Poskytnutí informace

Do Českého rozhlasu byla dne 22. 3. 2021 doručena Vaše žádost z téhož dne podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete
poskytnutí těchto informací:
„1, od kdy služba Audioarchiv je přístupná ke stahování odvysílaných pořadů (do vlastního „počítače“)
jen některým připojeným digitálním zařízením
2, kolik MB datového připojení (automaticky) obnáší (prosté) načtení (otevření) internetového portálu
adresované korporace
3, rovněž archívu rozhlasových pořadů - před stahováním (download) neb přenosem (stream)
4, zda (všichni) zaměstnanci adresovaného veřejnoprávního rozhlasu mají neomezený a bezplatný
přístup k internetu
5, kolik rozhlas ze svého rozpočtu ročně vydává na datový „sklad“ - na elektřinu i chlazení
6, zda je energeticky náročnější příjem (poslech) AM nebo FM
7, o kolik procent j(bud)e energeticky nákladnější (nehlučný) příjem digitálně šířeného rozhlasu v
kapesním neb přenosném radiopřijímači
8, zda stanice šířené DBVT jsou (všechny) přesměřovány do DAB(+)
9, zda je prověřeno,že digitální vysílání nebude rušeno v šumavském příhraničí z jedné či druhé strany
státní hranice,jak bývá běžné při „styku“ VKV frekvencí
10, proč FM vysílání stanice Český rozhlas ČESKÉ BUDĚJOVICE je na území Č.Budějovic i v blízkém
Pošumaví (dole v pánvi,nad údolími i sníženinami,na dohled vrcholu Kleti,nikoli v jeho „stínu“) většinou
nápadně hůře slyšitelné (až nenaladitelné) než neveřejnoprávní FM stanice Signál či Frekvence 1
11, výkon vysílače pro frekvenci 98,0 stanice PLUS v Č.Budějovicích
12, na jakém vysílači je umístěn „multiplex“ DAB+ pro (širší) oblast Českých Budějovic,resp.jižních
Čech
13, týdenní programové schéma stanice Plus,včetně odlišení premiér a repríz nearchivních pořadů
14, od kdy novinář Rozsypal (donedávna pořady INTERVIEW Plus, PRO A PROTI) není zaměstnancem
(spolupracovníkem) adresovaného rozhlasu
15, kolik adresovaná korporace ročně vydává na zprostředkování informací o (vývoji,modelech) počasí
(od ČHMÚ).“
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace:
K bodu 1. Vaší žádosti: od kdy služba Audioarchiv je přístupná ke stahování odvysílaných pořadů (do
vlastního „počítače“) jen některým připojeným digitálním zařízením.
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Poskytnutí Informace: Možnost přímého stažení audio souboru na lokální zařízení uživatele je postupně
stahována z webového prostředí Českého rozhlasu, protože primárním cílem je pro poslech využít audio
přehrávače, které jsou integrální součástí webových stránek nebo mobilní aplikace mujRozhlas.
Důvodem je mimo jiné měření poslechovosti a vyhodnocování zájmu o konkrétní pořady nebo podcasty.
Tyto změny byly zahájeny v průběhu minulého roku. Pro offline poslech má uživatel možnost využít
funkcionalitu mobilní aplikace mujRozhlas. Záznamy vybraných pořadů nebo podcastů lze případně
stahovat do zařízení uživatele pomocí podcastových exportů, které jsou dostupné na stránce
www.rozhlas.cz/podcasty.
K bodu 2. a 3. Vaší žádosti: kolik MB datového připojení (automaticky) obnáší (prosté) načtení
(otevření) internetového portálu adresované korporace; rovněž archívu rozhlasových pořadů - před
stahováním (download) nebo přenosem (stream).
Poskytnutí Informace: Velikost datového objemu hlavní stránky je změřen online nástrojem GTMETRIX.
Velikost stránky se může lišit s ohledem na „brandování“ stránky související s promo kampaní nebo se
změnou rozsahu a počtu obsahových boxů použitých na stránce. Velikost také může být ovlivněna
krátkodobým začleněním obsahu z třetí strany např. Twitteru apod.
Datový odhad: hlavní stránka Rozhlas.cz – cca 4MB
hlavní stránka iROZHLAS.cz – cca 1,5MB
Datový odhad obsahuje html a pak dle situace javascript a css soubory, média (obrázky) atd. Některé
soubory pak již jsou uložené v cache paměti prohlížeče. Zároveň se používá metoda lazyloading, kdy
se během scrollování na stránce dočítají další média a obrázky, které pak finální datový objem navýší.
Lazyloading se používá pro snížení objemu dat pro úvodní načtení.
Datový odhad: hlavní stránka mujRozhlas.cz – cca 3MB
Datový odhad obsahuje také např. javascript a scripty pro audio přehrávač.
K bodu 4. Vaší žádosti: zda (všichni) zaměstnanci adresovaného veřejnoprávního rozhlasu mají
neomezený a bezplatný přístup k internetu.
Poskytnutí Informace: Všichni zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří mají autorizovaný přístup do
počítače, mají z lokální sítě Českého rozhlasu k dispozici bezplatný přístup k internetu v rámci připojení
Českého rozhlasu k internetu. Přístup je omezen na firewallu zakázanými a povolenými porty.
K bodu 5. Vaší žádosti: kolik rozhlas ze svého rozpočtu ročně vydává na datový „sklad“ - na elektřinu i
chlazení.
Poskytnutí Informace: Český rozhlas ročně vydá za spotřebu elektrické energie na chod sálů datového
centra (včetně chlazení) 1.358.367 Kč.
K bodu 6. Vaší žádosti: zda je energeticky náročnější příjem (poslech) AM nebo FM?
Poskytnutí Informace: Z pohledu provozu přijímače (např. přenosného bateriového rádia) prakticky není
rozdíl ve spotřebě mezi poslechem AM/SV nebo FM/VKV. Provoz AM/SV vysílače je ale mnohem dražší
a energeticky méně výhodný než vysílač FM/VKV.
K bodu 7. Vaší žádosti: o kolik procent je (bude) energeticky nákladnější (nehlučný) příjem digitálně
šířeného rozhlasu v kapesním nebo přenosném radiopřijímači.
Poskytnutí Informace: Digitální příjem (DAB+) je energeticky náročnější. Energetická náročnost je
ovlivněna více faktory (např.: provozem displeje, jeho podsvícením a dalšími moderními funkcemi
digitálních přijímačů), percentuální rozdíl proto nelze určit. Někteří výrobci/prodejci přijímačů uvádějí
výdrž provozu na baterie u svých výrobků.
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 | tel.: 221 551 111 | fax: 224 222 223 | www.rozhlas.cz
IČ: 45245053 | DIČ: CZ45245053 | zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

K bodu 8. Vaší žádosti: zda stanice šířené DBVT jsou (všechny) přesměrovány do DAB(+).
Poskytnutí Informace: Všechny rozhlasové stanice, které Český rozhlas šíří ve veřejnoprávním
multiplexu DVB-T2 (společně s programy ČT) jsou zároveň celoplošně vysílány i v multiplexu digitálního
rozhlasového vysílání ČRo DAB+.
K bodu 9. Vaší žádosti: zda je prověřeno, že digitální vysílání nebude rušeno v šumavském příhraničí z
jedné či druhé strany státní hranice, jak bývá běžné při „styku“ VKV frekvencí.
Poskytnutí Informace: Vysílače pro rozhlasové stanice (analogové i digitální) podléhají mezinárodní
kmitočtové koordinaci a dohodám mezi telekomunikačními úřady příslušných zemí. Přeshraniční příjem
je pochopitelně technologicky možný, ale vysílače by se vzájemně neměly rušit nad rámec povolených
norem (pokud nejde o výjimečné přijímací podmínky, inverze nebo elmg. poruchy).
K bodu 10. Vaší žádosti: proč FM vysílání stanice Český rozhlas ČESKÉ BUDĚJOVICE je na území
Č.Budějovic i v blízkém Pošumaví (dole v pánvi, nad údolími i sníženinami, na dohled vrcholu Kleti,
nikoli v jeho „stínu“) většinou nápadně hůře slyšitelné (až nenaladitelné) než neveřejnoprávní FM stanice
Signál či Frekvence 1.
Poskytnutí Informace: Tuto skutečnost nelze zcela technicky potvrdit nebo vyvrátit. Vysílače VKV/FM z
lokality České Budějovice-Kleť z velkého vysílače (soukromé i veřejnoprávní) se vysílají prakticky se
stejným výkonem ze stejného anténního systému (jde o stanice ČRo Radiožurnál 91.1 MHz, ČRo České
Budějovice 106.4 MHz, Frekvence 1 94.1 MHz a Rádio Impuls 102.9 MHz). Teoreticky možný důvod je,
že kmitočet 106.4 MHz je z uvedených kanálů nejvyšší a u některých méně kvalitních přijímačů již může
být např. nad 105 MHz zhoršená citlivost nebo účinnost antény. Naopak Rádio Impuls vysílá v režimu
mono, a tedy s větší odolností proti šumu a zhoršenému příjmu. Pro stanice z jiných lokalit je porovnání
obtížné a vždy záleží na vysílací kótě a konkrétních přijímacích podmínkách.
K bodu 11. Vaší žádosti: výkon vysílače pro frekvenci 98,0 stanice PLUS v Č.Budějovicích
Poskytnutí Informace: Vysílač stanice ČRo Plus na kmitočtu 98.0 MHz z lokality „Pražská“ vysílá s
vyzářeným výkonem 100 W ERP.
K bodu 12. Vaší žádosti: na jakém vysílači je umístěn „multiplex“ DAB+ pro (širší) oblast Českých
Budějovic resp. jižních Čech.
Poskytnutí Informace: Vysílač multiplexu ČRo DAB+ pro digitální vysílání Českého rozhlasu vysílá z
lokality Č. Budějovice – Kleť na kanálu 12C s výkonem 20 kW ERP. Kromě toho je dostupné vysílání
multiplexu RTI z lokality Kluk na kanálu 7A s výkonem 1 kW ERP.
K bodu 13. Vaší žádosti: týdenní programové schéma stanice Plus, včetně odlišení premiér a repríz
nearchivních pořadů.
Poskytnutí Informace: Programové schéma odpovídá programu, který je zveřejněný na webových
stránkách Českého rozhlasu Plus a pro konkrétní dny vyhledatelný dle zadání Vámi požadovaného
týdne. Rozlišení premiér od repríz nelze předem identifikovat. Stanice Český rozhlas Plus, podobně
jako další stanice Českého rozhlasu, už rok vysílá v mimořádném režimu způsobeném probíhající
koronavirou epidemií. Občas se stává, že kvůli výpadku, způsobeném zpravidla onemocněním covid19, je nutné operativně zařadit reprízu jiného pořadu. Toto nelze predikovat, ani pevně zasadit do
programového schématu.
K bodu 14. Vaší žádosti: od kdy novinář Rozsypal (donedávna pořady INTERVIEW Plus, PRO A PROTI)
není zaměstnancem (spolupracovníkem) adresovaného rozhlasu.
Poskytnutí Informace: Michael Rozsypal nebyl zaměstnancem Českého rozhlasu a externí spolupráci s
Českým rozhlasem ukončil ke dni 31. 8. 2020.
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K bodu 15. Vaší žádosti: kolik adresovaná korporace ročně vydává na zprostředkování informací o
(vývoji, modelech) počasí (od ČHMÚ).
Poskytnutí Informace: Český rozhlas nezprostředkovává žádné informace o počasí (pro ČHMÚ) a tedy
nevydává na zprostředkování informací žádné prostředky.
S pozdravem
Český rozhlas
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