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vážení čtenáři a příznivci Českého rozhlasu,

již popáté mám tu čest uvést Ročenku Českého rozhlasu 
z pozice generálního ředitele a zároveň tak mám možnost 
poděkovat za přízeň všem posluchačům, kteří si oblíbili naše 
stanice nebo nás sledují na webech, sociálních sítích či 
mobilních aplikacích. Zároveň mé díky patří i všem zaměstnan‑
cům rozhlasu za jejich kreativitu a vysoké pracovní nasazení.

Jsem přesvědčený o tom, že Český rozhlas nabízel v roce 2019 
veřejnosti ve svém programu informace, kulturu, zábavu 
i vzdělávání tak, jak mu ukládá jeho role v naší demokratické 
společnosti a že dostál všem povinnostem média veřejné 
služby definovaných v zákoně o Českém rozhlase a v Kodexu 
Českého rozhlasu. Naše vysílání tak bylo ve svém celku 
objektivní, vyvážené a pravdivé. Důkazem toho je mimo jiné 
i to, že Český rozhlas stále patří k nejdůvěryhodnějším médiím 
v zemi, což dokládá hned několik průzkumů veřejného mínění.

Český rozhlas i v loňském roce vysílal na více než dvaceti 
celoplošných, regionálních a speciálních stanicích a nabízel 
své unikátní obsahy v on line prostředí. Vyráběl také exkluzivní 
slovesná i hudební díla a staral se o rozvoj svých souborů, jako 
jsou například Dětský pěvecký sbor, Dismanův rozhlasový 
dětský soubor či Symfonický orchestr Českého rozhlasu. 
Český rozhlas byl sebevědomým a moderním médiem veřejné 
služby, které přináší technologické novinky, nové formáty 
a řadu mimoprogramových akcí pro své posluchače.

Mezi priority Českého rozhlasu v loňském roce patřila opět 
otevřená komunikace s veřejností. Její součástí byl meziná‑
rodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, který se 
uskutečnil v dubnu v Olomouci. U příležitosti rozhlasových 
narozenin se pak v květnu konal tradiční Den otevřených dveří 
a také velký open air koncert v Riegrových sadech v Praze 2. 
Na obou akcích rozhlas aktivně prezentoval svoje vysílání 
a programovou nabídku i služby. V září byla pro veřejnost 
otevřena nová a unikátní kavárna Radiocafé Vinohradská 12, 
ze které se zároveň živě vysílá.

Uskutečnili jsme celou řadu významných projektů. Patřilo mezi 
ně zejména připomenutí 30 let, které uplynuly od 17. listopadu 
a revolučního roku 1989. Český rozhlas realizoval průzkum 
„Rozdělená společnost“, který poskytl stanicím exkluzivní data 
o vývoji české společnosti. V polovině listopadu se pak konala 
mezinárodní konference Evropa bez železné opony: 30 let 
svobody. Na jedno pódium přivedla osobnosti, které určovaly 
vývoj naší republiky i okolních zemí po roce 1989, a také řadu 
renomovaných expertů – sociologů, historiků či ekonomů. 
Český rozhlas se veřejnosti prezentoval i audiovizuální expozicí 
Schody času, kterou navštívily desetitisíce lidí.

Dalším významným milníkem bylo 4. prosince spuštění projektu 
mujRozhlas.cz, který má ambici stát se největším audioportá‑
lem v České republice. Nabízí živé vysílání i záznamy odvysíla‑
ných pořadů, nové obsahové formáty vyrobené speciálně pro 
on ‑line distribuci a také speciality z archivu Českého rozhlasu. 
Je možné ho stáhnout jako aplikaci do mobilu nebo používat 
na počítači v internetovém prohlížeči. Jde o zatím největší 
rozhlasový multimediální projekt, který je bránou do vysílání 
Českého rozhlasu a nabízí posluchačům veškeré audio služby 
na jednom místě.

Další krok kupředu Český rozhlas učinil také na poli technic‑
kého a technologického rozvoje a sledování širokého spektra 
trendů moderního mediálního světa. Český rozhlas ve svých 
strategických plánech dlouhodobě považuje za prioritu 
technologii DAB+. I v roce 2019 tak potvrdil svoji roli 

přirozeného lídra digitalizace rozhlasového vysílání v České 
republice a rozšířil pokrytí DAB+ na zhruba osmdesát procent 
obyvatel České republiky. Ti tak nyní mohou poslouchat 
speciální digitální stanice, mají k dispozici vyšší kvalitu přenosu 
vysílání a také doprovodné textové a obrazové služby na 
displejích moderních rádiových přístrojů.

I nadále byl rovněž Český rozhlas platným a respektovaným 
členem Evropské vysílací unie (EBU), a mohl se tak podílet na 
rozhodnutích o strategických prioritách pro rozhlasové vysílání 
v Evropě – ať už šlo o formulování společných stanovisek 
veřejnoprávních rádií v oblasti legislativy, autorsko ‑právních 
otázek v hudební oblasti či na poli digitalizace nebo podpory 
rozvoje rozhlasového vysílání v členských zemích EBU.

Svým konáním se i v roce 2019 snažil Český rozhlas přispět 
k rozvoji kultivované české společnosti, která opírá svou 
činnost o jasný morální a etický žebříček zásad a hodnot 
a která si udržuje svůj duchovní rozměr vyplývající ze středo‑
evropské tradice. Přemýšlení nad tématy, svobodná diskuse, 
pohledy na svět z různého úhlu vnímání – to vše se pokoušel 
Český rozhlas posluchačům v atraktivní formě zprostředkovat 
a nabídnout.

Rád bych poděkoval všem zaměstnancům i externistům 
Českého rozhlasu za jejich práci, kterou dělají s nadšením 
i s láskou. Stejně tak musím poděkovat i těm, pro které své 
pořady připravujeme, natáčíme a vysíláme, pro které pořá‑
dáme akce, průzkumy, konference, usilujeme o nové možnosti 
šíření signálu, plánujeme další multimediální obsah – našim 
posluchačům. Vždyť je to právě jejich věrnost, snaha zachovat 
si jejich přízeň, touha pobavit je, potěšit či rozšířit jim obzory, 
která nás motivuje k další práci a která je pro nás tou nejlepší 
odměnou.

 rené zavoral 
 generální ředitel Českého rozhlasu



Mise, viZe, hOdnOtY a Cíle 
ČesKÉhO  ROZhlasU
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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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Následující stránky prezentují 
nejzajímavější projekty 
Českého rozhlasu za rok 2019.

PROjeKtY a aKCe



9

P
ro

je
k

ty
 a

 a
kc

e



Radiocafé Vinohradská 12
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rAdiocAFé vinohrAdská 12

V přízemí historické budovy Českého rozhlasu v Praze 2, 
v místě bývalých prodejních prostor, vznikla nová kavárna 
 Radiocafé Vinohradská 12. Podle návrhu studia CMC Archi‑
tects ji postavila firma MarkSimon. Projekt vychází z myšlenky 
Generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala vytvořit 
v historické budově rozhlasu kulturní centrum, otevřené všem 
posluchačům a návštěvníkům. Kavárna je pojata jako replika 
prvorepublikových podniků v měkkém designu dřeva a mosazi, 
mramorových stolků a dalšího zařízení, které bylo v období 
vzniku budovy obvyklé.

Do kavárny je možno zavítat nejen za výbornou kávou, ale 
i za rozhlasovým vysíláním. Každý čtvrtek sem zve své hosty 
Tereza Kostková v pořadu Dvojky Blízká setkání. Jednou 
měsíčně zní kavárnou jazzová hudba. Potkat zde můžete 
i herce či vědce při natáčení pořadu Českého rozhlasu Plus 
Laboratoř či další osobnosti při autogramiádách a křtech 
knih Radioservisu.



Pražská muzejní noc
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PrAžská Muzejní noc

V rámci Pražské muzejní noci mohli návštěvníci projít trasou, 
která je provedla velkými nahrávacími studii. Zpřístupnila místa, 
která veřejnost může navštívit jen několikrát ročně. Jako ob‑
vykle byl největší zájem o studio číslo 1 a jeho režii, která je 
umístěna nahoře, takže je výhled z jejího okna na celou plochu 
studia. Z režie jsme po celou dobu pouštěli ukázky digitálního 
vysílání různých stanic Českého rozhlasu. S ukázkami mluve‑
ného slova byli návštěvníci seznámeni ve studiu 2.

Do rozhlasové minulosti se návštěvníci podívali v Galerii Vino‑
hradská 12. Největším hitem stálé expozice byly již tradičně 
různé přístroje rozhlasu po drátě, Blattnerfon a původní ně‑
mecká časová ústředna. Specialisté na historickou rozhlaso‑
vou techniku měli co dělat, aby zodpověděli všechny otázky 
nadšeného publika. Ve výstavním prostoru byly instalovány 
obrazy Kateřiny Sidonové, které ocenili všichni milovníci malíř‑
ství od malých dětí až po seniory.



Galerie Vinohradská 12
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gAlerie vinohrAdská 12

V Galerii Vinohradská 12 bylo v roce 2019 uspořádáno mnoho 
tiskových konferencí, diskusních setkání a besed. Instalováno 
bylo 9 originálních výstav. Do nového roku jsme opět vstoupili 
s humorem. Tentokrát se nám díky dceři Vladimíra Renčína 
Zuzaně Renčínové podařilo pro výstavu získat kreslené vtipy 
tohoto známého, bohužel již zesnulého autora. V březnu 
byly vystaveny velmi originální obrazy Ondřeje Zahradníčka, 
které svou zvláštní kombinací reality a komiksu vzbudily 
velký ohlas a líbily se především dětem a mládeži. V dubnu 
byla instalována expozice fotografií známého kameramana 
Pravoslava Flaka.

V květnu a červnu si návštěvníci mohli prohlédnout díla 
 Kateřiny Sidonové, o prázdninách pak vystavoval zahraniční 
malíř Hesham Malik. Září patřilo historickým fotografiím ze 
sbírky Pavla Scheuflera na téma Lázně za císařů. V říjnu byly 
vystaveny grafiky Aleny Nievaldové. Jednalo se zejména o ná‑
vrhy přebalů různých CD z produkce Radioservisu. Linoryty 
Ivo Křena překvapily návštěvníky v listopadu neuvěřitelně 
 přesným soutiskem barev a zajímavými náměty.

Velký počet návštěvníků měla poslední výstava roku 2019, 
která byla jako již tradičně zaměřena na charitu. Ve výstavní 
síni byly instalovány velkoplošné fotografie světlušek z dílny 
Radima Schreibera na počet Nadačního fondu Českého roz‑
hlasu a jeho sbírky Světluška.

Dvakrát byly v průběhu roku 2019 vystaveny zajímavé obrazy 
z rozhlasového depozitáře.

Dále je rozšiřována sbírka starých rozhlasových přijímačů 
i jiné techniky. Stále se zvyšuje počet návštěvníků a zájem 
o exkurze.



Den otevřených dveří
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den otevřených dveří

Český rozhlas pozval své posluchače na Den otevřených dveří 
v sobotu 18. května. Pro zájemce byly připraveny komentované 
prohlídky, při kterých se návštěvníci seznámili s historií i sou‑
časností rozhlasového vysílání, s moderátory, redaktory i hosty 
pořadů. V největším studiu 1 byli k dotazům i autogramiádě 
připraveni hosté Tobogánu Monika Absolonová, Petr Jablonský, 
Jan Smigmator, Aleš Cibulka, Rudolf Křesťan, Jiří Holoubek 
a celá řada dalších. Ve vstupní hale se odehrávala ukázka mo‑
derování sportovních pořadů a otevřeno bylo i vysílací studio 
Radia Wave. Velkým lákadlem byla příležitost seznámit se 
s digitálními rádii a vybrat si téměř ze 60 přijímačů pro digitální 
rozhlas DAB+ od 16 různých výrobců.

Večer oslava rozhlasových 96. narozenin vyvrcholila kon‑
certem pod širým nebem v Riegrových sadech. Na dvou hu‑
debních scénách vystoupili Tata Bojs a Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu, Aneta Langerová s kapelou, Pískomil se 
vrací, Pokáč a mnoho dalších. Pro rodiny s dětmi byl připraven 
bohatý doprovodný program. Akcí se zúčastnilo několik tisíc 
návštěvníků.



Ježíškova vnoučata
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ježíškovA vnouČAtA

Třetí ročník Ježíškových vnoučat se opět setkal s obrovským 
zájmem veřejnosti. Dárcům se podařilo splnit více než 16 300 
přání. Jak hmotných, tak zážitkových, kterých oproti dřívějším 
ročníkům přibylo. Rozrostla se také skupina dárců, kteří přijíž‑
děli plnit přání osobně, namísto aby dárky odesílali. Vznikla tak 
nová přátelství a často i nové rodiny.

Celoplošné i regionální stanice Českého rozhlasu odvysílaly 
desítky reportáží z domovů, v tisku i televizích stanicích se ob‑
jevil nespočet zmínek, reportáží a pořadů, které hovořily o ce‑
lorepublikovém společenském dopadu Ježíškových vnoučat.

Nesplněno zůstalo v databázi 0 % přání, což je úžasný úspěch, 
který lze připsat jak skvělým dárcům, tak spolupráci s pracov‑
níky téměř devíti stovek zapojených domovů seniorů a dalších 
zařízení pečujících v České republice o dříve narozené.



POSLOUCHEJTE, CO VÁS NAPADNE
Podcasty, živé vysílání, rozhlasové hry, audioknihy, pohádky nebo 
historické nahrávky z archivu. Kdykoli a kdekoli
v aplikaci mujRozhlas.

Projekt mujRozhlas
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Projekt MujrozhlAs

Český rozhlas spustil projekt mujRozhlas, který tvoří třetí pi‑
líř jeho internetové strategie. Poskytuje publiku živé vysílání 
všech stanic, výběr archivních pořadů i audioprodukci vyro‑
benou přímo pro on‑line prostředí. Hlavním cílem projektu je 
zvýšení on demand poslechovosti audio obsahu Českého roz‑
hlasu na internetu, oslovení nového publika a zavedení nových 
technologických inovací.

Audioportál mujRozhlas nabízí živé vysílání včetně timeshiftu, 
záznamy odvysílaných pořadů, nové obsahové formáty vyro‑
bené speciálně pro on‑line distribuci a také speciality z archivu 
Českého rozhlasu. Je možné stáhnout jako aplikaci do mobilu 
nebo používat na počítači v internetovém prohlížeči, který běží 
také v responzivním designu pro mobilní zařízení.



Rozděleni svobodou
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rozděleni svobodou

Jak vypadá česká společnost po 30 letech od sametové revo‑
luce? Proč se veřejným prostorem tak často nese spojení „roz‑
dělená společnost“? Jak moc velké klišé jsou pojmy pražská 
kavárna a vesnické hospoda? Opravdu se česká společnost 
dělí na města a vesnice? Na tyto a mnoho dalších otázek hledal 
odpovědi projekt Rozděleni svobodou.

V rozsáhlé studii pro Český rozhlas renomovaní sociologové 
zmapovali šest sociálních tříd, které charakterizují českou spo‑
lečnost. Nelišíme se od sebe jen příjmy a majetkem, ale také 
tím, jak blízko máme k ostatním lidem, zda věříme ve smyslupl‑
nost demokracie i jak trávíme svůj volný čas. Na základě toho 
sociologové identifikovali těchto šest tříd: zajištěná střední 
třída, nastupující kosmopolitní třída, tradiční pracující třída, 
třída místních vazeb, ohrožená třída a strádající třída. Na webu 
Českého rozhlasu si pak zájemci mohli vyplnit kalkulačku 
a  zjistit, do které třídy patří právě oni.

Jak problémy a rozdíly napříč různými třídami řešit bylo náplní 
veřejných debat přenášených živě na Radiožurnálu a Plusu. 
Za posluchači jsme vyrazili v říjnu do Teplic s tématem Bydlení, 
do Ostravy s tématem Ohrožená třída, do Prahy s tématem 
Nedůvěra v instituce a vztah k demokracii a do Brna s téma‑
tem Vzdělávání. Diskuze začátkem listopadu završila debata 
šéfů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně ve studiu S1 
 Českého rozhlasu.

17. listopadu pak Radiožurnál i Plus navázali na připomínky 
30 let svobody speciálním vysíláním z terénu. Radiožurnál 
z mobilního studia R ‑stream na pražském Albertově odvysílal 
30 rozhovorů s českými osobnostmi. Plus vysílal dvanáct hodin 
z kavárny DRN na Národní třídě.



Schody času provedly třiceti lety ve zvukové paměti
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schody ČAsu Provedly třiceti lety 
ve zvukové PAMěti

Cílem projektu bylo u příležitosti 30. výročí sametové revo‑
luce představit události z historie našeho svobodného státu 
z několika perspektiv a často v neobvyklých souvislostech 
prostřednictvím speciální konstrukce – tubusu, ve kterém byla 
návštěvníkům pouštěna zvuková smyčka, kterou vizuálně dopl‑
nila grafika na LED podlaze.

Primárním zdrojem pro zvukovou kompilaci byl autorský výběr 
úryvků zpravodajských pořadů dochovaných v archivu Čes‑
kého rozhlasu. Vedle společensko ‑historických milníků se zde 
objevily například události z kultury, sportu, politické kauzy, ale 
i ukázky všednodenního života. Zvukovou kompozici je možné 
si poslechnout také online na www.schodycasu.cz, kde je zvu‑
ková smyčka obohacena o rozšířený komentář k jednotlivým 
událostem.



Svět knihy zaostřil na Latinskou Ameriku



27

P
ro

je
k

ty
 a

 a
kc

e

svět knihy zAostřil nA lAtinskou AMeriku

Letošní 25. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literár‑
ního festivalu Svět knihy představil tvorbu desítek tuzemských 
a zahraničních autorů a do Prahy přivezl velká jména latinsko‑
americké literatury. Se svým programem se zapojil také Český 
rozhlas, který nabídl besedy, autogramiády, živá vysílání nebo 
detektivní soutěž.

Velká jména latinskoamerických spisovatelů nezaznívaly jen na 
pražském Výstavišti, ale také ve vysílání Vltavy a Dvojky. Český 
rozhlas měl na veletrhu svůj vlastní festivalový stánek, do pro‑
gramu se zapojilo také Rádio Junior, Nadační fond Českého 
rozhlasu a Radioservis.

Návštěvníci se mohli například setkat se spisovatelkou Annou 
Burdovou. Rozhovor s českou publicistkou a copywriterkou, 
která v pěti letech přišla o zrak, zprostředkoval Nadační fond 
Českého rozhlasu. Český rozhlas Dvojka dal nahlédnout do 
zákulisí výroby rozhlasových her a vysvětlil, proč z dobré knihy 
nemusí vzniknout dobrý příběh. Tereza Kostková a Halina Pa‑
wlowská vysílaly přímo z veletrhu živě a posluchače na místě 
potěšily autogramiádou.



Studio ’39
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studio ’39

Sedmihodinové vysílání ve speciálním rozhlasovém studiu na 
Hlavním nádraží v Praze. To bylo Studio ’39. Radiožurnál v něm 
posluchačům připomněl začátek jednoho z nejtemnějších ob‑
dobí naší historie. V březnu 1939 obsadila vojska nacistického 
Německa zbývající části Československa a říšský vůdce Adolf 
Hitler vyhlásil protektorát. Živou rekonstrukci tehdejších udá‑
lostí mohli lidé poslouchat na vlnách Radiožurnálu, sledovat 
živě na Facebooku nebo číst v online reportáži.

Studio ’39 vrátilo posluchače o 80 let zpátky přesně v pátek 
15. března 2019. Speciální vysílání, kterým provázeli mode‑
rátoři Jan Pokorný a Martin Veselovský, začalo ve 4.00 ráno 
a trvalo až do 11.00 hodin dopoledne. Součástí byly rozhovory 
s historiky, svědectví pamětníků či archivní záznamy z vysílání 
Československého rozhlasu. Reportéři popisovali události z klí‑
čových míst tehdejšího dění v reálném čase.



Nevidomý fanoušek
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nevidoMý FAnoušek

Zpřístupnit sport zrakově postiženým je podstatou projektu 
Nevidomý fanoušek, který v roce 2019 vzbudil zájem řady insti‑
tucí a pronikl do hledišť nejen sportů. Společná aktivita Radio‑
žurnálu a Světlušky je založená na speciálním komentáři pro 
nevidomé a slabozraké fanoušky, kteří vyrážejí za sportovními 
událostmi přímo na stadiony a hřiště.

Díky speciálnímu popisu dění z úst komentátorů Radiožurnálu 
dostávají zrakově handicapovaní výjimečný zážitek. Toto ko‑
mentování se totiž zaměřuje více na detail a věnuje se dění 
nejen na sportovišti, ale i v hledišti, popisu jednotlivých spor‑
tovců, jejich gestikulaci a mnoha dalším detailům zápasu.

Premiéru měl Nevidomý fanoušek už koncem roku 2018 při 
derby fotbalových klubů Sparty a Slavie. Právě Sparta Český 
rozhlas a Světlušku tehdy se záměrem zpřístupnit fotbal 
nevidomým oslovila. Od té doby se Nevidomý fanoušek do‑
stal i například na hokej, tenis, dostihy, ale také na divadelní 
představení.



Ples Dvojky
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Ples dvojky

ČRo Dvojka uspořádala v úterý 26. března 2019 v Národním 
domě na Vinohradech svůj historicky první reprezentační 
ples, na kterém vystoupili Miro Žbirka s kapelou, Rozhlasový 
Big band Gustava Broma a další hvězdy stanice. Osobně se 
tam návštěvníci mohli setkat se současnými i novými moderá‑
torskými osobnostmi jako jsou například Šárka Volemanová, 
Jiří Holoubek, Iva Bendová, Mirek Vaňura, Dalibor Gondík, 
Václav Kopta, Jan Čenský a Tereza Kostková.

Vzhledem k tomu, že cílem plesu bylo poděkovat stávajícím 
i novým posluchačů za přízeň, nebyly vstupenky na tuto jedi‑
nečnou událost nikde v prodeji. Bylo možné je získat pouze 
ve vysílání. Dvojka na plese kromě moderátorů představila 
i nové pořady, jako například Mám rád Miroslava Žbirky nebo 
My dva a čas Jana Čenského. Novinky ve vysílání následně 
podpořila rozsáhlá komunikační kampaň „Na Dvojce si 
vyberete“.



Vražedné léto a živě vysílaná hra
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vrAžedné léto A živě vysílAná hrA

Stanice Český rozhlas Dvojka se po 70 letech vrátila k vysílání 
živě hraných rozhlasových her. Podivný odkaz doktora Jekylla 
a pana Hyda byl v pořadí již třetím projektem, který se usku‑
tečnil. Hru na motivy románu R. L. Stevensona pro rozhlas 
napsal a připravil Vít Vencl.

Odvysíláním této hry živě ze Studia A Českého rozhlasu v Kar‑
líně v sobotu 21. září vyvrcholil Cyklus rozhlasových detektivek 
Vražedné léto. Živé vysílání proběhlo jak ve studiu, tak i jako 
video stream na Facebooku stanice Český rozhlas Dvojka. 
V hlavní roli se posluchačům, a v tomto případě i divákům, 
představil Viktor Preiss.

Výjimečnost živého vysílání spočívá v tom, že herci musejí hru 
pečlivě nazkoušet a následně v jednom kuse odehrát v přímém 
přenosu. Herecké akce musí být navíc sladěny se zvukovými 
efekty, které tzv. ruchaři vytvářejí nejrůznějšími nástroji naživo 
přímo na místě v průběhu hry. Celou hru pak doprovázejí hu‑
debníci a dodávají dílu tu správnou atmosféru.



Mezinárodní konference Evropa bez železné opony
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Mezinárodní konFerence  
evroPA bez železné oPony

Český rozhlas zorganizoval v rámci oslav 30 let od sametové 
revoluce mezinárodní konferenci Evropa bez železné opony, 
která se konala 11. listopadu v Nové budově Národního muzea. 
Návštěvníci měli možnost vyslechnout významné aktéry revo‑
lucí roku 1989, sociology, politology a historiky.

Se svými úvodními projevy vystoupili v zaplněném sále býva‑
lého Federálního shromáždění ředitel knihovny Václava Havla 
Michael Žantovský a šéfredaktor deníku Gazeta Wyborcza 
a bývalý disident Adam Michnik. Na průběh revolucí v roce 
1989 vzpomínali také bývalý prezident České republiky Václav 
Klaus, laureát Nobelovy ceny míru a bývalý prezident Polska 
Lech Wałęsa, diplomatka a herečka Magda Vášáryová a euro‑
poslanec a spoluzakladatel strany Fidesz Tamás Deutsch.

Po jednotlivých projevech následovaly panelové diskuze re‑
flektující jak rok 1989, tak současné směřování liberální demo‑
kracie ve střední Evropě a v západním světě. Na úplný závěr 
přednesl svůj projev Demokracie a hodnoty dnes předseda 
Ústavního soudu Pavel Rychetský. Konferencí provázeli mode‑
rátoři Českého rozhlasu Plus Jan Bumba a Michael Rozsypal.



Debaty Českého rozhlasu Plus
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debAty Českého rozhlAsu Plus

V roce 2019 pokračoval Český rozhlas Plus se sérií veřejných 
debat v regionech, ale přidal k tomu ještě dva nové formáty, 
regionální debatu, která má za cíl najít řešení problémů vybra‑
ných českých měst prostřednictvím diskuze politické repre‑
zentace a široké veřejnosti a mediální výchovu pro studenty 
základních a středních škol.

V rámci veřejných debat vyrazil Český rozhlas Plus za svými 
posluchači celkem osmkrát, a to do Prahy, Brna, Hradce Krá‑
lové, Plzně, Ústí nad Labem, Olomouce a Českých Budějovic. 
Věnoval se aktuální tématům, jako jsou Brexit, migrační krize, 
klimatické změny nebo rozdělená společnost. Regionální de‑
baty zahájil Plus v Mladé Boleslavi, kde se zabýval vztahem 
mezi městem a jednou z nejvýznamnějších českých firem 
Škoda auto. Mediální výchovu připravil pro studenty v Ústí nad 
Labem a v Uherském Hradiště, dohromady se účastnilo téměř 
2 000 studentů.



Mladí ladí jazz
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MlAdí lAdí jAzz

Stanice Český rozhlas Vltava připravila u příležitosti Meziná‑
rodního dne jazzu 2019, tj. 30. dubna 2019, speciální půldenní 
vysílání s mixem živých koncertů a rozhovorů. Živě odvysílala 
devět koncertů, které se uskutečnily na dvou pódiích pod ši‑
rým nebem na Karlově náměstí. Oslavy jazzu přilákaly šestnáct 
tisíc lidí.

Hlavní hvězdou večera byla norská kapela Jaga Jazzist, která 
před koncertem přijela na rozhovor do studia Vltavy a video‑
stream koncertu ČRo Vltava sdílela na svém profilu, po prvních 
dvou dnech záznam shlédlo 10 tisíc lidí. Pražský Mezinárodní 
den jazzu sledovali lidé po celém světě. Festivalem návštěvníky 
prováděli vltavští moderátoři David Brada a Lukáš Matoška.



Letní Letná
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letní letná

Rekord na Facebooku Vltavy. Zahájení festivalu Letní Letná 
zhlédlo 109 tisíc lidí. Unikátní záznam z přechodu Vltavy 
provazochodkyně Tatiany ‑Mosio Bongongy z francouzského 
souboru Cie Basinga nasbíral pět dní po svém uveřejnění na 
Facebooku neuvěřitelných 93 tisíc zhlédnutí. Zahájení festi‑
valu Letní Letná sledovala stanice Vltava nejenom ze svého 
stanoviště u Právnické fakulty, ale také prostřednictvím dronu 
a dalších kamer.

Procházku v oblacích po laně dlouhém 350 metrů a umístě‑
ném 35 metrů nad zemí zprostředkoval Český rozhlas Vltava 
posluchačům prostřednictvím živého vysílání a videostre‑
amem na webu a Facebooku dne 14. srpna 2019. A právě 
videopřenos doplněný o unikátní záběry z dronu, komentáře 
moderátorky Veroniky Štefanové a jejích hostů – ředitele fes‑
tivalu Letní Letná Jiřího Turka, odborníka na tradiční cirkus 
a historika Národního muzea Hanuše Jordana a sportovního 
reportéra Radiožurnálu Petra Kadeřábka, se dočkal velké 
pozornosti veřejnosti.



Rádio Junior oslavilo šesté narozeniny
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rádio junior oslAvilo šesté nArozeniny

Rádio Junior vysílá už šest let, své narozeniny oslavilo 
2. března ve velkém studiu 1 na pražských Vinohradech spolu 
s několika stovkami návštěvníků. Hlavním programem a také 
speciálním živým vysíláním provázeli spolu s osobnostmi Rádia 
Junior dětští spolumoderátoři, s nimiž se posluchači pravidelně 
setkávají i v éteru.

Nechyběli ani hvězdní hosté, popřát vše nejlepší přišla 
 zpěvačka Eva Matějovská, o zábavu se postaral také beatboxer 
En.Dru, který se s dětmi podělil o pár triků. Představily se také 
oblíbené postavy Venda a Fráňa (Tomáš Vacek a Jiří  Kohout), 
s nimiž si dobrovolníci vyzkoušeli natáčení rozhlasového seri‑
álu. Petr Ševčík, alias youtuber Ševa, čelil zapeklité výzvě: slo‑
žit písničku na základě slov vybraných diváky, k níž také rovnou 
natočil videoklip. Na závěr vystoupil zpěvák  Milan  Peroutka, 
který sklidil nadšený potlesk.

Kromě každoroční oslavy narozenin Rádio Junior pravidelně 
vyráží za svými posluchači na festivaly a další kulturní a spor‑
tovní akce po celé České republice.



Horský Audioport z Ještědu
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horský AudioPort z ještědu

Audioport je pravidelné společné vysílání Radia Wave a slo‑
venského Radia FM. V letošním roce se český Audiport ode‑
hrál přímo v prostorách Hotelu Ješted, a to na téma České 
a  slovenské hory.

Letošní česko ‑slovenské vysílání proto přineslo debaty 
s českými a slovenskými horolezci, turisty, ochránci přírody 
i  architekty. Ve vysílání, a tedy i přímo na místě navíc živě za‑
hrály projekty Leto s Monikou – čerstvá držitelka slovenských 
Radio_Head Awards, a Čáry života, výherce Apollo – Ceny 
české hudební kritiky.

Díky živému videostreamu provedl Adam Gebrian diváky 
po celém objektu Ještědu. Posluchači navíc měli mož‑
nost  sledovat celý přenos živě na facebookovém profilu 
Radia Wave.



Czeching Showcase na Metronome festivalu
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czeching showcAse 
nA MetronoMe FestivAlu

Letošní ročník hudebně exportního projektu Czeching vyvrcho‑
lil 22. června koncertem v rámci Metronome festivalu na stagi 
Radia Wave. Z hlasování mezinárodní poroty rozhlasových 
odborníků vyšla jako vítězka Viah.

Projektem Czeching podporuje Radio Wave nadějné české 
hudebníky a hudebnice na cestě k zahraničním posluchačům 
i publiku. V letošním ročníku se sešla velmi pestrá sestava 
nominovaných, kromě Viah byli nominováni i Market, Nylon 
Jail, Branko’s Bridge a Margo. Výběr opět posuzovala patnácti‑
členná mezinárodní porota, složená především z rozhlasových 
dramaturgů a dramaturgyň a redaktorů rozhlasových stanic 
Evropské vysílací unie.

Letos poprvé se Czeching Showcase uskutečnil na festivalu 
Metronome, kde mělo Radio Wave svoji vlastní stage již po‑
druhé. Na stagi vystoupili mimo czechingových kapel třeba 
Floex, WWW nebo Lauran Hibberd. Metronome festivalu se 
také zúčastnilo 5 porotců exportní soutěže Czeching, kteří 
přímo na místě hlasovali pro svého vítěze.



EBU workshop k digitální transformaci
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ebu workshoP k digitální trAnsForMAci

Ve dnech 24.–25. ledna 2019 se v Českém rozhlase uskutečnil 
workshop s názvem EBU Digital Transformation Initiative (DTI). 
Účastníci se seznámili s konceptem digitální transformace, 
která zdaleka nepostihuje pouze problematiku nových digitál‑
ních technologií, ale i například adaptace médií veřejné služby 
na proměnu očekávání publika a způsobů, jakými posluchači 
v dnešní době konzumují mediální obsah.

Ve stále náročnějším konkurenčním prostředí a kvůli vlivu 
digitálních technologií, jako jsou například sociální média, clou‑
dové služby, mobilní aplikace a rozšířená realita, je pro veřej‑
noprávní vysílatele stále náročnější oslovovat nové publikum, 
a zejména mladší posluchače.

Iniciativa pro digitální transformaci, kterou zaštiťuje Evropská 
vysílací unie a jejímž členem je i Český rozhlas, se snaží nejen 
otevřít diskuzi o digitální transformaci, ale i definovat a pomá‑
hat členům EBU její principy pochopit a implementovat. Pro‑
gram workshopu byl zaměřen na výzvy a příležitosti, které mají 
vliv na proměnu mediálního prostředí ve střednědobém a dlou‑
hodobém horizontu. Pozornost byla věnována i snahám o in‑
tenzivnější spolupráci s byznysem nebo působení na platfor‑
mách třetích stran. Součástí workshopu byla také prezentace 
příkladů dobré praxe ze zahraničí a živé propojení na dálku 
přes videohovor s Christinou Johannesson, projektovou ma‑
nažerkou Zpravodajství Švédské televize (SVT), a Thomasem 
Granrydem ze Švédského rozhlasu (Sveriges Radio).

Příklad Švédska ukazuje, že aby byla média veřejné služby 
schopna pružně reagovat na rychle se měnící prostředí, musí 
na změny umět stejně pružně reagovat management firmy 
i organizace jako celek. V závěru workshopu byl vytvořen ja‑
kýsi akční plán s konkrétními návrhy opatření pro další rozvoj 
Českého rozhlasu.



EBU Storytelling Labs
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ebu storytelling lAbs

Na konci listopadu 2019 hostil Český rozhlas setkání pracovní 
skupiny EBU zaměřené na vyprávění příběhů v online prostředí 
tzv. EBU Digital Storytelling Labs. Jednodenního setkání se 
zúčastnili zástupci inovačních týmů zahraničních veřejnopráv‑
ních médií, mimo jiné například BBC, ARD, Radio France nebo 
Švédský rozhlas či Dánský rozhlas a televize, a samozřejmě 
i zástupci Kreativního HUBu Českého rozhlasu, který je členem 
této odborné skupiny od jejího vzniku.

Setkání v Praze nabídlo i příležitost pro odborné diskuze nad 
veřejnoprávními online projekty a jejich zásahu na širokou 
veřejnost, storytelling v online prostředí i rozvíjení námětů 
na aktuální témata a pro cílové skupiny, které veřejnoprávní 
vysílatelé v současné době svým obsahem nebo jeho formou 
neoslovují nebo oslovují pouze omezeně. Kromě samotných 
zahraničních delegátů byli hlavními řečníky Elisha Sessions, 
kurátor podcastů a nového obsahu pro platformu BBC Sounds, 
a Kare Vedding Poulsen, cross ‑media manažer z Dánského 
rozhlasu a zakladatel a ředitel severského showcaseového 
festivalu The Festival of Digital Narratives. Jako dobré příklady 
digitálních projektů, kterým se podařilo zapojit do obsahu nebo 
jeho prezentace i občanskou společnost, byly uvedeny Pro‑
jekt ’68 Českého rozhlasu, projekt Forest 404 z dílny BBC nebo 
dánský online projekt Klassen. Všechny projekty se umístily na 
předních příčkách v kategorii Best Digital Projects v rámci festi‑
valu Prix Europa 2019 a v odpolední části programu jim skupina 
věnovala značnou část diskuzí, zejména z pohledu toho, čím se 
lze inspirovat a kde je naopak prostor posouvat práci s obsa‑
hem dál.



Pochoutkový rok
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Pochoutkový rok

Pochoutkový rok, vysílaný na regionálních stanicích, byl v roce 
2019 na sladko. Celkem soutěžilo 40 posluchačů, jejichž re‑
cepty dostaly 22 913 hlasů. Nejlepším sladkým receptem se 
staly kardinálské řezy s kávovou šlehačkou od Marie Kosové 
z Moravských Budějovic.

V průběhu velkého finále v Divadle pod Palmovkou se návštěv‑
níci bavili historkami poroty Pochoutkového roku šéfkuchařů 
Pavla Pospíšila a Jaroslava Sapíka a herečky a milovnice jídla 
Nadi Konvalinkové. Vítězům přišly pogratulovat také hvězdy 
české populární hudby Věra Martinová, Josef Laufer, Yvetta 
Simonová, Jakub Smolík, Kamélie, Jana Chládková a David 
Deyl. Pořadem provedl diváky v sále a posluchače u rádia 
 Patrik Rozehnal.

Vítězný recept, stejně jako mnoho dalších, naleznete 
na  webových stránkách www.pochoutkovyrok.cz



Humoriáda na cestách
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huMoriádA nA cestách

Humoriáda v roce 2019 cestovala po nejrůznějších městech 
naší republiky. Rozdávala radost v podobě vystoupení hu‑
debních hostů Marcela Zmožka, Pavla Vítka, Jany Chládkové, 
 Milana Drobného a dalších. V rolích účinkujících se střídali 
Tomáš Töpfer, Ivanka Devátá, Jan Přeučil, Václav Vydra či 
 Ladislav Županič.

Celý projekt vyvrcholil speciální Silvestrovskou Humoriádou, 
ve které moderátor Patrik Rozehnal přivítal v divadle Gong 
v Praze sedm svých kolegů z Humoriády a imitátora Petra 
 Jablonského. Tématem všech historek, scének a vyprávění 
byly životní katastrofy. Diváci i posluchači se dozvěděli napří‑
klad, jak Tomáše Töpfera nechtěli imigrační úředníci pustit na 
letišti na jednodenní návštěvu USA, proč Naďa Konvalinková 
platila za turecké větry velký telefonní účet nebo jak si rozumí 
s počítačem i mobilním telefonem Jiří Krampol. Na řadu přijdou 
také oblíbené anekdoty a na závěr i přání prezidenta Václava 
Havla do nového roku od Petra Jablonského.

HUMORIÁDA – zasmějte se s námi
pondělí–pátek 16.00–17.00 hodin 
Písek a okolí 106.4 FM | R-CB humoriada.cz



On aiR
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Český rozhlas v roce 2019 vysílal na vlnách 4 celoplošných 
stanic (ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava a ČRo Plus), 
4 speciálních stanic (ČRo Rádio Junior, ČRo Radio Wave, ČRo 
D‑dur a ČRo Jazz) a v síti regionálních stanic v každém kraji 
České republiky. Pokračovalo i Radio Prague International – 
vysílání do zahraničí v šesti jazycích. Řada programových 
projektů byla šířena pouze na internetu či prostřednictvím 
digitálního vysílání. Jedním z nejúspěšnějších je Rádio Retro, 
které připravilo v roce 2019 pět premiérových vydání (Pocta 
Hanzelkovi a Zikmundovi, Zlaté šedesátky, Skoky do vesmíru, 
60 let Semaforu, Šťastné a veselé) a dvě reprízy (Válka 
1938–1945 a Sametová revoluce).

Základní portfolio stanic Českého rozhlasu je rozčleněné podle 
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. Regionální studia Českého rozhlasu jsou 
určena pro všechny krajově vyhraněné posluchače daného 
regionu. Program jednotlivých stanic je připravován tak, aby 
Český rozhlas nabízel program pro všechny generace a soci‑
ální i zájmové skupiny.

Všechny stanice Českého rozhlasu dbají na vyváženou 
nabídku a vzájemně své vysílání doplňují. U zpravodajsko‑
‑publicistických stanic vede vzájemné propojení k větší 
šíři a vyváženosti programové nabídky zpravodajství pro 
posluchače. Na ČRo Radiožurnálu posluchači najdou proudové 
vysílání, ve kterém se do programu okamžitě zařazují aktuální 
zpravodajské vstupy. ČRo Plus je stanicí analytické publicistiky, 
která o aktuálním dění diskutuje s odborníky, přímými účast‑
níky, komentátory či analytiky a odkrývá souvislosti.

Velké množství odvysílaných pořadů bylo umístěno ke stažení 
či k poslechu na webových stránkách, které postupně získávají 
novou, modernější a přehlednější podobu. Velký důraz byl po 
celý rok kladen na multimedializaci rozhlasového programu. 
V průběhu roku vznikla řada mobilních aplikací, microsite 
a speciálních webů. Rozhlas se dále prezentoval na sociálních 
sítích, kde počet jeho příznivců stále stoupá. Velmi úspěšné 
jsou projekty Podcast Vinohradská 12 a MujRozhlas.cz.
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zPrAvodAjství, PublicistikA A sPort

Vlastní zpravodajské relace vysílaly v roce 2019 všechny celo‑
plošné stanice ČRo i regionální studia. Některé zpravodajské 
relace byly sdílené více stanicemi. ČRo Radiožurnál a ČRo 
Plus společně vysílaly Hlavní zprávy včetně publicistické části 
a večerní a noční zpravodajské relace, regionální studia vysílají 
společné zprávy ve sdíleném vysílání. Redaktoři Zpravodajství 
a publicistiky centrálně zajišťovali domácí, regionální, zahra‑
niční, ekonomické, kulturní i sportovní zpravodajství, a to jed‑
nak na základě aktuálního dění, ale i na základě objednávek 
jednotlivých stanic a studií. Jde například o posílení regionality 
v případě regionálních studií nebo obsáhlejší zprávy se širším 
kontextem v případě ČRo Plus. Všechny tyto odlišnosti se 
týkají výhradně důrazu na jednotlivé aspekty informace, nikoliv 
jejího smyslu.

 zpravodajství a publicistika

Zpravodajství ČRo připravuje každý měsíc pro stanice 
Českého rozhlasu více než 18 tisíc zpráv, zpravodajských a pu‑
blicistických příspěvků. V průběhu roku 2019 Český rozhlas 
informoval o nejdůležitějších událostech v ČR i v regionech 
a v zahraničí. Snahou bylo pokrývat všechny tyto události 
pomocí reportérů a zpravodajů přímo v místě dění. Mezi 
nejnáročnější úkoly patřilo pokrytí předvolebního a volebního 
vysílání voleb do Evropského parlamentu. Pozornost byla 
věnována také auditním zprávám Evropské komise o dotacích, 
demonstracím pořádaným spolkem Milion chvilek, v zahraničí 
parlamentním volbám ve Velké Británii a jednáním o brexitu 
nebo jednáním na téma klimatické změny. Pozornost byla 
věnována mistrovství světa v hokeji na Slovensku a postupu 
českého týmu na fotbalové EURO 2020, ale také problémům 
s řešením kůrovcové kalamity a sucha, které komplikuje záso‑
bování vodou.

Zpravodajsko ‑publicistické stanice ČRo Radiožurnál a ČRo 
Plus vysílají aktuální zprávy po celých 24 hodin denně v inter‑
valu 30 minut (v ranních hodinách 15 minut). Ve 12.00 a v 18.00 
je rozšířená zpravodajská relace Hlavní zprávy společná pro 
obě stanice a je doplněna publicistickým rozborem aktuálních 
událostí dne.

Po rozšíření pořadu ČRo Plus Názory a argumenty do nového 
vysílacího času došlo v roce 2019 ke zvýšení počtu autorů, 
přibyli noví komentátoři, objevilo se více žen autorek a zvýšila 
se názorová pestrost. Jedním z klíčových pořadů stanice ČRo 
Plus je pořad Pro a proti, který díky konfrontaci hostů hájících 
opačná stanoviska nabízí odlišné úhly pohledu a nechává 
posluchačům prostor, aby si na základě vyslechnutých 
argumentů svobodně utvořili vlastní názor. ČRo Plus také 
vysílá živý kontaktní pořad Radiofórum, ve kterém se mohou 
telefonující posluchači vyjádřit k aktuálnímu dění a reagovat 
na probírané téma.

Pravidelné aktuální zpravodajské relace a publicistické pořady 
nabízí posluchačům také stanice nezpravodajského zaměření. 
Český rozhlas Dvojka vysílá zpravodajskou relaci každou celou 
hodinu od 5.00 do 18.00. Hlavní publicistický pořad Jak to vidí, 
ve kterém komentují události významné osobnosti veřejného 
života, patří dlouhodobě k nejposlouchanějším pořadům 
stanice. Speciální díly vznikají k významným státním svátkům 
a výročím. K 30. výročí listopadových událostí roku 1989 byla 
odvysílána veřejná debata Jak to vidí z Knihovny Václava 
Havla. Praktické informace přináší všednodenní rozhovor 
s odborníky na aktuální témata v Kávě o čtvrté.

ČRo Vltava vysílá zprávy v ranní Mozaice každou půlhodinu, 
v poledne pak spolu s podrobným kulturním servisem. Sta‑
nice se zaměřuje především na témata spojená s kulturně‑
‑společenským životem, redaktoři zprostředkovávají výrazné 
domácí i světové kulturní akce a festivaly, a to v ranní Mozaice, 
dopoledním rozhovoru Vizitka, odpoledním ArtCafé a ve speci‑
alizovaných odpoledních pořadech Reflexe nebo Kontexty.

Radio Wave zrušilo zprávy ve 12.00 a 14.00, zůstaly relace 
v 8.00, 9.00 a 10.00. Kromě nich uveřejňuje na webu textové 
Wave News. Série Otevřené hlavy přinesla rozhovory s vý‑
znamnými světovými akademiky a intelektuály. Polistopadové 
události mladým posluchačům, kteří je nezažili, přiblížila série 
Po sametu.

ČRo Rádio Junior připravoval každý všední den vždy v celou 
hodinu v rámci ranního a odpoledního proudu Minutové zprávy. 
Na mediální gramotnost dětí se zaměřil projekt Dílna malého 
novináře.

Regionální studia Českého rozhlasu v roce 2019 pokrývala 
ve svých zpravodajských relacích (zprávy 24 hodin denně – 
každou celou hodinu, ráno každých 30 minut), proudových 
příspěvcích a publicistických pořadech důležité události 
a témata relevantní pro posluchače těchto studií.
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Největším sportovním projektem Českého rozhlasu roku 2019 
byl v době Mistrovství světa v ledním hokeji na Slovensku 
speciální sportovní program ČRo Radiožurnál – Sport. Tento 
projekt nabídl v internetovém streamu a na digitální platformě 
DAB během 17 dní celkem 402 hodin kontinuálního sportov‑
ního zpravodajství a publicistiky. Posluchači kromě desítek 
živých hokejových přenosů slyšeli i přímé přenosy z vyvr‑
cholení nejvyšší české fotbalové soutěže a vstupy z dalších 
sportovních akcí.

Zajímavé byly i kvalifikační zápasy o postup na fotbalové EURO 
2020, světový pohár v biatlonu, tenisové grandslamy a pohá‑
rová utkání. Na domácích sportovištích potom nejvyšší soutěže 
ve fotbale i hokeji. Český rozhlas byl na většině těchto podniků 
výhradním rozhlasovým vysílatelem v rámci České republiky.

 dopravní zpravodajství

Dopravní informace jsou dlouhodobou prioritou Zpravodajství 
Českého rozhlasu. ČRo poskytoval v roce 2019 aktuální 
dopravní zpravodajství na stanicích ČRo Radiožurnál, ČRo 
Dvojka, ČRo Plus a v programu regionálních stanic. Živé 
dopravní zpravodajství Zelené vlny vysílal ČRo Radiožurnál 
v intervalu maximálně 30 minut, ale v ranní, odpolední 
a víkendové špičce i v intervalech kratších. Při jeho přípravě 
využívá informace poskytované Ministerstvem dopravy ČR, 
Ředitelstvím silnic a dálnic, Policií ČR, Hasičským záchranným 
sborem a značnou část informací čerpá z vlastních zdrojů 
od dobrovolných dopravních zpravodajů.

Součástí Redakce Zelené vlny Zpravodajství a publicistiky 
Českého rozhlasu je vlastní call centrum s nepřetržitým pro‑
vozem. Operátoři call centra dobrovolné zpravodaje vytěžují 
s ohledem na vysílání, informace od nich zpracovávají a verifi‑
kují je pomocí dalších informačních zdrojů. Daří se tak výrazně 
zpřesnit informace o provozu poskytované státními orgány 
a informování řidičů také výrazně zrychlit.
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hudbA, uMění A kulturA

 hudba

V roce 2019 Český rozhlas pokrýval široké spektrum hudeb‑
ních žánrů – vážnou hudbu (Vltava, D ‑dur), jazz (Vltava, Jazz, 
Dvojka), folklor (Dvojka, regionální stanice), populární hudbu 
(Dvojka, regionální stanice, alternativní pop Wave a nově též 
Vltava), etnickou hudbu (Vltava), dechovku a country (Dvojka 
a regionální stanice), alternativní a experimentální hudbu, 
radioart (Vltava, Wave).

Kromě významného zastoupení hudby v proudovém vysílání 
využívá Český rozhlas v hudebních pořadech vlastní hudební 
snímky pořízené na koncertech pořádaných Českým rozhla‑
sem. Tyto snímky jsou využívány v různých druzích pořadů – 
od vysílání celků živých koncertů, přes komponované hudební 
proudy, až po užití dílčích částí skladeb v rámci rozhovorů 
nebo vzdělávacích pořadů.

V roce 2019 probíhala spolupráce s nejvýznamnějšími českými 
festivaly i orchestry (Pražské jaro, Festival R. Firkušného, 
Česká filharmonie, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl, 
Moravský podzim, Filharmonie Brno, Jazz Fest Brno, Concen‑
tus Moraviae a mnoho dalších), ale také s drobnými lokálními 
pořadateli nabízejícími mimořádnou tvůrčí dramaturgii v kon‑
textu regionů i hlavního města.

Český rozhlas a Rozhlas a televízia Slovenska i nadále spo‑
lupořádají společný Vánoční koncert. V roce 2019 se tento 
koncert konal v Plzni v režii Českého rozhlasu a rozhlasového 
Big bandu Gustava Broma.

Ve spolupráci s orchestrem Berg pořádal rozhlas mimořádné 
eventové mikrokoncerty – Hudba k siréně – 5minutové živé 
hudební vstupy ve vysílání Vltavy se zvukem skutečné zkoušky 
sirén, každou první středu v měsíci v pravé poledne. Kontinuita 
projektu je naplánována i v roce 2020.

Hudba tvoří zhruba polovinu vysílání ČRo Dvojka a Vltava, tři 
čtvrtiny vysílání Rádia Junior a Radia Wave a téměř kompletní 
vysílání ČRo D ‑dur a Jazz. Dvojka v roce 2019 zavedla několik 
nových hudebních pořadů, stylově vycházejících ze středního 
proudu. Miroslav Žbirka vybírá písně, které ho provázejí 
životem v pořadu Mám rád, Václav Kopta se ve Zlatých časech 
soustředí především na období šedesátých a sedmdesátých 
let, Miloš Skalka a Josef Melen v Srdcovkách od Dvojky vybírají 
písničky z kategorie evergreenů a v pořadu Moje hvězdy se 
hudebním dramaturgem stává některá z předních osobností 
české hudební scény. Smyslem hitparády Česká dvanáctka, 
která vzniká ve spolupráci se Svazem autorů a interpretů, 
je podpora nové české hudby.

Mimořádnou pozornost věnovala Dvojka úmrtí zpěváka Karla 
Gotta, který vysílal několik let na této stanici svůj vlastní 
rozhlasový pořad s názvem Zpátky si dám tenhle film. Zvláštní 
vysílání po oznámení zpěvákova skonu trvalo 24 hodin, v ná‑
sledujícím týdnu bylo připraveno mnoho speciálních pořadů, 
kondolenční kniha na webu a přímý přenos ze smutečního ce‑
remoniálu z Chrámu sv. Víta. Byl vytvořen web gott.rozhlas.cz, 
kde se soustředí všechny rozhlasové pořady a nahrávky Mistra.

ČRo Vltava a ČRo Jazz se staly součástí řady významných 
jazzových projektů, jejichž vlajkovou lodí byl mezinárodní den 
jazzu na Karlově náměstí. S otevřením Radiocafé Vinohradská 
12 stanice zahájily sérii jazzových koncertů přístupných 
zdarma všem návštěvníkům rozhlasové kavárny.

Příležitost dětem stát se spoluautory nové písničky nabízí 
pořad Rádia Junior Napiš hit!. Nechybí ani Hitparáda a Starpa‑
ráda se současnými dětskými hudebními idoly. Podpora české 
tvorby je dlouhodobě spojena se stanicí Radio Wave, jejíž 
Startér dává možnost prorazit mladým interpretům nebo kape‑
lám. Speciální videoprojekt Paternoster Session se tentokrát 
zaměřil na české rapové interprety. Studio RW na Vinohradské 
ulici pravidelně hostí živá vystoupení českých i zahraničních 
hudebníků.
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Do této kapitoly patří téměř kompletní program ČRo Vltava, 
ČRo D ‑dur a ČRo Jazz, převážná část večerního a víkendového 
vysílání ČRo Dvojka a tvorba pro děti a mládež na Rádiu Junior.

V roce 2019 odvysílaly stanice ČRo Dvojka, ČRo Vltava, ČRo 
Radiožurnál 39 premiér velkých dramatických her pro dospělé 
posluchače. Stanice ČRo Vltava a ČRo Dvojka vysílaly drama 
ve svých tradičních řadách, jejichž spektrum se snaží oslovit 
co nejširší publikum. Český rozhlas Vltava – Současná hra 
(původní hry nebo adaptace, často experimentální charakter, 
originální pojetí), Rozhlasové jeviště (adaptace divadelních 
her), Rozhlasový seriál (dramatický), Český rozhlas Dvojka – 
Rozhlasová hra na sobotu a Rozhlasová hra na neděli (původní 
dramata nebo adaptace, komedie, rodinné příběhy, detektivky).

V oboru literatura odvysílaly stanice ČRo Dvojka, Plus a Vltava 
více než 1 000 premiér. Literárně zaměřené řady nabídly 
četby na pokračování, povídky, poezii, eseje, osudy pamětníků 
nebo komponované pořady jako například šedesátiminutové 
Schůzky s literaturou. Zastoupena byla próza, poezie i žánry 
na pomezí publicistiky (Osudy nebo Výlety s Vltavou).

Dramaturgická volba dramatických titulů vycházela především 
z požadavků stanic. Původní hra na motivy románu R. L. Ste‑
vensona Podivný odkaz doktora Hyda, která byla odvysílána 
v přímém přenosu, završila projekt Dvojky Vražedné léto. Do 
něj Výroba připravila další premiéry (např. seriál Vraždy jako 
z pohádky a detektivku Liliová přikrývka nebo klasiku z pera 
A. Christie Žlutý Iris). Na vánoční období byla připravena insce‑
nace České vánoce. Seriál podle divadelní hry S. Massinoho 
Dynastie – Lehman Brothers byl připraven pro ČRo Vltava 
k výročí krachu na newyorské burze. K 30. výročí sametové 
revoluce byla natočena satirická hra SdCh Poslední husička 
a především skvěle obsazená adaptace Žebrácké opery 
Václava Havla. Pro ČRo Vltava vznikl původní seriál P. Molka 
Tři životy D. Šostakoviče. Původní dramatiku zastupovala 
také hra A. Goldflama Životaběh.

Experimentální tvorbu představují inscenace K. Schmitt 
Spánkové křídlo a I. Stihli Virtuoso. Obě inscenace vznikly ve 
spolupráci s evropsky významnými autorkami a režisérkami.

Soudobou evropskou divadelní a rozhlasovou tvorbu zastu‑
povaly tituly P. Plampera a J. Kamphausena Nezrození, hra 
Y. Rezy Bůh masakru a D. Fo Svatý komediant František. 
Pro sváteční vysílání stanice ČRo Vltava byla připravena 
premiéra adaptace hry J. C. Grumberga K tobě, Země zaslí‑
bená. Originální adaptace se dočkala klasická Molièrova hra 
Misantrop.

Literárně dramatické pořady tvoří značnou část vysílání ČRo 
Vltava, Dvojka a Rádia Junior. K nejvýraznějším projektům roku 
2019 patří četba Kunderova románu Nesmrtelnost a Durych‑
ova románu Bloudění na Vltavě. Stejná stanice uvedla jako 
dosavadní vrchol práce se zvukem dvě binaurální inscenace – 
Virtuoso v režii rumunské tvůrkyně Ilinca Stihi a Spánkové 
křídlo Adelaide Carpenterové, tedy dílo režisérky s německými 
kořeny Kathariny Schmitt. Výjimečnou úroveň měl rozhlasový 
seriál Tři životy Dmitrije Šostakoviče s vynikajícím Ondřejem 
Brouskem v hlavní roli. Vánoční vysílání Vltavy se neslo ve zna‑
mení 100. výročí narození osobitého básníka Ivana Blatného.

Mimořádnou posluchačskou odezvu zaznamenal letní projekt 
ČRo Dvojka zaměřený na detektivní a kriminální žánr pod 
názvem Vražedné léto. Celkem od června do září stanice 
uvedla více než sto dílů četby na pokračování a téměř 30 her 
s detektivní zápletkou, vrcholem Vražedného léta byla hra živě 
odvysílaná z karlínského studia A, dramatizace hororové novely 
Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda. Na téže stanici byla 
v souvislosti s programovými změnami zavedena nová polední 
řada Pokračování za chvilku, v níž dostávají prostor kratší 
literární útvary, mladí čeští spisovatelé a rovněž posluchači 
se svými literárními pokusy.

Literární a dramatická tvorba se objevila i ve vysílání regionál‑
ních stanic Českého rozhlasu. Například ČRo Olomouc odvy‑
sílal pětidílný seriál Michala Sýkory Večery s básníkem v rámci 
projektu Ostrov Olomouc. Pro ČRo Brno Výroba i v roce 2019 
připravovala pořad Zelný rynk, pro Olomouc cyklus Počteníčko 
a pro Ostravu pak nový cyklus Sto let divadla v Ostravě.

ČRo Radiožurnál i ČRo Plus se kultuře věnují převážně 
v aktuálním zpravodajství a publicistice. V roce 2019 to byly 
například cykly reportáží, které připomněly 60. výročí divadla 
Semafor, novou podobu rekonstruované Státní opery, ale také 
zesnulého zpěváka Karla Gotta. ČRo Plus odvysílal také cyklus 
dokudramat Česká kronika, který prostřednictvím méně zná‑
mých, nebo i zcela zapomenutých událostí nabídl posluchačům 
tak trochu jiný pohled například na dění v letech 1939 a 1989. 
Kromě týdenního souhrnu kulturních událostí v pořadu Kultura 
Plus se stanice věnovala také literatuře v pořadech Ex libris, 
Knížky Plus nebo Radiokniha.
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vědA, technikA, vzdělávAcí PořAdy

Vzdělávací a popularizační pořady vysílal v roce 2019 Český 
rozhlas zejména na stanicích ČRo Plus, ČRo Radiožurnál 
a ČRo Dvojka. Na popularizaci vědy se zaměřovaly především 
pořady Magazín Leonardo (souhrn hlavních vědeckých témat 
za týden), Studio Leonardo (profilový rozhovor se zajímavými 
vědci), Leonardo Plus (analytický rozhovor s vědci), Laboratoř 
a zVědavosti.

Reportáže a komponované příspěvky v proudovém vysílání 
ČRo Plus jsou hlavním prostředkem popularizace vědy 
a techniky na denní operativní bázi, tedy v modu aktuální 
i zpravodajské publicistiky. Větší prostor je věnován reportážím 
a živým vstupům z terénu. Z tematických řad se jednalo 
např. o seriál k 30. výročí sametové revoluce (v kontextu vědy), 
bylo otevřené téma smrti J. Masaryka a na základě dosud ne‑
známých faktů, dohledaných příbuzných i unikátních archiválií 
ČRo přispěl k nové debatě na dané téma. K 500. výročí úmrtí 
geniálního vynálezce Leonarda da Vinci byla odvysílána série 
reportáží z míst, kde umělec a vynálezce pracoval a zanechal 
svou stopu. Nedílnou součástí popularizace je i série Vědecká 
dobrodružství, která přináší exkluzivní obsah s osobitými 
reportážemi a živými vstupy z atraktivních, převážně zahrani‑
čích lokalit. (př. čeští přírodovědci v Indonésii, lékaři v Malawi, 
archeologové v Kambodži, dále Chile, Špicberky, Laos, Papua 
Nová Guinea).

Historická témata byla reflektována především v pořadech 
Příběhy 20. století, Historie Plus, Archiv Plus nebo Jak to bylo 
doopravdy.

Programová řada Leonardo Plus formou velkých profilových 
rozhovorů přibližovala aktuální pohled nejen na novinky 
v zorném oborovém pohledu dané vědecké osobnosti. Poslu‑
chačsky nejatraktivnější byli odborní hosté s multioborovým, 
resp. celospolečenským přesahem. Jde tradičně o uznávaného 
ekonoma Tomáše Sedláčka, klimatologa Václava Cílka, biologa 
prof. Jaroslava Petra nebo nově i o národohospodářku Hanu 
Lipovskou.

Laboratoř je pořad, který vážně i nevážně hovoří o vědě, resp. 
seriózně s vědci a herci o tom, jak rozumí nejnovějším vědec‑
kým poznatkům a objevům.

Naučně vzdělávací projekt je ale součástí i programu ČRo 
Radiožurnálu. Je jím pořad Experiment, který se vysílá 
v sobotu dopoledne, obsahuje příspěvky z vědy a moderních 
technologií.

Objevování a poznávání je elementární charakteristikou 
vysílání stanic Českého rozhlasu, nejen primárně vzdělávacích 
a populárně naučných pořadů, a prolíná se i do pořadů 
zábavních, publicistických, hudebních, dokumentárních, resp. 
proudového vysílání. Vlajkovou lodí v tomto směru zůstává 
nejstarší a nejsledovanější vzdělávací pořad Meteor na ČRo 
Dvojka. Na téže stanici je specializovaným naučným pořadům 
vyhrazen každodenně čas v 18.30, kde se střídají mimo jiné 
cykly Osudové ženy, Stopy, fakta, tajemství, Příběhy slavných 
značek nebo Historie českého zločinu. K nejoblíbenějším té‑
matům na Dvojce patří lingvistická témata, která stanice rozvíjí 
ve dvou pravidelných rubrikách Slovo nad zlato a O původu 
příjmení. Ke stálicím programu Dvojky patří i cestování po 
České republice v pořadu Po Česku.

Významné světové intelektuály a jejich myšlenky představila 
již třetí série rozhovorů s názvem Otevřené hlavy Radia Wave. 
Vzdělávací rozměr měly také podcastové projekty Po sametu, 
Moje terapie a Parabible.

Rádio Junior představuje dětským posluchačům významné 
historické i současné události a výročí každý všední den 
v rámci tématu dne, které se prolíná celým dnem.

Vzdělávací funkci plnila všechna vydání Rádia Retro v roce 
2019, mimo jiné Pocta Hanzelkovi a Zikmundovi, Skoky do 
vesmíru nebo 60 let divadla Semafor.
 
Regionální studia Českého rozhlasu připravila v roce 2019 
pro své posluchače celou řadu populárně ‑naučných pořadů 
a rubrik. Hlavním počinem byl populárně ‑naučný kvíz o České 
republice Česko – země neznámá (I. pol. 2019), resp. Výlety 
(II. pol. 2019), na jehož přípravě se podílela všechna regionální 
studia ČRo. Druhou velmi rozšířenou oblastí jsou různé tema‑
tické poradny (právo, finance, hobby, zdravý životní styl), dále 
rubriky o českém jazyce (Okolo češtiny, Opáčko, Jazykový 
koutek, Názvopis, Jak se u nás mluví), historii (Stalo se před 
sto lety, Němí svědci historie) a přírodě, vědě a technice 
(Techno, Planetárium, Astronomické okénko, Zelené světy). 
Významná také byla úzká spolupráce regionálních studií 
ČRo s místními univerzitami, muzei nebo vědeckými parky. 
Ve společném vysílání regionálních studií ČRo se objevovala 
odborná veřejnost (vědci, lékaři, sociologové, historikové ad.) 
ve vybraných dílech pořadu Kontakt.
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sPoleČnost A životní styl, 
vysílání Pro Menšiny

Vysíláním pro menšiny přispívá Český rozhlas k naplňování ne‑
jen svého poslání, ale i závazků Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků, kterou Česká republika ratifikovala v roce 
2007. Český rozhlas proto také v roce 2019 spolupracoval na 
koncepci vysílání pro národnostní menšiny s Radou vlády pro 
národnostní menšiny a s jejím poradním grémiem Pracovní sku‑
pinou pro národnostně menšinové vysílání. Vysílal pravidelné 
pořady pro národnostní menšiny, o národnostních menšinách 
a o soužití národnostních menšin ve většinové společnosti ČR. 
Tato tematika se objevovala ve vysílání i nepravidelně ve formě 
zpravodajských, publicistických a dokumentárních příspěvků.

Pořad ČRo Plus Mezi námi je magazínem o národnostních 
menšinách v Česku, ve kterém se posluchači seznamují 
nejenom s výjimečnými osobnostmi, ale i s kulturními tradicemi 
a činností krajanských spolků.

Pro stále silněji zastoupenou anglickou menšinu jsou do 
programu ČRo Plus zařazovány každodenní zprávy v anglickém 
jazyce. Pro polskou menšinu vysílá Český rozhlas Ostrava. 
V roce 2019 to bylo 251 magazínů.

Jazykové menšiny v České republice mohou využívat zpra‑
vodajské a publicistické příspěvky publikované Radio Prague 
International v pěti světových jazycích. Stejně tak mohou 
využít k osvojení češtiny pořad Čeština na vlnách.

 slovenské vysílání

Pořad Stretnutie (ČRo Radiožurnál, regionální studia) pokra‑
čoval v roce 2019 v úsilí rozšířit okruh moderátorů a spolupra‑
covníků, kteří přinesou nové autorské impulzy. Rozvinulo své 
hlavní poslání posílit slovenskou identitu v českém prostředí. 
Ve spolupráci s národoveckými a spolkovými organizacemi 
(Slovenský Inštitút v Prahe, Slovenský dom, spolek Detvan, 
Šarvanec, Limbora) se zaměřil na témata, která bezprostředně 
ovlivňují život slovenských občanů v ČR.

 romské vysílání

V pořadu O Roma vakeren (ČRo Radiožurnál, regionální 
studia) dostávaly prostor neziskové organizace, které pomáhají 
romské komunitě v ČR. Programová řada se věnovala tedy 
především vlastní agendě, se kterou přicházeli zejména externí 
spolupracovníci podskupiny (s ohledem na vlastní zkušenosti 
a poznatky z terénu), mapování a popularizaci tradičních 
romských hodnot.
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 sociální problematika

Sociální problematika patřila v roce 2019 k velmi frekventova‑
ným tématům vysílání Českého rozhlasu. Nejen v rámci pro‑
jektu Rozděleni svobodou k 30. výročí listopadových událostí 
v roce 1989 se prolínala se zpravodajstvím a publicistikou, 
poradnami, pořady s odborníky i reportážemi a dokumenty. 
Český rozhlas spolu s týmem sociologů zkoumal stav české 
společnosti 30 let od revoluce. Vznikla unikátní série profilů 
zástupců šesti společenských tříd rozdělených na základě 
ekonomického, kulturního a sociálního kapitálu, která se pro‑
mítla ve vysílání stanic, na sociálních sítích a webech, doplněná 
brožurou Rozděleni svobodou a sérií analytických textů na 
iROZHLAS.cz. Dotazník, jímž se přiřadili k jednotlivým spole‑
čenským třídám, si na webu vyplnilo více než 216 tisíc lidí.

Pohled na problematické sociální jevy očima dokumentaristů 
přinášejí řady Dokument a Dokuseriál na ČRo Dvojka, které 
se věnovaly mimo jiné opatrovnickým soudům, mladým lidem 
po odchodu z dětských domovů, nevyléčitelně nemocným, 
fenoménu singles nebo produkci nadměrného odpadu. Také 
pohádky na stanicích Dvojka a Junior se nevyhýbají ožehavým 
otázkám současnosti a budoucnosti, jako jsou ekologická krize, 
šikana nebo transgender. Cyklus Osudové ženy přináší příběhy 
silných žen, které se dokázaly prosadit i ve světě mužů.

Většina stanic rovněž aktivně podpořila sbírku Světluška 
 Nadačního fondu Českého rozhlasu a upozornila tak na soci‑
ální aspekty života nevidomých a slabozrakých spoluobčanů. 
Výrazným příspěvkem na pomoc starým osamělým lidem byl 
třetí ročník předvánočního projektu Ježíškova vnoučata. Prol‑
nul se vysíláním všech stanic a regionálních studií ČRo, které 
aktivně rozvíjely témata mezigenerační solidarity a fenoménu 
stárnoucí populace v ČR a Evropě obecně. Kromě široce 
pojaté reflexe této problematiky ve vysílání připravil ČRo pro 
seniory doprovodný program – koncerty, čtení, debaty apod.
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 náboženské pořady

Pořady, které spadají do této kategorie plnění úkolů veřejné 
služby, připravuje Tvůrčí skupina Publicistika, a to pro ČRo Ra‑
diožurnál, ČRo Vltava, ČRo Radio Wave, ČRo Plus a regionální 
studia. Formáty všech vyráběných pořadů byly přizpůsobeny 
zaměření jednotlivých stanic a cílové skupině posluchačů. 
Všechny pořady zdůrazňovaly ekumenizmus, náboženskou 
svobodu a porozumění mezi různými náboženskými a etnic‑
kými komunitami.

Hlavním pořadem s náboženskou tematikou byla v roce 2019 
Vertikála s magazínovou a diskusní částí (ČRo Plus), diskuse 
s hosty z různých oborů, které spojuje právě duchovní vnímání 
světa, nad tématy, která jsou živá napříč společností s maxi‑
mální ambicí tematické diverzity (př. zneužívání dětí a mladist‑
vých v církevních strukturách, rovná práva žen a mužů). Du‑
chovní a etická témata přinášely v nabídce ČRo Plus i nedělní 
Hovory. Jejich úkolem bylo hledat a odhalit někdy opomíjený 
nebo popíraný duchovně etický rozměr ve statisticky ateistické 
společnosti.

Programová řada Mezi nebem a zemí (regionální studia ČRo) 
posílila aktuálnost a reportážní akcent. Vysokou odbornou 
i profesní úroveň si uchoval pořad Šalom alejchem připra‑
vovaný ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, který 
v eticko ‑duchovně ‑náboženské rovině završuje týden pořadů 
věnovaných menšinám v ČR.

Programová řada Radia Wave Hergot! je duchovně spole‑
čenský magazín, který s autorskou účastí duchovních i laiků 
probírá události, ve kterých se společenská témata prolínají 
s náboženskými a naopak. V pořadu pravidelně vystupují hosté 
z oboru religionistiky, teologie, sociologie nebo umění a nabízí 
neortodoxní pohled na duchovní záležitosti, v souvislosti s dě‑
ním takzvaně světským.

ČRo Radiožurnál a ČRo Plus se jako zpravodajsko ‑publicistické 
stanice problematice náboženství a etiky věnovaly s ohledem 
na aktuální dění. Tyto otázky se objevovaly také v profilových 
rozhovorech Host Radiožurnálu a Večerní host Radiožurnálu 
a v programu ČRo Plus v reportážně ‑diskusním pořadu 
Zaostřeno.

Nedělní ráno na ČRo Vltava je koncipováno v duchu duchov‑
ního rozjímání a vedle přímého přenosu bohoslužby obsahuje 
pořad Spirituála i duchovní hudbu. Etickým otázkám se věnuje 
všednodenní Ranní úvaha a Eseje. V sobotním pořadu Reflexe 
se střídají témata věnovaná historii a filosofii, ve kterých se 
často diskutují duchovní a etické otázky.

Etická a spirituální témata jsou diskutována v pořadu Dvojky 
Jak to vidí, zejména v nedělním vydání moderovaném duchov‑
ním Zbigniewem Czendlikem a řádovou sestrou Angelikou. 
Morální dilemata lidského soužití jsou pravidelnou náplní 
dopoledního vysílání Dva na Dvojce.

Příspěvky s náboženskou tematikou se pravidelně objevují 
v síťově vysílaném pořadu Mezi nebem a zemí a také ve svá‑
tečních vysílacích schématech jednotlivých regionálních studií 
ČRo (Vánoce, Velikonoce, Cyril a Metoděj atp.).
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zábAvA

ČRo Dvojka v roce 2019 výrazně posílila segment zábavy no‑
vými nebo osvědčenými formáty z minulosti s cílem profilovat 
tuto stanici jako zábavně vzdělávací pro široké publikum. Po 
dlouhé době byla obnovena tvorba rozhlasových skečů v rámci 
pořadu Rychlá Dvojka a postaven tým externích autorů tohoto 
specifického žánru. Mezi nové zábavní formáty patří rovněž 
všednodenní ranní show Ranní Dvojka s Daliborem Gondíkem, 
staronový pořad My dva a čas s Janem Čenským a hudební 
pořad Zlaté časy, kterým provází Václav Kopta. Humoristická 
literatura je pravidelnou součástí polední hodinovky s názvem 
Pokračování za chvilku. Stěžejním pilířem rozhlasové zábavy na 
Dvojce zůstává jeden z nejoblíbenějších pořadů této stanice – 
sobotní Tobogan s Alešem Cibulkou.

Na ČRo Vltava dostává pravidelný prostor improvizace na 
pomezí talkshow a stand ‑up s přesahem k rozhlasové hře pod 
názvem Rádio Dada. Netradiční Silvestr nachystala vltavským 
posluchačům skupina JAR pod názvem Silvestru zmar! 
Uvádí JAR!

Zábavu pro mladou generaci představují úspěšné pořady 
Radia Wave Buchty, Mikrovlnky, Radio Ivo a Velký špatný: Talk‑
show Radia Wave. Mladší školáky baví na Rádiu Junior mimo 
jiné skeče s Vendou a Fráňou a jejich spolužačkou Vokurkovou.

Zábava je jedním z pěti programových pilířů regionálních studií 
Českého rozhlasu. Nadregionální zábavné pořady jsou připra‑
vovány s ohledem na časovou a organizační náročnost a vyšší 
finanční náklady centrálně (Humoriáda, Hvězdné návraty, 
 Divadlo pro vaše uši, Xaver a host), regionální zábavné pořady 
si vyrábí každé regionální studio samo (Zasmějte se s námi, 
Posezení v divadle, Otázky Tondy Procházky, Tajuplný ostrov, 
Plk na nedělo, Na větvi s Halinou aj.). Lze uvést i Silvestr, 
v rámci kterého byla odvysílána Silvestrovská Humoriáda s pu‑
blikem a speciálními hosty (Tomáš Töpfer, Naďa Konvalinková, 
Jiří Krampol, Ota Jirák, Jan Přeučil, Ivanka Devátá, Václav 
Vydra, Petr Jablonský a Josef Alois Náhlovský), a dále také 
výjezdy Humoriády na cestách.
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vysílání Pro děti A Mládež

Pořadům pro děti ve věku 3 až 12 let je určeno Rádio Junior, 
které propojuje různé platformy, zejména lineární vysílání, 
youtubový kanál a web. V roce 2019 byla spuštěna nová mo‑
bilní aplikace a nová podoba webových stránek radiojunior.cz. 
 Mládež a mladí dospělí najdou své pořady na Radiu Wave, 
které v roce 2019 výrazně vstoupilo na pole podcastů, 
dynamicky se rozvíjejícího žánru zejména mezi mladými 
lidmi. Český rozhlas Dvojka vysílá několik pořadů určených 
dětskému posluchači i jeho rodičům a prarodičům, zejména 
Hajaju a nedělní Pohádku.

Pro nedělní řadu pohádek na ČRo Dvojka připravila tvůrčí 
skupina Drama a literatura tituly klasické i moderní, nabídla 
například i premiéru dvoudílného muzikálu na motivy knihy 
A. de Saint ‑Exupéryho Malý princ s textem Richarda Bergmana 
a Víta Pokorného a hudbou Daniela Bartáka, v hlavní roli s Voj‑
těchem Dykem. V roce 2019 měly premiéru jak poetické po‑
hádky, např. Marka Míková: Velryba Varvara nebo dramatizace 
oblíbené knížky Ludvíka Aškenazyho: Putování za švestkovou 
vůní, tak tituly, které s humorem a nadhledem zpracovávají 
motivy tradičních pohádek.

V programové řadě Dvojky Hra na sobotu byl realizován text 
francouzské autorky Catherine Zambon Můj bratr, má prin‑
cezna, který přispívá k porozumění a toleranci a získal velké 
uznání v rámci mezinárodního festivalu Prix Italia 2019.

Pro tradiční programovou řadu Hajaja na ČRo Dvojka bylo 
napsáno a natočeno 15 původních seriálů, byly mezi nimi 
jak příběhy, které čerpají náměty ze vzdálených kultur, 
např. Jan Suchl: Pohádky z iglú, Pohádky z rýžových polí 
a Marie Štěrbová: Islandské pohádky, tak modernější pohádky, 
např. Bela Schenková: Cesta princezny Magdy za láskou, 
Hana Lehečková: Příběh slavné rytířky Leopoldy z Blanice 
u Bavorova. Na začátek školního roku byl připraven speciální 
týden Hajaja živě, kdy každý večer četl dětem jiný herec po‑
hádku ze seriálu Davida Košťáka: Onošené pohádky ze šatníku.

Pro Rádio Junior se vyrobilo celkem 70 dílů četby na pokra‑
čování. Pozitivní ohlasy měla především autorská četba Kláry 
Vlasákové s názvem Po tom, co Aneta zmizela (5 dílů) v režii 
Adama Svozila a Kristýny Kosové. Četba se zabývala tématem 
kyberšikany a Rádio Junior k ní připravilo i spoustu diskusí, 
rozhovorů a dalšího programu. Dále byla připravena například 
sedmidílná četba z knihy Petra Stančíka H2O a tajná vodní 
mise, sedmidílná četba z knihy Marky Míkové Škváry nebo 
dvacetidílná četba z knihy Vojtěcha Matochy Prašina.

Cyklus Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou i nadále plnil 
zábavně ‑vzdělávací funkci a cílil na věkovou skupinu 9–12 let. 
Připraveno bylo celkem 212 premiérových dílů. Také v tomto 
roce postavy Vendy a Fráni provázely děti na některých veřej‑
ných akcích Rádia Junior. Opět měl seriál i grafickou podobu, 
která byla dětem přístupná na webu a YouTube Rádia Junior.

Mladým dospělým je určen program ČRo Radia Wave. V roce 
2019 pokračovalo v naplňování strategie audio first, tedy 
v akcentaci rádia a audia v nabídce multimediálního obsahu 
stanice pro mladé.

V souvislosti s aktuální vlnou rostoucího zájmu o podcasty 
v českém prostředí bylo hlavní snahou zapsat Radio Wave mezi 
mladými posluchači jako podcastovou platformu a výrobce 
kvalitního, originálního a různorodého podcastového obsahu, 
který je dostupný v online prostoru. Na webu ČRo Radia Wave 
byly v roce 2019 zveřejňovány nejen pravidelné podcasty, ale 
rovněž jejich nové série. Od září do prosince jich bylo spuštěno 
šest pro různá publika. Svatebky v osmidílném časosběrném 
dokumentu Veroniky Ruppert sledovaly pětici žen připravují‑
cích se na svatbu. Série Po sametu, zveřejněná při příležitosti 
třicátého výročí sametové revoluce, přiblížila polistopadové 
události mladým posluchačům, kteří je nezažili nebo je vnímali 
dětskýma očima.

Mezi priority ČRo Radia Wave v oblasti hudby patří dlouho‑
době aktivní vyhledávání mladých českých talentů a jejich 
podpora. V roce 2019 pokračovaly dva talentscoutingové 
hudební projekty Startér, objevující zatím neznámé kapely, 
a Czeching, zaměřený na podporu nadějných českých muzi‑
kantů na jejich cestě k zahraničnímu publiku. Vítězové těchto 
projektů The Valentines a Viah nahráli díky Radiu Wave singl, 
natočili videoklip a byli vysláni na české i zahraniční festivaly, 
včetně showcaseových.

Několikrát do měsíce se v průběhu celého roku ve vysílacím 
studiu stanice odehrávaly koncerty kapel v sérii Radio Wave 
Studio Session. Pokračovalo zveřejňování videoformátu Pater‑
noster Session, inspirovaného zahraničním trendem natáčení 
živých vystoupení v nestandardních lokalitách a prostorech. 
V listopadu 2019 byla zveřejněna nová série tohoto projektu, 
zaměřená žánrově na rap.

Důležitou činností, která přispívá k propagaci programu, posi‑
lování značky stanice pro mladé publikum a získávání nových 
posluchačů, byly stejně jako v předchozích letech koncertní, 
eventové a online marketingové aktivity a vysílání z akcí 
a festivalů určených mladé generaci. V roce 2019 Radio Wave 
zorganizovalo více než 40 vlastních akcí a představilo rovněž 
několik nových eventových formátů. Výraznou aktivitou byla 
v letošním roce účast na největším evropském showcasovém 
festivalu Eurosonic Noorderslag, který byl v roce 2019 zamě‑
řen na české a slovenské muzikanty.

Ve studiích S1 a S2 se v Českém rozhlase nahrávaly pravidelně 
za přítomnosti publika improvizované rozhlasové hry Radio Ivo 
na Radiu Wave, jedna edice potom proběhla v Kasárnách 
Karlín na akci Českého rozhlasu Podcast Session. Projekt 
Po sametu, zveřejněný ke třicátému výročí sametové revoluce, 
byl doprovozen panelovou debatou na Signal Festivalu a na 
MFDF Ji.hlava. Speciální event v pražském klubu Swim měla 
podcastová série Svatebky nebo např. pořad Buchty, který živě 
vysílal z pražských Kasáren Karlín. Unikátní koncept literárních 
procházek s posluchači a českými spisovateli realizoval v roce 
2019 pořad o literatuře Liberatura. Eventy pro posluchače 
uspořádaly rovněž některé další pořady (např. Casablanca, 
Kompot, Hergot!, Balanc či Špína).
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regionální vysílání

Český rozhlas provozuje 14 regionálních studií. Jejich působ‑
nost vychází z územně ‑správního uspořádání České republiky, 
kdy v každém kraji vysílá jedno regionální studio sídlící 
v krajském městě. Celkově tvoří regionální studia síť, která je 
zaměřena na příslušnou cílovou skupinu posluchačů daného 
kraje. Regionální rozhlasová studia ČRo jsou součástí centra 
Regionálního vysílání.

Mezi hlavní činnosti centra Regionálního vysílání patří zejména 
supervize nad koncepcí programů jednotlivých regionálních 
studií ČRo a koordinace jejich vysílání. Hlavním úkolem pro rok 
2019 byla příprava a následné spuštění samostatného ranního 
víkendového vysílání Českého rozhlasu Zlín (od dubna 2019) 
a samostatného víkendového vysílání Českého rozhlasu 
Karlovy Vary (od června 2019), dále modernizace pořadu 
Hobby magazín (od dubna 2019), zahájení vysílání nového 
pořadu Folklorní notování (od března 2019), nové talk show 
Xaver a host (od června 2019), nové rubriky Domácí štěstí 
Ivy Hüttnerové (od června 2019) a spuštění nového víkendo‑
vého cestovatelského magazínu po České republice Výlety 
(od července 2019).

Program regionálních studií Českého rozhlasu byl v roce 2019 
postaven na pěti pilířích – informace (zpravodajský servis 
24 hodin denně – regionální zpravodajství a aktuální publicis‑
tika, počasí, doprava, kultura, sport), servisní poradny (finanční 
a právní poradenství, spotřebitelská témata, zdraví, životní styl, 
hobby), podpora kulturní identity regionu (příběhy zajímavých 
regionálních osobností, regionální místopis, pozvánky na 
regionální kulturní a společenské akce, historie a současnost 
významných regionálních značek, regionální gastronomie, 
přímé přenosy z terénu, koncerty regionálních kapel a inter‑
pretů, populárně ‑naučné pořady, umělecké slovesné pořady 
vyrobené regionálními tvůrci, hudební speciály reflektující 
regionální specifika), zábava (talk show, písničky na přání, spe‑
ciální zábavné pořady) a interaktivita (kontakt s posluchačem).

V programu se objevily pořady související s 80. výročím oku‑
pace Československa německými vojsky a dále pořady a rub‑
riky pokrývající výročí 17. listopadu – 30 let svobody (archivní 
materiály, reportáže, rozhovory, dokumenty). Do vysílání byla 
nově zařazena talk show Xaver a host (po –pá 13–14), poradní 
rubrika Domácí štěstí Ivy Hüttnerové (denně ráno a odpole‑
dne), cestovatelský magazín Výlety (so –ne 13–14), hudební 
speciál Country dostavník Mirka Černého (po –pá 21–22) 
a Folklorní notování (so 19). V průběhu prázdnin byl odvysílán 
programový speciál Fenomén Gott u příležitosti 80. narozenin 
zpěváka Karla Gotta a následně Léto s Humoriádou (archivní 
scénky, skeče a vyprávění; medailonky osobností Humoriády; 
soutěž o kalendář Humoriáda 2020). Realizovány a následně 
také odvysílány byly čtyři velké narozeninové koncerty (ČRo 
Brno – 95. výročí – Big Band ČRo s Ondřejem Brzobohatým; 
ČRo Ostrava – 90. výročí – Marie Rottrová a Flamingo; ČRo 
Olomouc – 70., resp. 25. výročí – Michal Prokop a Framus 
Five; ČRo Karlovy Vary – 1. výročí – Big Band ČRo s Dashou), 
speciální koncert věnovaný 80. narozeninám zpěvačky Nadi 
Urbánkové (ČRo Vysočina) a 10 speciálů pořadu Folkparáda – 
10 folk & country koncertů (Taxmeni, Ivo Jahelka, Tučňáci, 
Pavel Dobeš, Věra Martinová, Tomáš Linka a Starý fóry aj.).

Ve vysílání regionálních studií ČRo byla v roce 2019 dále 
reflektována významná výročí, sociální témata (stárnutí popu‑
lace, postavení seniorů ve společnosti, dostupnost a kvalita 
domovů pro seniory a pečovatelských služeb, aktivní život 
seniorů, generační solidarita, problémy exekucí, dostupnost 
bydlení v jednotlivých regionech aj.), problémy ve zdravotnictví 
(nedostatek lékařů a kvalifikovaného zdravotnického perso‑
nálu v regionech, financování nemocnic atd.), dále témata 
související se zemědělstvím (vliv klimatických změn na úrodu, 
dotační politika, kvalita potravin, lesní hospodářství – sledování 
důsledků kůrovcové kalamity), dopravní obslužnost v jed‑
notlivých regionech (výstavba a modernizace dálnic, opravy 
silnic, výstavba obchvatů měst, modernizace železničních tratí, 
parkovací zóny ve velkých městech aj.), podpora rekreačního 
sportu (nová sportoviště v regionech, specializované regionální 
akce podporující pohyb a zdravý životní styl aj.), rozvoj turismu 
v regionech a v neposlední řadě i servisní a spotřebitelská 
tematika (finanční a právní gramotnost aj.).

V oblasti správy budov jsou na poli regionálních studií ČRo 
pro rok 2019 dominantní tři události: 1. pokračující celková 
rekonstrukce budovy ČRo Brno; 2. zahájení rekonstrukce 
studia S1 v ČRo Ostrava; 3. příprava projektové dokumentace 
na rekonstrukci ČRo Olomouc (nově zakoupená budova 
v  Pavelčákově ulici).
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vysílání do zAhrAniČí

Český rozhlas provozuje zahraniční vysílání podle zákona 
č. 484/1991, Sb., o Českém rozhlasu, na základě objednávky 
státu prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí (MZV). 
Ta stanoví, že obsahem vysílání Radio Prague International 
(RPI) jsou kvalifikované a vyvážené informace o politickém, 
ekonomickém, kulturním a celospolečenském vývoji České 
republiky v souladu s koncepcí zahraniční politiky ČR. ČRo 
Radio Prague International se řídí Kodexem ČRo a dalšími 
předpisy Českého rozhlasu. Od 1. 9. 2019 došlo ke změně 
názvu stanice z Český rozhlas Radio Praha na Český rozhlas 
Radio Prague International.

Radio Prague International provozuje šest jazykových sekcí, 
z toho anglická, ruská, německá, francouzská a španělská 
připravují každá denně 30minutový zpravodajsko ‑publicistický 
rozhlasový magazín. Úvodní zprávy se obměňují během dne 
dle aktuálního vývoje jak v audio verzi, tak především na 
webových stránkách. Víkendové pořady jsou ve všech jazycích 
složeny z publicistických a hudebních pořadů zaměřených 
převážně na kulturu, cestování a historii. Každá redakce vyrábí 
v průměru 95 publicistických rozhlasových materiálů měsíčně. 
V roce 2019 pokračuje RPI v posilování výroby samostatných 
příspěvků pro webové stránky a sociální sítě. Mezi hlavními 
aktuálními tématy roku byly volby do EP, dopady brexitu na 
českou ekonomiku, integrace cizinců v Česku, česko ‑ruské 
vztahy v návaznosti na aktuální dění, vliv Číny, nedostatek 
pracovních sil na českém trhu. Dominantou roku byla devítková 
výročí. K 20. výročí vstupu ČR do NATO a především k 30. vý‑
ročí sametové revoluce RPI připravila sérii rozhovorů, analýz, 
historických speciálů a samostatných webových projektů.

Vysílání v češtině se zaměřuje na základě dohody s MZV 
na obsah věnovaný krajanské komunitě. Redakce úzce spolu‑
pracuje s pracovištěm zmocněnce MZV pro krajany, senátní 
komisí pro krajany, s Českými školami bez hranic, pokrývá 
všechny významné události týkající se Čechů v zahraničí. 
Krajanskému obsahu je věnován zvláštní web www.krajane.net 
(www.rozhlas.cz/krajane).

Hlavní platformou šíření programu Radio Prague International 
je internet. Návštěvnost webu www.radio.cz v roce 2019 podle 
statistiky Google Analytics vzrostla na 6,5 milionu „visits“. 
Počet zhlédnutí stránek byl necelých 10 milionů. Nejnavštěvo‑
vanější jazykovou sekcí je těsně ruská (26 %) před anglickou 
(25 %) a německá (18,5 %). Vysokou čtenost vykazují materiály 
ruské redakce rovněž na ruských serverech.

Počet zhlédnutí webových stránek pro krajany na 
www.krajane.net a rozhlas.cz/krajane přesáhl 98 tisíc. Celkový 
počet poslechů z webu podle Google Analytics byl 1 053 000, 
podle statistiky Blubrry (započítává i poslechy a podcasty na 
mobilních zařízeních typu iTunes) 775 tisíc. Počet odběratelů 
elektronického newsletteru je v současnosti 9 800.

Další vysílací platformou Radio Prague International je satelit. 
Program je v Evropě šířen v paketu Českého rozhlasu CS Link 
na satelitu Astra 3 B. Díky tomu je možné jej přijímat ve for‑
mátu DVB ‑S v televizních přijímačích. Tuto možnost využívají 
především posluchači v Německu. Anglický servis je slyšet 
v kabelových sítích prostřednictvím satelitního vysílání společ‑
nosti Encompass Digital Media Services Lt.

Anglická sekce připravuje dvě pětiminutové zpravodajské 
relace, vysílané ve všedních dnech ve večerních hodinách 
na stanici ČRo Plus. Francouzská redakce připravuje dvaceti‑
minutový pořad Une semaine à Prague, který vysílá RFI v Praze 
na frekvenci 99.3 FM.

Radio Prague International se snaží aktivně působit na 
sociálních sítích. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu o pětinu 
na facebookových stránkách, kde ke konci roku evidovalo 
Radio Prague International 32 000 fanoušků. Největší počet 
fanoušků mají anglická a španělská redakce. Na twitterovém 
účtu má RPI 8 200 followerů. Úspěšně také narůstá počet 
příznivců na Instagramu a YouTube.

Další možností šíření programu RPI je rebroadcasting. Pořady 
RPI nebo jejich části přebírá deset rozhlasových stanic v osmi 
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 RPI ve Střední a Jižní Americe 
a na Kubě na krátkých vlnách. V Rusku přebírá ruské vysílání 
RPI společnost WRN (Vsemirnaja Radioseť), která vysílá na 
střední vlně v Moskvě. Německé vysílání přebírá Radio Ypsilon 
v rakouském Hollabrunnu a Freies Radio Freistadt vysílající 
na krátkých vlnách.
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internet A MultiMédiA

Nová média Českého rozhlasu zajišťují multimedializaci a dis‑
tribuci rozhlasového obsahu v rámci celosvětové sítě internet 
včetně technologického vývoje webových stránek a dalších 
online platforem. V roce 2019 se primárně soustředila na roz‑
voj internetových distribučních pilířů Českého rozhlasu, přede‑
vším budování nového pilíře mujRozhlas, který byl spuštěn na 
začátku prosince. Dále se oddělení soustředilo na rozšiřování 
distribučního mixu na internetu. Nová média během celého 
roku spolupracovala na většině projektů, které připravovaly 
stanice Českého rozhlasu. Zajišťovala každodenní provozní 
operativu od správy obsahu až po technologické zajištění.

Český rozhlas definoval hlavní pilíře, na kterých je postavena 
strategie pro distribuci obsahu Českého rozhlasu na internetu 
do roku 2022. Prvním pilířem je Rozhlas.cz, který prezentuje 
obsah staničních webů, projektů, zaměřuje se na podporu 
vysílání a zároveň slouží jako úřední deska instituce. Druhým 
pilířem je velký audioportál mujRozhlas.cz, který propojuje 
živé vysílání, archiv pořadů s možností výběrového poslechu 
a nové online formáty. Třetím pilířem je iROZHLAS.cz, který 
nabízí zpravodajský obsah, vybranou publicistiku stanic 
Českého rozhlasu a speciály, jako jsou například volby nebo 
mimořádné události.
 
Celý rok probíhaly práce na přípravě nového pilíře mujRozhlas, 
který byl spuštěn v prosinci v podobě zcela nového audiopor‑
tálu a stejnojmenné mobilní aplikace pro platformy iOS a An‑
droid. Umožňuje živý poslech všech stanic, opožděný poslech 
až o 6 hodin, kompletní audioarchiv v rozsahu současného 
archivu iRadio, možnost přihlášení uživatele a ukládání oblíbe‑
ných pořadů, audií a mnohé další funkcionality. Do budoucna 
se počítá s dalším postupným rozvojem a přidáním nových 
funkcí. Cílem je vybudovat největší audioportál na českém 
internetu a postupně nahradit současný audioarchiv Českého 
rozhlasu, který je šířen pod značkou iRadio.

Spuštěním audioportálu mujRozhlas byla dokončena transfor‑
mace strategie Českého rozhlasu do tří hlavních pilířů. Od této 
chvíle se může Český rozhlas plně soustředit na distribuci 
audio obsahu na internetu a rozvíjet služby v rámci jednoho 
prostředí. Rozvoj projektu mujRozhlas zůstává dlouhodobým 
úkolem pro následující roky. Měl by se stát nejvýznamnější 
audio službou na českém internetu, zároveň být respektova‑
ným projektem v rámci EBU.

Na jaře byla po vzoru dalších evropských veřejnoprávních 
médií spuštěna aplikace („skill“) pro chytrého hlasového 
asistenta „Amazon Alexa“. Aplikace umožňuje poslech zpráv 
ze stanice Radiožurnál, které se každou hodinu aktualizují. 
Tím je k dispozici jejich nejnovější vydání. Svou mutaci aplikace 
pro Amazon Alexa má i Radio Prague International v anglickém 
a německém jazyce.

Velký zájem posluchačů je také o videozáznamy publi‑
cistických pořadů, které jsou založeny na audio obsahu 
z vysílání, ale zároveň nabízejí možnost sledovat moderátora 
i hosta. Především u stanic Radiožurnál a Plus je tato forma 
konzumace velmi oblíbená a převyšuje počtem přehrání 
standardní audiozáznamy. Do budoucna se uvažuje o rozšíření 
na další stanice, v roce 2019 primárně pro novou podobu 
stanice Dvojka.
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 sociální sítě

Jednotlivé profily Českého rozhlasu podporovaly během roku 
veškeré projekty a akce jako Prix Bohemia Radio, 80 let od na‑
cistické okupace 1939, MS v hokeji, tváře Radiožurnálu, výročí 
sametové revoluce, Vražedné léto, debaty ČRo Plus nebo také 
jednotlivé pořady, četby nebo i nové podcasty a programové 
změny (Nová Dvojka). Velký úspěch měl pak projekt Rozděleni 
svobodou, který byl doplněn multimediálním obsahem a živými 
přenosy z jednotlivých debat. Všechny zmíněné projekty 
pomohly posílit dosah stránek a zapojení publika. Podařilo se 
také díky podpoře staničních tváří odpromovat start projektu 
mujRozhlas směrem k fanouškům.

Během roku vzniklo spoustu neobvyklých a funkčních formátů 
přímo pro sociální sítě: živý přenos ze zahájení Letní Letné 
a přechodu provazochodkyně přes Vltavu, rapová edice Pa‑
ternoster session, Auditorium (střípky z rozhlasového archivu), 
audiogramy nebo videorecepty Pochoutkového roku.

Velmi posílily YouTube kanály Radiožurnálu, Dvojky a Plusu, 
kam téměř denně přibývají videa s osobnostmi na aktuální té‑
mata. Zhlédnutí se pohybují běžně v desítkách tisíc a rekordně 
pak i přes 100 tisíc.

Podpora profilů na Instagramu trvá a daří se získávat nové 
fanoušky. Profily Radiožurnálu, Českého rozhlasu i zpravo‑
dajského webu iRozhlas překročily hranici 10 000 fanoušků. 
Radiožurnál nejvíce podporuje své tváře a také lifestyleový 
obsah, iROZHLAS se zaměřuje na aktuální zpravodajství, hlavní 
profil Českého rozhlasu na práci rozhlasáků a nový obsah, 
Vltava na literaturu a kulturní obsah, Wave na hudební, filmový 
a popkulturní obsah. Nově funguje profil Radio DAB Praha, 
který odkazuje na dění v Praze.

 návštěvnost

V roce 2019 návštěvnost webových stránek na obou hlavních 
pilířích Českého rozhlasu významně rostla, dařilo se většině 
staničních webů. Internetový pilíř Rozhlas.cz zaznamenal 
přes 50 milionů návštěv a růst 37 %. Zpravodajský server 
iROZHLAS.cz necelých 40 milionů návštěv a růst 43 %. Nově 
spuštěný projekt mujRozhlas zaznamenal od 4. prosince 
přes 600 tisíc návštěv v rámci webového prostředí a 62 tisíc 
instalací mobilní aplikace. Webový přehrávač s živým vysíláním 
na Rozhlas.cz zaznamenal 9,8 milionů spuštění včetně nových 
přístupů z mujRozhlas.cz. Rok 2019 se ovšem stal velmi 
významným díky konzumaci obsahu on demand. Jen na webu 
Rozhlas.cz bylo přes 15 milionů unikátních spuštění audií, 
4,9 milionů ve službách Spotify a iTunes a obdobný počet 
přehrání lze odhadovat v rozhlasových mobilních aplikacích 
a službách ostatních třetích stran.

Za celý rok bylo publikováno na internetové stránky Českého 
rozhlasu včetně zpravodajského obsahu více než 75 tisíc pří‑
spěvků, 53 tisíc audio záznamů odvysílaných pořadů a vše bylo 
doplněno 108 tisíci fotografiemi a související grafikou.

Přehled návštěvnosti webů stanic a studií Českého rozhlasu 
a poslechovosti jejich vysílání prostřednictvím webového 
přehrávače je k dispozici v příloze 5c. Pro oba údaje Český 
rozhlas využívá nástroj Google Analytics.
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Archiv

Archivní a programové fondy (APF) plnily v roce 2019 stan‑
dardně úkoly definované posláním útvaru. Vedle komplexní 
obsahové podpory vysílání jednotlivých stanic podporovaly 
APF projekty spojené s významnými výročími (Studio ’39, 
Schody času, Po Sametu, rozhlasová hra A máme to za sebou) 
a další.

APF začaly rovněž samy vytvářet projekty napomáhající 
popularizaci archivního bohatství. V lednu spustily twitterový 
účet Auditorium, který na denní bázi popularizuje archivní 
zvuky z provenience ČRo. Vedle toho vznikaly i popularizační 
audiovizuální díla zveřejňovaná na sociálních sítích a You‑
tube a webové články. Modernizovaly se rovněž webové 
stránky APF.

Výrazně se APF podílely na podpoře projektu mujRozhlas, 
a to jak formou servisu vybraných archivních zvuků pro 
aplikaci, tak kontrolou a technickou opravou těchto záznamů. 
Přímo autorsky se pracovníci APF rovněž podílejí na připravo‑
vaných podcastech.

Celkový přírůstek Archivu činil 27,1 bm, z toho písemnosti 21,1 
bm, zvukové dokumenty 6 bm. Převzato a zpracováno bylo 454 
textů ke hrám. Nejrozsáhlejším přírůstkem je pozůstalost Pavla 
Jurkoviče, kterou Archiv převzal od Společnosti P. Jurkoviče.

Dále přibylo celkem 719 pevných nosičů, převážně externí 
provenience. Zvukaři zpracovali dokumenty o celkové stopáži 
409 249 minut. Digitalizováno a do digitálního archivu bylo 
uloženo 1 408 zvukových dokumentů, naimportováno 132 309 
zpravodajských příspěvků ČRo Radiožurnál. Zdigitalizováno 
bylo 1 583 gramodesek z historické sbírky. Pokračovala 
spolupráce s Národním archivem, pro který rozhlas na základě 
dohody prováděl přepisy záznamů uložených na magnetofo‑
nových pásech. Kromě další části procesů z 50. let obsahovaly 
pásy i původní rozhlasové záznamy, které byly v roce 1958 
delimitovány do archivu ÚV KSČ, zejména politické projevy 
a významné společenské události. Celkem bylo pro Národní 
archiv zdigitalizováno 471 pásů (11 200 minut), ke všem zázna‑
mům byla dohledána příslušná dokumentace.
 
Archivní badatelnu navštívilo a jejích služeb využilo 157 
mimorozhlasových badatelů (280 návštěv) a 334 badatelů 
z řad zaměstnanců rozhlasu. Mezi badateli převažují studenti 
mediálních oborů, zájem o rozhlasovou tematiku stoupá. Archiv 
připravil více než 1 300 rešerší a uskutečnilo se 12 exkurzí pro 
nejrůznější věkové a profesní skupiny. Jejich součástí je výklad 
o historii rozhlasu, o poslání a činnosti Archivu a ukázka práce 
s historickými nosiči.
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 rešeršní oddělení a knihovna

Útvar Rešeršní oddělení a knihovna (RoK) v roce 2019 
významně obohatil svou činnost o soustavnou popularizaci 
archivních materiálů na sociálních sítích a webu ČRo a o spo‑
lupráci na podcastových projektech. Výrazně také inovoval 
své služby. V průběhu roku vypracoval 1 600 textových (z toho 
téměř 250 rozsáhlých tematických rešerší) a 800 zvukových 
rešerší. Mezi pravidelné odběratele patřily jak celoplošné sta‑
nice (především ČRo Dvojka, Radiožurnál, Plus) a zpravodajské 
redakce, tak tvůrčí skupiny i regionální studia. Od dubna 2019 
se RoK navíc zvukovými rešeršemi podílel na přípravě více než 
90 dílů zpravodajského podcastu Vinohradská 12.

V Knihovně bylo v roce 2019 po úpravě statistik evidováno 
444 uživatelů (roční přírůstek čtenářů 66), půjčeno 5 346 knih, 
vráceno 5 410 knih. Proběhla veřejná zakázka na dodavatele 
denního tisku a periodik na rok 2020. Do fondu přibylo 2 224 
nových titulů, a to včetně nově evidovaných a katalogizovaných 
novin a časopisů. Knihovní fond dnes čítá přes 75 000 svazků. 
Formou darů a recenzních výtisků získala knihovna celkem 
531 titulů, zakoupila 925 nových knih. Přírůstky byly každý 
měsíc prezentovány na Intranetu, kde je k dispozici i kompletní 
katalog Knihovny.

I v roce 2019 pokračovala spolupráce s předními paměťovými 
institucemi – s Národním archivem (přepisy záznamů z 50. let), 
Ústavem pro studium totalitních režimů (příprava společného 
workshopu pro učitele, aplikace HistoryLab), dále s Českou 
televizí, Rozhlasem a televizí Slovenska, Národním muzeem, 
Syndikátem novinářů a vysokými školami (UK, JAMU, DAMU, 
ÚPOL) a dalšími.
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oFF Air

Počet uměleckých těles, která v roce 2019 vystupovala pod 
hlavičkou Českého rozhlasu, se oproti roku 2018 nezměnil. 
Ve své umělecké práci pokračoval Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu, Dismanův rozhlasový dětský soubor, Dětský 
pěvecký sbor Českého rozhlasu, Rozhlasový Big Band Gustava 
Broma i Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

Nejvýznamnějším soutěžním festivalem, který Český rozhlas 
tradičně pořádal, byla Mezinárodní soutěž rozhlasové tvorby 
Prix Bohemia Radio. Počtvrté se konala v Olomouci ve spolu‑
práci s Univerzitou Palackého a městem Olomouc za velkého 
zájmu odborníků i veřejnosti. Úspěšné byly i hudební soutěže 
pro děti a dospívající mládež Concertino Praga pro jednotlivce 
a Concerto Bohemia pro skupiny hudebníků či orchestry.

V závěru roku byly realizovány kampaně a aktivity na podporu 
projektu 1989. Velkou pozornost vzbudila audiovizuální insta‑
lace Schody času, která byla umístěna mezi oběma budovami 
Národního muzea v Praze (www.schodycasu.cz). Dále pak byla 
uspořádána mezinárodní konference zaštítěná ČRo Plus – 
Evropa bez železné opony: 30 let svobody, která se konala 
11.  listopadu v Nové budově Národního muzea v Praze. Největ‑
ším dlouhodobým vysílacím projektem, podpořeným kampaní, 
bylo Rozděleni svobodou. Jeho součástí byl také rozsáhlý 
výzkum Rozdělená společnost.
 
Český rozhlas v roce 2019 opět potvrdil, že je aktivním a re‑
spektovaným členem Evropské vysílací unie (EBU), a to jak na 
úrovni vrcholných poradních orgánů, tak i na úrovni expertních 
pracovních skupin, kde máme velmi početné zastoupení.

Prioritou Nadačního fondu Českého rozhlasu je péče o nevi‑
domé prostřednictvím sbírky Světluška. V roce 2019 proběhly 
všechny tradiční aktivity fondu, jako jsou např. Kavárna 
POTMĚ, Běh pro Světlušku, Křišťál pro Světlušku a tradiční 
koncert Světlo pro Světlušku. V závěru roku byla v Galerii 
 Vinohradská 12 instalována výstava fotografií Radima Schrei‑
bera „Magické světlušky“ ve prospěch Nadačního fondu.

Radioservis, a. s. je dceřinou společností Českého rozhlasu 
s produkcí financovanou z vlastních zdrojů. Pravidelně vydává 
jediný časopis s kompletním programem vysílání všech stanic 
Českého rozhlasu Týdeník Rozhlas. Důraz klade na vyda‑
vatelskou činnost jak v oblasti mluveného slova, tak hudby. 
Veškerou produkci je možno zakoupit v kamenné prodejně 
v budově Českého rozhlasu na Vinohradech nebo prostřednic‑
tvím e ‑shopu radioteka.cz.
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uMělecká tělesA

 symfonický orchestr Českého rozhlasu

První koncert SOČRu v roce 2019 se odehrál ve Smetanově 
síni Obecního domu v rámci festivalu České doteky hudby 
pod taktovkou Marka Šedivého. O měsíc později, v únoru, 
se na Žofíně konal benefiční koncert ve prospěch Nadačního 
fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Skvělou 
hudební i společenskou úroveň pomohli orchestru dotvořit 
dirigent David Švec a manželský pár interpretů Kateřina 
Kněžíková a Adam Plachetka. Krásnou příležitostí bylo operní 
gala v Obecním domě, kde rozhlasoví symfonikové s dirigen‑
tem Lukászem Borowiczem doprovodili přední světové pěvce, 
sopranistku Ermonelu Jaho a barytonistu Simona Keenlysida. 
Květen se nesl ve znamení spolupráce s prestižními českými 
hudebními festivaly. 15. května vystoupil SOČR s vynikajícím 
dirigentem Johnem Nelsonem na festivalu Pražské jaro. 
Koncert byl věnován osobnosti Hectora Berlioze a jeho dvěma 
zásadním dílům, Haroldu v Itálii s violistou Karlem Unter‑
müllerem a monumentálnímu Te Deum. Následovala účast 
SOČRu na festivalu Leoše Janáčka v Ostravě. Jako rezidenční 
těleso vystoupil SOČR na zahajovacím koncertu s dirigentem 
Kristjanem Järvim a klavíristou Janem Bartošem. Bezpro‑
středně po návratu do Prahy se orchestr věnoval druhému 
z pražskojarních koncertů. Taktovky se ujala skotská dirigentka 
Jessica Cotiz, sólistou večera byl trumpetista Manuel Blanco. 
Po těchto jedinečných příležitostech čekala SOČR ještě řada 
dalších projektů, mezi nimi například Koncert laureátů Concer‑
tina Praga 9. června v Rudolfinu, akce na piazzetě pod kyva‑
dlem na Letenské pláni pro širokou veřejnost a dva koncerty 
na festivalu Smetanova Litomyšl, ve kterých se orchestr potkal 
s dirigentem Janem Kučerou a klavíristy a autory Ondřejem 
Brouskem a Ondřejem Brzobohatým (3Free Men Show).

Letní událostí koncertní sezony byly dva koncerty na hudebním 
festivalu Richarda Strausse v Garmisch ‑Parten Kirchenu, 
respektive v malebném prostředí klášterního nádvoří v Ettalu 
(dirigenti Alexander Liebreich a Cornelius Meister, sopra‑
nistka Asmik Grigorian, violoncellista Jean ‑Guihen Queyras). 
Z mimořádných aktivit v podzimní části sezony zmiňme 
závěrečný koncert na festivalu soudobé hudby Ostravské dny, 
a v neposlední řadě dva zářijové večery na festivalu Dvořákova 
Praha (dirigent James Judd, violoncellista Tomáš Jamník, dále 
dirigent Tomáš Brauner a řada vynikajících pěvců ve výjimečné 
události, koncertním provedení rané opery Antonína Dvořáka 
Král a uhlíř v její originální verzi).

 rudolfinum

Také návštěvníci abonentních koncertů ve Dvořákově síni 
Rudolfina se dočkali mnoha pozoruhodných zážitků. 4. února 
znělo mj. dílo soudobého autora Jiřího Kadeřábka „In me 
la morte“ se sólistkou Kateřinou Kněžíkovou a dirigentem 
Alexandrem Liebreichem. Ještě v únoru následoval jeden 
z vrcholů sezony, koncertní provedení opery Porgy a Bess 
George Gershwina. Dirigent (a klavírista) Wayne Marshall si 
přizval skvělé sólisty, kteří tuto produkci uvádějí na nejprestiž‑
nějších světových pódiích, a také Pražský filharmonický sbor. 
V březnu stanuli na pódiu dirigent Marek Šedivý a mezzo‑
sopranistka Jennifer Johnston nebo dirigent Petr Altrichter 
a houslista Roman Patočka. Konec dubna patřil opět šéfdi‑
rigentovi Alexandru Liebreichovi, který abonentům SOČRu 
nabídl zásadní hudební díla Witolda Lutoslawského a Antona 
Brucknera. Závěrečný koncert sezony v prostorách Rudolfina 
znamenal návrat fenomenálního klavíristy Lukáše Vondráčka, 
který byl v sezoně 2018/19 rezidenčním umělcem orchestru. 
Brahmsův První klavírní koncert a symfonie Malíř Mathis od 
Paula Hindemitha učinily skvělou tečku za abonentní řadou. 
Ta další se otevřela 27. září a dramaturgie večera nabídla 
díla Lutoslawského, Šostakoviče a Dvořáka. V Šostakovičově 
prvním houslovém koncertu ohromil rezidenční umělec sezony 
2019/2020, arménský houslista Sergej Chačatrjan. Reprízu 
tohoto koncertu provedl orchestr se sólistou a šéfdirigentem 
Liebreichem 2. října v sídle Slovenské filharmonie v rámci hu‑
debního festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. V listopadu 
zaujalo posluchače v Rudolfinu mj. provedení zhudebněné 
balady K. J. Erbena „Polednice“ od současného českého 
autora Ondřeje Adámka za vydatné spolupráce Pražského 
filharmonického sboru. Na dalším z koncertů mohli hosté oce‑
nit vyzrálý výkon dirigenta Marka Šedivého a perfektní přednes 
Elgarova cellového koncertu Istvánem Várdaiem. 9. prosince 
dirigoval bývalý šéfdirigent orchestru Ondrej Lenárd. Se 
sólistkou Evou Hornyákovou uvedl SOČR „Čtyři poslední písně“ 
Richarda Strausse a v druhé polovině zazněla Mahlerova 
5. symfonie. O týden později připravil Alexander Liebreich 
společně s dramaturgem Josefem Třeštíkem atraktivní hudební 
kombinaci, krátkou orchestrální předehru Antonia Vivaldiho, 
Koncert Bohuslava Martinů pro dva smyčcové orchestry, klavír 
a tympány s Martinem Kasíkem a tzv. Skotskou symfonii Felixe 
Mendelssohna ‑Bartholdyho. Nebyl by to závěrečný koncert 
roku v adventním čase, aby si publikum s orchestrem nezazpí‑
valo koledu „Narodil se Kristus pán“.

 komorní projekty a nové horizonty

Úspěšně a za stálého zájmu publika pokračoval i komorní 
cyklus v domovském studiu na Vinohradech – a od prosince 
nově v prostorách Anežského kláštera, ve kterém jako sólisté 
mnohdy vystoupili sami členové rozhlasového orchestru. 
A konečně připomeňme prostor karlínského Fora a cyklus 
Nové horizonty, který se vyznačuje netradičními hudebními 
kombinacemi. Také v roce 2019 nabídl nezapomenutelné 
chvíle! V dubnu to byl koncert rodinného charakteru (Prokofje‑
vův Péťa a vlk, hudba z českých filmových pohádek s vizuálním 
doprovodem), v listopadu pak naprosto výjimečný počin, kon‑
certní projekt s předním světovým kontrabasistou Avishaiem 
Cohenem a jeho spoluhráči.
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 dismanův rozhlasový dětský soubor

Soubor pravidelně natáčel reportáže (Czech Press Photo, 
Czech republic aj.) a literárně ‑dramatické pořady pro Český 
rozhlas (pro ČRo Vltava byl natočen např. Souzvuk Český rok, 
vysílán 24. 12.). Členové souboru se podíleli na natáčení dět‑
ských rolí v Českém rozhlase, na spolupráci s Rádiem Junior 
a s Českou filharmonií.

V průběhu roku odehrál více než třicet představení na domov‑
ské scéně Divadla Minor nebo na zájezdech. Na repertoáru 
měl soubor 11 inscenací, od hravých, jako jsou Do velké krajiny 
Dudédu, Pepito, (ne)plivej!, Pohádka o Raškovi, po inscenace 
se závažnější tematikou – dětská opera Brundibár a koláž 
z textů dětí internovaných za druhé světové války v Terezíně 
…a bolelo nebe, Všehokniha podle knihy Guuse Kuijera.

V prosinci se před vyprodaným Rudolfinem uskutečnil velký 
projekt DRDS a DPS Spolu do Betléma, kde se obě tělesa 
ČRo představila po dlouhé době na jednom pódiu.

Soubor se zúčastnil soutěže dětských divadelních souborů 
Dětská scéna a postoupil na krajskou přehlídku. V recitační 
části této přehlídky se dva členové probojovali do celostátního 
kola.

 dětský pěvecký sbor

Vedle běžných koncertů spolupracoval sbor se členy Sym‑
fonického orchestru Českého rozhlasu, s Rozhlasovým Big 
Bandem Gustava Broma, se sopranistkou Lívií Ághovou, s klaví‑
ristkou Ludmilou Čermákovou a Eglim Prifty, se smíšeným 
sborem Notre Dame, či s ženským sborem Carmina Bohemica. 
V roce 2019 byla navázána úzká spolupráce s Vinohradským 
divadlem, kde děti spoluúčinkují ve hře Návštěva staré dámy. 
Dále proběhla opakovaná spolupráce s Národním muzeem.
 
Sbor se zúčastnil mnoha reprezentativních akcí pořáda‑
ných rozhlasem i jinými subjekty. Podílel se například na 
slavnostním otevření expozice Českého rozhlasu Schody 
času (17. 11. 2019) a spoluúčinkoval na Vánočním koncertě 
Českého rozhlasu a Slovenského rozhlasu a televízie v Plzni 
(2. 12. 2019). Významným počinem bylo uspořádání koncertu 
Spolu do Betléma v Rudolfinu, na kterém společně vystoupili 
všichni členové Dětského pěveckého sboru Českého roz‑
hlasu a členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, 
ve spolupráci se členy Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu. Jednalo se o historicky první spolupráci mezi těmito 
rozhlasovými tělesy.



88

O
ff

 a
ir

 a
k

ti
vi

ty

 brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů

V roce 2019 Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů 
(BROLN) pod vedením Petra Varmuži uskutečnil pro Český 
rozhlas 15 uměleckých výkonů v podobě koncertů či stu‑
diových natáčení. Podařilo se propojit hudební redaktory 
regionálních studií Ostravy a Brna, kteří koordinují nahrávací 
požadavky a pak i sdílí natočené snímky a vysílají je.

Již tradičně se v prvním pololetí BROLN soustředil na podporu 
mladých interpretů z různých folklorních souborů v rámci 
Moravsko ‑Slezského kola a celostátního finále soutěže 
 Zpěváček – Děti a píseň.

Ve druhém pololetí si BROLN připomněl slavnostním koncer‑
tem 10. výročí úmrtí svého primáše a velké houslové legendy 
Bohumila Smejkala. Druhé veselejší výročí, které také BROLN 
podpořil svým koncertem, byla oslava 95. výročí zahájení 
rozhlasového vysílání z Brna. Rok zakončil BROLN dvěma vá‑
nočními vystoupeními pro regionální stanice Ostrava a Jihlava, 
což byly zároveň i veřejné nahrávky.

 rozhlasový big band gustava broma

Rozhlasový Big Band Gustava Broma (RBBGB) realizoval 
v roce 2019 pod vedením Vlado Valoviče pro Český rozhlas 
celkem 13 živých vystoupení a 2 studiové nahrávky.

Soubor účinkoval na akcích pořádaných Českým rozhlasem – 
Ples Českého rozhlasu Olomouc, slavnostní zahájení Prix 
Bohemia Radio, galavečer ankety Šarmantní osobnost roku 
v Hradci Králové, oslavy 95 let ČRo Brno, Den otevřených dveří 
ČRo Ústí nad Labem, Královehradské dožínky 2019, koncert 
pořádaný ČRo České Budějovice v Jindřichově Hradci, Koncert 
Svobody skupiny V4 v pražské Hybernii pod patronátem 
Parlamentu ČR a Senátu ČR a tradiční Vánoční koncert RTVS 
a ČRo tentokrát v Plzni.

Za nejvýznamnější počin považujeme vystoupení RBBGB na 
Plesu svobody v Londýně, který pořádali na počest 30. výročí 
sametové revoluce Velvyslanectví ČR v Londýně, starosta City 
v Londýně, BBC a Český rozhlas.

Dalším významným počinem byl společný koncert RBBGB 
a Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu v květnu 2019 
v kostele sv. Šimona a Judy. Propojení uměleckých aktivit 
dvou rozhlasových souborů je naplněním našeho snažení 
a poslání. Hostem na vyprodaném koncertu byl zpěvák David 
Deyl. Úspěch této spolupráce se projevil následně společným 
vystoupením Davida Deyla a DPS ČRo na Vánočním koncertě 
v Plzni – záznam koncertu vysílal Český rozhlas Dvojka 
24. 12. 2019 ve 21.00 h.

Dalším pokračováním spolupráce Dětského pěveckého sboru 
ČRo a Rozhlasového Big Bandu Gustava Broma bylo zářijové 
nahrávání 6 vybraných skladeb z jarního koncertu, které jsou 
zařazeny do hudebních play listů regionálních stanic a Čes‑
kého rozhlasu Dvojka.
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FestivAly A soutěže

 Prix bohemia radio

Jubilejní 35. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky rozhlasové 
tvorby Prix Bohemia Radio proběhl v Olomouci v termínu 
od 1. do 4. dubna 2019. Český rozhlas jako vyhlašovatel 
a pořadatel festivalu rozšířil počet soutěžních kategorií 
na čtyři: Dokument (první místo: Matematika zločinu /1. část/, 
autor: Brit Jensen, Magdalena Sodomková), Reportáž (první 
místo: Ostrov Tangier, autor: Jan Kaliba, Český rozhlas, Česká 
republika), Drama (první místo: Hra na uši, autor a režisér: 
Jiří Adámek, dramaturg: Renata Venclová, hudba a zvuk: 
Ladislav Železný) a nově Multimédia (první místo: The Industry 
– Submarine Channel, autor: Mirka Duijn, prezentující: Yassin 
Karmoudi, Submarine Channel Nizozemsko). V jednotlivých 
kategoriích byly nezávisle na odborné porotě uděleny také 
Ceny studentské poroty: v sekci Dokument získal ocenění 
Vladimír Mareček za dílo Budoucnost nejistá, v mezinárodní 
kategorii Reportáž Christian Schwalb z německého Radio 
Bremen za dílo Northern Sea Route through the Arctic, v sekci 
Drama ocenili studenti Krásný mladý obludy autorky Florent 
Barat a v kategorii Multimédia byl nejlepším projektem zvolen 
The Industry – Submarine Channel od Mirka Duijn.

Kromě hlavního programu tradičně proběhl i program dopro‑
vodný. Ten zahájil Rozhlasový Big Band Gustava Broma s hosty 
muzikálovým koncertem v Moravském divadle, pokračoval 
například workshopem PRESSpektivy o nových trendech za‑
hraničního broadcastingu, tradičním Radio Wave Live session, 
divadelními hrami, seminářem o rozhlasovém zpravodajství 
nebo dopoledni s Rádiem Junior a vrcholil veřejnou debatou 
Kam s nimi? aneb O vulgarismech ve vysílání, která se nesla 
v duchu hlavní myšlenky – co je ještě přípustné odvysílat 
v denním vysílání, co už je za hranou zákona, a jak řešit 
hromadící se stížnosti.

Festival se jako každoročně konal za podpory Univerzity Pa‑
lackého v Olomouci a statutárního města Olomouc a propojil 
jak tradiční českou a zahraniční rozhlasovou tvorbu, tak i nová 
média. Stejně tak propojil rozhlasové odborníky s veřejností, 
tvůrce s posluchači, studenty, návštěvníky i obyvatele 
Olomouce.

Základním smyslem a posláním festivalu Prix Bohemia Radio 
je zvyšování kvality rozhlasové tvorby a prezentace veřej‑
noprávních médií jako institucí, které vytvářejí a šíří kulturní 
hodnoty. Ambicí festivalu je rozvíjet a sdílet rozhlasovou 
tvorbu veřejnoprávních médií v evropských zemích s důrazem 
na země střední Evropy.

 concertino Praga

V 53. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudeb‑
níků Concertino Praga soutěžili muzikanti hrající na strunné 
nástroje – klavíristé, houslisté, violoncellisté a poprvé v historii 
soutěže také harfisté. Mezinárodní porota, jejíž předsedkyní 
byla harfistka Lydie Härtelová, posoudila 33 anonymních 
nahrávek z dvanácti zemí světa. Absolutním vítězem se stal 
český klavírista Jan Čmejla. Český rozhlas mu v závěru roku 
2019 vydal profilové CD.

Koncert laureátů se konal v neděli 9. června 2019 ve Dvořá‑
kově síni Rudolfina a vysílala ho přímým přenosem stanice 
ČRo Vltava. I koncerty navazujícího Jihočeského festivalu 
Concertina Praga v Českém Krumlově, Bechyni, Třeboni 
a Jindřichově Hradci byly odvysílány na ČRo Vltava.

V rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga byl jako 
doprovodná akce zařazen výchovný koncert pro děti ze základ‑
ních škol, který připravila a moderovala zkušená lektorka Klára 
Boudalová.

 concerto bohemia

Do 28. ročníku rozhlasové soutěže mladých orchestrů a sou‑
borů Concerto Bohemia se v roce 2019 přihlásilo 12 hudebních 
souborů. Porotci na základě poslechu nahrávek vyhodnotili 
jako nejlepší soubory s širokým stylovým rozpětím.

Soutěž vyvrcholila dne 26. dubna 2019 koncertem laureátů. 
Na pódiu Velkého sálu Paláce Žofín vystoupilo přibližně 
250 mladých účinkujících. Na koncertě účinkovaly soubory 
Šmidlátka, Tikari Flutes, Penquins, Tremolo, Smyčcový orchestr 
Pražské konzervatoře a Big Band Evropská. Jako host koncertu 
vystoupil Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Koncert byl 
živě vysílán Českým rozhlasem Vltava a na kanálu YouTube 
Českého rozhlasu. Český rozhlas natočil laureátům soutěže 
promo snímky.
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koMunikAce A MArketing

 Marketing

Oddělení marketingu se v roce 2019 věnovalo podpoře 
projektů jednotlivých stanic i korporátním projektům Českého 
rozhlasu. Participovalo také na celorozhlasových mediálních 
partnerstvích a aktivně se podílelo na projektu Ježíškova 
vnoučata.

Ve druhé polovině roku byly realizovány kampaně a aktivity 
na podporu projektu 1989. Konkrétně šlo o audiovizuální 
instalaci Schody času, která byla umístěna mezi oběma 
budovami Národního muzea v Praze (www.schodycasu.cz). 
Dále pak byla uspořádána mezinárodní konference zaštítěná 
ČRo Plus – Evropa bez železné opony: 30 let svobody, která 
se konala 11. listopadu v Nové budově Národního muzea 
v Praze. Důležitá byla kampaň pro stanici Dvojka – Na Dvojce 
si vyberete, která podporovala nové vysílací schéma ČRo 
Dvojky a nové tváře, které se podílejí na jejím vysílání.

Marketing se podílel i na podpoře největšího dlouhodobého 
vysílacího projektu ČRo v roce 2019 Rozděleni svobodou. 
Jeho součástí byl také rozsáhlý výzkum Rozdělená společnost. 
Samostatnou aktivitou pak bylo Studio ’39, kdy byla vysílána 
rekonstrukce událostí v době okupace v roce 1939.

Konec roku patřil komunikační kampani projektu mujRozhlas.cz.

 komunikace

Oddělení komunikace se v oblasti externí komunikace sou‑
středilo na významné projekty v oblasti mediálního partnerství, 
media relations, na přípravu akcí pro zaměstnance rozhlasu 
i jeho posluchače a publikační činnosti. Byla realizována celá 
řada tiskových konferencí ke všem závažným tématům, která 
se v průběhu roku objevila. Pravidelným tématem bylo rozši‑
řování obsahu DAB+ multiplexu, změny ve vysílačích apod. 
Důraz byl kladen i na programové změny a novinky, jako bylo 
například spuštění zpravodajského podcastu Vinohradská 12 
a v úplném závěru roku spuštění portálu mujRozhlas.cz.

Hlavními akcemi roku byly Den otevřených dveří a Koncert 
v Riegrových sadech, účast rozhlasu na Pražské muzejní noci, 
koncert k 30. výročí listopadu 1989 v divadle Hybernia a řada 
dalších.

Oddělení komunikace po celý rok zajišťovalo komunikaci s po‑
sluchači prostřednictvím informační telefonické linky a e ‑mailu 
info@rozhlas.cz.
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 galerie vinohradská 12
  
V Galerii Vinohradská 12 bylo uspořádáno mnoho tiskových 
konferencí, diskusních setkání a besed. V roce 2019 bylo in‑
stalováno 9 originálních výstav. Největší úspěch a návštěvnost 
měla výstava Do nového roku s humorem Vladimíra Renčína, 
kterou se nám podařilo instalovat díky vstřícnosti dcery Vladi‑
míra Renčína Zuzany Renčínové. Velký počet návštěvníků měla 
i poslední výstava roku, která byla již tradičně zaměřena na 
charitu. Ve výstavní síni byly instalovány velkoplošné fotografie 
světlušek z dílny Radima Schreibera na počest Nadačního 
fondu Českého rozhlasu a jeho sbírky Světluška.

Český rozhlas vlastní řadu zajímavých uměleckých děl českých 
i zahraničních autorů, které nakoupili či získali darem bývalí ře‑
ditelé a další pracovníci. Výběr z těchto děl byl v průběhu roku 
dvakrát vystaven v prostorách konferenčního sálu v galerii. 
První výstava zahrnovala obrazy nejslavnějších autorů, druhá 
expozice pak byla vytvořena tematicky – obrazy se zimními 
motivy.

Dále je rozšiřována sbírka starých rozhlasových přijímačů i jiné 
techniky. Stále se zvyšuje počet zájemců o exkurze. Hlásí se 
nejen školy a zájmové organizace, ale i rodiny a malé skupiny 
různých posluchačů. V loňském roce to bylo více než 3 000 
návštěvníků.

 Mediální partnerství

Mediální partnerství Českého rozhlasu se v roce 2019 zaměřilo 
především na oblast charity, kultury a vzdělávání. Při posuzo‑
vání žádostí o mediální partnerství byl kladen důraz zejména 
na společenský význam, prospěšnost, novátorství a mimořád‑
nost. Za období leden až prosinec 2019 rozhlas na celoroz‑
hlasové úrovni podpořil formou mediálního partnerství téměř 
50 projektů.

Mezi exkluzivní mediální partnerství, kde se Český rozhlas 
prezentoval vlastními PR a marketingovými aktivitami, patří 
například Den s Českým rozhlasem na Zlín Film festivalu, 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Tříkrálová 
sbírka, Smetanova Litomyšl a další.
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Mezinárodní vztAhy

Vztahy Českého rozhlasu se zahraničím koordinuje Meziná‑
rodní oddělení. Nejintenzivnější spolupráce probíhá v rámci 
Evropské vysílací unie (European Broadcasting Union, EBU), 
která sídlí v Ženevě a jejímž členem je Český rozhlas od roku 
1993. Kromě rozvíjení a upevňování spolupráce s ostatními 
veřejnoprávními rozhlasy koordinuje mezinárodní oddělení 
spolupráci s dalšími mezinárodními institucemi a subjekty.

Český rozhlas v roce 2019 opět potvrdil, že je aktivním 
a respektovaným členem Evropské vysílací unie, a to jak na 
úrovni vrcholných poradních orgánů, tak i na úrovni expert‑
ních pracovních skupin. Generální ředitel René Zavoral byl 
12. dubna 2019 na jednání Rozhlasového shromáždění EBU 
v bulharské Sofii znovu zvolen do funkce místopředsedy 
Rozhlasového výboru, což je hlavní statutární orgán pro ev‑
ropské veřejnoprávní rozhlasy. V listopadu 2019 Český rozhlas 
získal také zastoupení v řídícím výboru organizace WorldDAB 
a i nadále si udržel zastoupení v deseti expertních skupinách 
a odborných radách EBU.

V roce 2019 byla obnovena Dohoda o spolupráci s tradičním 
partnerem, kterým je Slovenský rozhlas a televízia (RTVS). 
Dohodu o spolupráci v zájmu rozšiřování rozhlasové spolu‑
práce a kulturní výměny mezi Českou republikou a Sloven‑
skou republikou podepsali generální ředitelé René Zavoral 
a Jaroslav Rezník v sídle Českého rozhlasu dne 17. září 2019 
na období tří let. Dohoda posiluje spolupráci v oblasti progra‑
mové výměny, výměny archivních materiálů a také v oblasti 
zpravodajství a dokumentaristiky. Zúčastněné strany se dále 
zavázaly ke každoroční výměně hudebních těles a interpretů 
a dále uspořádání společných koncertů v hudební dramaturgii 
programových služeb pro mladé posluchače.

Posílena byla i spolupráce a setkávání se zeměmi Visegradské 
čtyřky, které se sešly v roce 2019 dvakrát na tzv. V4 High‑
‑Level Meeting (v únoru 2019 v Praze za účasti prezidenta EBU 
a generálního ředitele BBC Tonyho Halla a v listopadu 2019 
v Katowicích během Junior Eurovision Song Contest).

Největší mezinárodní akcí, kterou Český rozhlas uspořádal 
v roce 2019, byla mezinárodní konference „Evropa bez železné 
opony: 30 let svobody“, která se uskutečnila v pondělí 11. lis‑
topadu 2019 v Nové budově Národního muzea pod taktovkou 
stanice Český rozhlas Plus v rámci oslav 30 let od sametové 
revoluce. Sešli se na ní významné osobnosti revolučního dění 
1989 i renomovaní odborníci.

Český rozhlas se v roce 2019 zúčastnil celé řady mezinárod‑
ních rozhlasových soutěží, kde zaznamenal mimořádné úspě‑
chy. Největším z nich se stalo vítězství Projektu ’68 v kategorii 
Best European Digital Audio Project na nejprestižnější soutěži 
Prix Europa v Berlíně. Rekonstrukce Studio ’39 získala v Lipsku 
Česko ‑německou novinářskou cenu a historický úspěch 
zaznamenal dokument Jiřího Slavičínského V mongolské stepi 
uprostřed léta, který byl zařazen mezi dvanáct nominovaných 
na prestižní soutěži One World Media Award. Rozhlas zabodo‑
val i na rumunské soutěži Grand Prix Nova, kde obsadil první 
místo s povídkou To strašný kouzlo podzimu. Úspěchy zazna‑
menal i na soutěži folklórních nahrávek Grand Prix Svetozára 
Stračiny, na britském festivalu UK Radio Drama.

Český rozhlas patří v oblasti mezinárodní hudební výměny už 
tradičně k TOP6 nejaktivnějším členům sítě rozhlasů Eurorádia, 
vedle takových vysílatelů, jako jsou BBC, Radio France, ORF 
nebo nizozemské NPO. Dramaturgie koncertních nabídek 
z oblasti klasické vážné hudby se i v roce 2019 zaměřovala 
na prezentování hudebních událostí exkluzivního charakteru 
a na prezentaci českých i zahraničních renomovaných sólistů, 
dirigentů a uměleckých těles. Svůj prostor dostaly i koncertní 
nabídky, ve kterých byla akcentována převážně česká sklada‑
telská tvorba (jak epoch minulých, tak i soudobá). V koncertní 
nabídce Eurorádia byli propagováni také mladí čeští interpreti.

Český rozhlas spolupracuje s řadou významných hudebních 
festivalů, orchestrů, souborů i interpretů a prostřednictvím me‑
zinárodní hudební výměny naplňuje princip výměny kulturních 
hodnot mezi národy. Reflektuje aktuální dění, a to jak v naší, 
tak i zahraniční hudební kultuře a současně ji účinnou formou 
popularizuje i v rámci Eurorádia.
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rAdioservis, A. s. – 
vydAvAtelství Českého rozhlAsu

Radioservis, a. s. je dceřinou společností Českého rozhlasu 
s produkcí financovanou z vlastních zdrojů. Radioservis vydává 
časopis Týdeník Rozhlas, zvukové nosiče, knihy a provozuje 
Prodejnu Českého rozhlasu a e ‑shop Radioteka.cz.

 týdeník rozhlas

Také v roce 2019 přinášel Týdeník Rozhlas exkluzivně autorské 
články mnoha renomovaných autorů (Jan Burian, Milan Šmíd, 
Ondřej Vaculík, Milan Kruml, Věra Nosková). Titulní rozhovory 
časopisu poskytly přední osobnosti české kultury i uznávaní 
umělci mladší generace. Nedílnou součástí časopisu jsou 
programy všech stanic Českého rozhlasu, jež přináší jako 
jediné tištěné periodikum v České republice.

Týdeník Rozhlas nadále budoval svou pozici seriózního 
časopisu vyhledávaného širší kulturní veřejností i rozhlasovými 
posluchači pro svou orientaci na umělecké disciplíny spjaté 
s vysíláním Českého rozhlasu (literatura, drama, dokument, 
hudba). Byl mediálním partnerem řady kulturních a rozhlaso‑
vých akcí. Samostatně distribuovanou přílohu si u Týdeníku 
Rozhlas v roce 2019 objednali pořadatelé hudebních festivalů 
Pražské jaro a Dvořákova Praha. Samostatná příloha vyšla 
rovněž k festivalu Prix Bohemia Radio 2019.

Ve spolupráci s Českým rozhlasem opět uspořádal anketu 
o nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu 
Neviditelný herec. Jejími vítězi se stali Ivan Trojan a Taťjana 
Medvecká. V anketě hlasovalo celkem 1 574 lidí, padesát 
vylosovaných respondentů získalo věcné ceny.

 vydavatelství cd

Vydavatelství CD v roce 2019 připravilo 59 nových titulů všech 
žánrů s důrazem na mluvené slovo, což bylo o 9 víc než v roce 
2018. Většina z nich byla určena pro běžnou distribuci, 23 
titulů bylo připraveno jako zakázky, především na objednávku 
hudebních autorů a interpretů, 10 titulů byly koprodukce.

Radioservis je zakládajícím členem Asociace vydavatelů 
audioknih (AVA, vznikla 2014), která chce napomoci propa‑
gaci audioknih jako literárního média. V roce 2019 byly opět 
uděleny ceny Audiokniha roku za rok 2018 v několika katego‑
riích, Radioservis získal první cenu pro nejlepšího interpreta 
(Petr Čtvrtníček za rozhlasovou četbu románu Jáchyma Topola 
Citlivý člověk) a po jedné druhé a třetí ceně.

E ‑shop Radiotéka, hlavní internetový obchod pro tituly Radio‑
servisu, provozuje také stále se rozšiřující Klub Radioservisu, 
jehož členové patří k nejvěrnějším zákazníkům. Radiotéka 
trvale nabízí klubové slevy i pro všechny školy a knihovny, 
což pomáhá plynulému doplňování jejich fonoték (dříve často 
právě knihovny čekaly na speciální slevové akce). Tituly Ra‑
dioservisu nabízejí na CD i ve verzi pro download také mnohé 
další e ‑shopy.

Z hlediska prodejů patřily v roce 2019 k nejúspěšnějším titulům 
dobročinné CD Gump – Pes, který naučil lidi žít v podání Ivana 
Trojana, Gordonův Doktor v domě v podání Aleše Procházky, 
nové CD Miroslava Horníčka Jak hledat slunce, Hurvínkovy 
příhody s Milošem Kirschnerem a Helenou Štáchovou – na 
podzim vyšlo už čtvrté CD této edice, rozhlasová dramatizace 
románu Timothéa de Fombelle Tobiáš Lolness, stálicí jsou 
Toulky českou minulostí, Staré pověsti české nebo Mikulášovy 
patálie.
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 knižní vydavatelství

V roce 2019 vydalo knižní vydavatelství deset původních titulů, 
které bezprostředně čerpaly námět z rozhlasového vysílání.

Počátkem roku vydavatelství v co nejkratším termínu reagovalo 
na projekt Ježíškova vnoučata a formou tištěné publikace 
zdokumentovalo neuvěřitelnou atmosféru domovů pro seniory, 
radost obdarovaných, ale i krásné pocity dárců. Následovaly 
příběhy z dějin českého zločinu autorů Bronislavy Janečkové 
a Emila Hrušky, které vyšly pod názvem Historie českého 
zločinu. Významným počinem byla nová kniha Jiřího Ande‑
rleho. Vzpomínky předního českého výtvarníka, které vysílá 
ČRo v pořadu Láska za lásku, se tentokrát zaměřily na život 
v prostředí pražských Hradčan.

Vydavatelství nadále spolupracovalo s redaktory a spolu‑
pracovníky ČRo, mezi nimiž tradičně zaujímají přední místo 
zahraniční zpravodajové. Fenomén kultury belgického piva 
zachytil ve své knize Pivní království Belgie – Nejen o pivu 
očima zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu Filip Nerad. 
Z pera zahraniční reportérky Pavly Jazairiové vyšla letos 
kniha zaměřená nečekaně na dětského čtenáře. Pod názvem 
Jmenuji se Figaro popisuje cesty a osudy psího štěněte.

Ve spolupráci se stanicí Plus vydal Radioservis dílčí studii pro‑
jektu Rozděleni svobodou, který mapoval českou společnost 
po třiceti letech od sametové revoluce 1989. Tato publikace 
byla následně vydána i v anglickém jazyce.

Z regionálního vysílání vzešla kniha soutěžních kuchařských 
receptů Pochoutkový rok, 120 tradičních rodinných receptů 
na vynikající domácí jídla od Patrika Rozehnala. Barevná pub‑
likace obsahuje nejen recepty posluchačů tohoto pořadu, ale 
též poroty – Pavla Pospíšila, Jaroslava Sapíka a Nadi Konvalin‑
kové. Pod značkou Radioservisu vyšla v roce 2019 také kniha 
Zdeněk Petr: Hudba přítelkyně, mapující život významného 
českého skladatele.

 radioteka.cz

Radiotéka, e ‑shop Českého rozhlasu opět zaznamenal zvy‑
šující se zájem o nabídku ať už CD, nebo produktů ke stažení 
ve formátu mp3/flac. Neměnily se ani hlavní priority, podle 
kterých jsou vybíráni zástupci hudby a mluveného slova, ať 
už z archivu ČRo, nebo z aktuálního vysílání. Mezi nejžádanější 
z oblasti mluveného slova patří dobrodružné romány, ale i de‑
tektivní příběhy nebo humorná a poetická vyprávění.  Radiotéka 
dnes už nestojí pouze na archivních nahrávkách ČRo, ale 
pravidelně doplňuje i tituly z běžné každoroční premiérové 
produkce a vedle komerčního obsahu nabízí i tituly, které jsou 
zájemcům k dispozici zdarma (nejčastěji jsou to nejrůznější 
zvukově technické unikáty nebo starší dokumentární pořady – 
zde Radiotéka naplňuje i další ze svých cílů, totiž edukativní 
a vzdělávací funkci např. pro žáky a studenty základních 
a středních škol).

V roce 2019 se dramaturgie zaměřila více a podrobněji na 
seriálovou rozhlasovou tvorbu, resp. dramatizovanou četbu 
na pokračování. Mluvené slovo klade rovněž důraz na pestrou 
skladbu titulů s ohledem na starší snímky ze zlatého fondu 
a novější snímky tak, aby bylo možné nabídnout pestrou paletu 
autorů i interpretů. Od klasiky až k modernímu rozhlasovému 
zpracování, od starších nahrávek s uznávanými českými herci 
až k nové režisérské a herecké nastupující generaci. Jedno‑
značně se však ukazuje zvýšený zájem o tituly, které obsahují 
záznamy rozhlasového umění v unikátní zvukové podobě 
s velkými hereckými osobnostmi, jejichž umělecký odkaz 
je již jednou provždy uzavřen.

Dramaturgie hudebních snímků se zaměřila na produkci rozhla‑
sových těles minulých dekád a zároveň reflektovala novější 
studiové nahrávky Českého rozhlasu a soudobou generaci 
českých interpretů. V oblasti klasické hudby se podařilo nově 
zařadit jak vzácné historické snímky, tak novější produkci 
včetně komorní hudby, symfonických děl nebo opery. V ob‑
lasti jazzu a populární hudby byl výběr zaměřen na nahrávky 
TOČRu, JOČRu a dalších nejen rozhlasových souborů.

Rovněž se rozšiřovala nabídka hudebních titulů do 130 
zahraničních obchodů ve formě digitální distribuce, včetně 
globálních iTunes, Gplay, Spotify a Deezer. Výběr nahrávek se 
zaměřil na klasickou hudbu a jazz v návaznosti na vydávání fy‑
zických CD a na obsah ke stažení v Radiotéce včetně soutěže 
Czeching Radia Wave.

Pro digitální distribuci v zahraničí bylo nově zveřejněno 35 
nových alb a 525 tracků, zároveň se pokračovalo ve správě 
stávajícího obsahu a jeho metadat dle rostoucích požadavků 
globálních obchodů. V roce 2019 dosáhl katalog nahrávek 
Radioservisu v zahraničních elektronických obchodech počtu 
235 alb a 3 126 tracků.
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nAdAČní Fond Českého rozhlAsu

V roce 2019 Nadační fond Českého rozhlasu pokračoval 
v naplňování svého poslání vytvářet prostředí a podmínky pro 
plnohodnotný rozvoj každého člověka bez rozdílu. Prostřednic‑
tvím svého dlouhodobého projektu Světluška pomáhá již 17 let 
těžce zrakově postiženým dětem, dospělým i seniorům žít sa‑
mostatně a smysluplně. Benjamínkem vedle tradiční Světlušky 
je projekt Návštěvy POTMĚ, který nadační fond založil v roce 
2017 a s koncem roku 2019 s důvěrou a hrdostí vypustil na 
trh jako nezávislý sociální start ‑up těžce zrakově postižených, 
kteří realizují aktivizační služby pro seniory v domácnostech 
i pobytových zařízeních.

V uplynulém roce Světluška prošla výraznou změnou vizuální 
podoby a představila i nové logo vycházející ze symboliky 
hvězdné oblohy a znaků Braillova písma. Velkou proměnou pro‑
šel za uplynulý rok osvětový projekt Kavárna POTMĚ. Ten se 
svým návštěvníkům představil v novém modulárním provedení, 
které zajistí variabilitu prostoru při zachování jeho přístupnosti 
pro obsluhu i hosty. Kavárnu POTMĚ za rok navštívilo 6 621 
hostů, kteří přispěli Světlušce částkou 1,2 mil. korun.

Rekordy trhal i další z projektů Světlušky, Noční běhy pro Svět‑
lušku, kdy se na startovném povedlo vybrat 3,6 milionu korun, 
tedy o 800 tisíc více než rok předchozí. Pozadu s novinkami 
nezůstaly ani tradiční Sbírkové dny Světlušky, které nabídly 
nové sbírkové předměty – svítící ponožky a hrací karty, které 
se těšily velké oblibě. Díky štědrosti veřejnosti a světluščiným 
dobrovolníkům se do kasiček podařilo vybrat 4,8 mil. korun. 
Poděkování patří i všem, kteří poslali Světlušce dárcovské 
SMS nebo finanční příspěvek od televizních obrazovek během 
letošního benefičního koncertu Světlo pro Světlušku. Závěr 
roku 2019 přinesl Světlušce nového partnera, díky kterému 
zrealizovala v síti supermarketů po celém Česku Vánoční 
sbírku pro Světlušku, která vynesla úžasných 10 mil. korun. 
Světluška tak bude moct v roce 2020 rozdělit potřebným 
historicky nejvyšší objem nadačních příspěvků.

V grantových řízeních bylo v roce 2019 díky celoroční laskavé 
pomoci dárců a firemních partnerů podpořeno celkem 263 žá‑
dostí jednotlivců a 70 žádostí neziskových organizací v celkové 
výši 14,4 mil. korun. Za těmito čísly se skrývá konkrétní pomoc 
těžce zrakově postiženým dětem, dospělým i seniorům z ce‑
lého Česka. Jedná se o speciální pomůcky ke stimulaci zraku 
u dětí, lupy pro seniory, kteří přicházejí o zrak, digitální čtecí 
zařízení s hlasovým výstupem, speciálně upravené učebnice 
pro studenty, vodicí psy, kteří usnadňují orientaci a samostatný 
pohyb venku, osobní asistenty. Světluška dále podpořila 
sportovní kluby i volnočasové aktivity od turistiky po lyžování, 
pomoc soustředila i na těžce zrakově postižené sportovce, ale 
i umělce a jejich následný rozvoj hudebního talentu a tvůrčích 
schopnosti. Neméně důležitou součástí je podpora vzdělání, 
protože právě dobře zvolené studium a osobní nasazení jsou 
cestou k dobrému zaměstnání, a zaměstnavatelů z nezisko‑
vého sektoru, kteří vytvářejí podmínky pro důstojnou práci 
těžce zrakově postižených.
 

Na Světlušku se také obrací četné organizace, které poskytují 
těžce zrakově postiženým své služby či se věnují osvětovým 
aktivitám. V roce 2019 Světluška podpořila například poskyto‑
vatele rané péče, kteří zajišťují terénní služby pro rodiny dětí 
se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením, zaměřila 
se na rozvíjení dovedností hluchoslepých, na budování sítě 
poskytovatelů asistenčních a průvodcovských služeb, na výuku 
prostorové orientace, na rekvalifikační programy a další pro‑
jekty, které zlepšují život stovkám lidí se zrakovým postižením.

Spolu s Českým rozhlasem spustila Světluška v roce 2019 
unikátní projekt Nevidomý fanoušek, který získal ocenění Fóra 
dárců a uznání v mezinárodním měřítku. Nevidomý fanoušek 
je způsob zpřístupňování mainstreamových sportovních utkání 
a soutěží lidem se zrakovým postižením prostřednictvím 
speciálního komentáře přímo do sluchátek zrakově postiže‑
ného fanouška, který sedí na tribuně spolu s ostatními diváky. 
Redaktoři ČRo Radiožurnál tak zajistili speciální komentář na 
basketbalu, hokeji nebo fotbalové kvalifikaci na Euro 2020. 
Sportem Nevidomý fanoušek nekončí, Radiožurnál spolu se 
Světluškou takto zpřístupnil i divadelní představení a pro‑
hlídku expozice Zoo Praha. Oceněna Fórem dárců byla i další 
společná aktivita Světlušky a Českého rozhlasu – Jedeme pro 
Světlušku. Dvanáct osobností Českého rozhlasu – moderátoři 
a redaktoři – vyrazili na tandemových kolech na cyklotrasu 
s dvanácti zrakově postiženými do měst po celé České 
republice, kde navštívili rodiny a organizace, kterým Světluška 
pomáhá. Partner projektu poté daroval peníze za počet ujetých 
kilometrů právě Světlušce.

Více informací o Světlušce a o možnostech podpory najdete 
na www.svetluska.net.
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Technika a správa zajišťovala všechny technické, technolo‑
gické a infrastrukturní činnosti, které jsou nezbytnou podmín‑
kou pro fungování Českého rozhlasu. Prioritními úkoly byly 
instalace a technická podpora projektu Radiožurnál – Olympij‑
ský speciál v Brně a Ostravě, instalace „retro“ studia ve studiu 
S1 pro vysílání srpnové noci 20.–21. 8. v rámci Projektu ’68 
+ technická podpora během vysílání. Důležité bylo zajištění 
vysílání během voleb. Proběhla řada rekonstrukcí vysílacích 
pracovišť, došlo k rozvoji digitálního vysílání. Řada úkolů stála 
i před Odborem správy, který po celý rok zajišťoval údržbu 
všech budov Českého rozhlasu i různé investiční akce na jejich 
opravách. Za zmínku stojí příprava výstavby rozhlasové kavárny 
v historické budově na pražských Vinohradech, u které byl 
zpracován projekt a v závěru roku došlo k výběru zhotovitele 
ve veřejné zakázce.

Páteří výzkumu poslechovosti byly, tak jako v minulých letech, 
pravidelné čtvrtletní výstupy Radio Projektu. Jako speciální 
výzkumy byly v roce 2019 realizovány čtyři studiové testy, 
každý v rozsahu 600 ukázek pro hudební dramaturgii ČRo 
Radiožurnál a zvlášť pro ČRo Dvojka. První dvojice testů 
v dubnu 2019 a druhá v říjnu a listopadu 2019. Pro hudební 
dramaturgii regionálních stanic byly obdobně realizovány jarní 
a podzimní testy, v každém 400 hudebních titulů. Ve spolupráci 
s pracovníky Sociologického ústavu, Fakulty sociálních věd UK 
a Střediska empirického výzkumu STEM byla v květnu až srpnu 
zpracována rozsáhlá studie pod názvem Česká společnost 
2019 – Rozděleni svobodou. Studie navazovala na obdobný 
výzkum realizovaný pro BBC ve Velké Británii a mapovala 
aktuální složení české společnosti a postoje jednotlivých tříd 
k aktuálním otázkám a tématům, potenciálně rozdělujícím ve‑
řejné mínění na antagonistické skupiny. Výsledky výzkumu byly 
rozsáhle publikovány ve vysílání rozhlasu a byly předmětem 
série veřejných besed organizovaných ČRo v řadě míst České 
republiky. Rozsáhlý sběr dat realizovaly společně agentury 
Median a Stem/mark.
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Hospodaření za rok 2019 bylo plánované jako vyrovnané se 
shodným objemem nákladů a výnosů, ve skutečnosti však 
byl vykázán zisk po zdanění ve výši 9 575 tis. Kč. Na pozitivní 
odchylce od plánu se podílí především nižší čerpání nákladů 
vč. daně o 5 385 tis. Kč a současně vyšší plnění plánovaných 
výnosů o 4 190 tis. Kč.

 výnosy

V roce 2019 byly vykázány celkové výnosy v hodnotě 
2 295 490 tis. Kč, což je o 4 190 tis. Kč více oproti plánovanému 
objemu.
 
Tato skutečnost byla způsobena především vyšším plněním 
finančních výnosů (+7 194 tis. Kč) z důvodu výhodně uložených 
volných finančních prostředků ČRo. Naopak obchodní výnosy 
nedosáhly očekávané výše (‑5 100 tis. Kč), a to zejména v ob‑
lasti sponzorování pořadů a projektů ČRo. Nižší plnění oproti 
plánovaným objemům bylo vykázáno i v tržbách z prodeje 
služeb (‑1 758 tis. Kč) kam se promítlo nerealizované turné 
Symfonického orchestru ČRo do Číny. Hlavní zdroj financování 
Českého rozhlasu – výnosy z rozhlasových poplatků byly 
plněny zcela v souladu s plánem a celkový roční výnos dosáhl 
téměř 2,1 mld. Kč.

 náklady

Celkové náklady Českého rozhlasu byly naplánovány na 
rok 2019 ve výši 2 271 900 tis. Kč (bez daně z příjmů), avšak 
skutečné čerpání bylo o 5 434 tis. Kč nižší, tzn. v objemu 
2 266 466 tis. Kč.

Tato skutečnost souvisí především s výraznou úsporou 
v ostatních provozních nákladech (‑11 791 tis. Kč), způsobenou 
nižším objemem zúčtovaných opravných položek k rozhla‑
sovým poplatkům z důvodu velmi dobré platební morálky 
rozhlasových poplatníků. Vyšší úspora byla vykázána i v ná‑
kladech na služby (‑5 180 tis. Kč), a to zejména v nákladech na 
vyplácené honoráře (‑6 514 tis. Kč), které z části rovněž souvisí 
s neuskutečněným turné Symfonického orchestru a posunem 
realizace několika projektů do roku 2020. Tyto úspory z části 
kryjí překročení v nákladech na propagaci (+8 568 tis. Kč) 
způsobené vyšším počtem marketingových kampaní v závěru 
roku. V oblasti osobních nákladů byla plánovaná hodnota 
překročena o 4 996 tis. Kč vyplacením mimořádných odměn 
generálního ředitele na konci roku 2019. Objemově méně 
významné odchylky v ostatních skupinách nákladů od plánu 
se navzájem kompenzují.

Mimořádné výnosy a náklady související se zúčtováním dopadů 
dlouhodobého soudního sporu Českého rozhlasu s Finanční 
správou ČR o výši nároku na odpočet DPH zhoršují v úhrnu 
celkové hospodaření ČRo o 2 134 tis. Kč (zúčtování mimo‑
řádných výnosů ve výši 3 586 tis. Kč a mimořádných nákladů 
ve výši 5 720 tis. Kč).
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hosPodAření Čro v roce 2019 (v tis. kč) skutečnost rozpočet rozdíl %

Výnosy z rozhlasových poplatků 2 094 236 2 093 810 426 100,0

Výnosy z reklamy, sponzoringu a jiných obch. akt. 80 130 85 230 ‑5 100 94,0

Výnosy ze zahraničního vysílání 27 700 27 750 ‑50 99,8

Ostatní tržby z prodeje služeb 21 585 23 343 ‑1 758 92,5

Zúčtování fondu digitalizace 40 160 41 000 ‑840 98,0

Ostatní provozní výnosy 10 298 9 565 733 107,7

Provozní výnosy 2 274 108 2 280 698 -6 590 99,7

FinAnČní výnosy 17 796 10 602 7 194 167,9

MiMořádné výnosy 3 586 0 3 586 x

celkové výnosy 2 295 490 2 291 300 4 190 100,2

Náklady na materiál 46 558 45 146 1 412 103,1

Náklady na služby 948 088 953 268 ‑5 180 99,5

Náklady na provoz 61 121 62 959 ‑1 838 97,1

Osobní náklady 1 002 596 997 600 4 996 100,5

Daňové náklady 17 448 18 987 ‑1 539 91,9

Ostatní provozní náklady 162 353 174 144 ‑11 791 93,2

Nedaňové náklady 16 940 15 453 1 487 109,6

Provozní náklAdy 2 255 104 2 267 557 -12 453 99,5

FinAnČní náklAdy 5 642 4 343 1 299 129,9

MiMořádné náklAdy 5 720 0 5 720 x

celkové náklAdy 2 266 466 2 271 900 -5 434 99,8

výsledek hospodaření před zdaněním 29 024 19 400 9 624 x

Daň z příjmů 19 449 19 400 49 x

hospodářský výsledek 9 575 0 9 575 x

hospodaření Českého rozhlasu v roce 2019
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 zvuková technika

Prvořadým úkolem zvukové techniky v tomto roce byla kom‑
pletní rekonstrukce pracoviště 2RS5, které slouží jako nové 
vysílací pracoviště stanice ČRo Dvojky, a to jak po stránce 
zbrusu nové prostorové akustiky, tak po stránce technologické. 
Pracoviště je vybaveno nejmodernějším digitálním mixážním 
systémem DHD Audio RX52 a poslechovými monitory Gene‑
lec. Kromě běžné stanice Dalet Plus je ve studiu nainstalováno 
pět kamer v HD kvalitě s možností video záznamu a střihu pro 
prezentaci na sociálních sítích. Příjemné pracovní prostředí 
dotváří i nový technologický nábytek.

Dále se podařilo zrealizovat rekonstrukci pracoviště 4R7 ve 
Studiovém domě v Římské pro vysílání stanic ČRo Jazz a ČRo 
D ‑dur. Toto pracoviště bylo vyprojektováno jako kombinace vy‑
sílacího a výrobního studia. Pro Výrobu bylo vybudováno nové 
postprodukční pracoviště, které slouží zejména tvůrčí skupině 
Dokument a bylo postaveno na platformě digitální audio sta‑
nice (DAW) Avid ProTools.

Na poli zlepšování akustických parametrů studií se v tomto 
roce podařila kompletní rekonstrukce prostorové akustiky 
v hudebním studiu Macac v ČRo Sever a také v postprodukč‑
ním pracovišti pro skupinu Elévů, které vzniklo z původně 
kancelářských prostorů v objektu Římská 15.

Neméně důležitá byla i kompletní rekonstrukce produkčního 
pracoviště pro stanici Radio Wave na technologicky vyšší 
stupeň digitálního mixážního systému DHD včetně nového 
technologického nábytku.

Kromě běžných úkolů se podařila v roce 2019 úspěšně realizo‑
vat řada větších projektů. Mezi nimi například instalace studia 
a technická podpora při vysílání projektu Studio ’39 z Hlavního 
nádraží v Praze, instalace studia ČRo a technická podpora 
vysílání z obchodního komplexu Šantovka během Prix Bohemia 
Radio v Olomouci a mnoho dalšího.

 rozhlasové přenosy

Přenosové oddělení se v uplynulém roce podílelo na všech 
významných projektech. Začátkem roku to bylo vysílání z MS 
v ledním hokeji, následovaly besedy spojené s volbami do Par‑
lamentu EU a v neposlední řadě to byly všechny akce spojené 
s 30. výročím sametové revoluce.

Byl zajištěn poslech pro nový projekt ČRo Nevidomý fanoušek. 
Byly rovněž realizovány dvě investiční akce, a to bezdrátové 
mikrofony a jejich migrace do nového pásma a výstavba dvou 
nových přenosových vozů pro Prahu a Plzeň.

 nové technologie

V oblasti digitálního vysílání DAB+ v roce 2019 pokračovalo 
vysílání v síti ČRo DAB+ v oblastech Prahy, Brna, Ostravy 
a Plzně, v úseku dálnice D1 Praha –Brno (síť vysílačů menších 
výkonů podél dálnice), části dálnic D5, D8, D10 a D11 a v se‑
verozápadních a severovýchodních Čechách. Pokrytí bylo na 
úrovni 61 % populace. Zároveň se připravovalo další rozšíření 
vysílací sítě tak, aby byla pokrytá dálnice D1 v úseku Brno–
Ostrava a rozšířené pokrytí v oblasti západních a jižních Čech 
a jižní Moravy. K 1. listopadu 2019 byly uvedeny do provozu 
nové významné vysílače Jáchymov – Klínovec, Klatovy – Doub‑
rava, České Budějovice – Kleť, Brno – Kojál a Zlín – Tlustá 
Hora, a další vysílače v moravské části D1. Celkové pokrytí sítě 
ČRo DAB+ tak vzrostlo na 80 % populace.

Obsah multiplexu byl po celý rok stejný, pouze v době MS 
v hokeji na Slovensku byla do multiplexu dočasně zařazena 
i speciální stanice ČRo Radiožurnál – Sport. Standardně 
byly tedy šířené programy ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, 
ČRo Vltava a ČRo Plus, dále regionální stanice ČRo Regina 
DAB Praha (přejmenovaná na ČRo Rádio DAB Praha), ČRo 
Region, ČRo Brno, ČRo Ostrava, ČRo Plzeň a ČRo Vysočina, 
a speciální stanice ČRo Radio Wave, ČRo Rádio Junior, ČRo 
D ‑dur, ČRo Jazz a ČRo Rádio Retro. Součástí vysílání všech 
programů jsou i doprovodné a multimediální informace, DLS 
(texty) a SLS (obrázky, grafika), kde došlo zejména u grafic‑
kých informací k obohacení obsahu (např. předpověď počasí, 
doprava, info headline). Využití doprovodných dat se stále 
rozšiřuje a zatraktivňuje.
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 distribuce signálu

Během roku 2019 bylo jedním z nejvýznamnějších úkolů útvaru 
Distribuce signálu vyhledávání nových kmitočtů v pásmu VKV 
a postupné rozšiřování těchto vysílacích sítí, zejména pro 
stanice ČRo Plus a ČRo Dvojka. Během roku bylo spuštěno 
celkem 9 nových VKV vysílačů, v některých případech dva 
programy na jedné lokalitě. Na začátku listopadu byly spuš‑
těné také nové vysílače pro rozšíření sítě ČRa DAB+ zejména 
pro rozšíření pokrytí v západních a jižních Čechách, podél 
moravské části dálnice D1 a v oblasti jižní a východní Moravy. 
Jednalo se celkem o nových 9 DAB+ vysílačů. Další lokality 
VKV sítí jsou již předběžně koordinované a plánované pro rok 
2020, stejně tak pokračuje i koordinace a plánování nových 
digitálních vysílačů pro další rozšíření pokrytí sítě ČRo DAB+.

Nadále pokračuje vysílání na analogových AM vysílačích, 
celkem 8 vysílačů v pásmu středních vln (z toho 6 pro ČRo 
 Radiožurnál a 2 pro ČRo Plus) a jeden vysílač v pásmu dlou‑
hých vln pro ČRo Radiožurnál.

Satelitní distribuce DVB ‑S2 během roku 2019 pokračovala 
v obdobném rozsahu na satelitní pozici Astra 3 B (23.5° vých.) 
ve stejném rozhlasu jako v minulosti. Zároveň satelitní distri‑
buce funguje jako záloha pozemní distribuce na vysílače. Došlo 
k prodloužení smlouvy na další rok za stávajících podmínek.

V oblasti digitálního vysílání DVB ‑T/T2 pokračovala distribuce 
programů ČRo ve veřejnoprávním DVB ‑T multiplexu 1 (ve spo‑
lupráci s ČT), kde je v podstatě stabilizovaná nabídka pro‑
gramů a prakticky 100% pokrytí. V rámci přechodu digitálního 
televizního vysílání na standard DVB ‑T2 byla provozovaná také 
tzv. přechodová síť 11, která obdobně obsahovala programy 
ČT a ČRo v kódování DVB ‑T2 a v zásadě pokrývala již také 
celé území ČR. Díky dohodě ČRo, ČT a ČRa souběžné vysílání 
rozhlasových programů neznamenalo zvýšené náklady. Během 
roku vrcholila informační kampaň o nutnosti pořízení nové 
přijímací technologie po diváky a na konci listopadu 2019 
došlo k prvnímu skutečnému vypnutí vysílačů DVB ‑T v Praze 
a středních Čechách. V roce 2020 bude postupné vypínání 
DVB ‑T a přechod na DVB ‑T2 pokračovat.

Dalším významným úkolem, na kterém se Distribuce signálu 
podílela, bylo řešení distribučních a přenosových tras pro 
vysílání z MS v ledním hokeji na Slovensku, včetně přípravy 
speciálního projektu dočasné rozhlasové stanice Radiožur‑
nál – Sport. Obdobně byla zajištěna technická podpora i pro 
tradiční vysílání z festivalu MFF KV. Další spolupráce se týkala 
např. projektů mujROZHLAS, vysílání Studio ’39 (simulace vysí‑
lání z 15. března 1939) a dalších mimořádných zpravodajských 
a programových projektů. Významná je též spolupráce v rámci 
činnosti Evropské rozhlasové unie EBU, mezinárodní hudební 
výměny a zahraničních přenosů.

 informační technologie

V roce 2019 byla realizována třetí, závěrečná etapa dodávky 
zařízení pro obnovu síťové LAN a WiFi infrastruktury, při které 
jsou průběžně nahrazovány zbývající zastaralé aktivní prvky 
ve všech lokalitách Českého rozhlasu. Obnova přináší zajištění 
podpory, zvýšení výkonu i zvýšení bezpečnosti díky novému 
software v přepínačích a připojení napájených zařízení (PoE).

 správa

Řada závažných úkolů stála i před Odborem správy a majetku. 
V rámci investičních akcí byla postavena a slavnostně otevřena 
nová kavárna v přízemí budovy Vinohradská Radiocafé Vino‑
hradská 12. Pokročily i rekonstrukce a opravy na budovách 
Českého rozhlasu v Ostravě a Brně, připravuje se přestavba 
nově zakoupené budovy pro Český rozhlas Olomouc.
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Poslechovost

V roce 30. výročí listopadu 1989 Český rozhlas ve spolupráci 
s externími odborníky ze Sociologického ústavu a dalších 
institucí realizoval výzkum s pracovním názvem Česká společ‑
nost po 30 letech. Terénní práce realizovaly agentury Median 
a Stem/mark. Výsledky byly zveřejněny ve studii pod názvem 
Rozděleni svobodou. Na čtyřtisícovém výběrovém souboru 
reprezentativním pro populaci ve věku 18–75 let byla popsána 
současná sociální struktura české společnosti a sledovány 
postoje k vybraným otázkám, které štěpí veřejné mínění. 
Výsledky, které jsou cenné pro současný sociologický výzkum 
a teorii, poskytly podklad a podněty, které se silně uplatnily 
ve vysílání stanic ČRo.

Tradičně nejrozsáhlejším výzkumem Českého rozhlasu v roce 
2019 byl projekt evaluačního šetření realizovaného na souboru 
o velikosti 5 992 respondentů. Soubor byl sestaven kvótně, 
aby byl reprezentativní podle hlavních demografických znaků 
pro posluchače rádií v ČR. Výzkum realizovala agentura 
Stem/mark. Předmětem šetření bylo, co posluchači očekávají 
od veřejnoprávního rádia a jak tato očekávání naplňuje Český 
rozhlas.

Na kvantitativní výzkum navazovala kvalitativní sonda, kde 
v 24 diskusních skupinách představujících publika hlavních 
stanic ČRo a také bývalé a potenciální posluchače ČRo, 
respondenti hodnotili program a vysílání veřejnoprávního roz‑
hlasu. Celý projekt byl završen diskusí vybraných respondentů 
s představiteli vrcholového vedení ČRo. Tento rok realizovaly 
kvalitativní část výzkumu agentury Median a IBRS formou 
16 klasických focus groups a 8 diskusních skupin online.

Tak jako v minulých letech výzkum potvrdil, že většina (zhruba 
tři čtvrtiny) posluchačů rádia v České republice si uvědomuje 
důležitost existence veřejnoprávního rozhlasu a potřebu 
vytvářet podmínky pro jeho vysílání. Většina posluchačů 
Českého rozhlasu ve výzkumu potvrdila spokojenost s jeho 
vysíláním a jeho kvalitou. Výzkum se zaměřoval i na konkrétní 
připomínky k programu a na přání a podněty posluchačů. Jako 
hlavní slabina se stále ukazuje nedostatečná znalost celkové 
nabídky ČRo a jeho jednotlivých programů – velká část poslu‑
chačů ČRo a tím více i posluchačů jiných rádií nezná celkovou 
programovou nabídku Českého rozhlasu a její rozmanitost. 
Opět se také ukázala potřeba větší propagace digitálního vysí‑
lání v systému DAB+.

 Český rozhlas a jeho posluchači

V roce 2019 poslouchalo denně alespoň jednu stanici Českého 
rozhlasu 1,559 milionu posluchačů ve věkové skupině 12–
79 let, kterou sleduje RADIO PROJEKT, hlavní výzkum posle‑
chovosti rádií v České republice. To představuje zhruba 18 % 
dané populace a 29 % ze všech denních posluchačů rádia 
v uvedeném věku. Některou celoplošnou stanici Českého roz‑
hlasu poslouchalo denně 1,192 milionu posluchačů a vysílání 
některého z regionálních studií kolem 379 tisíc posluchačů.

V průběhu běžného týdne dosahoval poslech Českého 
rozhlasu 2,462 mil. posluchačů, což činí 28 % sledované 
populace a 32 %, tzn. téměř třetinu týdenního rozhlasového 
publika v ČR.

Jako své nejposlouchanější rádio uvedlo některou ze stanic 
Českého rozhlasu 1,829 mil. posluchačů. Podíl Českého roz‑
hlasu v rámci českého rozhlasového trhu činil 22,2 %. Na celo‑
plošné vysílání připadá 15,4 % a na regionální 5,5 %. Některou 
z ostatních stanic Českého rozhlasu poslouchalo v roce 2019 
denně přibližně 127 tisíc a v průměrném týdnu kolem 230 tisíc 
posluchačů. Jejich podíl na trhu činil 1,4 %.

Výsledky podle jednotlivých stanic ČRo ukazuje následující 
tabulka:
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Čro celoPlošné stAnice
poslech minulý týden poslech včera ATS rel. podíl na trhu

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

ČRo  Radiožurnál 1549 17,6 892 10,1 174,3 10,5

ČRo  Dvojka(Praha) 524 5,9 326 3,7 196,9 4,3

ČRo  Vltava 169 1,9 53 0,6 132,3 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 144 1,6 88 1 234 8,1

ČRo České Budějovice 61 0,7 39 0,4 237,6 7,3

ČRo Hradec Králové 53 0,6 28 0,3 232,1 6,3

ČRo Karlovy Vary 22 0,2 12 0,1 155,5 4,5

ČRo Liberec 15 0,2 6 0,1 189,9 1,3

ČRo Olomouc 55 0,6 33 0,4 235,9 7,5

ČRo Ostrava 62 0,7 41 0,5 157,8 3,6

ČRo Pardubice 40 0,5 20 0,2 203,5 5,4

ČRo Plzeň 68 0,8 37 0,4 212,2 8,2

Rádio DAB Praha 9 0,1 7 0,1 128,3 0,3

ČRo Region (Středočeský kraj) 31 0,4 15 0,2 226,4 1,3

Český rozhlas Vysočina (dříve Region) 41 0,5 26 0,3 200,6 6,2

ČRo Sever 48 0,5 26 0,3 181,6 3,0

ČRo Zlín 18 0,2 9 0,1 189 2,1

* Podíl na trhu v cíl. regionu

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

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

ČRo celoplošné stanice 1960 22,3 1192 13,5 190,1 15,4

ČRo regionální studia 630 7,1 379 4,3 214,9 5,5

Stanice podle § 3 odst. 1 písm. b) 154 1,8 98 1,1 161,3 1,1

ČRo speciální stanice 76 0,9 29 0,3 131,9 0,3

ČRo celkem 2462 27,9 1559 17,7 210,4 22,2

Poslechovost stanic a studií Českého rozhlasu v roce 2019

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 17 0,2 8 0,1 124,9 0,1

ČRo Jazz 18 0,2 7 0,1 184,9 0,1

Rádio Junior 9 0,1 5 0,1 77,3 0

ČRo Rádio Wave 39 0,4 12 0,1 101,4 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 154 1,8 98 1,1 161,3 1,1

zdroj: Radio Projekt SKMO 1. 1.–17. 12. 2020
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vedení Českého rozhlAsu

Mgr. rené zavoral
generální ředitel

(od 20. 1. 2016)

bc. jan Menger
ředitel regionálního vysílání

jan Pokorný
ředitel zpravodajství

Mgr. ondřej nováček
ředitel Programu

Mgr. kateřina konopásková
ředitelka výroby

jiří Malina
ředitel nových médií

ing. karel zýka
ředitel techniky a správy

Phdr. josef havel
ředitel kanceláře generálního ředitele

Mgr. jiří hošna
ředitel komunikace a vnějších vztahů

ing. Martin vojslavský
ředitel ekonomiky

MgA. jakub Čížek
ředitel symfonického orchestru Českého rozhlasu

Stav ke dni 1. 5. 2020
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rAdA Českého rozhlAsu A dozorČí koMise

 rada Českého rozhlasu

ing. Miroslav dittrich
úřadující předseda 

ivan vodochodský

Mgr. vítězslav jandák

Prof. Mudr. Petr Ahrenberger, drsc.

Mgr. zdeněk Mahdal

bc. tomáš kňourek

jan krůta

Mgr. Marek Pokorný

 dozorčí komise Českého rozhlasu

ing. jiří šuchman
předseda

Mgr. ing. Filip hejl
místopředseda

ing. Marek vích

ing. Mgr. ondřej škorpil

Mgr. jiří hrabovský

Stav ke dni 1. 5. 2020
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orgAnizAČní schéMA

Regionální vysílání Program výroba

generální ředitel

tvorba

slovesná tvorba

hudební tvorba

archivní a programové fondy

dismanův rozhlasový ds

dětský pěvecký sbor

interní audit

Ombudsman

Personalistika a vzdělávání

Kancelář generálního ředitele

symfonický orchestr Českého rozhlasu

ČRo dvojka

ČRo vltava

ČRo Radio Wave

ČRo Radio Praha

ČRo Rádio junior

ČRo d-dur, jazz

Oddělení evidence vysílání

ČRo brno

ČRo Plzeň

ČRo hradec Králové

ČRo Karlovy vary

ČRo liberec

ČRo Olomouc

ČRo Ostrava

ČRo Pardubice

ČRo Regina dab Praha

ČRo Region středočeský kraj

ČRo vysočina

ČRo sever

ČRo Region středočeský krajČRo Zlín

ČRo České budějovice

Kreativní hUb
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Stav ke dni 1. 5. 2020

Zpravodajství

ČRo Radiožurnál

ČRo Plus

Provoz zpravodajství 

Zpravodajství a publicistika

Zpravodajský web

nová média

ekonomika

technika a správa

informační technologie

Zvuková technika

distribuce signálu

Odbor správy a majetku

Rozhlasové přenosy

ekonomický odbor

Oddělení evidence poplatků
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Radiožurnál

dvojka

vltava

Region

Plus

Radio Wave

jazz

d -dur

Rádio junior

celoplošné stanice

regionální stanice

Regionální vysílání zahrnuje čtrnáct rozhlasových stanic.

Brno | České Budějovice | Hradec Králové | Karlovy Vary | Liberec 
Olomouc | Ostrava | Pardubice | Plzeň | Regina DAB Praha 

Region | Sever | Vysočina | Zlín 

speciální stanice

Radio Praha

vysílání do zahraničí 
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