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Do Českého rozhlasu byla dne 17. 1. 2021 doručena Vaše žádost podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své žádosti 

požadujete poskytnutí těchto informací: 

 
„1) Jaká je poslechovost regionálních stanic Českého rozhlasu (denní / týdenní) v časech „pondělí až 

pátek 13:00-14:00“, tedy v době, kdy se na regionálních stanicích vysílá pořad Xaver a host (resp. 
dříve v pátek pořad Xaverův veselý kvíz a nyní v pátek pořad Slavné dvojice) a „pondělí až pátek 
20:00-21:00“ (kdy se zmíněné pořady reprízují)? Prosím o uvedení údajů ze všech provedených 
průzkumů poslechovosti provedených od 1. června 2019 až do současnosti, a to v co nejpodrobnější 
dostupné formě (jsou-li k dispozici údaje pro poslechovost v jednotlivých dnech, prosím o jejich 
poskytnutí). 

 
2) Jaká je poslechovost pořadu Xaver a host přes internetový stream (resp. jaká je poslechovost 

regionálních stanic přes internetový stream (denní / týdenní) v časech: „pondělí až pátek 13:00-
14:00“ a „pondělí až pátek 20:00-21:00“)? 

(znovu prosím o údaje ze všech provedených průzkumů poslechovosti provedených od 1. června 2019 
až do současnosti, a to v co nejpodrobnější dostupné formě – viz. Bod 1). 

 
3) Jaká je poslechovost či počet stažení pořadu Xaver a host na on-demand platformách Českého 

rozhlasu nebo na třetích stranách Spotify, Apple Podcast a Google Podcast? (znovu prosím o údaje 
ze všech provedených průzkumů poslechovosti provedených od 1. června 2019 až do současnosti, 
a to v co nejpodrobnější dostupné formě – viz. Bod 1). 

 
4) Jaká je poslechovost stanice ČRo Dvojka v čase „pondělí-pátek 11:00-12:00“ (tedy v době, kdy se 

na ČRo Dvojka vysílá pořad Blízká setkání)?. Prosím o uvedení údajů ze všech provedených 
průzkumů poslechovosti provedených od 1. února 2019 až do současnosti, a to v co nejpodrobnější 
dostupné formě (jsou-li k dispozici údaje pro poslechovost v jednotlivých dnech, prosím o jejich 
poskytnutí). 

 
5) Jaká je poslechovost pořadu Blízká setkání na ČRo Dvojka přes internetový stream (resp. jaká je 

poslechovost ČRo Dvojka přes internetový stream (denní / týdenní) v časech „pondělí až pátek 
11:00-12:00“)? 

 
6) Jaká je poslechovost či počet stažení pořadu Blízká setkání na on-demand platformách Českého 

rozhlasu nebo na třetích stranách Spotify, Apple Podcast a Google Podcast? (znovu prosím o údaje 
ze všech provedených průzkumů poslechovosti provedených od 1. února 2019 až do současnosti, a 
to v co nejpodrobnější dostupné formě – viz. Bod 1).“ 

 
 

 

Poskytnutí informace  
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Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 
 
Poskytnutí informace k bodu 1) a 4) Vaší žádosti: 
 
Český rozhlas se ve výzkumu poslechovosti opírá o údaje z výzkumu Radio Projekt a je zároveň jedním 
ze zadavatelů uvedeného výzkumu. Radio Projekt je založen na telefonickém dotazování (CATI) na 
poslechovost rádií. Ročně je realizováno 30 tisíc rozhovorů. Výsledky jsou publikovány čtvrtletně a to 
vždy za období 6 měsíců, tzn., opírají se o 15 tisíc rozhovorů. Výsledky za jinak definovaná období se 
nezveřejňují. Výsledky jsou vždy průměry za dané období, konkrétní dny nebo týdny nelze z dat získat. 
Vzhledem ke koronavirové pandemii bylo zadavateli výzkumu (Rozhlasová sekce SKMO) rozhodnuto 
nezveřejňovat výsledky za 1. pololetí 2020. Vzhledem k zastavení výzkumu v uvedeném období data 
chybí. Publikována byla data až za 2. pololetí 2020, viz níže:  
 

Poslech regionálních stanic ČRo ve všední dny v intervalu 13:00-14.00 hod. Projekce v tisících 
posluchačů 

Data za období Pondělí až 
pátek 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

1. 4. - 30. 9. 2019 128 139 128 135 139 100 

1. 7. - 17. 12. 2019 123 123 129 88 134 120 

1. 7. - 17. 12. 2020 127 143 117 138 121 117 

 
Poslech regionálních stanic ČRo ve všední dny v intervalu 20:00-21.00 hod. Projekce v tisících 
posluchačů 

Data za období Pondělí až 
pátek 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

1. 4. - 30. 9. 2019 26 35 41 14 19 22 

1. 7. - 17. 12. 2019 23 32 30 19 16 16 

1. 7. - 17. 12. 2020 28 35 26 27 19 31 

Údaje zobrazené červeně kurzívou se neopírají o dostatečný počet respondentů, takže nejsou 
statisticky průkazné. 
 
Poslech ČRo Dvojka ve všední dny v intervalu 11:00-12.00 hod. Projekce v tisících posluchačů 

Data za období Pondělí až 
pátek 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

1. 1. - 30. 6. 2019 109 93 108 116 124 103 

1. 4. - 30. 9. 2019 107 113 122 92 101 109 

1. 7. - 17. 12. 2019 121 140 120 121 102 124 

1. 7. - 17. 12. 2020 125 146 107 113 136 122 

 
 
 
Poskytnutí informace k bodu 2) a 5) Vaší žádosti: 
 
Internetové živé vysílání je zahrnuto ve výzkumu Radio Projekt, který je zaměřen na živé vysílání. 
 
 
Poskytnutí informace k bodu 3) a 6) Vaší žádosti: 
 
On demand přehrání v ekosystému Českého rozhlasu (rozhlas.cz, mujRozhlas) a konkrétních třetích 
stran (Spotify, Apple a Google podcast): 
 
Xaver a host – 1. 6. 2019 – 31. 12. 2020 = 363 000 přehrání – z toho 69 % v ekosystému ČRo. 
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Blízká setkání – 1. 2. 2019 – 31. 12. 2020 = 1 326 000 přehrání – z toho 59 % v ekosystému ČRo. 
 

 

Český rozhlas 


