vysílatelů, operátorů či před-
stavitelé jednotlivých národních orgánů na podporu DAB. Mezi 
jeho úkoly patří zejména doporučení a podpora národních 
aktivit jednotlivých členů v oblasti rozvoje DAB vysílání. V té-
mže roce byl Karel Zýka zvolen i předsedou Výkonné rady EBU 
(Operations Council), poradního orgánu Evropské vysílací unie, 
který připravuje podklady ke strategickým projektům. Kromě 
toho si Český rozhlas udržel početné zastoupení i v dalších 
komisích a poradních skupinách EBU v oblasti rozhlasového 
vysílání.

Český rozhlas pokračoval ve strategickém projektu Vize 2020, 
který v roce 2012 iniciovala Evropská vysílací unie. Expertní 
skupina odborníků z ČRo se zaměřila na rozpracování a přene-
sení strategických doporučení EBU do praxe v české mediální 
sféře a vytvoření konkrétních výstupů v Českém rozhlase. 

Projekt, který koordinovalo Mezinárodní oddělení, na jarním 
výjezdním setkání vedoucích pracovníků ČRo prezentoval 12 
klíčových rozvojových návrhů s odlišnou náročností realizace 
a různými finančními nároky. Jedním ze závěrů je vznik nového, 
inovačního oddělení ČRo, tzv. Kreativního HUBu.

Vrcholem celoroční spolupráce Českého rozhlasu a Rozhlasu 
a televize Slovenska (RTVS) byl již třetí společný vánoční kon-
cert, který se uskutečnil 1. prosince v brněnském SONO Cen-
tru. Hlavními hvězdami byli například P. Lipa, I. Csáková, Dasha, 
R. Opatovský nebo skupina No Name. Koncert byl ze záznamu 
odvysílán na ČRo Dvojka, ČT Art a slovenským rozhlasem i slo-
venskou televizí. Český rozhlas nadále spolupracoval s němec-
kým rozhlasem MDR, nově byla uzavřena bilaterální dohoda 
o spolupráci s Rumunským rozhlasem a také s veřejnoprávním 
rozhlasem Černé Hory.

Mezinárodní oddělení i v roce 2015 rozvíjelo vlastní rozhlasové 
projekty. PRESSpektivy se uskutečnily 11. listopadu pod ná-
zvem „Za každým faktem se skrývá příběh“. Ústřední otázkou 
bylo, jak uchopit aktuální téma uprchlické krize z pohledu ve-
řejnoprávního rozhlasu a využít k tomu multimediální nástroje 
(multimediální web, infografiky, aplikace atd.). Pozvání přijali 
Nils Lindström a Firas Jonblat, zástupci Švédského rozhlasu 
a zároveň tvůrci projektu Fortress Europe, což je multimediální 
web dokumentující příběhy uprchlíků ze Sýrie.

Dalších dvou pokračování se dočkal také Audioport, hudební 
projekt pořádaný ve spolupráci s Rozhlasem a televizí Sloven-
ska, jehož součástí je kromě koncertu mladých kapel propo-
jené vysílání Radia Wave a slovenského Rádia_FM. Na jaře se 
Audioport konal již tradičně v Praze, nově v rozhlasovém studiu 
S1. Za českou i slovenskou stranu vystoupily hudební projekty 
sestavené v duchu tématu vysílání, kterým bylo spojování 
generací. Radio Wave nominovalo Člověka pokrokového ve 
spojení s mladými rappery Cincinaty a seniorským sborem 
Elpida. Rádio_FM představilo slovenskou písničkářku Tante 
Elze za doprovodu Martina Burlase. Podzimní část Audioportu 
se odehrála 27. října v Bratislavě a vystoupili na ní brněnští PzH 
společně se slovenským objevem NVMERI. Tématem denního 
vysílání byla česká a slovenská kinematografie.

Jako člen Evropské vysílací unie byl Český rozhlas velmi aktivní 
v oblasti mezinárodní hudební výměny. V roce 2015 do sítě 
EBU nabídl celkem 137 přímých přenosů a záznamů koncertů. 
16. ledna 2015 se uskutečnil již 11. ročník hudebního projektu 
EBU Art´s Birthday, tentokrát v rámci zahajovacího večera 
k projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, který 
svojí dramaturgickou koncepcí přilákal mnoho posluchačů 
a zájemců o umění žánru Ars Acustica. Mezinárodní oddělení 
se věnovalo také podpoře hudebního projektu Czeching na 
mezinárodním poli. Jedním z úkolů byl nábor zahraničních 
porotců, mezi nimiž je tak od nynějška např. Stefan Trischler 
z rakouské veřejnoprávní stanice pro mladé FM4, editor maďar-
ské stanice Rádió Petöfi Lörinc Bubnó či programový manažer 
festivalu Eurosonic Robert Meijerink.
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VYDAVATELSTVÍ ČESKÉHO ROZHLASU

 Radioservis, a. s. – vydavatelství Českého rozhlasu

Největší novinkou v rozhlasovém vydavatelství byl celoroční 
provoz e-shopu se stahováním nahrávek z rozhlasového 
archivu pod názvem www.radioteka.cz. Hudební vydavatelství 
potvrdilo svoji dominantní pozici na trhu audioknih s mluveným 
slovem a podpořilo to dvěma vítězstvími v anketě Audiokniha 
roku 2014. Reprezentační prodejna i v roce 2015 nabízela pře-
devším široký výběr mluveného slova, vážné hudby a českých 
filmů.

 Týdeník Rozhlas

Týdeník Rozhlas jako jediné tištěné periodikum zveřejňuje pro-
gramy všech stanic Českého rozhlasu a poskytuje rozsáhlý in-
formační servis o jeho nejdůležitějších projektech a pořadech. 
Zároveň zajišťuje zpětnou vazbu v ohlasech odborníků a poslu-
chačů. Ve stále větší míře je kulturní veřejností vnímán nejen 
ve své rozhlasové specializaci, ale i jako plnohodnotný kulturní 
časopis orientovaný na umělecké disciplíny spjaté s vysíláním 
Českého rozhlasu (klasická hudba, literatura, drama). Dokla-
dem tohoto trendu je častý výskyt Týdeníku Rozhlas v okruhu 
citovaných periodik nebo samostatně distribuovaná příloha, 
kterou si objednali pořadatelé festivalů Dvořákova Praha 
a Struny podzimu. 

Týdeník Rozhlas byl i v loňském roce pořadatelem ankety 
Neviditelný herec (vítězové 19. ročníku: Viktor Preiss a Vilma 
Cibulková) a mediálním partnerem mnoha kulturních akcí.

 Hudební vydavatelství

Vydavatelství CD v roce 2015 připravilo 66 nových titulů. Vět-
šina z nich byla určena pro běžnou distribuci, 23 titulů vzniklo 
jako různé zakázky (vklady do knih, CD na objednávku inter-
pretů, zakázky pro Český rozhlas, firemní zakázky apod.). 
Z hlediska vývoje trhu byl rok 2015 rokem mírného oživení, hu-
debních CD se nicméně prodává stále méně a ubývá prodejen, 
naopak knihkupci už běžně prodávají i audioknihy. Radioservis 
je zakládajícím členem Asociace vydavatelů audioknih, která 
chce napomoci propagaci audioknih jako literárního média 
(v roce 2015 byly také na veletrhu Svět knihy podruhé uděleny 
ceny Audiokniha roku v několika kategoriích).

Stále důležitějším segmentem prodeje je prodej přes inter-
net. Velkou výzvou do budoucna je obstát na trhu placeného 
stahování nahrávek. Od května 2014 funguje portál Radioteka.
cz, společný projekt Českého rozhlasu a Radioservisu, který 
by měl postupně zpřístupnit velkou část rozhlasového archivu 
a nabízet kompletní katalog Radioservisu i v elektronické verzi.

Z hlediska prodejů patřily k nejúspěšnějším četby Betty Mac-
Donaldová: Co život dal a vzal, druhé pokračování Osudů dob-
rého vojáka Švejka, Henri Charriere: Motýlek, další díly Toulek 
českou minulostí nebo nová série případů komisaře Maigreta.

 Knižní vydavatelství

Knižní vydavatelství ve své ediční politice vychází především 
z vysílání Českého rozhlasu. V roce 2015 toho byly dokladem 
tituly: Glosy Dominika Duky 2013–2014, Před obzorem od 
Pavly Jazairiové, Kde má cvrček uši aneb chytrej jak rádio, Po 
kom se jmenují od Jitky Škápíkové, Hajaja vypravuje pohádky 
o Picimínkovi a Vlakáčkovi od Michaely Veteškové, Rozděleni 
železnou oponou od Ivany Denčevové a Michala Stehlíka, Po 
Česku II. od Václava Žmolíka, Polské duše od Petra Vavroušky 
a jediný mimorozhlasový titul Kosmonautika za oponou od 
Stanislava Kužela.
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NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU

Nadační fond Českého rozhlasu se v loňském roce mohl díky 
přízni dárců a partnerů věnovat podpoře nevidomých prostřed-
nictvím projektu Světluška, ale také se zapojit do humanitární 
pomoci zemětřesením postiženému  u. 

Světluška přispívala konkrétním dětem a dospělým s těžkým 
zrakovým postižením na nákup speciálních pomůcek s hla-
sovým či hmatovým výstupem, na asistenční a vodicí psí 
pomocníky, na osobní asistenty. Dále podporovala nevidomé 
a slabozraké i v oblasti vzdělávání, kultury, sportu a na cestě 
za získáním pracovního uplatnění. Od vyhlášení sbírky uplynulo 
už 13 let a Světluška za tu dobu vyrostla a stala se pro lidi se 
zrakovým handicapem partnerkou a kamarádkou, na kterou 
se s důvěrou obracejí. 

S podporou Světlušky ale mohou počítat i neziskové orga-
nizace, které poskytují nevidomým své služby či se věnují 
osvětovým aktivitám. Světluška podpořila projekty rané péče 
pomáhající rodinám s kombinovaně postiženými dětmi, roz-
víjení dovedností hluchoslepých, asistenční a dobrovolnické 
služby pro nevidomé, výuku prostorové orientace, rekvalifi-
kační programy a mnohé další projekty, které zlepšují život 
stovkám nevidomých. 

Sečteno a podtrženo bylo ze sbírky Světluška v roce 2015 pod-
pořeno 263 žádostí jednotlivců a 74 projektů neziskových or-
ganizací v celkové částce 13,6 mil. korun. To by nebylo možné 
bez tisíců drobných dárců, dobrovolníků a našich firemních 
partnerů. Dík náleží i účastníkům světluščích akcí, mezi něž pa-
tří Noční běh pro Světlušku, Kavárna POTMĚ, zářijové sbírkové 
dny, benefiční koncert Světlo pro Světlušku nebo předvánoční 
Křišťál pro Světlušku. 

Spolu s Českým rozhlasem pomáhal v loňském roce nadační 
fond také po silném zemětřesení v Nepálu, když vyhlásil veřej-
nou sbírku na obnovu dvou poničených vesnic. Výtěžek sbírky 
Pomáhejte s námi Nepálu činil ke konci roku 2015 9,5 mil. 
korun. V horských vesnicích už za vybrané peníze rostou první 
obydlí. Úspěch sbírky však umožní i postavení školy.

Děkujeme všem, kteří s námi pomáhají v Česku i ve světě!
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V roce 2015 bylo hospodaření Českého rozhlasu plánováno 
jako vyrovnané se shodným objemem nákladů a výnosů ve 
výši 2 233 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán zisk ve výši 
17 451 tis. Kč. Vzhledem k vypočtenému zápornému základu 
daně z příjmů prostřednictvím daňového poradce nebyla daň 
z příjmů právnických osob odváděna.

Prioritou Odboru rozhlasových poplatků bylo zkvalitňování 
výběru rozhlasových poplatků, které tvoří převážnou většinu 
příjmů Českého rozhlasu. K 31. prosinci 2015 byl evidován 
počet poplatníků 3 121 974 fyzických osob a 138 570 právnic-
kých osob.

Odbor techniky zajišťoval všechny technické, technologické 
a infrastrukturní činnosti, které jsou nezbytnou podmínkou 
pro fungování Českého rozhlasu jako moderní mediální insti-
tuce. Mezi nejvýznamnější činnosti Odboru techniky Českého 
rozhlasu v roce 2015 patřily zejména rozsáhlé rekonstrukce 
vysílacích a výrobních pracovišť v regionech i v Praze, 
kompletní výměna hlavního přepojovače ve studiovém domě 
v Římské ulici, realizace systémové integrace vysílacích služeb 
vysílačů v pásmu VKV a pokračování rozvoje výrobního a vysí-
lacího systému Dalet zejména v regionech. Dalším významným 
krokem bylo zahájení digitálního T-DAB vysílání v Praze a start 
vysílání stanice ČRo Plus na VKV.

Nejvýznamnějším výzkumem realizovaným v roce 2015 v rámci 
Českého rozhlasu byl projekt elektronického měření poslechu 
rádia pro účely programu, který navazuje na obdobný projekt 
z let 2013–2014. Výzkum byl zahájen v rámci ročního projektu 
od května 2015 na panelu posluchačů ČRo Radiožurnál 
(N=200) a panelu posluchačů ČRo Dvojka (N=200). Předmě-
tem je poslechové chování měřené pomocí audiometrů, tzn. 
elektronických přístrojů umožňujících na základě záznamu 
zvuku v prostředí, v němž se pohybují členové panelu, 
zaznamenat poslech rozhlasového vysílání a identifikovat 
poslouchanou stanici. Analýzou dat z audiometrů je možné 
popsat reálné poslechové chování posluchačů a jejich reakce 
na poslouchaný program. Tato metoda je podobná měření 
sledování televize pomocí peoplemetrů a představuje perspek-
tivní možnost pro rozvoj výzkumu rozhlasového publika.

Již po čtvrté pokračovala evaluace vysílání ČRo z hlediska 
toho, jak naplňuje očekávání posluchačů rádia v rámci jejich 
představ o roli veřejnoprávního rozhlasu. Celý projekt byl 
završen diskusí vybraných respondentů s představiteli 
vrcholového vedení ČRo. Výzkum poskytl zpětnou vazbu 
tvůrcům rozhlasového programu, protože mapoval programové 
preference posluchačů a míru jejich spokojenosti s tím, jak 
jsou naplňovány.
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TECHNIKA

 Rozhlasová technologie

V roce 2015 proběhly výměny zastaralých vysílacích mixážních 
pultů Klotz v regionálních studiích v Pardubicích, Hradci 
Králové, Plzni a Ostravě. Jednotlivá vysílací pracoviště byla 
vybavena novou digitální technologií DHD včetně instalace 
nových lokálních přepojovačů a nového technologického ná-
bytku. Tímto krokem byla dokončena etapa výměny technolo-
gie ve všech regionálních studiích Českého rozhlasu a zvýšena 
uživatelská funkcionalita i technologická spolehlivost vysílání. 
Zároveň byly v dalších regionech upraveny odbavovací 
technologie pro použití vysílacího systému DaletPlus.

Komplexní rekonstrukce vysílacích pracovišť proběhly i v Praze 
ve Studiovém domě v Římské pro ČRo Radiožurnál, Vltava 
a Junior. Zejména rekonstrukce pracoviště pro Radiožurnál 
byla vzhledem k požadavkům stanice na vybavení a design 
velice náročná.

Rekonstrukcí prošla i další výrobní pracoviště, např. studiový 
komplex 2RS9, kde byly nově použity některé moderní 
technologie pro zvukovou výrobu. Podobně pak bylo vybaveno 
i Studio 1 v ČRo Hradec Králové. 

Začátkem roku 2015 byla provedena instalace speciálního 
studia ČRo na náměstí Republiky v Plzni v rámci akce Plzeň 
– Evropské hlavní město kultury 2015. Studio bylo vybaveno 
i produkčním a vysílacím systémem DaletPlus a jeho přímé při-
pojení do centrálního pražského systému umožňovalo stanicím 
unikátní flexibilitu při vysílání z této lokality. Odbor techniky 
zde asistoval např. při oslavách 70. výročí osvobození Plzně 
a dalších akcích, technickou podporu zajišťoval celoročně. 
Podobné dočasné vysílací pracoviště bylo použito pro tradiční 

akce jako např. Filmžurnál v Karlových Varech nebo několikeré 
vysílání místních akcí z různých lokalit pro studio ČRo Region, 
Středočeský kraj.

V závěru roku byla pak zejména částečně zrekonstruována 
pracoviště 3R2 a studia 3S2 a 3DS pro rozšíření vysílání 
stanice ČRo Plus a proveden přesun provozu vysílání na toto 
pracoviště.

Odbor techniky i v roce 2015 technologicky zajišťoval speciální 
programové projekty Český rozhlas Sport a Český rozhlas 
Rádio Retro. Letošní vysílání začalo speciálem Čas strachu, 
čas odvahy v rámci projektu Hrdina.CZ, následované Sportu 
zdar a Příběh vědy, posledním speciálem bylo vánoční vysílání 
Šťastné a veselé.

V průběhu druhého a třetího čtvrtletí 2015 došlo v rámci čtvrté 
etapy upgradu DaletPlus k jeho dalšímu rozšíření na regionální 
stanice v Pardubicích, Jihlavě a Českých Budějovicích. V rámci 
této etapy došlo i k rozšíření centrální diskové kapacity 
systému DaletPlus určené těmto stanicím. Koncem roku začalo 
obnovení a rozšíření centrální infrastruktury DaletPlus s úče-
lem obnovy serverů a posílení jejich výkonu a také zvětšení 
diskové kapacity, které budou využity pro nadcházející pátou 
etapu upgradu, která má za cíl dokončit přechod zbývajících 
stanic na DaletPlus.

Pro potřeby Centra zpravodajství byl vytvořen systém pro 
archivaci jejich zvukových příspěvků uložených v systému
DaletPlus na základě podkladů vytvářených v redakčním 
systému iNEWS a konsolidovaných systémem AIS.

 Rozhlasové přenosy

Začátkem roku 2015 Odbor techniky zajišťoval řadu rozhlaso-
vých přenosů z významných sportovních akcí. Za všechny je 
třeba uvést ME v halové atletice, kde OT zajišťoval 14 rozhlaso-
vých pozic pro sportovní komentátory z celé Evropy, a stejně 
významnou akcí bylo MS v ledním hokeji, které se konalo 
v Praze a Ostravě.

Další náročnou akcí bylo zajištění přenosů z oslav 70. výročí 
konce druhé světové války. OT se podílel technicky také na 
zajištění pražského zasedání General Assembly EBU, resp. 
hlavních představitelů všech rozhlasů a televizí v Evropské 
vysílací unii.

V oblasti technologického rozvoje se nadále Odbor techniky 
soustřeďuje na digitalizaci celého vysílacího řetězce, pokra-
čovalo rozšiřování spolupráce a služeb s telekomunikačními 
operátory, testovaly se nové převodníky, kodeky a softwarové 
aplikace pro audio komunikaci. Používání technologie přenosů 
v nezabezpečeném datovém prostřední (internetu) se potýká 
s problémy zabezpečení a spolehlivosti, v této oblasti je 
nezbytné sledovat další vývoj a aplikovat nové a více zabezpe-
čené technologie.
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 Nové technologie

Rozvoj nových technologií v roce 2015 probíhal v celé 
řadě oblastí – jak v oblasti studiové a zvukové výroby, tak 
i komunikační a distribuční. Pokračovalo osazování vysílacích 
a výrobních studií novou technologií mixážních pultů DHD 
včetně nejnovější konfigurace pro multitrackovou zvukovou 
výrobu, byla významně zrekonstruována vysílací pracoviště 
celoplošných stanic v Praze a pokračoval rozvoj a implemen-
tace systému DaletPlus do dalších regionů.

Nejvýznamnějším projektem v oblasti nových technologií 
byla kompletní výměna hlavního přepojovače ve studiovém 
domě v Římské ulici v Praze. Toto zařízení je klíčové z hlediska 
provozu a spojení mezi jednotlivými studii a dalšími návaznými 
přenosovými a vysílacími linkami a bylo v nepřetržitém provozu 
od roku 2000. Hlavním důvodem výměny bylo zvýšení kapacity 
a počtu propojovacích bodů a zároveň principiální zvýšení 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Celý systém je vybudován 
s plnou redundancí (zálohováním). Zároveň s výměnou vlastní 
technologie byl zcela inovován i řídicí systém a ovládací 
prostředí. Celá akce byla unikátní zejména tím, že probíhala 
za plného provozu vysílání, a tím kladla velmi vysoké nároky 
na koordinaci prací, přepojování technologických celků 
a provozní obsluhu systému. 

V oblasti digitálního vysílání T-DAB+ se ve spolupráci s part-
nerem Českými Radiokomunikacemi a.s. podařilo spustit od 
srpna 2015 klíčové experimentální vysílání v Praze, kdy byl po-
prvé u nás použit plný vysílací výkon (až 20 kW ERP) v pásmu 
VHF Band III. Tento projekt označovaný jako „ČRo DAB Praha“ 
představil možné plnohodnotné fungování tzv. veřejnoprávního 
rozhlasového multiplexu, tj. digitální rozhlasové vysílání DAB+ 
s vysokým výkonem (20kW) ERP na finálním vysílacím kanálu 
12C a významné vysílací lokalitě (Praha město – Mahlerovy 
sady) v centru husté aglomerace. Obsahem vysílání je 
pak komplexní nabídka celoplošných a speciálních programů 
ČRo včetně doprovodných dat. Nadále pokračovala i spolu-
práce s dalšími provozovateli DAB vysílání společnostmi RTI 
cz s.r.o. a Teleko, s.r.o., včetně aktuálního zařazení programu 
ČRo Rádio Retro do všech sítí.

 Telekomunikace

Nejvýznamnějším krokem v oblasti vysílacích služeb v roce 
2015 bylo uzavření nové smlouvy na komplexní službu šíření 
a distribuce signálu v sítích VKV vysílačů s vítězem veřejné 
soutěže, společností České Radiokomunikace a.s. Tímto 
krokem došlo k systémové integraci všech vysílacích služeb 
v pásmu VKV pod jednoho partnera, rozšíření služeb o digitální 
pozemní distribuci a komplexní monitoring a řízení provozu 
vysílací a distribuční sítě a k nastavení nových komplexních 
pravidel (SLA) provozu. Od 1. 5. 2015 byly převedeny do tohoto 
režimu hlavní vysílací lokality a v několika fázích pak následně 
i všechny ostatní vysílače.

Na základě této nové smlouvy je možné vysílací služby 
i rozšiřovat, proto probíhaly aktivity na vyhledávání a koordi-
naci nových vysílacích kmitočtů, zejména pro stanici ČRo Plus, 
a během roku se podařilo uvést do provozu 8 dalších nových 
VKV vysílačů malého výkonu pro stanice ČRo Dvojka, ČRo 
Plus a ČRo Sever. 

Během roku 2015 se dále připravovala restrukturalizace 
stávajících vysílacích sítí tak, aby mohla být vytvořena nová síť 
VKV pro stanici ČRo Plus. Do této sítě bylo zařazeno 10 VKV 
vysílačů, z toho 7 stávajících (z vysílacích sítí stanic ČRo 
Regina, Praha, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Sever) a 3 nové, 
z nichž 1 byl spuštěn v závěru roku 2015 a 2 budou následovat 
na počátku roku 2016. 2. 11. 2015 stanice ČRo Plus zahájila 
trvalé šíření signálu na VKV vysílačích. Pro další zlepšení 
možnosti příjmu je tato síť provozována v mono režimu. V této 
souvislosti také přešla stanice ČRo Regina Praha do režimu 
digitálního vysílání DAB+. 

V oblasti digitálního vysílání DVB-T pokračovala distribuce 
programů ČRo ve veřejnoprávním DVB-T multiplexu 1 
(ve spolupráci s ČT), kde je v podstatě stabilizovaná nabídka 
programů a prakticky 100% pokrytí. 

Satelitní vysílání ČRo (DVB-S) je šířeno nadále prostřednictvím 
satelitu Astra 3B, pozice 23,5° východně.
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FINANCE

Ekonomické řízení a transparentnost hospodaření byla 
během roku 2015 zajišťována souborem interních předpisů, 
především Pravidly ekonomického řízení Českého rozhlasu. 
Správnost a úplnost účtování v roce 2015 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 2015 bylo hospodaření Českého rozhlasu plánováno 
jako vyrovnané se shodným objemem nákladů a výnosů ve 
výši 2 233 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán zisk ve 
výši 17 451 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že předběžná kalkulace 
základu daně z příjmů vychází záporná, odvod daně z příjmů 
právnických osob se nepředpokládá. Daňové přiznání bude 
podáno prostřednictvím daňového poradce v termínu do 
30. 6. 2016. 

Výnosy v roce 2015 byly v úhrnu vykázány v částce 2 249 258 
tis. Kč (plánováno bylo 2 233 000 tis. Kč) a zaznamenaly oproti 
předchozímu roku zvýšení o 13 249 tis. Kč, tj. o 0,6 %. Tato 
skutečnost vznikla především v oblasti výběru a vymáhání 
rozhlasových poplatků. 

V porovnání s plánovanými hodnotami došlo k vyššímu 
plnění výnosových položek o 16 258 tis. Kč, na které se 
největší měrou podílí vyšší objem vybraných rozhlasových 
poplatků. Plánovaný objem výnosů z obchodních činností (pře-
devším výnosů za vysílání reklamy a sponzorovaných pořadů) 
se nepodařilo naplnit, avšak k nižšímu plnění došlo výhradně 
v oblasti barterových operací, tudíž ve stejném objemu se tato 
skutečnost objevila při čerpání druhé strany rozpočtu jako 
úspora nákladů. Ostatní položky výnosů byly plněny v souladu 
s plánem. 

Náklady byly realizovány v roce 2015 v objemu 2 231 808 tis. 
Kč (plánováno bylo 2 233 000 tis. Kč). V porovnání s rokem 
2014 došlo k meziročnímu poklesu o 2 961 tis. Kč, tj. o 0,1 %.

Oproti plánu byly vykázány celkové náklady v hodnotě o 1 192 
tis. Kč nižší. Překročení plánovaných nákladů bylo zazname-
náno především v položkách DPH bez nároku na odpočet 
a odpisy dlouhodobého majetku, které souvisí s vyšší investiční 
činností v posledních několika letech včetně roku 2015. Ostatní 
náklady vykázaly vyšší čerpání především zásluhou zvýšené 
tvorby opravných položek k rozhlasovým poplatkům oproti 
plánovanému objemu. Naopak výrazně nižší objem služeb byl 
vykázán především v následujících oblastech, a to v propagaci 
nižším realizovaným objemem barterových plnění, v nákladech 
na honoráře, v oblasti poradenských služeb i položkách správy 
budov (opravy a údržba, energie ad.).

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

HOSPODAŘENÍ rozpočet čerpání rozdíl % plnění

náklady (bez daně z příjmů) 2 233 000 2 231 808 -1 192 99,9%

výnosy 2 233 000 2 249 258 16 258 100,7%

zisk před zdaněním 0 17 451 17 451 x

daň z příjmů 0 0 0 x

zisk po zdanění 0 17 451 17 451 x

Hospodaření ČRo v roce 2015

MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ 2014 2015 rozdíl % změna

náklady celkem 2 234 769 2 231 808 -2 961 -0,1%

výnosy celkem 2 236 009 2 249 258 13 249 0,6%

NÁKLADY rozpočet čerpání rozdíl % plnění

náklady na vysílání 280 458 279 952 -506 99,8%

poplatky ČP za inkaso 116 000 115 263 -737 99,4%

honoráře a poplatky organizacím 16 867 17 681 814 104,8%

honoráře jednotlivcům 134 405 125 539 -8 866 93,4%

zpravodajství agentur 22 000 21 873 -127 99,4%

materiál 32 403 39 862 7 459 123,0%

služby 300 621 262 337 -38 284 87,3%

energie 25 112 24 065 -1 047 95,8%

opravy a udržování 15 710 11 122 -4 588 70,8%

cestovné 22 476 18 354 -4 122 81,7%

osobní náklady celkem 936 600 944 449 7 849 100,8%

odpisy 92 500 103 012 10 512 111,4%

saldo DPH 131 200 146 474 15 274 111,6%

ostatní náklady 106 648 121 824 15 176 114,2%

náklady (bez daně z příjmů) 2 233 000 2 231 808 -1 192 99,9%

daň z příjmu 0 0 0 x

náklady celkem 2 233 000 2 231 808 -1 192 99,9%

VÝNOSY rozpočet čerpání rozdíl % plnění

rozhlasové poplatky 2 028 771 2 046 157 17 386 100,9%

obchodní činnost (reklama, sponz., …) 85 625 84 357 -1 268 98,5%

vysílání do zahraničí 27 050 27 199 149 100,6%

ostatní výnosy 91 554 91 545 -9 100,0%

výnosy celkem 2 233 000 2 249 258 16 258 100,7%
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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 minutách v %

ČRo Radiožurnál 1493 17 844 9,6 175,8 9

ČRo Dvojka (Praha) 635 7,2 409 4,6 235,6 5,9

ČRo Vltava 187 2,1 60 0,7 139,7 0,5

ČRO REGIONÁLNÍ STUDIA
 poslech minulý týden  poslech včera ATS rel. podíl na trhu*

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

ČRo Brno 201 2,3 126 1,4 234,1 8,6

ČRo České Budějovice 91 1 56 0,6 219,6 10,1

ČRo Hradec Králové 63 0,7 33 0,4 221,8 6,5

ČRo Pardubice 40 0,5 20 0,2 215,1 4,4

ČRo Olomouc 70 0,8 36 0,4 243,4 6,8

ČRo Ostrava 94 1,1 53 0,6 237,6 5,5

ČRo Plzeň 123 1,4 74 0,8 230,3 11

ČRo Sever 68 0,8 39 0,4 196 3,1

ČRo Regina 21 0,2 7 0,1 112,1 0,4

ČRo Region (Středočeský kraj) 31 0,4 14 0,2 226,2 1,3

ČRo Region (Vysočina) 36 0,4 22 0,2 201,9 4,8

* Podíl na trhu v cíl. regionu:
 ČRo Plzeň: Karlovarský + Plzeňský kraj | ČRo Brno: Zlínský + Jihomoravský kraj | ČRo Sever: Liberecký + Ústecký kraj

ČRO
 poslech minulý týden  poslech včera ATS rel. podíl na trhu

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

celoplošné 1981 22,5 1213 13,8 208,5 15,4

regionální 802 9,1 475 5,4 227,8 6,6

stanice podle § 3 odst. 1 písm. b) 51 0,6 29 0,3 148,1 0,3

speciální 56 0,6 20 0,2 136,7 0,2

celkem 2571 29,2 1633 18,6 225,9 22,5

Posluchači

ČRO SPECIÁLNÍ STANICE
 poslech minulý týden  poslech včera ATS rel. podíl na trhu

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

ČRo D-dur 12 0,1 4 0,1 86,2 0

ČRo Jazz 10 0,1 4 0 76,6 0

ČRo Rádio Junior 20 0,2 6 0,1 128,2 0

ČRo Radio Wave 19 0,2 8 0,1 155,7 0,1

STANICE PODLE  
§ 3 ODST. 1 PÍSM. B)

 poslech minulý týden  poslech včera ATS rel. podíl na trhu

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

ČRo Plus 51 0,6 29 0,3 148,1 0,3

zdroj: Radio Projekt SKMO 1. 1.–17. 12. 2015
POSLECHOVOST

 Český rozhlas a jeho posluchači

V roce 2015 poslouchalo denně alespoň jednu stanici 
Českého rozhlasu 1,633 milionu posluchačů ve věkové skupině 
12–79 let, kterou sleduje RADIO PROJEKT, hlavní výzkum 
poslechovosti rádií v České republice. To představuje 18,6 % 
dané populace a 29,3 % ze všech posluchačů rádia v uve-
deném věku. Některou celoplošnou stanici Českého rozhlasu 
poslouchalo denně 1,231 milionu posluchačů a vysílání 
některého z regionálních studií kolem 475 tisíc posluchačů.

V průběhu běžného týdne dosahoval poslech Českého 
rozhlasu 2,571 mil. posluchačů, což činí 34,8 %, tzn. více než 
třetinu týdenního rozhlasového publika v ČR.

Jako své nejposlouchanější rádio uvedlo některou ze stanic 
Českého rozhlasu 1,826 mil. posluchačů. Podíl Českého 
rozhlasu v rámci českého rozhlasového trhu činil 22,5 %. 
Na celoplošné stanice (včetně ČRo Plus) připadá 15,9 % 
a na regionální stanice 6,6 %.

Některou ze speciálních stanic Českého rozhlasu poslou chalo 
v roce 2015 denně přibližně 20 tisíc a v průměrném týdnu 
kolem 56 tisíc posluchačů. 

Výsledky podle jednotlivých stanic ČRo ukazuje následující 
tabulka: 
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VEDENÍ ČESKÉHO ROZHLASU

Mgr. René Zavoral
generální ředitel

(do 3. 11. 2015 Peter Duhan, do 20. 1. 2016 prozatímní ředitel Karel Zýka)

Bc. Jan Menger
ředitel Regionálního vysílání 

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Mgr. Eva Hazdrová – Kopecká
ředitelka Programu

JUDr. Jiří Mejstřík
ředitel Výroby

Mgr. Alexandr Pícha
ředitel Nových médií

Ing. Karel Zýka
ředitel Techniky

PhDr. Josef Havel
ředitel Kanceláře generálního ředitele

Mgr. Jiří Hošna
ředitel Komunikace a vnějších vztahů

PhDr. Ludmila Süssová
ředitelka Personálního odboru

MgA. Jakub Čížek
ředitel SOČR

Stav ke dni 1. 5. 2016

RADA ČRO A DOZORČÍ KOMISE

 Rada
 
 Mgr. Hana Dohnálková, dipl. um.
 předsedkyně 

 PhDr. Jiří Vejvoda
 místopředseda a tiskový mluvčí
 (místopředseda od 14. 5. 2014 do 25. 11. 2015)

 Bc. Tomáš Kňourek
 místopředseda

 Mgr. Milan Badal 
 (místopředseda od 25. 11. 2015 do 27. 4. 2016)

 Th. Mgr. Ervín Kukuczka

 doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 
 (předseda od 14. 5. 2014 do 25. 11. 2015)

 PhDr. Petr Šafařík 
 (místopředseda od 14. 5. 2014 do 25. 11. 2015, 
 předseda od 25. 11. 2015 do 31. 3. 2016)
 
 Bc. Ivan Tesař 
 (místopředseda od 25. 11. 2015 do 27. 4. 2016, 
 úřadující předseda od 1. 4. 2016 do 27. 4. 2016)

 Ivan Vodochodský

 Dozorčí komise

 Ing. Jiří Volf
 předseda 

 JUDr. Jakub Chytil
 místopředseda

 Ing. Tomáš Kaňka

 Mgr. Robert Cholenský

 Mgr. Marcela Šimíčková Krůsová LL.M.

 

Stav ke dni 1. 5. 2016
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Stav ke dni 1. 5. 2016

Regionální vysílání Program Výroba

Zpravodajství

Generální ředitel

Odbor generálního ředitele

Tvorba

Slovesná tvorba

Hudební tvorba

Archivní a programové fondy

Dismanův rozhlasový DS

TS elévů

ČRo Radiožurnál

ČRo Plus

Provoz zpravodajství 

Zpravodajství a publicistika

Zpravodajský web

Nová média

Ekonomika a správa

Technika

Informační technologie

Zvuková technika

Distribuce signálu

Rozhlasové přenosy

Odbor správy a majetku

Ekonomický odbor

Odbor obchodu a poplatků

Multimediální oddělení

Redakce online obsahu

Oddělení programátorů

Interní audit

Ombudsman

Kreativní HUB

Personální odbor

Kancelář generálního ředitele

Komunikace a vnější vztahy

SOČR

ČRo Dvojka

ČRo Vltava

ČRo Radio Wave

ČRo Radio Praha

ČRo Rádio Junior

Oddělení evidence vysílání

ČRo Brno

ČRo Plzeň

ČRo Hradec Králové

ČRo Karlovy Vary

ČRo Liberec

ČRo Olomouc

ČRo Ostrava

ČRo Pardubice

ČRo Regina

ČRo Region Středočeský kraj

ČRo Region Vysočina

ČRo Sever

ČRo Region Středočeský krajČRo Zlín

ČRo České Budějovice



Radiožurnál

Dvojka

Vltava

Region

Plus

Radio Wave

Jazz

D-dur

Rádio Junior

Celoplošné stanice

Regionální stanice

Vysíláme z rozhlasových studií v těchto městech:

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

Speciální stanice

Radio Praha

Vysílání do zahraničí 

Stav ke dni 1. 6. 2016
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